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Klädernas klimatavtryck
Av de kläder som säljs är det en stor del som aldrig 
används. Men de kulturella och sociala mekanismerna 
som ligger bakom gör det svårt att ställa om till en hållbar 
klädkonsumtion, enligt en ny studie.          Sista sidan

Våra lagar räcker inte till
Klimatkrisen är en av många kriser 
som visar att vi har överskridit 
de planetära gränserna, och det 
på ett sätt som nu hotar såväl vår 
civilisation som mänsklighetens 
överlevnad, skriver Pia Björstrand 
på Opinion.      Sidan 2

Nytt marint naturreservat
Havsmiljön i södra Kattegatt 
och norra Öresund blir ett 
marint naturreservat, meddelar 
länsstyrelsen i Skåne. Med en yta på 
58 200 kvadratmeter blir det det 
näst största marina naturreservatet 
i landet.      Sidan 3

En tsunami av träd
Sedan stora delar av Pakistan 
stängde ned den 23 mars har 
miljontals daglönare blivit 
arbetslösa. Landets regering  
har svarat med ett grönt 
stimulanspaket för att bereda en 
hållbar, grön och motståndskraftig 
väg ut ur krisen.     Sidan 4

”Hungerpandemi” på gång
Antalet konstaterade fall av covid-
19 fortsätter att öka snabbt 
i Latinamerika och Karibien. 
Förra veckan noterades en 
fördubbling av antalet konstaterade 
coronasmittade i regionen 
jämfört med föregående vecka. 
Om inte snabba insatser sätts 
in kan regionen drabbas av en 
”hungerpandemi” i spåren av 
krisen.       Sidan 5

Identitetspolitik
Kinesisk-amerikanska 
författarinnan Celeste Ng:s roman 
Säg inget om Lydia handlar om en 
pappas önskan om att till varje pris 
kunna smälta in i en vit amerikansk 
kontext. Anette Grinde har läst 
den.                          Sidan 10

USA:s svarta nutidshistoria
I Spike Lees fi lm Da 5 bloods vävs 
Vietnamkriget med den stora 
närvaron av svarta amerikaner 
samman med det sena 1960-
talets demonstrationer för svartas 
rättigheter i USA.      Sidan 11

Sidorna 6–7Sidorna 6–7
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levande ekosystem med insekter, 
däggdjur, fi skar. Allt fantastiskt, 
myllrande liv som är den sanna 
rikedom vi har och än så länge 
kan njuta av på vår vackra jord. 
Naturens rättigheter har blivit en 
del av grundlagen i fl era länder 
och skyddar värdefull natur i 
ännu fl er länder. Det är en lag 
som ger naturen rättigheter och 
kan få oss att tänka om, precis 
som när människor fick rätt-
tigheter och vi började värdera 
alla människors liv på ett annat 
sätt. End Ecocide är en annan 
rörelse som arbetar för att kri-
minalisera storskaliga miljöbrott 
internationellt i likhet med hur 
till exempel folkmord har kri-
minaliserats. 

Det är dags att trampa på 
bromsen på den där lastbilen, 
hoppa av vansinnesfärden och 
lägga oss i det gröna gräset och 
njuta av det vi har – här och 
nu. 

Pia Björstrand
Klimataktion

Våra lagar räcker inte till för att 
skydda medborgare och natur

Endast texter som står som Ledare uttrycker Miljömagasinets åsikter.

Tänk dig att du sitter 
i en stor lastbil. Du 
sitter vid ratten. 
Du har en bindel 
framför ögonen. 

Du vet att du kör mot ett stup 
och att du för varje meter som 
du fortsätter köra dödar tusen-
tals människor, djur och växter. 
Ändå kan du inte stanna. Det 
är någon annan som sitter och 
trycker på gaspedalen. Du kan-
ske kan bromsa, men är rädd 
för att lastbilen går sönder. Vad 
gör du? 

En sådan situation befin-
ner sig mänskligheten i i dag. 
Klimatkrisen är en av många 
kriser som med all tydlighet 
visar att vi har överskridit de 
planetära gränserna, och det på 
ett sätt som nu hotar såväl vår 
civilisation som mänsklighetens 
överlevnad. 

Mänskligheten har aldrig 
tidigare befunnit sig i en sådan 
situation. Forskarna kommer 
med kvalificerade prognoser. 
Men det är viktigt att förstå 
att inte forskarna kan veta vad 
framtiden bär med sig; hur stor 
ekosystemens känslighet är, när 
tröskele! ekterna träder in och 
vilka marginaler som fi nns. Det 
som med säkerhet går att säga 
är att klimatkrisen redan är här. 
Skogar och marker brinner. 
Havsnivåerna höjs och det blir 
fl er stormar. Lysekil och stora 

delar av västkusten drabbades av 
översvämningarna så sent som i 
januari 2020, då stormen Ciara 
slog till. 

Den här sommaren ser vi 
hur torkan och värmen i Sverige 
riskerar att bli lika svår som som-
maren 2018. Även ett högtekno-
logiskt samhälle som vårt står sig 
slätt mot de starka naturkrafter 
som förvärras för varje år ju 
högre jordens medeltemperatur 
blir. Som räddningstjänsten i 
Uddevalla sa när stora delar av 
tätorten låg under vattnet: ”Det 
går inte att pumpa bort havet”. 
Lika lite som brandmännen kan 
göra något åt att brandrisken i 
skogar och marker ökar när det 
blir torrare och varmare. Det 
är helt enkelt för stora system 

för att vi människor ska kunna 
påverka. 

Klimatkrisen är redan här. 
I vårt kalla och förhållandevis 
blöta land drabbas vi kanske 
mindre och senare än resten av 
världen, men oavsett vad vi gör 
kommer den globala uppvärm-
ningen att fortsätta. Gaspedalen 
är nedtryckt. Det vägval vi står 
inför nu är om vi ska försöka 
göra allt för att bromsa i tid och 
rädda det som räddas kan innan 
det är för sent. 

Det är nu, år 2020, som vi 
måste göra det valet. Har vi väl 
åkt ut över stupkanten är det för 
sent. Och det är nära nu; det ser 
vi när Australien brinner, Sibi-
rien har rekordtemperaturer som 
ligger runt 25 grader varmare än 
normalt (som om vi skulle ha 
45–50 grader under sommaren 
i Sverige) och extrema stormar 
blir både mer omfattande och 
fl er. Luftföroreningar beräknas 
orsaka 7 miljoner människors 
död varje år. Var är åtgärderna 
för att stoppa dessa människors 
förtidiga frånfälle? 

Med hänsyn till hur katastrofal 
situationen är blev många mil-
jöengagerade personer chockade 
över att Mark- och miljööver-
domstolen den 15 juni 2020 
fastslog att Preems utbyggnad är 
tillåtlig enligt svensk lag. Tyvärr 
är det nog ”rätt”, åtminstone 
enligt en snäv och försiktig tolk-

ning – vilket svenska domstolar 
oftast ägnar sig åt. Våra lagar 
räcker helt enkelt inte till för 
att skydda oss medborgare och 
vår natur, som grundlagen för-
utsätter. 

Vi har i allt för många år satt 
ekonomisk tillväxt och global 
handel i förarhytten. Nu ser vi 
följderna av detta. I grunden är 
ju alla lagar skrivna för att skydda 
oss på olika sätt; att upprätthålla 
samhällets strukturer och att 
skydda människors liv och hälsa, 
liksom miljön runt omkring oss. 
Tyvärr har det blivit så att före-
tagens väl och ve ofta sätts före 
medborgarnas hälsa. I exemplet 
med Preemra!  får till exempel 
invånarna i Lysekil vänja sig vid 
att cancerrisken är större och att 
de och deras omgivning skadas 
av nerfallande partiklar från raf-
fi naderiet. 

Det är uppenbart att vi be-
höver ett nytt samhällssystem. 
Ett system som sätter livet i 
centrum; människors liv och 
allt annat liv på jorden. Våra 

Pia Björstrand.

Foto. privat
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Ny rapport om kärnbränsleförvaret
 Kärnavfallsbolaget SKB:s första rapport från upptaget av två 

försökspaket i det så kallade LOT-experimentet publicerades den 
15 juni. Rapporten berättar om installationen av försökspaketen 
och upptaget samt redovisar data för försöket under de 20 år som 
det har varit i drift.

– Föreningen kommer att analysera rapporten och jämföra med 
tidigare rapporter för att få en klarare bild av hur snabbt försöket 
har blivit syrgasfritt, skriver Johan Swahn, kanslichef på Miljöor-
ganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), på Twitter.

Den andra rapporten från försöket, som innehåller resultaten av 
kopparkorrosionsstudierna, kan komma innan september månads 
utgång. MKG uppskattar att kärnavfallsbolaget i rapporten redo-
visar utförlig data om installation, temperatur och luftfuktighet.

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG har i ytt-
randen till regeringen påpekat att kopparkorrosionsstudierna från 
LOT-upptaget kan visa om koppar är ett lämpligt kapselmaterial 
för kärnbränsleförvaret eller inte.           Charlotte Wikholm

För svårt att sanera PFAS
 Försvarsmakten har inget svar på hur brandövningsområden 

som har förorenats av långlivade miljöfarliga PFAS-kemikalier 
kan saneras. Det framgår av den handlingsplan som regeringen 
har begärt in och som Försvarsmakten nu har lämnat in. Kemika-
lierna kommer främst som släckskum, och de har skadat dricks-
vattnet i bland annat Kallinge i Blekinge, i Tullinge och Uppsala. 
PFAS misstänks kunna orsaka bland annat cancer och sköldkör-
telsjukdomar.

Försvaret söker nu hjälp av andra myndigheter.
– Det saknas ju för närvarande kommersiell och tillgänglig och 

hållbar teknik, som dessutom är miljöe! ektiv och som vi kan an-
vända till skäliga kostnader, säger Håkan Johansson, hållbarhets-
strateg på Försvarsmakten, till Sveriges Radio Ekot.                  MM

Många förpackningar i hushållssoporna
 En av fem förpackningar slängs fortfarande i hemmets hus-

hållssopor – trots att Sveriges invånare fortsätter att återvinna 
i hög utsträckning. Det visar Återvinningsbarometern, en årlig 
Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen, FTI.

De främsta anledningarna till att inte återvinna förpackningar 
i större grad uppges vara begränsat utrymme för källsortering i 
hemmet och att det är enklare att slänga allt i hushållssoporna.

– Om man slänger sina förpackningar i soppåsen eldas de upp 
och har ingen möjlighet att återvinnas och bli till nya produkter. 
Men varje förpackning gör skillnad, och trots att Sverige är ett av 
Europas främsta länder när det kommer till återvinning så behö-
ver vi bli ännu bättre, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommu-
nikationschef på FTI, i ett pressmeddelande.    Charlotte Wikholm

Stor publik för Greta Thunbergs Sommar
 Över en miljon personer lyssnade när Greta " unberg var 

sommarvärd i P1 på midsommardagen. Det är den högsta si! ran 
för ett enskilt Sommarprogram sedan nuvarande undersöknings-
metod infördes 2013. Poddversionen av programmet, som fi nns 
i både svensk och engelsk version, hade över 870 000 lyssningar 
redan efter tre dygn.

– Greta " unbergs Sommar är ett strålande program på alla 
sätt, men samtidigt också krävande med ett tu! t budskap. Jag kan 
bara föreställa mig alla samtal detta program sätter i gång bland 
människor. Antalet lyssningar på poddversionen stiger i rask takt, 
vilket innebär att det stora intresset håller i sig, säger programche-
fen Bibi Rödöö i ett pressmeddelande

Den engelska versionen av programmet har uppmärksammats 
av internationella medier som BBC, AP, " e Guardian och CNN 
och kommer att sändas i BBC den 11 juli.        Charlotte Wikholm

Greta Thunberg var sommarvärd i P1.
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Stort nytt marint 
naturreservat

Havskräftor och koralldjuret liten piprensare är några av arterna i det nya naturreservatet.

Havsmiljön i södra Katte-
gatt och norra Öresund blir 
ett marint naturreservat, 
meddelar länsstyrelsen i 
Skåne.
Naturreservatet i södre Kattegatt 
och norra Öresund blir det näst 
största marina naturreservatet i 
Sverige med en yta på 58 200 
kvadratmeter. Länsstyrelsen har 
funnit god täthet av korallerna 
liten piprensare och sjöpenna 
i området, liksom havs- och 
eremitkräftor, islandsmusslor, 
ormstjärnor, plattfi skar och fi s-
karna sjökock och långebarn. 

Och enligt inventeringar fi nns 
flera hotade arter i skånska 
Kattegatt, både över och under 
havsytan. Som exempel nämns 
trubbig sandmussla och häst-
mussla, ejder, svärta och tretåig 
mås. 

