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Ordförande har ordet
Är du intresserad av utrikespolitik? Kanske är det din stora passion i livet,
kanske nöjer du dig med att ha en någorlunda koll på vad som händer utanför
landets gränser. Oavsett vilket är det ett ämne som påverkar oss alla.
Som medlem och nytillträdd ordförande i Utrikespolitiska föreningen är
utrikespolitik något som jag tycker är extra intressant och kul, men det
som jag dessutom känner är härligt med vår förening är den bredd vi har.
Människorna vi når ut till är allt från g ymnasieungdomar till pensionärer,
engångsbesökare till de som inte missar en enda aktivitet och människor från
olika politiska och kulturella bakgrunder. Alla är lika välkomna och viktiga
för föreningen.
Våra föreläsningar har behandlat vitt skilda ämnen såsom cyberhot,
jämställdhet inom EU, civilkurage och Syrien för att bara nämna några. På
f ilmklubben har du kunnat resa jorden runt utan att behöva ta dig längre än
till Sprängkullsgatan och i tidningen du håller i handen (eller kanske läser
online) kan du läsa intressanta reportage och reflektioner från våra duktiga
skribenter.
Jag är helt övertygad om att du som läser detta kommer hitta någonting som
intresserar dig bland våra aktiviteter i höst. Vi har redan när detta skrivs
hunnit anordna en utrikespolitisk debatt med över 200 besökare och har ett
fullspäckat föreläsningsschema hela terminen. Förutom detta kommer vi även
åka på en studieresa till Br yssel i november, ha f ilmklubb och ge ut ytterligare
ett nummer av Utblick. Jag ser själv fram emot att lära mig mycket nytt, ta
del av aktuella debatter och träffa nya människor.
// Editor-in-Chief and Publisher :
Anna Reumert

För att hålla dig uppdaterad på allt som händer, besök oss på vår hemsida, på
Facebook, på Twitter eller håll utkik efter de gula aff ischerna.

// Art Director :
Anna-Lotta Ahlmén - annalottaahlmen.com

Hoppas vi ses!
Matilda Wallmon
Ordförande Utrikespolitiska föreningen

// Web Editor :
Jonas Eriksson
// Writers :
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Anna Reumert
David Skansholm
Dennis Halvordsen
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Joakim Bong Henriksson
Jonas Eriksson
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Tove Thunander
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// Publishing House :
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Detta material är helt eller delvis f inansierat av Sida,
Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete. Sida
delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs.
Ansvaret för innehåll er uteslutande för fattarens.
Webpage : www.utblick.org
Join our g roup ‘Utblick Magazine’ on Facebook and
follow us on Twitter @UF_Utblick
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We Are All (Mass) Individuals

Meet the staff !

“The time is in the street, you know - us living as we do upside
down. And the new word to have is revolution”. So goes the opening
line to the late Afro-American spoken word guru Gil Scott-Heron’s
Comment #1. And yes, the well-updated readers will recognize the
Jenni S Lindberg
Statsvetarstudent som uppskattar att fota,
skriva och plugga. Lyckligtvis faller det sig så
väl att jag som student vid GU har möjlighet
att kombinera dessa intressen i någon form av
ordnat trassel där summan av kardemumman
går att läsa; mitt liv. Ursprungligen från
härliga Umeå men Göteborg är ju (om än
mindre cykelvänligt) riktigt trevligt det med.

Otto Widmark
Jag gillar att dilettantmässigt pladdra kring
historiska processer och ideologiska frågor.
Genom min kandidat i internationella
relationer och studier i ekonomisk historia har
jag fått syssla med historia och teorier fast lite
mer vetenskapligt och fokuserat. Då är det
kul att få kombinera dessa två ambitioner. I
Utblick till exempel.

Tove Thunander
Är från början från Lund där jag även läste min
kandidat i Utvecklingsstudier och bor sedan
i september i år i Göteborg och pluggar min
Master i International Administration and
Global Governance. Har länge haft ett genuint
intresse för globala frågor och att få skriva om
det i Utblick känns upplyftande på många sätt.
Är i övrigt alldeles nykär i Göteborg och ser
mycket framemot tiden här!