– Det här rör sig om ett om-
råde som har varit fredat från 
fi ske sedan 2009. Det är en unik 
möjlighet att skapa ett natur-
reservat som kan fungera som 
ett referensområde för hela Väs-
terhavet där mänsklig påverkan 
minimeras. Vi är glada att nu 

gå in i nästa fas för att samverka 
med olika organisationer om 
förvaltningen av området. Det 
är viktigt att vi verkligen drar 
nytta av de unika förutsättning-
arna området har för att få mer 
kunskap om vår havsmiljö, säger 
Kristian Wennberg, enhetschef 
på länsstyrelsen i Skåne.

Området är en del av ett kärn-
område för Bälthavspopulatio-
nen av tumlare. Det innebär ett 
område där djuren kan samlas i 
högre antal på grund av gynn-
samma förhållanden som god 
tillgång till föda. I skånska Kat-
tegatt samlas även torsk för att 
leka mellan januari och mars.

– Vi hoppas att den lilla spillra 
som fi nns kvar av torsk kan få 
en fredad plats här och bidra till 
stärkta bestånd även utanför re-
servatet. Dessutom vet nog inte 
många att vi faktiskt har koraller 
i Skåne. I området fi nns det kvar 
hotade djursamhällen av fina 
koraller, så kallade sjöpennor, 
som vi nu kan skydda mot skad-

lig bottentrålning, säger Kristian 
Wennberg.

I skyddet av området ingår 
bland annat förbud mot exploa-
tering och jakt. Vattenskotrar 
förbjuds, medan fartyg delvis 
begränsas till hastigheter på 25 
knop. Det tillkommer regler för 
hur man får färdas i närheten av 
marina däggdjur och sjöfåglar. 
Även militärövningar förbjuds i 
området, men Försvarsmakten 
tillåts att undersöka minor när 
det innebär minst påverkan på 
tumlarna, som är känsliga för 
ljud.

– Regler för fi ske omfattas inte 
av föreskrifterna. Fiskeförbu-
det har kommit till genom ett 
bilateralt avtal med Danmark. 
Länsstyrelsen hoppas att beslutet 
om naturreservatet ska leda till 
att Sverige ska kunna förhandla 
fram ett permanent fi skeförbud i 
området inom EU:s gemensam-
ma fi skeripolitik, säger Kristian 
Wennberg.

Jonatan Lundbäck

Med en yta på 58200 kvadrat-
meter blir reservatet Sveriges 
näst största marina reservat. Sjöpenna, ett av koralldjuren i området.
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Pakistans gröna återhämtning: Pakistans gröna återhämtning: 

En ”tsunami” av trädEn ”tsunami” av träd

trädplantering så innefattar den 
gröna reformplanen även en 
storsatsning på elbilar, ett plast-
påseförbud och ett skifte mot 
åtminstone 30 procent förnybar 
energi år 2030.

Sedan stora delar av landet 
stängde ned den 23 mars 
har miljontals daglönare 
blivit arbetslösa i vad 

som bara kan beskrivas som en 
fullständig ekonomisk katastrof. 
Pakistans regering med ex-crick-
etstjärnan Imran Khan i spetsen 
har nu svarat med ett grönt 
stimulanspaket för att bereda en 
hållbar, grön och motståndskraf-
tig väg ut ur krisen. 

Staten har bland annat tillsatt 
tiotusentals ”nighabaans” (na-
turvårdare) för att delta i landets 
enorma trädplanteringsprogram 
som ska återskapa och läka lan-
dets svårt avverkade och sargade 
natur. 

Den så kallade ”Trädtsuna-
min” är en del av Imran Khans 
gröna reformprogram som bör-
jade implementeras redan förra 
året och som hör till premiärmi-
nisterns mest hyllade och omta-
lade vallöften. Nu har pandemin 
aktualiserat planen ytterligare 
och givit den extra tyngd. 

Planen utlovar bland annat tio 
miljarder nya träd inom loppet 
av fem år som ett sätt att skapa 
mängder med gröna jobb och 
samtidigt bekämpa klimatkris 
och ekosystemkollaps.

Träden kommer dels fungera 
som en kolsänka, men framför 

allt minska effekterna av det 
allt varmare och mer turbulenta 
klimatet som väntar. Träd är 
ypperliga klimatreglerare då de 
bromsar avdunstningen, kyler 
närområdet och fungerar som 
barriärer vid översvämningar. 
Dessutom minskar jordero-
sionen och läckaget av kol och 
övergödande näringsämnen från 
marken.

Landet har drabbats av över 
150 extrema väderhändelser 
som värmeböljor och katastro-
fala översvämningar mellan 
åren 1999–2018, och mycket 
tyder på att de kommer att öka 
i framtiden.

Enligt tankesmedjan Ger-
manwatch är Pakistan på plats 
fem över listan på länder som är 
mest påverkade och sårbara inför 
den globala upphettningen de 
kommande 20 åren. Detta trots 
att landet står för mindre än en 
procent av de totala utsläppen.

Avverkningen i Pakistan har 
pågått i rasande takt. Ett expan-
derande och ohållbart jord- och 
skogsbruk har slukat 43 000 
hektar skog årligen mellan åren 
2000 och 2010, enligt WWF 
Pakistan, och i dagsläget är min-
dre än sex procent av landets yta 
täckt av träd.

Imran Khans trädtsunami 
fokuserar främst på den folkrika 
och ekonomiskt utsatta Punjab-
provinsen, där man hittills plan-
terat 30 miljoner träd. Utöver 

När pandemin nådde Pakis-
tan tidigare i vår genomförde 
beslutsfattarna en total ned-
stängning av ekonomin, vilket 
har slagit hårt mot landets alla 
låginkomsttagare och daglönare. 
En rapport från Pakistan Insti-
tute of Development Economics 
fann att upp till 19 miljoner 
människor kan komma att bli 
arbetslösa som en följd av co-
ronaviruset och dess e! ekter på 
samhället.

Även trädtsunamin stoppades 
initialt, vilket slog extra hårt mot 
landets fattiga då merparten av 
de statligt anställda naturvår-
darna kommer från ekonomiskt 
utsatta områden med låg utbild-
ningsgrad.

– Alla städer har stängt ned 
på grund av coronaviruset och 
det fi nns inga jobb. De fl esta 
av oss daglönare kunde inte 
försörja oss”, sade Punjabbon 
Rahman till Thomas Reuters 
Foundation.

Men i början av april åter-
upptogs trädprogrammet då det 
bedömdes vara relativt lätt att 
göra jobbet coronavänligt med 
samordnade skjutsgrupper och 
social distansering. Senare i april 
var över 60 000 naturvårdare 
i arbete med att plantera och 
vårda landets växande skogsmar-
ker, fl er än innan pandemin.

Över hela världen pratas det 
nu om en ”grön återhämtning” 
och ”gröna stimulanspaket” som 

en väg ut ur den ekonomiska 
krisen. En väg som inte leder 
oss in i en återvändsgränd. Pa-
kistan har, trots ekonomiska och 
sociala problem, redan påbörjat 
en sådan återhämtning som lär 
inspirera många andra länder 
framöver.

– Den här tragiska krisen 
gav oss en möjlighet och vi tog 
den, säger premiärministerns 
klimatrådgivare Malik Aslam till 
" omas Reuters Foundation. 

– Naturvården har blivit rädd-
ningen för tiotusentals män-
niskor.

Utöver grönt jobbskapande 
satsar nu landet på att förhandla 
fram nya avtal med sina långi-
vare i ett program som kallas 
”Debt for Nature” – Skuld till 
naturen. Man hoppas på att 
den globala aptiten för gröna 
investeringar kommer leda fram 
till diverse lättnader för landets 
extremt skuldtyngda ekonomi.

Allt mer forskning tyder på 
att gröna investeringar också 
är ekonomiskt önskvärda. En 
färsk rapport från World Eco-
nomic Forum visar att hela 50 
procent av globala BNP är direkt 
beroende av naturens ekosys-
temtjänster och att varje krona 
som investeras i naturen har 
potentialen att ge en avkastning 
som är nio gånger så hög.

Michael Abdi Onsäter

Planen ut-
lovar bland 

annat tio miljar-
der nya träd inom 
loppet av fem år 
som ett sätt att 
skapa mängder 
med gröna jobb 
och samtidigt be-
kämpa klimatkris 
och ekosystemkol-
laps.

Analys

”Trädtsunamin” har planterat 30 miljoner träd enbart i Punjabprovinsen. Ytterligare åtgärder för miljön innefattar en satsning på elbilar och förbud mot plastpåsar.

Foto: U
nsplash
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Farligt plantera träd utan omtanke
 Ansträngningar att plantera stora mängder träd kan få nega-

tiva e! ekter om de utförs oövertänkt, enligt en studie som enligt 
Stanforduniversitetet är den första i sitt slag. Studien, publicerad i 
Nature Sustainability, visar att projekt för trädplantering kan leda 
till förlust av biologisk mångfald med små eller inga vinster för 
klimatet om de är dåligt uttänkta och stödda. Ofta rör det sig om 
monokulturer eller en begränsad blandning av arter som produ-
cerar frukt eller gummi snarare än att naturliga skogar återställs. 
Insatsen kan bli ett slöseri med pengar som i slutänden släpper ut 
mer kol, menar Eric Lambin, medförfattare till studien.

Men forskarna understryker att projekten kan få goda e! ekter 
om de behandlas rätt, och det till exempel fi nns förbud mot att 
ersätta naturliga skogar med trädplantager.       Jonatan Lundbäck

Mikroplaster samlas även i växter
 Det är känt att mikro- och nanoplast ansamlas i hav och havs-

levande djur, men det har inte funnits mycket kunskap om hur de 
interagerar med landlevande organismer. I en studie i Nature Na-
notechnology har ett forskarlag funnit bevis för att plast ansamlas 
även i växter.

”Våra upptäckter visar direkta bevis på att nanoplast kan samlas 
i växter, beroende på deras ytladdning. Växternas ackumulering 
av nanoplast kan både leda till direkta ekologiska e! ekter och 
implikationer för jordbrukets hållbarhet och matsäkerhet”, skriver 
forskarna.

Plasten fi ck en mätbar e! ekt i laboratorieförsök, där dess när-
varo ledde till lägre biomassa hos växterna, som blev mindre och 
fi ck kortare rötter. Det innebär mindre skördar – och kan påverka 
näringsvärdet, säger Baoshan Xing, en av forskarna bakom stu-
dien.            Jonatan Lundbäck

Strålningsrekommendationer påverkas
 De rekommendationer om tillåtna nivåer av elstrålning som 

tagits fram av ICNIRP, den internationella kommissionen om 
icke-joniserande strålskydd, är påverkade av de stora telekombola-
gen, enligt en ny granskning.

Enligt rapporten blundar ICNIRP för visade skadliga e! ekter 
av strålning inför utbyggnaden av 5G. Den konstaterar även att 
det fi nns allt mer belägg för sådana e! ekter. Organisationens 
sammansättning är enligt rapporten ensidig och representerar inte 
forskarvärldens uppfattning, och drygt hälften av medlemmarna 
har intressekonfl ikter i form av fi nansiering från telekombolag. 
Flera är dessutom medlemmar i industriorganisationen ICES, där 
representanter från telekom-, militär- och energibolag aktivt är 
med i beslutsprocesserna.

Strålskyddsstiftelsen skriver att kritiken mot ICNIRP har 
framställts sedan drygt 20 år tillbaka, och att dess referensvärden 
är otillräckliga som skydd mot hälsorisker då de baseras på en 
föråldrad och sedan lång tid motbevisad föreställning.

ICNIRP:s rekommendationer tillämpas i Sverige och rekom-
menderas av både EU och Världshälsoorganisationen.    MM

USA stärker trans- och gayskydd
 Förra veckan bekräftada USA:s högsta domstol att 1964 års 

Civil Rights Act, som förbjuder arbetsplatser att diskriminera an-
ställda baserat på ras, färg, religion, kön eller nationellt ursprung, 
även omfattar diskriminering till följd av sexuell läggning eller 
könsidentitet. Beslutet antogs med sex röster mot tre. 

Sådan diskriminering har tidigare varit laglig, men det är 
tveksamt om det nya beslutet betyder ett slut för diskriminering, 
skriver Vox, eftersom domstolen öppnar för möjligheten för 
undantag på religiösa grunder. Ett viktigt fall på det ämnet väntas 
tas upp nästa år.           Jonatan Lundbäck

Det blir svårare att diskriminera homosexuella och transperso-
ner i USA efter en ny dom.
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En kvinna väntar på att få köpa mat utanför en butik i Havanna. Antalet fall av coronasmittade fortsätter att 
öka snabbt i Latinamerika och Karibien, samtidigt som åtgärderna för att hejda virusspridningen kan utlösa 
en ”hungerpandemi” i regionen.

Latinamerika på väg 
mot ”hungerpandemi”
Antalet konstaterade fall 
av covid-19 fortsätter att 
öka snabbt i Latiname-
rika och Karibien. Om inte 
snabba insatser sätts in 
kan regionen drabbas av en 
”hungerpandemi” i spåren 
av krisen.Det säger Norha 
Restrepo vid FN:s livsmed-
elsprogram, WFP, till IPS. 

Förra veckan noterades en för-
dubbling av antalet konstate-
rade coronasmittade i regionen 
jämfört med föregående vecka. 
Och enligt de senaste si! rorna 
har nu över två miljoner fall kon-
staterats i Latinamerika, varav 
närmare hälften i Brasilien.

Miguel Barreto, WFP:s re-
gionchef för Latinamerika och 
Karibien, betonade vid en pres-
strä!  som hölls förra veckan att 
de som försörjer sig inom den 
informella sektorn drabbats sär-
skilt hårt av de nedstängningar 
som genomförts i regionen. 
Denna stora grupp är dessutom 
särskilt sårbar när bristen på 
mat ökar.

– Vår region hade redan innan 
krisen ekonomiska och kli-
matrelaterade problem, vid 
sidan av bristande säkerhet och 
folkförfl yttningar, sade Miguel 
Barreto.

Han påpekade att minst hälf-
ten av regionens arbetare får sin 

försörjning genom informella 
jobb.

– Nu har de restriktioner som 
införts för att rädda liv lett till 
att miljontals människor har 
förlorat delar av eller hela sin 
inkomst. Många vet inte hur de 
ska få tag på nästa mål mat.

Norha Restrepo säger att 
pandemin slagit mot alla, men 
att e! ekterna kommer snabbare 
för de grupper som har mindre 
marginaler.

– För de mest sårbara – de som 
är helt beroende av att samhälle 
och ekonomi hålls i gång – kom 
problemen med hunger snabbt. 
Och det riskerar att bli mycket 
värre. Vi måste göra mycket mer 
för att undvika att detta även 
utvecklas till en hungerpandemi, 
säger Norha Restrepo till IPS.

Eftersom så många nu har 
förlorat sina arbetsinkomster i 
takt med nedstängningarna blir 
de fattiga bara fattigare, påpekar 
hon. Och många får problem 
att ska! a mat, antingen för att 
de inte har råd eller har svårt att 
ta sig till en a! är. Enligt Norha 
Restrepo har antalet människor 
i regionen som löper hög risk att 
drabbas av matbrist ökat snabbt 
– från 700 000 till 1,6 miljoner 
människor.

Hon betonar att fl yktingkrisen 
ytterligare förvärrat situationen. 
Fler än fem miljoner venezuela-

ner har lämnat hemlandet och 
många av dem lever i en extremt 
utsatt situation eftersom de står 
utan sociala skyddsnät. De fl esta 
livnär sig på informella arbeten 
och står nu inför en oerhört 
svår situation, betonar Norha 
Restrepo.

Hon menar att regionens 
länder snabbt behöver få tillgång 
till fördelaktiga krediter från in-
ternationella fi nansinstitutioner 
– som bör gå till att skydda och 
ge stöd till de grupper som drab-
bats allra hårdast av krisen.

– Pandemins effekter är så 
enorma att alla måste engageras 
– från enskilda individer till de 
riktigt stora institutionerna som 
har mycket kapital, säger Norha 
Restrepo.

Folkhälsoexperten Cesar 
Chelala säger till IPS att en orsak 
till att regionen nu har förvand-
lats till pandemins epicentrum 
är att åtgärder för att förebygga 
och hindra smittspridningen 
är betydligt mindre e! ektiva i 
Latinamerika än i världens indu-
strialiserade länder. Långt innan 
coronakrisen varnade han för de 
svåra utmaningar som fanns i 
regionen på grund av en snabb 
urbanisering, miljöproblem och 
ökande problem med fetma och 
ohälsa inom alla åldersgrupper.

Samira Sadeque/IPS
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Enighet mot trakasserier för 

Nätverket Folk och Fred 
bildades 19 april på 
initiativ från miljörö-
relsen. Fred på Jorden 
och fred med Jorden 
vill nätverket göra till 

en gemensam och viktig fråga i samhälls-
debatten. Sverige och världen behöver bli 
mindre sårbart. 

Syftet är att hålla Folk och Fred-
möten i Sälen samtidigt som Folk och 
Försvar ordnas i januari varje år. Därtill 
att genomföra aktioner i freds-, miljö- 
och välfärdsfrågor där det råder en bred 
enighet bland nätverkets medlemmar. 
Den första aktionen var stöd till krav i 
namninsamlingen ”Utan bönder ingen 
civil beredskap!” Detta följt av protester 

mot värdlandsavtalet med Nato i sam-
band med den planerade militärövningen 
Aurora samt kräva att regeringen signerar 
FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
Folk och Fred har också hunnit med att 
ordna ett seminarium på nätet om EU 
och global omstart för fred, miljö och 
välfärd.

”Sluta förfölja freds- och miljöröster!” 
Trakasserierna mot freds- och miljöröster 
måste upphöra!” Det är kravet som ställs 
i namninsamlingen ”Vi stödjer freds- och 
miljörörelsen!” som Nätverket Folk och 
Fred nu återlanserar. 

Situationen har blivit extrem i Sverige 
jämfört med våra nordiska grannländer. 
Värst drabbad är en tidigare utrikespoli-

tisk sakkunnig tjänsteman hos Miljöpar-
tiet. Han utpekades felaktigt i kvällspres-
sen som ett ryskt säkerhetshot. Detta med 
hjälp av anonyma högt uppsatta källor i 
Miljöpartiet till Aftonbladet. Tidningen 
har senare publicerat fakta som visar att 
det inte var sant. Ändå sprider den USA-
baserade tankesmedjan Atlantic Council 
den sedan länge motbevisade uppgiften. 
Författaren som förde fram den falska 
uppgiften var Henrik Sundbom, med-
arbetare på den av Svenskt Näringsliv 
fi nansierade tankesmedjan Frivärld med 
moderaten Gunnar Hökmark som ord-
förande. 

Uppgiften fanns med i ett kapitel i rap-
porten Kremlin’s Trojan Horses om Sverige. 
Det kan påpekas att Sundbom också 

påstod att en artikel i Miljömagasinet 
av undertecknad var tecken på samma 
ryska desinformation som händelserna 
i Miljöpartiet var uttryck för. I artikeln 
står uttryckligen att Ryssland begick ett 
folkrättsbrott på Krim. Detta får Frivärlds 
medarbetare till motsatsen, till ett stöd för 
den ryska synen på Krimfrågan. 

Sundbom pekar också ut enskilda 
politiker och fl era andra fredsröster. När 
rapporten publicerades i december 2018 
uppstod en skarp kritik mot det norska 
kapitlet. Samtliga tre utpekade norska 
partier i rapporten tog skarpt avstånd 
från de påståenden som fördes fram. 
Den tidigare konservative statsministern 
Kåre Willoch trädde också fram. Han 
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EU-toppmötet i Amsterdam 
1997 för ett annorlunda 
Europa.

Bush, Persson och Prodi vid 
EU-toppmötet i Göteborg.

Demonstrationer vid EU-
toppmötet i Göteborg.
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ANNONS

global omstart
menade att åsikten att USA inte ska ha 
permanenta baser i Norge är en legitim 
politisk åsikt. Det är inte alls ett tecken på 
medhjälp till rysk desinformation. 

Resultatet blev att ingen tog rapporten 
på allvar i Norge, inte heller när det gällde 
kritiken av fredsröster. I Sverige valde de 
partier som omtalas i rapporten om rysk 
desinformation att hålla tyst. Partiernas 
röst hörs i debatten. När inte de eller 
massmedia i Sverige kritiserade uppgif-
terna kunde rapportens falska uppgifter 
mot enskilda freds- och miljöröster stå 
opåtalade. Det hjälper Atlantic Council 
att skapa en McCarthyanda i Sverige som 
i praktiken leder till yrkesförbud. Detta 
medan Miljöpartiet håller tyst. 

Kurdo Baksi uppmärksammade nyligen 

i Dagens Arena hur Miljöpartiet bidrar 
till att förvärra situationen. Han skriver 
”För bara några år sedan var statsvetaren 
Håkan Sundberg en hyllad topptjäns-
teman inom Miljöpartiet.” Baksi för de 
anonyma anklagelserna mot Sundberg 
på tal och slutar med ”Sundberg kämpar 
fortfarande, drygt tre år senare, för upp-
rättelse. När Miljöpartiet inte hedrade ett 
ingånget avtal fi ck Sundberg sin karriär 
förstörd. Det borde ha varit en enkel sak 
att avgöra, men det är svårt för en enskild 
att få rätt mot ett regeringsparti, detta 
eftersom rättssäkerheten är passé i MP.”

Vi bör inte låta ett regeringsparti, At-
lantic Council och Frivärlds medarbetare 
med Svenskt Näringsliv i ryggen ägna sig 

åt karaktärsmord. Stöd namninsamlingen 
och att sprid uppropet: 

”Vi stödjer freds- och miljörörelsen!” 
Freds- och miljörörelsen har visat sig 
gång på gång kunna skapa samarbete 
över alla gränser för fredlig samlevnad 
med omtanke om den planet vi bor på. 
De försök att förminska dess betydelse 
eller rent av måla upp den som styrd av 
utomstående krafter har visat sig bero på 
oberättigad rädsla.

Arbetet för avspänning mellan öst och 
väst, med konfl iktlösning och mot krig 
som dödar och lemlästar människor och 
föröder naturen förtjänar stöd. I dag 
utmålar en del politiker, forskare, jour-
nalister och företrädare för näringslivets 
synsätt dessa fredliga strävanden som ut-
tryck för att gå Rysslands ärenden.

Moderaten Gunnar Hökmark kallar 
Kvinnor för fred för ”Putins kvinnor”.  
Dagens Nyheters ledarsida betecknar 
FN: s kände vapeninspektör Hans Blix 
och förre Moskvaambassadören Sven 
Hirdman som del av ”Putins svenska 
brigad” när de ifrågasätter närmandet till 

Nato. Martin Kragh vid Uppsala univer-
sitet och Utrikespolitiska Institutet lik-
som Henrik Sundbom från näringslivets 
säkerhetspolitiska tankesmedja Frivärld 
beskriver freds- och miljörörelsen med 
låtsad vetenskaplighet som deltagare i 
rysk desinformation.

Det är dags att alla som stödjer freds- 
och miljörörelsens gemensamma strävan-
den säger ifrån. Nu får det vara nog. 

•  Vi säger nej till rapporter och sensa-
tionsjournalistik avsedd att misskre-
ditera freds- och miljöaktivister.

•  Vi uppmanar Kragh och Sundbom 
och alla som stöder dem att ställa 
upp på öppen debatt med freds- och 
miljörörelsen.

•  Vi fördömer det mediestödda hatet 
från olika intressenter och välkom-
nar samarbete för avspänning och 
konfl iktlösning för fred på jorden och 
fred med jorden.

Tord Björk
Länk till insamlingen: 

is.gd/stod_freds_och_miljororelsen

el och kritik av MP.
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När Isabella I av Kastilien och 
Ferdinand II av Aragonien 
i januari 1492 förvisar mo-
rerna/muslimerna (Boabdils 
kapitulation) och sedan bann-
lyser judarna från Andalusien 
(Alhambradekretet) befästs 
kristendomens globala hege-
moni. Kyrkan (påven) bistår 
makten och rättfärdigar allsköns 
övergrepp.

När kungaparet senare sam-
ma år sänder ut genuesaren 
Cristoforo Colombo att fi nna 
vattenvägen till Indien – i kon-
kurrens med Portugal, dåtidens 
storwa sjöfararnation i Europa 
– befäster de eurocentrismen. 
Medelhavsområdet blir geopoli-
tisk makt- och mittpunkt. Med 
Colombus felnavigering startar 
den storskaliga globaliseringen, 
eller exploateringen. För när 
conquistadorerna beordras att 
plundra Amerika på dess rikedo-
mar inleds rovdjurskapitalismen, 
den globala exploateringen.

Snart följer Frankrike och allra 
mest England efter i rovdriften. 
Dessa två krigar ständigt om 
herraväldet i såväl Europa som 
Nordamerika och Karibien. 
Krig och kapitalism går hand 
i hand. Frankrike inriktar sig 
främst på norra Nordamerika 
(dagens Kanada) och England 
en bit söderut – i konkurrens 
med den unga expanderande 
sjöfararnationen Nederländerna. 
I kolonierna behövs dels ar-
betskraft för att bruka jorden, 
dels eldkraft för att bestrida 
uramerikanerna. Kolonialism 
och kapitalism går också hand i 
hand. En kraft ingendera nation 
ännu besitter.