quote from the closing act of Kanye West’s Twisted Dark Fantasy.
But contrary to how one could interpret his words in that context,
Scott-Heron is not calling for the masses to rise. In what was
actually directed as a critique at the 1970’s Revolutionary Youth
Movement for protesting more for luxury-socialist values than for
basic social needs, he touches on a larger problematic of people ‘doing
revolution’ as just another hip thing.
The worr y that revolution has gone fashionable and lost its social ground
was articulated in critical reflections on last year’s global anti-capitalist
movements. Skeptics had their argument ser ved on a silver plate when the
IPhone-carr ying Occupy Wall Streeters gathered for a one-minute silence
tribute to the late Apple pioneer, Steve Jobs – a man who, with all due respect
for his legacy, was hardly an enemy of the global f inancial system. And while
Gil Scott-Heron also stated that “the revolution will not be televised ”, today’s
mobilization mechanisms of clicktivism, hacktivism and the likes point to
a different reality. Revolution seems to happen through the camera lens
these days and at great speed. In this summer’s long awaited new Batman
f ilm, “ The Dark Knight Rises”, the word on the street is indeed revolution
- though in reversed form. “ Take control of your city”, the movement ’s leader
and (socialist) villain, Bane - not Bain as in Mitt Romney’s old company
- orders Gotham’s subdued masses, only to enslave them within their own
imposed revolution. Free Doom, in Scott-Heron’s terminolog y.
This image revives the same logic satirized on in Monty Python’s “Life
of Brian”, where the misunderstood and unwilling Jesus f igure pleads the
masses: “ You don’t have to follow me! You are all individuals!” To which
people respond, in per fect unison: “ Yes! We’re all individuals! We’re all
different!”, while a hushed dissident voice goes; “I ’m not ”.
The perception of suppressive mass formations implied here stresses an oldschool dichotomy between society and individual. A debate that recently
entered the US P residential election when Obama stated - quite boldly and to
storms of critique from all wings - that “if you got a business, you didn’t build
that on your own”. We built it together. But, as Stellan Vinthagen reminds us
on page 6, there is no reason to be romantic about that. Collectivity demands
hard work.
In the latest edition of Utblick, we discussed global change. In this f irst
fall edition, we shift the focus to the agents of these changes: People, the
public voices. While it does indeed seem that masses are back at the table and
flooding into streets, mainstream society still retains an anxiety towards all
things plural. Through reports and discussions on subjects ranging from the
politics of weaving in India (page 12) over the current Greek Tragedy of
Crisis (page 13) to social media formations (page 10) and much much else, we
follow in the track of masses. Of course, public power can take many forms.
On page 10, you can read what students of Gothenburg relate the term to, and
seek an explanation for why falafel is apparently the per fect thing to eat in
big claustrophobic crowds.
As we take it to the streets, to classrooms, twitting and clicking all over the
place, so we take it to utblick.org. Our editorial staff is becoming quite a mass
in its own right these days, so be sure to stay updated for articles, reviews and
tips that will be posted online on a weekly basis during the fall.
We will be back sooner than you expect it. But don’t follow our words
dogmatically now. Remember, we are all individuals – and part of the mass.
Anna Reumert
Editor-in-Chief
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NON-VIOLENT MASSES?
I N T E RV I E W W I T H S T E L L A N V I N T H AG E N

Stellan Vinthagen (SV) lectures and researches in Peace
and Development studies at School of Global Studies in
Gothenburg. He has been engaged with social movements,
civil disobedience and non-violent resistance for decades,
both as a scholar and through activism across the world.

AR: How did you f irst get involved with non-violent resistance?
SV: I partly blame my parents for that. They were ver y active with
movements regarding environmental issues, refugees and such. So
I learned about Ghandi and non-violence early on. In my 20’s, I
got involved with non-violent movements protesting against the
weapon trade, and you know, one thing leads to another. The lack of
effectiveness, internal conflicts and diff iculties in creating really
large movements made me interested in research: What could we
learn from histor y and other movements? I still tr y to combine my
own activism with research.

” What we can see is that it’s relatively easy to overthrow

AR: How do you see the potential for non-violent civil movements
in creating social change today?

a better society. ”

SV: I think we have seen several indications that there is a great
potential. The global justice movement, the World Social Forum,
Occupy Wall Street, the Arab Spring, … If we take a look at the
last thirty years, there is actually a ver y clear tendency of popular
movements using non-armed resistance to overthrow dictatorship.
These people are not pacif ists or ideologically convinced that
non-violence is the best tool. They simply lack weapons and other
options, and so they take the means that exist to achieve freedom
and justice. One of the strengths of non-violent resistance is that
it is available for ever yone: Young, old, disabled can participate. I
think this kind of resistance presents a ver y good opportunity, at
least for the global south.
I see much weaker tendencies for it in a countr y like Sweden. It is
possible to live up here and ignore that the rest of the world is in a
bad shape. I ’m not saying that you need a lot of crisis to protest, but
you need a crisis-consciousness and a feeling that there is something
you can do. In India, for example, it is still a minority taking part
in the resistance, but it ’s not as strange as it seems to be regarded
here at the current state.
AR: Do you see the times as changing in terms of mainstream
society’s attitude towards the ability of masses and collective
power?
SV: Both and. Those in power have always been afraid of the
masses. That is a political fear because deep down they understand
that they cannot rule without some kind of, at least, fear or de-facto
obedience. Even a dictatorship is crumbling when a large number
of people are publically displaying their disloyalty and disobedience
towards the regime. That is one reason why the masses will always
be controversial. But there is also a practical reason for fearing the
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masses. Resistance contains this creative explosion of energ y, which
can be empowering. But it ’s not the kind of body of politics that
is able to strategize, to distribute different methods wisely, or to
deal with different attempts of cooptation. The state will of course
apply ways of dealing with the energ y of the masses in order to
control and manage. Because of that, we have to be organized. We’re
not inspiring people if we create politically radical environments
where people get oppressed in different ways.

6

a regime, but what is really difficult is to create
There is no reason to be romantic about the masses. We can learn
much from movements - like the anti-apartheid struggle in SouthAfrica - that have created mass participation and allowed for
creativity and difference, but still have been organized.
AR: But even if organized, the plurality that comes with
movements always implies a fragmentation or decentralization
of power and ideas, which seems to frighten people since it doesn’t
cohere with our bureaucratic interpretation of democracy…
SV: Yes, it frightens both people of the political right and the left.
The old, authoritarian left-wing still exists among oppositional
movements in which people tr y to organize in a ver y unitar y way,
and want to control the movement. The heterogeneity and plurality
is problematic for many, and it needs to be valued. This is exactly
the reason why we need to organize, other wise the movements will
be ver y temporar y and easily crushed – they will lose the energ y,
as it seems the Occupy Wall Street is experiencing now. Or, it will
be overtaken by those who wish to impose centralized leadership of
oppositional movements in order to create regimes with different
names but without any real liberating potential. This is the hard
work for oppositional movements, but I think many movements
today are really tr ying to celebrate the heterogeneity and still unite.
AR: But will there not always be formed new power strug gles and
resistances within the counter-hegemonic movement?
SV: There will, for sure. In places that experiences waves of
resistances, such as Palestine, this may be a ver y big problem,
the development of a destructive heterogeneity in which no one
cooperates. Historically, if we look at the anti-colonial struggle or
the workers’ struggle, it has been too easy to co-opt these movements
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because they have taken on the same organizational, strongly
centralized structure as the state. Their leadership has become
part of the elite and members have been pacif ied. That leads to the
opposite of people power.
First, you make a resistance against a part of the elite, and you
reach some state of independence and democracy. But then you
need to have a new generation of struggle against that. In India,
they have reached their second or third generation of anti-colonial
struggle, and the people behind this are the poor, the so-called ‘castless’, the women, and so.
AR: Do we simply stop protesting when we become too materially
well-off ?
SV: There is a connection there. It seems that some people, like myself,
who ‘ betray’ their class position, are able to participate because of
their privileges. But the greatest part of mass mobilization will be
among the people who daily feel injustices and poverty. You won’t
f ind a mass mobilization among the privileged.
AR: Does it present a moral problem if the ‘privileged’ mobilize as
part of a fashionable wave, without really ‘needing’ the strug gle?
SV: Possibly that explains some of the problems that the global
Occupy movement has faced. But I believe in class alliances
between people who unite against global injustices and demand
real democratic change. We have to stop being so dogmatic about
ideological principles and be more open to cooperation across social
and national borders. We need plurality in terms of class, ideolog y,
gender. That is a possible heterogeneity.
AR: Can violence be entirely avoided in non-violent movements?
SV: Not totally – and I ’m not even sure if that is what we should
strive for. I advocate non-violent resistance for pragmatic reasons;
I think it ’s the most effective, most democratic and humane
tool. Violent resistance has a much stronger tendency towards
authoritarian leadership which often leads to even larger problems.
Having said that, I am still open to the possibility that violence
may be necessar y in some cases, or that you will have incidents
of violence in an other wise non-violent struggle. But the more
violence there is, the more problems you’ll face.
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attack will not go into the police station and burn it down. Things
like that will happen, but you will tr y by all means to minimize
it, because these occasions will be used by the regime to say, ‘look,
they are really terrorists, they’re just claiming to be peaceful ’. That
rhetoric has always been used against resistance movements. I don’t
think there is much future for an absolute pacif ist movement, who
will not touch the non-pacif ists; that ’s just fundamentalism in
reversed form.
I do believe violence is contrar y to human liberation. But that
cannot be the starting point. I would advocate violence if I thought
that was the best tool. I just don’t think it is. If you look in the
last thirty years, it is ver y diff icult to f ind examples of armed
resistances that have succeeded. But I can give you thirty examples
of non-armed revolutions that at least have changed their regime.
In that perspective, there is an over whelming success on the part of
non-violent resistance.
AR: Do you think the heavy social media streaming of revolts and
uprisings benef it the goal of these movements in the end?
SV: All together, I would say that it benef its the resistance and the
popular mass participation. Regarding social media, I don’t think
that there is only a certain amount of energ y which ‘clicktivism’
and that stuff can take away. Because social media allows groups to
stay updated on each other, they can be less dependent on a central
leadership. We need both online and offline activism, and we need
to f ind ways of combining both. I think the street is important, but
so are the working place and the cyberspace. A plurality of spaces
and of skills is required for a movement to work.
AR: Would you encourage, say, the Swedish youth to engage in
non-violent strug gles?
SV: Absolutely. We should make the university part of the struggle.
People need to feel that the struggle has importance for their own
lives and not just for something happening across the globe. When
we create links with universities around the world and let students
meet, then we are really on to something.
AR: We need to ‘ take it to the class’ then?
SV: Yeah, I think so, def initely.

AR: As with the current conflict in Syria?
SV: That ’s a tough one. At the current state, I don’t see a nonviolent option there. But I would rather like to discuss how do deal
with the resistance that will eventually come in Saudi-Arabia.
We should prepare for it now – create links and strategies so the
movement there can build on the experiences from other uprisings.
This is how the militar y would work – look at the failed and the
successful struggles, and build from that. We need an equivalent to
the militar y academia. We tend to look for some universal principles
of how to act, but you will always have unique situations. We are
so behind with research on these issues. And you know, regimes are
learning from these uprisings just as we are.
AR: Does it not dismantle the ver y project of non-violent resistance
if you allow for violence?

Listen to the entire inter view through
podcast on our webpage www.utblick.org

SV: I don’t think so. When you adopt non-armed strateg y, you cannot
expect that there will be a full understanding between millions of
people that when the police come into the village to rape and kill,
you shouldn’t shoot back. You cannot expect that people after such an
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G E N O M S N I T T E T S F Ö R BA N N E L S E
Tankar kring utveckling har för längesedan gått ifrån att fokusera
på ekonomisk tillväxt utifrån teorin om att centraliserad ekonomisk
tillväxt skulle ”trickle down” till den resterande och verkligt behövande
majoriteten, eftersom teorin inte fungerat i praktiken.
Det ”nya” tänket kring utveckling, det som tydligt formuleras i alla utföranden och som fått konsensus i det
internationella samhället, handlar om mänsklig utveckling; en utveckling där inte bara ekonomisk tillväxt är
det som spelar roll, utan där även de sociala aspekterna av samhällsutveckling är precis lika väsentliga. Men
det huvudsakliga avseendet i skiftningen kring utvecklingstänket är att majoriteten, folket, alla ska beröras
och lyftas upp av de uppgångar och framgångar som sker i samhället. Utveckling ska, helt enkelt, handla om
människan.
Och det är ungefär här det blir krångligt. Hur ska man någonsin kunna bevisa att alla de som verkligen är i
behov av utvecklingen har fått del av den? Och i så fall på vilket sätt?
Det blir helt enkelt ganska besvärligt ur både en rent administrativ synvinkel och tidsmässigt perspektiv att
vänta ut resultaten. Sponsorer och beslutsfattare sitter som på nålar, ner vösa över att deras investerade pengar
har gått till spillo och kräver där för redovisningar och resultat, oftast utan större tanke på att det behövs
betydligt längre tid och en mer lokalt förankrad strategi för att göra den verkliga skillnaden. Politiker och
organisationer vill visa sin kämparglöd och sina framgångar snabbt, tydligt och effektivt för den internationella
världen. Vem har tid att vänta?
Det f inns flera exempel på när man fokuserar på projekt och/eller delar av projekt som lättast ger resultat i
form av siffror, och som man sen väljer att inte gå djupare in på för att förstå vad de egentligen visar.