Slaveriets startdatum i USA 
har angivits till den 20 augusti 
1619, då kaparen the White 
Lion angör Virginia Colony’s 
Point Comfort i engelsmännens 
första koloni Jamestown med 
”20 and odd” afrikaner (troligen 
från mbundufolket, nuvarande 

Angola) i lasten. Om slaveriets, 
och triangelhandelns, sinistra 
följder påminns vi var dag. 
Senast i och med den nutida 
lynchningen av George Floyd. 
Den berömda ! ärilse" ekten gäl-
ler inte bara i vetenskapen, även 
i vardagen.

Datumet är emellertid en grav 
historieförenkling. Självfallet 
förslavades uramerikanerna av 
såväl spanska som portugisiska 
conquistadorer. Rön gör gäl-
lande att dessa även förde slavar 
till Amerika. Under tredje resan 
mellanlandade Colombus på 
de ”portugisiska” öarna Porto 
Santo, Madeira och Kap Verde. 
Afrikaner kan mycket väl ha 
tagits ombord som slavar och/
eller besättningsmän före land-
stigningen på den karibiska ön 
Trinidad i juli 1498. 

Kung Johan I:s son Henrik 
Sjöfararen hade på 1400-talet, 
via Kristusordens närmast out-
tömliga tillgångar, organiserat 
fl era expeditioner till ögrupper-
na Azorerna och Kap Verde i At-
lanten samt Senegal och Gambia 
på Afrikas västkust. I lasten hem 
hade portugiserna guld, kryddor 
och slavar. Expeditionerna blev 
allt frekventare och hamnsta-
den Lagos i Algarve Europas 
första slavmarknad år 1444. 
Afrikanamerikanerna var således 
50–100 år före WASP (White 
Anglo-Saxon Protestants, typ 
Trump) på amerikansk mark 
och har därmed – efter USA:s 
egenmäktigt upprättade påbud 
”first settler’s right” – större 
besittningsrätt än dessa.

På samma sista resa fråntogs 
Columbus sitt guvernörskap, 
på grund av ”vanstyre”, över ön 
Hispaniola och fördes till Spa-
nien i bojor. Lägligt för kronan. 
Det ursprungliga kontraktet 
garanterade nämligen Cristo-
foro Colombo tio procent av 
alla intäkter från ”Nya världen” 
(för uramerikanerna var det 
snarare den nya världen som 

kom med skeppen, se MM 3 
& 5/2020). En tiondel av allt 
Spanien plundrade och rövade 
från Amerika ger en hisnande 
summa. Nu ansåg sig kronan 
befriad från kontraktet och 
Columbus liksom sedermera 
arvingarnas krav avslogs. Han 
hade dock hunnit stoppa undan 
nog med silver och guld för att 
dö en rik man.
 
I skrivande stund dekapiteras 
– symboliskt nog – och välts 
Columbusstatyer över ända 
i hela världen i anknytning 
till I Can’t Breathe-upproren. 
George Floyds plågsamma död 
har påmint omvärlden om hur 
mycket en svart medelålders 
mans liv är värt i USA år 2020: 
20 dollar (den påstått falska 
20-dollarsedel som han blev 
arresterad och förlorade livet 
för). Kapitalismen visar sitt 
rätta ansikte: Tre vita polismän 
trycker ned en svart man i asfal-
ten (en ! ärde håller vakt) varav 
en maktfullkomligt trycker sitt 
knä mot den senares hals i åtta 
minuter och 46 sekunder – för 
200 kronor! 

Två steg framåt och tio bakåt 
är ingen dans utan en samhälls-
utveckling som under de senaste 
decennierna kännetecknats som 
”backlash”, tillbakasnärt. En 
backlash är även en motreak-
tion, en reaktionens reaktion på 
aktionen. Den alltid lika orädda 

och frispråkiga Nina Simone 
sjöng in ironiska men ilskná 
”Backlash Blues” 1967. Samma 
år dog dess författare Langston 
Hughes, Simones kamrat och 
en av Harlemrenässansens för-
grundsfi gurer:

Mr. Backlash, Mr. Backlash
Just who do think I am
You raise my taxes, freeze my 
wages
And send my son to Vietnam
You give me second class houses
And second class schools
Do you think that all colored 
folks
Are just  second clas s  fool s 

Den långa marschen mot ek
Kapitalismen har förhärsk(n)at världen sedan, 
minst, det ödesdigra året 1492. Kapitalism är ett 
ekonomiskt system med ett specifi kt mål: pro-
fi t. Pengar ger makt och makt mer pengar. Med 
hegemoni, överhet, upprätthålls systemet och 
profi ten ökar. Rikard Rehnbergh kopplar Colum-
bus och kolonialismen till dagens USA.

Slavauktion i New Amsterdam. Illustration av Howard Pyle 1655.

Bild: public dom
ain

Ferdinand II av Aragonien och Isabella I av Kastilien 1469. 
Bild: public dom

ain

Columbus landstiger i Nya världen 1492. Ankomsten markerar 
början av den europeiska koloniseringen av Amerika.

Bild: public dom
ain

Reklamaffi sch för slavhandel i 
South Carolina, 1769.

Bild: public dom
ain

Nina Simone deltog i kampen 
för de svartas rättigheter. 

Foto: G
errit de Bruin/C
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konomisk kompensation
Under I Can’t Breathe-upp-
roren har polisen gång på gång 
visat att deras devis ”To Protect 
and to Serve” i första hand inte 
gäller människor utan egendom: 
Allmänmedia – inklusive svensk 
public service – rapporterar för-
färat om krossade skyltfönster 
och länsade butiker. Att sno ett 
par sneakers, ett paket blöjor 
eller till och med en platt-tv, 
om det ska kallas för plund-
ring förlorar begreppet helt sin 
innebörd. Europa, sedermera 
Ryssland och USA, har plundrat 
Amerika, Afrika, Australien och 
Asien (inklusive Sibirien) på 
människor, mineraler, natur-
resurser och mark. Det vill säga 
”egendom”. Citationstecknet 
därför att urfolk, från norr till 
söder, öst till väst, saknar ord för 
den: En människa kan inte ”äga” 
moder jord, myllan, skogen, 
träden, djuren.

Historiker, matematiker och 
ekonomer har beräknat att 
staten är skyldig uramerika-
nerna 35 triljoner dollar bara 
för markstölden; alltså det rena 
marknadsvärdet för själva mar-
ken. Där är inte profi ten från 
naturresurserna – oljan, gasen, 
vattenkraften, timret, djuren, 
pälsarna etcetera – inräknad. 
Lägg därtill ytterligare 17 tril-
joner i skadestånd (”reparation”) 
till den svarta befolkningen. 
Det, om något, är plundring, 
och självständighetsförklaring-
ens (1776) ord om att ”Alla föds 
jämlika” en ren lögn.

Slavfamiljer fi ck aldrig de ut-
lovade 40 hektaren och en mula 
att bistå i slitet med markens 
gröda under rekonstruktions-
tiden efter inbördeskriget. Det 
gavs i stället till europeiska im-
migranter mot vilka USA:s då 
36 stater inte hade någon som 
helst förpliktelse. Juneteenth (19 
juni) fi rades i veckan som den 
dag då de sista slavarna frigavs i 
Texas. Slavarna må ha varit fri-
givna på papperet (konstitutio-
nens 13:e tillägg 1865), men var 
i verkligheten ofria. Vart skulle 
de ta vägen, utan mark, medel 
och kreatur? Söderns ekonomi, 
som byggde på slaveri, låg ju i 
spillror.

Tusentals svarta män fängsla-
des för ”dag- och lösdriveri”. Det 
var gratis arbetskraft och starten 
på dagens massfängslande. Antal 
fängslade svarta män överstiger 
i dag antal förslavade år 1850. 
Kvinnorna tvangs in i prostitu-
tion och familjer splittrades. Ett 
första steg till kompensering har 
nu tagits av Kaliforniens African 
Assembly (den svarta lagkom-
mittéen), där ett lagförslag gick 
igenom den 12 juni. Det är hög 
tid. Att det ska gå igenom den 
republikanska majoriteten i se-
naten är dock mindre troligt.

När USA:s president häver 
ur sig frasen ”When the looting 

starts, the shooting starts” upp-
repar han inte bara vad Miamis 
polischef Walter Headley sade 
under upploppen där 1967, 
utan även vad Alabamaguvernö-
ren George Wallace sade några 
år senare. 

Denne Wallace var en populist 
i Trumps smak: lova runt men 
hålla tunt. För att nomineras till 
demokraternas kandidat 1962 
behövde han stöd från NAACP 
(! e National Association for 
the Advancement of Colored 
People), vilket han fick och 
vilket inte var så svårt då mot-
kandidaten backades upp av Ku 
Klux Klan. 

Så snart han blivit vald vände 
han NAACP ryggen och blev 
en rabiat försvarare av segrega-
tionen, USA:s egen apartheid. 
Wallace var ansvarig för ”Blo-
diga söndagen” under medbor-
garrättsmarschen från Selma till 
Montgomery i mars 1965 – 100 
år efter att 13:e tilläget lagfästs 

– som Ava DuVernay gjort en 
angelägen fi lm om: Selma från 
2014, samma år som Ferguson-
upproret.

Låt oss stanna upp ett slag: 
”loot” i betydelsen skovel, spade 
(subst.) och att raka, skrapa rent 
(verb) stammar från medelne-

derländskans loet, västfrisiskans 
loete, plattyskans lôte. I bety-
delsen rov, byte och att röva, 
plundra får ordet en allmän 
spridning först under det blo-
diga Sepoyupproret, eller första 
frihetskriget 1857–58. När 
sepoyer – indiska trupper i ko-
lonialarmén, förenade hinduer 
och muslimer – revolterar mot 
Brittiska ostindiska kompaniet 
approprierar kolonisatörerna 
hinduernas lunt (sanskrit) och 
muslimernas l"t (urdu) för att 
förminska revoltörernas mot-
stånd till ”plundring och förstö-
relse” Det kallas maktspråk.

Jämte Columbusdagen är 
Martin Luther King-dagen 
(tredje måndagen i januari sedan 
1986, som Coretta Scott King 
kämpade för) enda nationella 
helgdag i åminnelse av en person 
att högtidlighållas i USA. À pro-
pos historieförenkling ska denna 
dag ”fi ras” i samförståndets, bro-
derskapets och fredens tecken. 
MLK ledde Selmamarschen 
1965, som ledde fram till de 
svartas rösträtt och ett o#  ciellt 
slut på segregationen. Så länge 
MLK framförde dylika krav var 
han ”ofarlig” för makten och 
kapitalet.

Något år före sin mystiska död 
– få tror att kåkfararen James 
Earl Ray agerade ensam eller ens 
agerade alls vid dödsskjutning-
en på motellet – började han 
framföra radikalare åsikter om 
folkmorden på uramerikanerna 
och massmorden i Vietnam 
såväl som de svartas nuvarande 
situation och slavhistoria. Som 
i sitt sista tal (”I’ve Been to the 
Mountaintop”) under sopstrej-
ken i Memphis i april 1968, 
kvällen för mordet, där ”Det 
förlovade landet” inte var något 

utopia utan ett egalitärt samhälle 
– ”the New Memphis”, inte Nya 
Jerusalem.

MLK menade att ekonomisk 
exploatering, rasism och krig 
hänger ihop. Hade han levat i 
dag kunde han lagt klimatkris 
till listan. Fjärilse$ ekten, återi-
gen. Han undrade hur nationen 
hade råd att spendera miljarder 
sinom miljarder på kärnvapen-
upprustning, rymdkapplöp-
ning och ett orättfärdigt krig i 
Vietnam när den inte ens kunde 
föda, utbilda och beskydda sin 
egen befolkning. Ett liknande 
krav framförs i dag under parol-
len ”Defund da Police!” Enda 
anslag att öka år efter år är 
polisens och militärens, övriga 
minskar.

MLK var kritisk till industria-
liseringen, automatiseringen och 
utsugningen av proletariatet; 
han förspråkade reell frihet, 
socialism och världsfred; han 
pratade om generalstrejk, bas-
inkomst och skadestånd. Det 
gjorde honom farlig i den vita 
maktens ögon.

Den verkliga kostnaden ligger i 
framtiden. Att det vita motståndet 
hårdnat utgör ett erkännande 
härav. Omkostnadernas för neg-
rernas utbildning kan inte längre 
hållas nere utan måste erläggas 
i full utsträckning, om kravet 
på en kvalitativt god utbildning 
skall uppfyllas. Det är svårare 
och dyrare att skapa arbetstillfäl-
len än att upprätta röstlängder. 
Att sanera slumområden med 
miljontals invånare är betydligt 
mer komplicerat än att integrera 
bussar och lunchbarer.

Så skrev MLK året före sin 
död i essäsamlingen Kaos eller 
gemenskap? (övers. Sixten Carls-
son). Han använder själv dero-
gationen ”negro”. Först döds-
året spred sig slagordet ”Black 
is Beautiful” och James Browns 
funkhit ”Say It Loud – I’m Black 
and I’m Proud” och folk (få vita) 
började säga svart.

De svartas frigörelse kunde 
rent av vara lönsam för kapita-
listerna: Människor med pengar 
på fi ckan är en köpkraft oavsett, 
dollarn är ju grön. Men att 
kompensera för 400 års slaveri 
och massmord och för 500 års 
markstöld och folkmord; det 
skulle innebära ett ekonomiskt 
avbräck, milt sagt. Med de kra-
ven började MLK bli riktigt obe-
kväm för makten och kapitalet: 
något år senare var han död, 39 
år gammal. Medborgarrättsrö-
relsen förlorade både en enande 
kraft och tydlig riktning. Kraven 
ebbade ut. Tills nu.

Rikard Rehnbergh
Se sid 11 för en recension av 
en film om svarta soldater i 
Vietnam. 

Demonstranter under en medborgarrättsmarsch mellan stä-
derna Selma och Montgomery i Alabama, 7 mars 1965. 

Foto: G
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Martin Luther King Jr.
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Martin Luther King-dagen fi ras till minne av Martin Luther King i över 100 länder. I USA är den 
nationell helgdag sedan 1986 och fi ras varje år den tredje måndagen i januari. 
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Rasismens subtila detaljer

Säg inget om Lydia är ett djupt 
rörande porträtt av en familj 
som gläntar på dörren till ton-
åringarnas hemliga värld och 
till det smärtsamma förfl utna 
som föräldrarna tiger om. Under 
ytan i det lilla samhället vid sjöns 
strand ruvar hemligheter, åtrå, 
skam och en intensiv längtan 
bort.

16-åriga Lydia försvinner. 
Hon hittas död i sjön. Familjen 
förtvivlas, men livet fortsätter. 
Eller fortsätter livet? Celeste Ng 
skriver om fördomar, längtan, 
hemligheter och det lilla sam-
hället. Hon skriver om missför-
stånd och tystnad. Vad vet vi 
egentligen om varandra? Hur 
ser rasism och utanförskap ut? 
Vem åstadkommer vad? Hur 
med- och motverkar vi det?

Utanförskap. Lydias pappa 
James har asiatiskt ursprung, 
ser asiatisk ut. Hela hans liv 
kommer att präglas av händelser 
som följer av ett annat utseende. 
Vänskap. Kärlek. Utbildning. 
Rädsla. Värme. Hur spelar vi 
själva med i det? 

Vi kan tala om rädslan för att 
bli påkommen med något vi 
dolt, att vi inte är hundraprocen-
tigt perfekta, att vi avviker från 
normen. Hela den refl ektionen 
är absurd, eftersom avvikelsen 
bara beror att han står på en 
annan jordplätt än något an-
nan. Hade han stått på andra 
sidan jorden hade han i stället 
tillhört normen, utseendemäs-

sigt, även om han inte fötts där. 
Då hade livet blivit något annat. 
Ja, annat, men kanske inte helt 
normneutralt, eftersom språket 
och hemorten också spelar roll. 
Utanförskapet hade sett an-
norlunda ut. Du ska vara på ett 
visst sätt för att du ser ut som 
du gör. Du ska vara på ett visst 
sätt bara för att du pratar som 
du gör. Bara tanken är absurd. 
Hur spelar vi själva med i det 
spelet? Vad gör våra förutfattade 
meningar med oss? 

Han gifte sig med Marilyn. 
Det var sista gången hon såg sin 
mamma. Jag tänker att fördomar 
är så sorgligt destruktiva. Mam-
man var fylld av fördomar, som 
tog död på familjerelationen. 
Eller var det något annat? Vem 
gjorde vad och varför? Skulle 
det också kunna hända mig? 
Vad är det som gör att vi låter 
relationer gå till spillo? Hur 
tänker och reagerar jag själv när 
detta händer? Hur kan jag själv 
påverka det som händer? Ibland 

förstår jag inte vad som händer, 
varför det händer – hur får jag 
då till det helande samtalet för 
att läka relationen eller få svar 
på frågorna om vad som hände 
och varför. Det som hände mig 
för 30 år sedan gör ännu ont, 
eftersom det tigits ihjäl och 
vägrats att samtalas om av/med 
de andra, berörda. Skulle det 
hjälpa om jag slog näven i bor-
det? Taggar värker i hjärtat för 
evigt, verkar det som. Vad gör 
det med livet? 

Jag tänker på lögner och tyst-
nad. Hon vill ha en öppen kista, 
se sin dotter en sista gång. Han 
bestämmer att den ska vara 
stängd, för att han vet något 
han inte förmår berätta. Vad är 
det som gör att vi inte förmår? 
Varför har han rätt till en större 
bild än hon? Varför får hon inte 
veta? Skyddar vi varandra från 
saker vi skulle vilja veta, även om 
det gör ont? Varför vill vi, eller 
varför kan vi inte berätta om våra 
inre våndor – de som gör att vi 

inte vill, inte ids berätta? Är det 
för att vi inte vill bli bedömda el-
ler ifrågasatta, inte vill diskutera 
våra känslor?

Livet går vidare. Modern dör. 
Hon röjer huset. Tar med sig allt 
hon vill ha. Hon tänker på hur 
det blev. 

Aldrig, lovade hon sig själv. Jag ska 
aldrig bli sådan. 

Sedan tittar vi på oss själva och 
ser att vi blivit just så. Hur blir vi 
just det vi egentligen tänker att 
vi inte vill bli eller vara? Varför 
händer det? Vad eller varför vill 
vi inte bli som den vi tänkte på? 
Var det vår mamma eller vår 
pappa? Vad är det vi inte vill 
ärva? Och varför? 

Hur ser vi på henne eller 
honom som blev eller var så, så 
som vi inte vill vara? Vad bety-
der det?

Aldrig, tänkte hon igen. Jag ska 
aldrig bli sådan. Hon körde vidare 
ut i natten, hemåt, medan håret 
grät i små långsamma strömmar 
utmed hennes rygg. 

Hur lite ser vi egentligen? Hur 
lite vet vi om vår familj? Hur 
uppmärksam är jag på min om-
givning? Och hur uppmärksam 
är någon annan i förhållande till 
mig? Kan vi någonsin se hur den 
andra har det? 

Förlåt, tänker hon, så intensivt 
hon kan. Jag glömde kedjan. 
Hennes föräldrar märker inget. 
Faktum är att de uppför sig som 
om hon inte ens var närvarande.

Hela livet är fullt av glädje, 
men också av sorg och hemlig-
heter. De kan vara små, sett ur 

Säg inget om Lydia
Celeste Ng

Albert Bonniers Förlag

l i t t e r a t u r något perspektiv, men de sitter 
kvar som taggar som aldrig för-
svinner. Det präglar livet. 

Föräldrar och barn. Barn och 
föräldrar. Celeste Ng beskriver 
familjen och deras känslor. Jag 
funderar över barnen, deras rol-
ler och föräldrarnas krav. Krav, 
som föräldrarna inte förstår är 
krav, kanske för att man som 
vuxen inte ser och förstår hur 
ett barn tänker. Eller kanske 
för att man tror att man gör 
barnet en tjänst. Hur ska man 
- pedagogiskt korrekt - bete sig 
för att vi inte ska drabbas av sår, 
ge varandra sår som ligger kvar 
resten av livet? 

Till slut ter sig saker omöjliga. 
Är det möjligt att älska någon för 
mycket? Vad händer då hos den 
som blir älskad – för mycket? 
Vad händer med de övriga i fa-
miljen, i hennes närhet? Varför 
får vi för oss att överföra våra 
önskemål på någon annan? Är 
det i tron att den personen inte 
har egna drömmar? 

Den här boken är värd läs-
ning. Ja, verkligen. Jag tycker om 
den för att Celeste Ng berättar 
en viktig historia. För att hon 
skrapar i mig, hårt. Den påver-
kar mig, kryper i mig, får mig 
att gråta många tårar. Ja, nej, 
jag tycker inte särskilt mycket 
om att gråta, men läsningen 
påverkar mig starkt. Att känna i 
läsning är viktigt, tänker jag. Att 
känna, se bilderna och fundera 
kring berättelsen känns viktigt. 
Att påverkas. Det gör jag verk-
ligen här. Det går knappast att 
hela sig med otrohet, tystnad, 
örfi lar eller sprit. Visst är det så, 
att det enda som helar är samtal 
och att se – och älska – varandra 
för just den de är? 

Anette Grinde

Celeste Ng. Bokens framsida. 

Foto: Kevin D
ay
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The real Julian Assange 
 60 minutes Australia

https://9now.nine.com.au/
60-minutes

Nya perspektiv på Julian Assange

Det välrenommerade austra-
liensiska tv-programmet 60 
Minutes Australia gav i söndags 
kväll en mer mänsklig och där-
med kompletterande bild av 
Julian Assange än den gängse 
om ”spionen och våldtäktsman-
nen”. Programmet säger att två 
visselblåsare från ecuadorianska 
ambassadens eget vaktbolag av-
slöjar att vaktbolaget tog order 
från CIA i USA och bland an-
nat avlyssnade Julian Assanges 
samtal med sin advokat och att 
CIA hade planer på att kidnappa 
Assange och giftmörda honom.

Programmet avslöjar Julian 
Assanges hemliga familj. Hans 
partner Stella Morris och deras 
två pojkar deltar också i doku-
mentären.

 – Vi höll vår relation hemlig 
av rädsla för att de människor 
som försöker komma åt Julian 

också skulle skada våra barn, 
säger Stella Morris i program-
met.

I en intervju med den austra-
liensiska parlamentsledamoten 
Andrew Wilkie påminner denne 
om att det ”egentliga brottet” 
Assange gjort sig skyldig till var 

att avslöja USA:s krigsförbrytel-
ser i Irak, Afghanistan och i Gu-
antanamo på Kuba, ett angrepp 
på journalistik.

Programmet avslutas med en 
vädjan från Stella Morris till den 
australiensiska premiärministern 
Scott Morrison om att tillämpa 

press på den brittiska regeringen 
att frigöra Assange från säker-
hetsfängelset Belmarsh, där han 
sitter isolerad 23 timmar om 
dygnet och väntar på ett beslut 
om en amerikansk begäran om 
utlämning.  

Gunnar Vagerstam

Stella Moris med parets två söner. Julian Assange och Stella Morris. 

Bild: 60 m
inutes

Bild: 60 m
inutes
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Nej, någon nyansernas mästare 
är han inte, Spike Lee. Med sin 
senaste krigsrulle/historiedoku-
ment/slapstickskomedi/bistånds-
appell/melodram visar Lee med 
all tydlighet att människan är ett 
tvåfotat däggdjur och att en fi lm 
om människan således inte bör 
ha många fl er ben att stå på. Två 
räcker gott. Da 5 bloods försöker 
stå på fem ben men tappar likväl 
balansen. 
 
Det bästa med fi lmen är den 
dokumentära inledningen, likt 
en vinjett, där Vietnamkrigets 20 
år rekapituleras på två minuter. 
Den inleds med Muhammad Alis 
bevingade ord ”ingen vietcong 
har någonsin kallat mig ’nigger’” 
i augusti 1966 och avslutas med 
den paniska fl ykten från Saigon 
där helikoptrarna vräks överbord 
från det sista hangarskeppet 
U.S.S. Blue Ridge i april 1975. 
Däremellan de storskaliga freds-
demonstrationerna, de allt fl er 
vapenvägrarna, de svarta pant-
rarna och Vita husets lögner samt 
de emblematiska bilderna:  

Buddhistmunken ! ích Quang 
Duc som antänder sig själv i Sai-
gon i juni 1963 i protest mot 
den sydvietnamesiska presiden-
tens förtryck; Saigons polischef 
Nguyen Ngoc Loans avrättning 

av vietcongo"  ceren Nguyen V#n 
Lém på öppen gata i februari 
1968; de minst 500 sydvietname-
siska åldringarna, kvinnorna och 
barnen som massakreras av G.I.:s 
(Ground Infantry) i byn My Lai 
i mars 1968; den brännskadade 
nakna 9-åringen Phan ! i Kim 
Phúc som fl yr sin by som sydviet-
namesiskt fl yg just bombat med 
napalm på USA-befälets order i 
juni 1972.

Sedan går det utför med me-
tahistorien. Dessa 5 bloods är 
fyra överlevande vapen- snarare 
än blodsbröder från Det ameri-
kanska kriget – som det heter i 
Vietnam och som Lee så snyggt 

anammar – plus en son. De har 
återvänt 50 år senare för att fi nna 
och återbörda liket av den femte 
brodern, Stormin’ Norman. Det 
visar sig dock vara en ursäkt för 
att fi nna och återbörda kistan 
med guldtackor som de fem fann 
i ett störtat fl ygplan och sedan 
gömde. Guld som egentligen 
var tänkt till det panasiatiska la-
hufolket. Liksom Wagner – vars 
Valkyrieritt från operan Brünn-
hilde och fi lmen Apocalypse Now 
självklart spelas – trycker Lee på 
guldets förbannelse.