”De omtalade Millenium-målen ska uppnå extremt komplexa förändringar från grunden
men kantas av strikta deadlines och en besatthet av siffror. Det är så det är designat”
Det klassiska exemplet på detta är de omtalade Millenium-målen som ska uppnå extremt komplexa förändringar
från grunden men som kantas av strikta deadlines och en besatthet av siffror. Kritik har riktats mot detta, men
samtidigt måste man visa upp resultat inom den satta deadlinen. Det är ju så det är designat.
Ett mer konkret exempel på när man väljer att gömma sig bakom siffror i resultaten är när man pratar om
skolgång. I flera exempel, dels i Millenium-målen och dels i välfärdsprogram som Conditional Cash Transfers,
stirrar man sig blind på hur många barn i skolåldern man lyckats få inskrivna i skolan, utan att beakta den
stora bilden och sörja för att den ökade mängden tas hand om i form av fler klassrum, utbildade lärare och
skolmaterial. Det är där för lätt att många länder rent utbildningsmässigt hamnar på status quo.
En genomsnittlig förbättring behöver i praktiken inte betyda någonting. Folk faller mellan stolarna medan
det stolt visas upp lyckade siffermässiga resultat. Ett medelinkomstland, som så f int blivit kategoriserad enligt
Världsbankens klassif iceringar, handlar inte om en ökad inkomst för all befolkning, utan en genomsnittlig
uträkning av den sammanlagda tillväxten, som med största sannolikhet inte når de fattigaste.
Att gömma sig bakom siffror inom utveckling är lätt, men farligt. När ska vi ha tålamod nog att låta
utvecklingen få tid på sig att göra det den är avsedd för?

Text: Tove Thunander
Illustration : Clara Dackenberg
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T H E S H I F T I N G N AT U R E
OF COLLECTIVE ACTION
Reflecting on the role of social media in contemporary
social movements
In the aftermath of a series of social movements that occurred last
year, one could feel stagnation in the air, as if a storm had just
passed by. However, my consciousness constantly warns me that this
calmness merely indicates the end of a period. It would be naïve to
assume that the era of social movements is over. One can expect that
the world will undergo further uprisings, partly due to hurdles and
new openings inflicted by ever-increasing globalization processes.
In that sense, improved evaluation of anticipated events and news
in the mainstream media requires a more conscious mind-setting
that concerns drifts in social movements of our global era. But what
are these new trends in collective action of the masses?
While it is not feasible to mention a long list of the trends here,
an emphasis on social media and information technologies, such as
those used during the “Arab Spring” revolutions, should be made.
The effect of social media and information technologies on political
participation is widely accepted by politicians and people due to
their dominant role in contemporar y politics. One can acknowledge
social media as one of the trends shaping social movements as it
embodies a platform for communication and organization. A careful
scrutiny of contemporar y social movements in diverse societies such
as the Arab Spring, Occupy Wall Street and the London uprisings
displays social media’s functional role in recruiting more people
while enhancing communication and organization. One of the
striking characteristics of these uprisings is that they have started
in different localities, yet swiftly extended to the global arena.
Social media represents globalism, as it attributes a global identity
to social movements occurring in different civil societies.
The extensive use of internet in organizing movements illustrates
an example of the shifting nature of social movements and political
action. By reducing costs of participation, internet enables more
people to take political action, yet the impact of the internet varies
greatly depending on the context. For instance, the potential effect
of internet might be greater in the Middle East where freedom of
expression is largely limited to online environments, compared to
North America and Europe where people have a larger opportunity
to present their disagreements through legal and civil society organs.
However, unlike the prevailing impact of internet use in the Arab
Spring, the ‘Green’ or so-called Twitter revolution of Iran led to
failure, which points out the limited influence of social media in
empowering people to take action on the streets. According to a
statistical research by STRATFOR, despite the fact that 89.250
people were declared to participate in the April 6th Movement in
Eg ypt, the actual participation was far below that number. One of
the reasons of this limited participation is that people feared facing
brutal police forces. This implies that the role of internet in new
social movements should be examined in the light of social, economic
and political conditions in the societies where they occur.
Nonetheless, we should not underestimate the change that has been
brought by social media, as this tool has enabled contemporar y
social movements to organize in larger numbers and to enjoy moral,
political and f inancial support from the international environment.
The live broadcasting of local protests has provided a transparency
on the events and concurrently invoked an international pressure
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on authoritarian regimes. In some cases, such as Tunis and Eg ypt,
this has considerably reduced the use of violence against peaceful
demonstrators, whereas in others, such as Libya, the heavy media
attention has forced the international community to inter vene in
authoritarian regimes under the United Nation Security Council ’s
resolution of Responsibility to P rotect.
Public practice of social media has facilitated and changed the
nature of contemporar y social movements in a way that has
provided global appearance to local activities, a larger participation
in collective actions, more effective communication among ordinar y
citizens, wider transparency in political arena, as well as less costly
and widespread organization of people. Social media has quickly
become a power ful tool for world citizens demanding democracy and
freedom. Although the eff iciency of these tools in organizing people
has changed the nature of collective action and social movements,
the new aspects of social media and information technologies in
different contexts of contemporar y social movements certainly need
further research.

Text: Ayse Alkilic

D I D S O M E B O DY S AY
OIL?
”It is supposed and alleged that the attitude of the British
government to the Wilaya of Mosul is affected by the
question of oil. [This has] nothing to do with my argument
. . . I have explained to the Conference in order that they
may know the exact amount of influence, and that is nil,
which has been exercised in respect of oil.”
So spoke Lord Cur zon, the Foreign Secretar y of Great Britain, in
1923. It is remarkable how his prevarication from a time in histor y
often thought of as explicitly imperialist so closely resembles the
excuses put for ward by Western leaders today: ”It has nothing to
do with oil, literally nothing to do with oil ”, according to former
US Secretar y of Defense Donald Rumsfeld ’s assurance concerning
the inter vention in Iraq. Former UK P rime Minister Tony Blair
followed in the same line: ”The oil conspiracy theor y is honestly (…)
one of the most absurd.”
Many years have now past since the war was commenced against

Saddam Hussein’s regime in Iraq. And still we may wonder, where
did those oil contracts go? Was it about oil after all?
The answer is multifaceted. It is true that Saddam Hussein prior to
the invasion had started to trade oil in a severely unconventional
currency - namely, the Euro. Such villainous activities do for sure
not sit well with the opinion of the US. But it is doubtful whether
this accounted for the primar y objective for the unilateral assault.
What we know so far is at least that the stated primar y objective
– to remove Saddam Hussein’s Weapons of Mass Destruction - was
actually a lie.
The popular press has quietly mentioned that China signed most of
the oil deals - therefore, it is unlikely to be of any American strategic
consideration. As if the US had been ”leaving the countr y’s vast
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MASSOR OM MASSOR
Sex göteborgare på stan svarar på frågorna...
1. Vad tänker du på när du hör ordet folkmassa?
2. När befann du dig senast i en folksamling?
3. Vad föredrar du att äta när det är trångt bland folk?
Vera Westberg, 19, teater- och fabriksarbetare
1.Mycket människor på samma ställe, typ demonstrationer.
2.Säkert för några dagar sedan, men annars var det sjukt mycket folk
under Göteborgskalaset.
3.Falafel

economic spoils to nations that neither supported nor participated
in the US-led invasion”, as was stated in December 2011 by Lina
Saigol in the Financial Times. This is not entirely true. First of all,
keep in mind the f inancial symbiosis between the US and China,
and how it affects the situation. But it is also the case that most of
the contracts actually went to American f irms. This entire question
was sorted out by Alan Car funy and Timothy Lehmann in their
essay, ”Over the Horizon? The United States and Iraq”, published
earlier this year.
Even though, according to Gregg Muttitt in Fuel on Fire, Iraqi oil
technicians argued that ”oil was so plentiful ”, ”extraction costs so
low”, and ”capital loans so freely available” that presence of foreign
oil companies was basically excessive, the new Iraqi Oil Minister
appointed in 2006, Hussein al-Shahristani, still announced to the
international press that their f irst act was to ensure multinational
oil companies free entrance to Iraq. Shahristani signed most of
the contracts with multinationals from the summer of 2009 and
onwards, after the Maliki government had been properly shored
up. The largest oil f ields went to Exxon-Mobil, BP and Royal
Dutch Shell, all principally Anglo-American companies, along with
China’s CNPC and various Russian and French companies.
Exxon-Mobil got the largest share, and although details are not
really clear it is estimated that prof its are as lucrative as around 20
percent. This level is not too bad considering the fact that Baghdad
pays for both security and compensation from any constraints of
infrastructure. American banks have also participated in this party.
By Executive Order 13303, extended by Obama by May 2012, it is
ensured that an account at the Federal Reser ve Bank of New York
is provided with sovereign and exclusive right to process Iraq’s oil
revenues. This might have cleared out some of our wonders regarding
the entire affair. But how about the Iraqis themselves, are they
benef itting or simply being exploited from this deal?
Well, over 100,000 Iraqi lives were lost before the lie of WMDs
became apparent and by then it was too late. Add to this at least
four million people being driven from their homes. P rovision of
basic utilities and social ser vices is still worse than under Saddam
according to trusted sources. As mentioned earlier, foreign companies
was not needed for the extraction of oil. This points to that the US
has had some interest in accessing oil after all. Let us also remember
that American f irms were excluded from Iraq for decades before the
war.
We can reckon that the US will maintain its f irm hegemonic grip
over the region and be tightly integrated in Iraqi politics in an
indef inite future to come. But as we have been repeatedly assured,
it is ”not ” about the oil.