Fast fi lmens sountrack är sna-
rare Marvin Gayes ikoniska al-
bum What’s Going On från 1971; 
Motownstjärnans första o"  ciella 

Thomas Ekbom arbetar 
som konsult och har varit 
verksam som socialarbetare och 
beslutsfattare i kriminalvården. 
Under senare år har Thomas 
engagerat sig i miljöfrågor 
och i arbetet med värdedrivet 
ledarskap. 

ställningstagande. Så insprängt 
i det nutida dramat är tillbaka-
blickar på vad som hände för 50 
år sedan. En sorts blaxploitation-
pastisch, en 1970-talsrulle med 
kvadratisk (tjock-tv) och inte rek-
tangulär (platt-tv) skärmyta och 
där gubbarna spelar sig själva. Så 
slappt. 70-plussare som springer, 
spränger, skjuter och skriker ut 
adranalinstinna order. Tredje 
säsongen av True Detective, som 
just avslutades på SVT, har visat 
att det med duktiga skådespelare 
och maskörer går att göra stora 
och övertygande tidsförskjut-
ningar. Och så slarvigt, Lee. Det 
blodiga kriget renderar än mer 
blod, än mer ond bråd död och 

motsättningar mellan inkräktare 
och lokalbor i jakten på guldet. 
Vad är budskapet? 

I recensionen av BlacKkKlans-
man (MM 40/2018) skrev jag att 
Lee slarvar bort en bra historia 
och ett angeläget ämne med 
slapsticks och gags, lättsinne och 
effektsökeri, chauvinism och 
machismo. Det gäller än mer här. 
Lees största förtjänst är snarare 
som dokumentärmakare. Hans 
mastodontdokumentär When 
the Levees Broke: A Requiem in 
Four Acts (2006) om den federala 
(statliga) och lokala (polisiära) 
rasismen, den medvetna försum-
ligheten och alla skandaler kring 
översvämningen av New Orleans 
efter orkanen Katrina i augusti 
2005 är också hans – hittills 
– bästa fi lm.

Egentligen skulle Da 5 bloods 
visats utom tävlan på Cannes-
festivalen i maj. I stället gick den 
upp direkt (den 12 juni) på en 
strömningstjänst mitt under I 
Can’t Breathe-upproren (efter 
polismordet på George Floyd) 
som ägt rum på över 2 000 plat-
ser i världen. Mera välregisserat 
än själva fi lmen. Nej, den som 
har denna strömningstjänst gör 
bättre i att se Ava DuVernays 
verkligt angelägna film 13th 
(2016) om hur det 13:e tillägget 
till konstitutionen 1865, slave-
riets så kallade avska$ ande, bara 
är en chimär.

Rikard Rehnbergh
Se mittuppslaget för en längre 
text om slaveriet och det 13:e 
tillägget.

Blodsdrypande Vietnamdrama
t v

Da 5 bloods 
 Regi: Spike Lee

Netfl ix

Da 5 bloods handlar om fyra afrikanamerikanska Vietnamveteraner som återvänder till Vietnam 
för att leta upp gruppledarens kvarlevor och en gömd skatt.

Foto: N
etfl ix

nage Cabin Fever”. Där tydlig-
görs hur känslor och tankar går 
i vågor under isoleringen. Det 
fi nns alltså hopp för den som är 
förlamad av deppighet.

Det som händer just nu är att 
en av mina vänner ringer och 
väser på telefonen: D-vitamin. 
Det skyddar mot coronan. Några 
dagar senare hör jag: Zink. Köks-
bordet är numera fyllt av vitami-
ner som ska garantera att virus 
möter kraftfullt motstånd. För att 
inte någon ska tränga in i huset 
har vi satt upp en skylt: ”Klappa 
inte hunden. Den smittar tror 
vi.” Nu märker jag att de snabba 
samtalen i fysisk närvaro ersätts 
av långsammare konversationer 

Efter coronans mörker kommer ljuset

I morse upptäckte jag något 
nytt. Jag har två dörrar till 
mitt inre. När jag öppnar den 

ena så bokstavligen väller det ut 
otäckheter. Nya dystra si$ ror om 
smittan, nya uppgifter om barn 
som dött i krig, nya avverkningar 
av skog i Amazonas. Uttalanden 
från Trump. 

När jag öppnar den andra 
dörren stiger det ut kamrater 
som, på två meters avstånd, vill 
diskutera och berätta hur de 
känner det. Och som undrar 
hur jag mår. Dessutom dyker 
det upp spännande människor 

från böcker jag läst och möten 
jag gjort.

Det är som med vädret. Först 
strålar solen ut över gräsmattan 
och koltrasten sjunger. Knoppar 
slår ut i buskarna. Äppelträden 
börjar blomma. Sedan meddelar 
SMHI att det ska bli kallare och 
plötsligt faller snöblandat regn.

Så ändras livets förutsättningar 
hela tiden. Ena dagen spelar jag 
brilliant bridge på webben. En 
annan dag gör jag enkla misstag. 
Ska det vara på detta viset? Jag 
måste tala med mig själv. Någon 
jävla ordning får det vara. Om 
jag nu kan påverka ordningen. 
Min ambivalens bekräftas av en 
artikel på nätet: ”How to ma-

Krönika

Veckans citat

Moral är när man lever på ett sådant sätt att det 
absolut inte är något nöje att leva.         

Edith Piaf (1915–1963)

i fysisk frånvaro, på mobilen. 
Långsamheten har fått status i 
tiden. I en bäck i Sorunda har 
man satt upp hinder i vattnet för 
att det ska rinna långsammare. 
Då hinner bekämpningsmedel 
stanna upp och landa nere på 
botten. Så blir nu det med våra 
långsamma samtal. Klokheterna 
i orden landar i kroppen.

Jag kom i samtal med en svala 
i går. Hur kan ni klara er utan 
resor, sade hon. Men tack för 
att ni tagit bort de där stålbe-
lagda farkosterna ur luften. Nu 
väntar vi bara på elbilarna, sade 

hon. Vi fåglar vill inte ha de där 
avgaserna från vägarna.

Sommaren avvaktar regering-
ens besked om att distansen mel-
lan oss människor har upphört.
Till dess kommer dubbla under-
tröjor väl till pass. Kramarna får 
vänta.

Apropå coronans svåra tid vill 
jag citera Camus: ”I detta mör-
ker inom honom föddes denna 
glupska iver, detta vanvett att vilja 
leva, som alltid hade bott inom 
honom”. Efter coronans mörker 
kommer ljust.

! omas Ekbom
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 Öppna tv-kanaler
–   R i k s f ö rbunde t  Öppna  Kana l en :

www.oppnakanalen.se
– Stockholm: www.oppnakanalenstockholm.se
– Göteborg: www.oppnakanalengoteborg.se
– Sundskanalen: www.sundskanalen.se
– Jönköping: www.jonkopingtv.se
– Malmö: www.malmomediakanal.se
–  Närke: www.facebook.com/Öppna-Kanalen-

Närke-113382662070953
– Skellefteå: www.tvskelleftea.se
– Skövde: www.oppnakanalenskovde.se
– Södertälje: www.sltv.se
– Uddevalla: ltvu.se
– Västerås: www.okvasteras.se/wordpress/
– Växjö: okv.se
– Uppsala: www.tv-uppsala.se
– Tvåstad: www.facebook.com/groups/
271838422586

Öppna Kanalen i Stockholm är en ideell 
föreningskanal. Du hittar den genom att klicka dig 
fram med fjärrkontrollen. Om du har digitalbox 
är det kanalplats 450 hos Com Hem, 500 hos 
Telia, 20 hos Sappa, 299 hos Bredbandsbolaget 
och Canal Digital.
Detaljerad tablåinformation fi nns på 
www.oppnakanalenstockholm.se/
Där kan programmen ses på internet samtidigt 
som de sänds.

Fredag 26 juni
06.00-10.00 Extra-
program.
10.00 Dokumentär. 
12.00 Democracy 
Now! Repris.
13.00 Extrapro-
gram.
14.00 Fanar Center.

14.30 Dokumentär.  
15.30 Adventkyr-
kan.
16.00 Christ Emb 
Church.
16.30 Pingstkyr-
kans Världsmission, 
MMM. 
17.00 Nytt Liv.

17.30 Kortfi lm.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV. 
18.00 Lutherska Be-
kännelsekyrkan.
18.30 Tommy Lilja 
Ministries.
19.00 Stockholms 
TV.
20.00 TV City Pre-
sens: Stockholms-
program om konst 
och stadsmiljö.
20.30 Pilgrim TV.
21.00 Församl Ar-
ken.
21.30 Jerusalem 
Studio.
22.00 TV Conti-
nente.
23.00 Democracy 
Now! 
00.00 Nattfi lm.
02.00 Nattfi lm.

Lördag 27 juni
06.00-11.00 Extra-
program.
11.00 Dokumentär.
12.00 Democrac 
Now! Repr.
13.00 Extrapro-
gram.
15.00 Dokumentär.
16.00-17.30 Extra-
program.
17.30 Uusi Elämä.

18.00 Mission for 
Nations Int Church. 
18.30 Kebron.
19.00 Swebb-TV.
20.30 Tommy Lilja 
Ministries.
21.00 Israelmaga-
sinet.
22.00 Dimtzi.
23.00 Jerusalem 
Church. 
00.00 Nattfi lm. 
02.00 Nattfi lm.

Söndag 28 juni
07.30-12.00  Extra-
program.
13 .00  Manmin 
Church.
14.00 Församl Ar-
ken.
14.30 Om religion.
15.00 Matinéfi lm.
16.30 Kebron.
17.00 Extrapro-
gram.
19.00 Föreningen 
Godhet.
19.30 Himlen TV7.
20.00 TV City Pre-
sens: Stockholms-
program om konst 
och stadsmiljö.
20.30 Cymbal TV. 
Ny Glädje!
21.30 Israelmaga-
sinet. 

23.30 Publicistklub-
ben, debatt.
00.00 Nattfi lm.

Måndag 29 juni
Extraprogram från 
07.30. 
16.30 Uusi Elämä. 
(Nytt Liv på fi nska.)
17.00 Cool TV.
17.30 Kortfi lm
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Extrapro-
gram.
19.00 Stoppa kri-
sen! 
19.30 Tommy Lilja 
Ministries.
20.00 Extrapro-
gram.
21.30 Östberga TV.
22.00 Tommy Lilja 
Ministries.
22.30 Extrapro-
gram.    
23.00 Democracy 
Now!
00.00 Nattfi lm.

Tisdag 30  juni
05.30-12.00 Extra-
program.
12.00 Democracy 
Now! Repris.
13.00 Extrapro-
gram.

14.00 Östberga TV.
14.30 TV Conti-
nente.
15.30 Extrapro-
gram.
16.30 Adventkyr-
kan.
17.00 Cool TV.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Nytt Liv.
19.00 Banor TV. Kul-
tur från Balkan.
19.30 Clara Kyrka.
20.00 TV City Pre-
sens: Stockholms-
program om konst 
och stadsmiljö.
20.30 Lutherska Be-
kännelsekyrkan.
21.00 Föreningen 
Godhet.
21.30 Jerusalem 
Studio.
22.00 Extrapro-
gram.
23.00 Democracy 
Now!
00.00 Nattfi lm.

Onsdag 1 juli
06.00-12.00 Extra-
program.
12.00 Democracy 
Now! Repr.
13.00-17.00 Extra-
program.

17.00 Nytt Liv.
17.30 Kortffi lm.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Cymbal TV. 
19.00 Stockholms 
TV.
20.30 Himlen TV7.
21.00 Adventkyr-
kan.
21.30 Extrapro-
gram
22.30 Extrapro-
gram.
23.00 Democracy 
Now!
00.00 Nattfi lm.

Torsdag 2 juli
06.00-12.00 Extra-
program med do-
kumentärer.
12.00 Democracy 
Now! Repr.

14.00 Fanar Center.
14.30-17.30 Extra-
program.
17.30 Kortfi lm.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Cool TV.
19.00 Nytt Liv. 
20.00 TV City Pre-
sens: Stockholms-
program om konst 
och stadsmiljö. 
20.30 Extrapro-
gram. 
21.00 Banor TV. 
21.30 Extrapro-
gram.
22.30 Jerusalem 
Studio.
23.00 Democracy 
Now!
00.00 Nattfi lm.

Onlinestrejk 
för klimatet
#FridaysForFuture

På grund av rådande omstän-
digheter har ungdomar som 
skolstrejkar för klimatet på 
Mynttorget beslutat att fl ytta 
strejken online. Alla kan delta i 
den digitala strejken, man lägger 
upp en bild på sociala medier på 
sig själv (eller sitt husdjur!) med 
ett plakat och använder hash-
taggen #ClimateStrikeOnline. 
Tagga även @fridaysforfuture.
stockholm och @fridaysforfu-
ture.swe.  