Gustav Tr ysberg, 24, läkarstudent
1.Mycket folk på ett torg som skriker och ger ifrån sig mycket ljud.
2.Under Göteborgsvar vet kändes det som vi var en folkhop, eftersom
alla vi som sprang gjorde något tillsammans.
3.Något smidigt, som godis.
Egil Lundquist, 19, sysselsättningslös
1.Något politiskt sammanhang med mycket människor.
2.Det måste ha varit i helgen på någon krog, minns inte
vad den heter.
3.Falafel
Viktor Axelsson, 23, ekonomiprogrammet
1.Ett torg med mängder av människor som på något sätt är enade
i samma syfte. Olika individer som samlas med ett gemensamt mål.
2.Det måste nog ha varit en fotbollsmatch mellan Blåvitt och
Elfsborg, häromdagen.
3.Helst inget alls i trängsel. Möjligtvis något enkelt som inte kladdar,
typ äpple eller banan.
Malin Perman, 19, ekonomiprogrammet med spanskainriktning
1.En stor grupp människor som bara står, på ett torg till exempel.
2.Putte i parken-festivalen i somras i Värmland. Under konserterna
med Kent och Lars Winnerbäck var det riktigt mycket folk.
3.Om jag skulle äta något alls så skulle jag nog äta ett äpple för då
kan man inte spilla. Jag skulle däremot aldrig kladda med en banan.
Ann-Catrine Westman, 23, Europaprogrammet
1.För mig är ordet i sig negativt laddat och jag skulle där för inte
använda det om demonstrationer. Jag tycker det är positivt att
människor går samman, men ordet folkmassa låter lite populistiskt.
2.Ganska ofta eftersom jag är politiskt engagerad. Kanske 1a maj
eller 8e mars då jag gick i demonstrationståg här i Göteborg.
3.Falafel eftersom det är vegetariskt, gott och lätt att ta med.

Text: Jonas Eriksson and Jenni S.Lindberg

▓

Text: Dennis Halvordsen
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Vävandets symbolik
”Industrin
till

slår

sönder

försörjningen”

heter

handvävstolskooperativets

möjligheten
det

när

ordförande

berättar. I byn Pochampally utanför Indiens
fjärde största stad, Hyderabad, har vävarna
organiserat sig för att ta upp kamp mot den
ekonomiska utvecklingen. Eller rättare, de
har organiserat sig för att inte konkurrera
mot varandra och istället rädda sina små
andelar av konsumtionsmarknaden undan den
avancerade industrin. Vävandet försörjer 400
människor direkt och indirekt lever omkring
1000 människor i det lokala samhället
på

vävstolsproduktionen.

samarbetar

med

andra

bestämmer

tillsammans

Kooperativet
kooperativ

och

försäljningspriser

samt vilka priser man betalar för råvaror. På
så vis budar man inte ner varandra.
Det f inns mycket symbolik i kooperativets arbete.
Framför allt vad gäller handvävstolen, som gjordes till
symbol för den gandhianska kampen mot det brittiska
herraväldet. Gandhis dröm om ett jordbrukande
Indien med självförsörjande och självständiga
byar kom emellertid på skam. Den traditionella
textiltillverkningen var inte längre ansatt av brittisk
manufaktur utan inhemsk.

”När vi åker förbi statyn säger min vän
Pribil att Gandhi sänker huvudet för att han
skäms så över korruptionen i landet.”
Idag används Mahatma på andra sätt. För att ge
legitimitet åt försörjningsstödsprogrammet NREGA
namnger man det efter den mest populära indiern
någonsin (magasinet Outlook India höll omröstning
om den näst största Indiern; Mahatma var given
på förhand - dalitpolitikern och Gandhikritikern
Ambdekar vann). Vidare står Gandhi staty i var stad.
I sydindiska Thiruvananthapuram sittandes med
benen i kors och blicken sänkt mot knäna. När vi åker
förbi statyn säger min vän P ribil att Gandhi sänker
huvudet för att han skäms så över korruptionen i landet.

För vävstolskooperativet i Pochambally är det
gandhianska viktigt. Bönderna i Telangana, nu
delstaten Andhra P radesh, stred åren kring 1950 för
jordreformer. Kommunistisk organisering, väpnad
kamp mot jordägare och stat och hela den ramsan.
Avgörandet för Indiens framtid stod här.
I alla fall tyckte ghandianen Achar ya Vinoba Bhave
det. Med utgångspunkt i Telangana gick han land
och rike kring för att förmå jordägarna att dela med
sig frivilligt av sina ägor till brukarna och därmed
ställa ett ickevåldsalternativ till den våldssamma
Telanganarörelsen. Vinoba Bhave använde religionens
ställning och genom att anspela på myten om Vishnuavataren Vaman som fått rikemän att skänka gåvor
skapade han en vid jorddonationsrörelse. Den första
rejäla jorddonationen ägde rum i just Pochampally.
Denne gandhian f ick, utan blodutgjutelse, fördelat
1,6 miljoner hektar till de som ingen hade. Nästan lika
mycket som den kommunistiska Telanganarörelsen.
Det här beskrivs, mycket riktigt, som en bedrift. Men
man måste fråga sig vad som händer med den jordlöses
handlingskraft. Man brukar säga att jordreformen
består av två komponenter. Den första, materiella,
handlar om att erövra en försörjningstr ygghet och
garantera brödfödan medan den andra, mentala,
handlar om att erövra ett självförtroende. I den
indiska kontexten går det ut på att slå sönder det
kastsystem som på så många håll är förknippad med
jordägarstrukturerna. Boodhanrörelsen tvingade den
lottlöse till att hoppas på jordägarens barmhärtighet.
Dessutom krävdes en medlare som kunde spela på
religösa föreställningar.
I den södra delstaten Kerala var den socialistiska
rörelsen under samma tid stark. Den kom så att förbli
under de kommande decennierna och är det än idag. En
massrörelse växte fram som på demokratisk väg kom
till makten i delstatsvalet 1957. Utan våld men med
en kombination av lagstiftning och organisering bland
småbönder och landsbygdsproletariat genomfördes
de jordreformer som i övriga Indien ännu på många
håll står att för verkliga. I Andhra P radesh f inns
fortfarande samma förtr yck att mobilisera kring vilket det pågående Naxalitupproret visar på. Dessa
har däremot inga att mobilisera i Kerala.
Vilka var det då i gandhianska Boodhanrörelsen som
gav sin jord till de jordlösa? Mestadels de små jordägare
som redan flyttat till städerna eller försörjde sig på
annat. Hotet mot den feodala jordägararistokratin
stod nog inte i Gandhi.
Så när vävstolsjobbarna idag kämpar mot att
slippa lägga vävstolen därhän och tvingas flytta
till storstädernas slum är Gandhi symbol för det
traditionella och tr ygga. Oberoende och självförsörjning
är drömmar man med muskelkraft väver in i tyget och
säljer till en begränsad grupp konsumenter. Man kan
fråga sig om det kunde gått annorlunda.