Tisdag 30 juni
Webbplats: https://tsv.nu#200630-
1400, kl. 14.00–14.40. Ökningen 
av kort och IT-bedrägerier 
i ett kontantlöst samhälle. 
Om kontanterna försvinner och 
ersätts med enbart kort eller 
andra digitala betalmedel ökar 
risken för bedrägerier. I stället 
för att plånboken stjäls på några 
hundralappar kan kontot tömmas 
och människor riskerar förlora 
sina livsbesparingar. Bedragarna 
använder avancerade metoder 
som blir allt svårare att stoppa. 
När både handeln och bankerna 
pressar på för digitala betalningar 
blir frågan vilket ansvar de tar 
för alla människor som råkar illa 
ut? Medverkande: Björn Eriksson 
(Kontantupproret), f d åklagare 
Marie Wallin (Grundare av Rätt 
Nu), IT-expert Mikael Lindberg 
(Sylog). 
Arrangör: Kontantupproret.

Lördag 8 augusti–23.10
Webbplats:
https://farnebo.se/klimatratt-
visa-lokalt-och-globalt/. Klimat-
rättvisa lokalt och globalt 
(distanskurs). Samtidigt som vi 

har en klimatkris som måste lösas 
håller coronapandemin världen i ett 
järngrepp. Denna kurs handlar om 
hur vi kan ta oss ur den ekonomiska 
krisen samtidigt som vi på allvar tar 
tag i klimatfrågan. Hur kan vi samla 
en opinion som inkluderar alla män-
niskor som har allt att vinna på en 
rättvis omställning?
Kursen vänder sig alla som vill vara 
med och utveckla rörelsen för en 
rättvis och hållbar klimatomställning. 
Du är välkommen oavsett ålder och 
bakgrund. Allas erfarenheter behövs.

Studieform: Kursen ges på distans 
med videomöten varje vecka, samt 
två helgträffar. Helgträffarna kan 
ske helt på distans beroende på 
hälsoläget och corona. Det egna 
studiearbetet är fl exibelt och kan 
genomföras när det passar dig.
Kurstid: 8 augusti–23 oktober 2020.
Förkunskaper: Vi välkomnar kurs-
deltagare med olika bakgrund och 
erfarenheter. Du behöver inte ha 
några förkunskaper.
Kostnader: Kursen är kostnadsfri, 
men det tillkommer en administra-
tiv avgift på 200 kronor/termin. För 
mer information, se: www.csn.se
Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för 

att du ska kunna delta parallellt med 
arbete eller andra studier. Har du en 
tillsvidareanställning har du även rätt 
att ta tjänstledigt på halvtid för att 
delta i kursen. Om du har frågor om 
detta så prata med din arbetsgivare 
eller facket.

Plats för kurs: Studierna sker på 
distans med videomöten på kvällstid.
Anmälan: Vi tar emot anmälningar 
löpande. Anmäl dig senast 30 juni.
Arrangörer: Färnebo folkhögskola, 
Jordens Vänner, Klimataktion.

1. Prenumerera
2. Ge gåvoprenumerationer.

Du kan ge bort upp till 5 
gåvoprenumerationer. 

Ring mån-tors kl 10-15 på 
08-640 82 80 eller maila 

prenumeration@miljomagasinet.se

Stöd Miljömagasinet

NÄTVERK

Naturskyddsföreningen 
Vetlanda

https://vetlanda.natur-
skyddsforeningen.se/

Naturskyddsföreningen värnar 
om vår natur, vår miljö och 
allt levande. Vi kämpar för att 
vårda det vi fått i arv från våra 
förfäder och sen ska lämna 
vidare till våra barn. Klimatet 
förändras på grund av vår livs-
stil, maten genmanipuleras för 
att öka den ekonomiska vinsten 
och mängden kemikalier våra 
kroppar dagligen utsätts för i 
vår vardag blir allt fl er.

Problemen kan kännas oöver-
stigliga, men var och en kan 
göra mycket för miljön. Maten 
är en stor miljöbov och vad du 
väljer att lägga på tallriken gör 
stor skillnad. 

I Naturskyddsföreningen 
arbetar vi gemensamt på olika 
sätt för att bevara livsmiljön 
så oförstörd som möjligt åt 
kommande generationer. På 
Höglandet fi nns till exempel ett 
kemikalienätverk som träffas 
regelbundet och diskuterar 
frågor som rör detta. Om du 
är intresserad av att vara med 
eller har andra funderingar, hör 
av dig till någon i styrelsen. 

Vill du se ditt evenemang 
här? Maila redaktionen@

miljomagasinet.se
Skriv ”På gång” i

ämnesraden.

Samtliga evenemang kan 
bli ändrade med kort 
varsel på grund av corona-
virusåtgärder.

fi nns nu även som e-tidning. Via mobilapparna kan du också få artiklarna 
upplästa för dig. Gå till miljomagasinet.se och beställ din prenumeration.



Tuffast!

Hos oss är all el producerad 

med Sveriges tuffaste miljökrav 

– Bra Miljöval. Den enda riktiga 

miljömärkningen på el, enligt 

Naturskyddsföreningens 

hårda krav. 

Välj klimatsmart du med!

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 11
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Kommentar till Askensten och Larsson

Är det rättvist att de som har pengar över kan köpa statliga gröna obligationer för att investera i 
framtiden?

Bild: Pictures of M
oney (is.gd/XkQ

laA) / C
C

 BY (is.gd/2eaEG
2)

Dags att förbjuda 
reklam på cigarettpaket

Rökning är vårt enskilt största 
folkhälsoproblem. Den genom-
snittliga rökaren förkortar sitt 
liv med tio år. Men också passiv 
rökning dödar. Målsättning 
om ett tobaksfritt Sverige 2025 
har därför satts upp. Bland de 
åtgärder som vidtagits för att 
minska rökningen fi nns bland 
annat stora restriktioner mot 
att göra reklam för tobakspro-
dukter. Men en reklamplats för 
cigaretter vidmakthålls: cigarett-
paketen.

Att begränsa möjligheterna 
för tobaksindustrin att mark-
nadsföra sina produkter på ciga-
rettpaketen är inte en ny tanke. 
Våren 2014 antogs EU: s to-
baksproduktdirektiv, som bland 
annat innebar att 65 procent 
av cigarettpaketen ska upptas 
av varningstexter. I Sverige fi ck 
Tobaksdirektivsutredningen i 
uppdrag att bedöma om det 
fanns skäl att gå ännu längre 
och införa krav på neutrala 

tobaksförpackningar, och om 
så analysera hur ett sådant krav 
förhåller sig till grundlagarna, 
varumärkesrätten och egen-
domsskyddet. Efter en pro-
portionalitetsbedömning, där 
intresset av att skydda folkhälsan 
vägdes mot egendomsskyddet, 
kom utredningen fram till att 
samhällsintresset av att minska 
tobaksbrukets skadeverkningar 
borde väga över.

Mediegrundlagskommittén 
fi ck därefter i direktiv att redovisa 
hur krav på helt neutrala tobaks-
förpackningar skulle kunna ut-
formas, vilket kommittén gjorde 
i SOU 2016:58. Kommitténs 
slutsats var att en bestämmelse 
bör avse tobaksprodukter och 
inte kunna tillämpas i fråga 
om andra varuslag. Kommittén 
argumenterade för att ett smalt 
tillämpningsområde är viktigt, 
eftersom undantaget skulle be-
höva avse helt grundläggande 
delar av det tryck- och yttrande-
frihetsrättsliga skyddet. För att 
uppnå det pekade kommittén på 
att en delegationsbestämmelse 
skulle kunna införas i 1 kap. 9 
§ TF, men ännu hellre som en 
egen paragraf i samma kapitel 
med följande lydelse: Utan 
hinder av denna grundlag får det 

i lag meddelas förbud mot att på 
tobaksförpackningar ange annan 
information än om produkttyp 
och tillverkare samt mot att i 
övrigt utforma förpackningen på 
ett sätt som avviker från bestäm-
melser som har meddelats för att 
tobaksförpackningar ska ha en 
enhetlig utformning.

Regeringen valde dock att i 
stället ge 2018 års tryck- och 
yttrandefrihetskommitté i upp-
drag att överväga om det fi nns 
behov av och är lämpligt att 
helt undanta förpackningar från 
Tryckfrihetsförordningens till-
lämpningsområde. Att hantera 
det enskilda problemet med 
reklam för tobaksprodukter på 
cigarettpaket genom att undanta 
alla förpackningar från Tryck-
frihetsförordningen vore både 
trubbigt och olämpligt. 

Utredningen är nu i slutfasen 
av sitt arbete och kommer att 
presentera sitt förslag i augusti. 
VISIR menar att den enda rim-
liga slutsaten för utredningen är 
att problematiken kring tobaks-
reklam på cigarettpaket hanteras 
på det sätt som Mediegrundlags-
kommittén pekade på, det vill 
säga en lagstiftning som gör det 
möjligt att kräva helt neutrala 
cigarettpaket.  

Agneta Alderstig
Förbundsordförande VI 
Som Inte Röker
Niclas Malmberg
vice ordförande, VI Som 
Inte Röker

Det uteblivna 
paradigmskiftet

En varelse som systematiskt för-
stör sin egen livsmiljö, förtjänar 
hon epitetet Homo sapiens? Nu 
i coronatider borde vi verkligen 
ta oss tid att fundera över ordens 
betydelse. I Sverige säger vi 
solidaritet med fattiga länder, 
samtidigt som vi konsumerar 
som om det fanns tre jordklot. 
Vi talar om ekonomisk tillväxt 
men menar egentligen ökad 
konsumtion av naturresurser. 
Vi säger livskvalité men menar 
egentligen att vi själva ska leva 
gott på bekostnad av förstörd 
natur och exploatering av fattiga 
människor.

Einsteins relativitetsteori och 
kvantfysiken har i grunden för-
ändrat vår världsbild, samtidigt 
som den ”newtonska” världs-
bilden fortfarande dominerar 
vårt samhälles sätt att tänka och 
organisera sin resursomsättning. 
Det västerländska industrisam-
hället är i sin nuvarande form 
en ohållbar konstruktion, ett 

faktum som få av dagens makt-
havare vågar tillstå. Flertalet 
av dagens politiker lever kvar i 
en utopisk drömvärld, i vilken 
ekonomisk tillväxt sker utan 
exergiförluster. Man tror up-
penbarligen att det räcker med 
lite fi njusteringar här och var 
för att vända utvecklingen. Lite 
strängare utsläppsregler, några 
skärpta gränsvärden och vips är 
krisen över. Sannolikheten är 
stor att det nuvarande industri-
samhällets konsumtions- och 
produktionsmönster utlöser ir-
reversibla processer som inte står 
i mänsklig makt att hejda när de 
väl kommit i gång, till exempel 
en avsmältning av polarisarna 
eller uppkomsten av nya främ-
mande sjukdomar.

Så för att svara på min egen 
fråga, så anser jag att Homo 
sapiens är en felaktig benäm-
ning. Anthropos hybristès är en 
mera adekvat benämning på den 
varelse vars högmod och självö-
verskattning hindrar henne 
från att göra sig en autentisk 
världsbild.  

Bengt Thorén

Åke Askensten vill att politi-
kerna ska göra nytt och rätt.

Billy Larsson tycker att vi 
måste diskutera vad vi menar 

med rättvisa när MP säger sig 
vara solidarisk med barn och 
barnbarn.

Ja vi måste diskutera vad 
rättvisa är nu och i framtiden. 
Vi måste även ta reda på om vi 
alla menar samma sak med ordet 
solidaritet.

För att få igenom ett verksamt 

beslut i riksdag och regering 
måste vi vara många eniga om 
vad som vi menar är att göra 
rätt i praktiken. För att vara de-
mokratiska måste väljarna först 
informeras om att det är orätt-
vist att genomsnittsförbrukning 
i Sverige kräver 4,2 jordklot om 
alla på jorden skulle ha vår livs-

stil. Detta för att ha en grund att 
börja förklara varför det behövs 
en omställning av det som kallas 
samhällsekonomi.

Vad är det för rättvisa att de 
rikaste i världen och Sverige blir 
rikare och rikare och därmed 
även orsakar både stor resursut-
nyttjande och utsläpp?

Är det rättvist att några få 
människor i Sverige (under 0,1 
procent av befolkningen) som 
tjänar mest och har stor makt 
i olika aktiebolag styr över vad 
som räknas som bra ekonomiska 
resultat? De går inte avsätta i 
allmänna val eftersom de inte är 
politiskt tillsatta. Den så kallade 
ekonomiska eliten har kontakt 
med beslutsfattare och det fi nns 
en anmärkningsvärd andra kar-
riär för före detta politiker, som 
liknar korruption. Är det då 
viktigt med fl er kvinnliga che-
fer i dessa företag? Kan de vara 
solidariska med andra kvinnor 
eller måste de vara lojala med 
företaget?

Är det rättvist att de som har 
pengar över kan köpa statliga 
gröna obligationer för att inves-
tera i framtiden? Vad innebör 
det att ”grön” investering måste 
ge avkastning? Räcker det inte 
med en bättre chans för att nå 
klimatmålet?

Är det rättvist tänkt att pen-

sioner ska vara högre än värdet 
på de pengar som betalades in?

Hur ska bankerna konstru-
eras för att fungera rättvist? 
Måste de ge så stor vinst som 
de nu gör?

Det kan inte vara rättvist 
att banker och fondbolag kan 
fortsätta tjäna pengar på företag 
som förstör grunden för livet på 
jorden.

Hur vara rättvis när lagar 
måste ändras för att det ska vara 
möjligt att omförhandla eller av-
bryta alla långa avtal som redan 
fi nns mellan staten och företag 
samt mellan företag? Avtal som 
måste ändras eftersom all miljö-
påverkan måste minska med tolv 
procent per år för att nå 1,5–2 
gradersmålet som är beslutat i 
Parisavtalet.

Hur konstruera ett rättvist 
skattesystem, som inte går att 
fuska i och som ger inkom-
ster till staten även efter att 
det inte används några fossila 
bränslen eller onyttiga varor att 
beskatta.

Är det rätt solidaritet att be-
tala ökad avgift till EU trots att 
kommissionen inte snabbar på 
arbetet för ett långsiktigt socialt 
och ekologiskt hållbart Europa 
utan satsar på ökad militär bud-
get och dessutom är emot att vår 
o! entliga sektor ökar?  

Barbro Johansson
Töreboda
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Klimatpositiv framtid kräver skogsskydd
Barrträd är mörka och absorberar mer värme än lövträd; de har ett lägre albedo (refl ektionsförmåga) än lövträd. Blandskogar lagrar generellt mer kol, har högre 
albedo och bistår med fl er ekosystemtjänster.
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Föreningen Skydda Skogen har 
svarat på remissen ”Vägen till 
en klimatpositiv framtid” (SOU 
2020:4). Föreningen är kritisk 
eftersom både sakfel och ogrun-
dad optimism förekommer i 
utredningen, medan de riktiga 
lösningarna som trots allt nämns 
inte fi nns med i slutrekommen-
dationerna. Denna snedvridning 
av kunskapsläget kan troligen 
härledas till att särintressen från 
näringslivet har fått för mycket 
inflytande över utredningen. 
Skydda Skogen anser att ut-
redningen inte har fullföljt sitt 
uppdrag från regeringen på ett 
tillfredsställande sätt.

Det är helt riktigt att Sverige 
och världen snabbt behöver 
minska sin klimatpåverkan 
– att mer koldioxid tas upp än 
vad som släpps ut. Tidsfaktorn 
är ytterst viktig – vi måste und-
vika överskridandet av så kal-
lade ”tipping points”. Utsläppen 
måste således hastigt ner, både 
från fossila bränslen och bio-
bränslen. IPCC räknar nu med 
att utsläppen från biobränslen 
motsvarar ungefär 230 gram 

CO2/kWh, vilket förvisso är 
lägre än utsläppen från kol (800 
gram CO2/kWh) men 10–20 
gånger högre än utsläppen från 
sol-, vind- och vattenenergi. I ett 
öppet brev till EU parlamentet 
i januari 2018 varnar närmare 
800 forskare för att skogliga bio-
bränslen kan ge större kolutsläpp 
än fossila bränslen.

Remissen innehåller ett fl er-
tal faktafel, till exempel att 
”aktivt brukade skogar växer 
bättre än obrukade skogar”. 
Det är väl belagt i forskning att 
skogar i upp till och med fl era 
tusen år kan fortsätta lagra kol 
och fungera som aktiva kolsän-
kor. Svenska granar kan bli över 
500 år och tallar över 700 år 
gamla. Även tjocka humuslager 
fungerar som kolsänkor som 
bidrar till kolinlagring. Skogars 
klimatnytta ligger inte enbart i 
deras upptag av koldioxid utan 
även i kolförrådets varaktighet. 
Kalhuggning är den domine-
rande skogsbruksmetoden i 
Sverige. Vid kalhuggning frigörs 
stora mängder växthusgaser till 
atmosfären. Efter en eventuell 
markberedning, då ännu mer 
koldioxid frigörs, planteras an-
tingen gran eller tall i artfattiga 
och likåldriga monokulturer. 
Studier visar att trädplantager, 

generellt sett, lagrar mindre 
kol än den tidigare naturliga 
skogen.

Barrträd är mörka och absor-
berar mer värme än lövträd; de 
har ett lägre albedo (refl ektions-
förmåga) än lövträd. Blandsko-
gar lagrar generellt mer kol, har 
högre albedo och bistår med fl er 
ekosystemtjänster. De efterliknar 
också mer naturliga ekosystem 
vilka står emot klimatföränd-
ringarnas negativa e! ekter bättre 
och omvandling till blandskog 
ska uppmuntras.

Remissen hänvisar till fyra 
rapporter som är framtagna av 
”Samverkansprocess skogspro-
duktion” som redovisar åtgär-
der för ökad skogsproduktion 
såsom gödsling och främmande 
trädslag. Dessa rapporter har 
kritiserats kraftigt av såväl mil-
jörörelsen som en del forskare 
och det är anmärkningsvärt att 
remissen ens lyfter fram dem. 
Över 90 procent av den pro-
duktiva skogsmarken i Sverige 
har påverkats av skogsbruk, 
och förlust av livsmiljöer är 
en stor bidragande orsak till 
att cirka 2 000 skogslevande 
växt-, svamp- och djurarter är 
rödlistade i dag. Enligt interna-
tionella och nationella miljömål 
ska minst 17–20 procent av 

alla landområden vara beva-
rade i ekologiskt representativa 
och väl förbundna system. I 
dag är endast sex procent av 
den produktiva skogsmarken i 
Sverige långsiktigt skyddad. Ett 
kalhyggesfritt skogsbruk är mer 
skonsamt för den biologiska 
mångfalden och klimatet efter-
som en mindre del av marken 
blottläggs i jämförelse med 
kalhyggesbruket och därmed 
avges mindre mängder växthus-
gaser. Föreningen anser att mer 
skog måste skyddas och kalhyg-
gesbruket måste ersättas med 
naturnära skogsbruk i skogar 
utan höga naturvärden.

Substitution – Om trä an-
vänds som byggmaterial i stället 
för energikrävande betong kan 
en begränsad klimatvinst göras 
under vissa förutsättningar. 
Men nya studier visar att skogs-
produkters långsiktiga klimat-
nytta (substitutionse! ekt) har 
överskattats. Skogsprodukter är 
ofta försumbara som kollager, 
eftersom det mesta av kolet 
lagras i kortlivade produkter 
som till exempel papper, eller 
förloras vid avverkning, trans-
port och framställning. Räknar 
man på avverkningsvolymen 
utgör virke bara tio procent av 
totalen, detta eftersom stubbar 

och avverkningsrester lämnas för 
förmultning. 

Bio-CCS är en oprövad och 
energikrävande teknik. Det 
finns endast ett fåtal anlägg-
ningar i världen som hittills till-
lämpar tekniken. Flera tidigare 
försök att utveckla och tillämpa 
tekniken har misslyckats och 
avbrutits. Det fi nns stora eko-
logiska och sociala risker med 
att tillämpa Bio-CCS i stor skala 
globalt eftersom stora landarea-
ler tas i anspråk vilket riskerar 
att hota både biologisk mångfald 
och matsäkerhet. Vi anser att 
varken Bio-CCS eller substitu-
tion kan ses som lösningar för att 
uppnå en klimatpositiv framtid 
men vi tillstyrker mer forskning 
kring Bio-CCS.

Klimatfrågan är väldigt kom-
plex och hänsyn måste tas till 
utsläpp av andra växthusgaser 
än koldioxid, albedoeffekten, 
evapotranspiration, bildandet 
av terpener och så vidare. Hit-
tills har få vetenskapliga studier 
varit holistiska och heltäckande. 
Genom att skydda skogar med 
ett stort kolförråd förhindras 
utsläpp av växthusgaser. Det 
enda sättet att motverka klimat-
förändringarna är att undvika 
utsläpp av växthusgaser från alla 
källor.   

Amanda Tas
David van der Spoel
Skydda Skogen



Miljömagasinet 26 2020

Drömmen om den 
perfekta garderoben
– Klädindustrins växande klimatavtryck

hur de skulle kunna uppdatera 
innehållet i garderoberna utan 
att köpa nytt. 

– Det vi ser i våra intervjuer är 
att många köper väldigt mycket 
kläder som sedan bara blir häng-
ande. Beteendet triggas i gång 
av alla försäljningstekniker som 
utvecklats och genom att mo-
deindustrin tar fram produk-
ter som är skapade för själva 
säljögonblicket och inte för att 
användas, säger Magdalena Pe-
tersson McIntyre.

Men många uppger att det 
tar emot att lämna ifrån sig ett 
misslyckat klädinköp, och det 
fi nns en risk att man i stället 
fortsätter handla.

– Många tänker att om jag 
köper ett plagg till så kanske 
det passar ihop med de kläder 
jag redan har. Det skapar den 

Av de kläder som säljs 
är det en stor andel som 
aldrig används. De hamnar 
i en garderob och ligger 
där obrukade medan åren 
går. Men de kulturella och 
sociala mekanismerna som 
ligger bakom gör det svårt 
att ställa om till en hållbar 
klädkonsumtion, enligt ett 
nyavslutat forskningspro-
jekt.
– De fl esta säger sig vilja agera 
mer hållbart när det handlar om 
kläder, men trots det fortsätter 
klädindustrins klimatavtryck 
att växa. I dag är det mode- och 
textilindustrin som släpper ut 
mest efter oljeindustrin, och som 
även använder enorma mängder 
fossila bränslen, säger Magdalena 
Petersson McIntyre. Hon är 
forskare vid Centrum för kon-
sumtionsvetenskap, Göteborgs 
universitet och ledare för det 
nyligen avslutade forsknings-
projektet ”Hållbara garderober” 
tillsammans med etnologen Elias 
Mellander. Projektet drevs av 
universitetet under 2019–2020 
i samarbete med Västra Göta-
landsregionen och Konsument-
verket.

Magdalena Petersson McIn-
tyre anser att det fi nns fl era an-
ledningar till att klädkomsum-
tionen fortsätter att öka.

– Något som framgår tydligt i 
våra studier är det komplexa för-
hållande vi har till kläder och det 
faktum att kläder har så många 
funktioner i våra liv.

För att ta reda på vilka möjlig-
heter och utmaningar som fi nns 
för att få till en mer hållbar kläd-
konsumtion utförde forskarna 
två studier med totalt 20 per-
soner. Hälften av dem djupin-
tervjuades kring sitt förhållande 
till kläder, medan de andra tio 
deltog i en pilotstudie med en 
köpfri period och workshops om 

paradoxala situationen där kon-
sumtionen ökar och garderoben 
bara växer, samtidigt som vi 
upplever att vi inte har något 
att ta på oss.

Elias Mellander håller med 
och menar att drömmen om en 
perfekt garderob kommer att 
förbli just en dröm.

– Problemet är att kroppen 
förändras, livsvillkoren föränd-
ras och modeindustrin kommer 
att alltid erbjuda nya saker, så 
det alltid kommer att finnas 
incitament att handla lite till, 
säger han.

Enligt Magdalena Petersson 
McIntyre behöver samhällets 
hållbarhetssatsningar utgå från 
en medvetenhet om de kom-
plexa sociala och kulturella 
mekanismer som påvärkar både 
under själva köpögonblicket och 
när det gäller att göra sig av med 
kläder som inte används. Ofta 
fi nns det ett motstånd mot att 
skiljas från kläder även om man 
inte använder dem.

– Det kan till exempel handla 
om de här byxorna som jag ska 
komma i när jag har gått ner 
fem kilo eller börjat träna. Ska 
man släppa ifrån sig byxorna, 
så behöver man också släppa 
ifrån sig tanken på att lyckas bli 
den personen. Det här måste vi 
komma åt för att kunna skapa en 
mer cirkulär klädindustri utan 
överkonsumtion.

Men mode i sig behöver inte 
vara något problem, säger hon.

– Vi kan uttrycka oss med 
hjälp av kläder på sätt som inte 
innebär en så stor miljöbelast-
ning. Mindre slit och släng och 
mer lappa och laga. Samtidigt 
bör vi tänka på vad kläderna 
som vi vill ha egentligen fyller för 
behov, och om det här behovet 
går att tillfredsställa på något 
annat sätt.

Jonatan Lundbäck

Beteendet 
triggas i 
gång av alla 

försäljningstekni-
ker som utveck-
lats och genom att 
modeindustrin tar 
fram produkter 
som är skapade 
för själva sälj-
ögonblicket och 
inte för att använ-
das.
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