Text: Otto Widmark
Illustration: Klara Bothén
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GREKLAND:
FÖRÄNDRINGAR, FÖRVÄNTNINGAR, FÖRLORARE

M

er än två år har passerat sedan den grekiska
skuldkrisen började och i ett försök att spara
in pengar har det grekiska utrikesdepartementet
meddelat att man kommer sälja eller hyra ut nationell
egendom som inte används. Egendom, i det här fallet,
betyder allt ifrån öar, mariner, flyg platser, vägar och i
praktiken allt som inte används och som går att sälja,
inklusive diplomatiska residens utomlands.
Sedan krisen började har Grekland genomfört fem
stora nedskärningar och två parlamentsval, alla har
kantats av stora demonstrationer från greker vars
levnadsstandard har försämrats sedan krisens intåg.
Än så länge har dock inte nedskärningarna gett något
märkbart resultat på den grekiska ekonomin, och
alla är inte övertygade om att landet behöver mer av
samma medicin.

”Protesterna och demonstrationerna är delvis
en effekt av att skulden inte fördelas jämt”
Anastasios, grekisk student

*
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Anastasios Thomadis kommer från Grekland, men bor
sedan augusti 2011 i Göteborg med sin fru och dotter,
där han studerar på Chalmers. Anastasios är kritisk
till bilden av Grekland som ges av media, där greker
som inte betalar skatt framställs som huvudproblemet.
– Det är sant till hälften. Det f inns de i Grekland
som hittar sätt att undvika att betala skatt, det f inns
de som gömmer stora mängder pengar i schweiziska
bankkonton, men större delen av befolkningen betalar
skatt som de ska.
Han menar att det f inns många faktorer som ledde till
den ekonomiska krisen, bland annat en korruption som
f ick väljarnas stöd.
– I många år har det funnits ett svart hål i grekisk
ekonomi, bestående av de två största partierna,
personerna som kontrollerar media och äger mycket av
byggnadsföretagen, och bankerna, naturligtvis. Men
det här systemet stöddes av väljare i utbyte mot jobb i
den offentliga sektorn eller andra förmåner.
Systemet, menar Anastasios, hade också stöd av flera
länder i EU, så länge det fungerade. Där för går det
inte att peka ut en part som huvudskyldig till krisen,
eftersom både partierna, medierna, folket och EU bär
en del av ansvaret.
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- P rotesterna och demonstrationerna, tror han, är
delvis en effekt av att skulden inte fördelas jämt.
– Folk protesterar eftersom sättet som krisen
hanteras är så orättvis. Alla politiker, ministrar och
tjänstemän som var inblandade i korruptionen och
som tjänade mest på det går fria utan att ta en del
av skulden. Istället drabbar nedskärningarna vanligt
folk, medan de ekonomiska brottslingar som tjänade
mest fortfarande har kvar sin makt och är ostraffade.
I juni 2012 hade Grekland sitt andra nyval under
året, vilket bland annat ledde till att partier som
tidigare varit marginaliserade ökade sitt väljarstöd
på grund av krisen. En av dem var partiet Gyllene
Gr yning, som av flera har beskrivits som nynazistiskt
och högerpopulistiskt. Anastasios tror att en av
anledningarna till det ökade stödet är att folk börjar
tappa förtroendet för de traditionella partierna.
– Till och med trogna väljare till det förra
regeringspartiet PASOK var besvikna, vilket jag
tror syns i det låga stödet de f ick vid senaste valet.
En annan sak som inte syntes i västerländsk media
var hur terroriserade väljarna blev av grekisk
media för att rösta ”rätt ”, på partierna som bildar
den nuvarande koalitionen och lovade att följa alla
instruktioner från EU och IMF.
Trots nedskärningarna och försäljningarna har
några märkbara effekter synts i grekisk ekonomi,
och nästa stödlån som ska betalas ut i augusti har
tillfälligt stoppats medan EU utvärderar om den
politiska utvecklingen följer den överenskomna
utbetalningsplanen. Skulle det visa sig att Grekland
inte levererat vad de gått med på så kommer nödlånet
troligtvis stoppas och en ekonomisk kollaps kan vara
nära. Anastasios är dock pessimistisk till framtiden
för Grekland, men tror inte att problemet ligger i
om Grekland ska vara kvar i eurosamarbetet eller gå
tillbaka till sin tidigare valuta.
– Jag tror inte lånen är bra över huvud taget,
eftersom de bara går till att betala av skulder, inte till
Grekland. Det måste bli stora politiska förändringar,
hela korruptionen och systemet måste rensas ut för att
Grekland ska ha en chans. Förblir systemet som det
är nu, så kan ingen för vänta sig några förändringar.

Text: David Skansholm
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VALFRÅGORNA VI INTE TALAR OM
Svensk mediebevakning av det amerikanska

det fanns en ”femte kategori” fångar som var så farliga att
de aldrig kunde låtas släppas fria – trots att de inte gick att
fälla i en domstol. Anwar al-Awlaki och hans 16-årige son,
båda amerikanska medborgare, dödades i en drönarattack
i Yemen. Amerikanska människorättsorganisationer
har kritiserat Obamaadministrationen för deras legala
rättfärdigande av att den amerikanska staten har tagit sig
rätten att ta livet av sina medborgare utan en rättegång.
När Bushs mandatperiod gick ut fanns det en utbredd
uppfattning om att USAs fokus skulle riktas inåt, men
istället har Obama valt att fortsätta kriget mot terrorismen
och på vissa platser trappa upp det.
I och med att Mitt Romney inte har någon större
utrikespolitisk er farenhet har han valt att kritisera
Obama främst på ekonomiska grunder. Det f inns heller
inte många som tror att Romney som president skulle välja
att br yta från Bushs och Obamas antiterrorismpolicy.

presidentvalet syns överallt. Man kan diskutera
om det är proportionellt att ge så mycket utrymme
till ett enda lands inrikespolitik även om det är
världens mäktigaste land. Dock kan det finnas
anledning att ta en titt på några frågor som är
av enorm vikt men som av någon anledning
glömts bort. Nedan följer tre viktiga valfrågor
som nästan ingen talar om:
Domstolarna
I Sverige fascinerar vi oss lätt över amerikaners syn på
frågor som abort och homoäktenskap. I realiteten är det
väldigt lite som en president kan göra för att direkt
påverka dessa frågor. Rätten till abort är exempelvis
skyddad av ett beslut av Högsta domstolen från 70-talet.
Ingen president kan ändra det på egen hand. Vad han
däremot kan göra är att tillsätta domare som i sin tur kan
påverka. I själva verket är det Högsta domstolen i USA
som fäller det avgörande beslutet i en rad betydelsefulla
frågor som om abort ska vara lagligt i alla delstater, om
det amerikanska folket har rätt att bära vapen, om fångar
på Guantanamo bör få rättegångar och om dödsstraffet ska
få användas.
Just nu råkar det förhålla sig så att av de nio nuvarande
domarna tillhör fyra domare höger flygeln och fyra
domare vänster flygeln. I mitten sitter en domare,
Anthony Kennedy, som har kallats för USAs mäktigaste
man. Liksom alla ledamöter i Högsta domstolen är hans
mandatperiod på livstid – han kan inte röstas bort eller
avsättas av presidenten och i några av landets viktigaste
frågor är det han som fäller den avgörande rösten.
Oavsett vem av Barack Obama eller Mitt Romney som
vinner höstens val så kommer vinnaren ha möjligheten
att ersätta kanske upp mot tre av de äldre domarna. Det
skulle innebära en historisk förändring av domstolen och
påverka generationer av amerikaner.
Kriget mot terrorismen
”Faktum är att Obama valt att behålla större delen av
Bushs antiterrorismpolitik”
Det som var ett av de mest bevakade ämnena under George
Bushs mandatperiod har hamnat i skymundan under
Obamas tid vid makten. Faktum är att Obama valt att
behålla större delen av Bushs antiterrorismpolitik. När
han meddelade att Guantanamobasen skulle stängas ner
(vilket fortfarande inte har hänt) förklarade han också att
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Skolpolitiken
Barack Obama vill inte prata om skolpolitiken där för att
det riskerar att skapa en klyfta inom det Demokratiska
partiet. När lärarna i Chicago nyligen gick ut och
demonstrerade för högre löner så var det riktat mot stadens
borgmästare Rahm Emanuel, Obamas tidigare stabschef.
Lärar facken är bland de viktigaste delarna av Obamas
och demokraternas koalition. Samtidigt är de enormt
impopulära bland många av de fattigaste amerikanerna,
som tvingas skicka sina barn till skolor inne i storstäderna
där brottsligheten är hög och utbildningen ofta av låg
kvalitet.
I USA är motståndet mot friskolor mycket större än i
Sverige. Som porträtterades i den prisbelönta dokumentären
”Waiting for Superman” har de mäktiga lärar facken
genom skickligt lobbyarbete lyckats göra frågan politiskt
giftig och övertygat nästan hela det Demokratiska partiet
att friskolor är onödiga och tar resurser från de allmänna
skolorna.
Mitt Romney har förklarat att han är för en skolpeng som
föräldrar kan använda för att flytta sina barn till andra
skolor. Han menar att det främst skulle g ynna fattiga
och minoriteter. Obama har däremot visat ett kraftigt
motstånd och hävdar istället att man borde spendera mer
pengar på de allmänna skolorna istället och att friskolor
inte hjälper de flesta eleverna.
USA:s ekonomi står inför enorma utmaningar och det
är naturligt att fokus riktas mot frågor som underskott,
skatter och välfärd. Men det f inns också en risk att
man glömmer bort andra minst lika viktiga frågor.
När all uppmärksamhet riktades mot krigen i Irak
och Afghanistan var det väldigt få som br ydde sig om
amerikansk bostadspolitik – något som hela världen skulle
komma att ångra.
Text: Joakim Bong Henriksson
Förbundsordförande, Utrikespolitiska förbundet Sverige
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CALENDAR:
October - December 2012

TED Talks
Alisa Miller: The News about the News
Alisa Miller is the head of the US-based Public Radio International, a radio
broadcaster with the slogan ”Hear a different voice”. In this talk she explains
why we know less about the surrounding world today than ever before. With
graphic maps she highlights how skewed the media reporting is, especially in the
USA.

UF Lectures
17/10: Panelsamtal om utrikesjournalistik med Bert
Sundström, Lena Scherman, Saam Kapadia
Kl 17:30-19, Hörsal Sappören, Campus Haga (Sprängkullsgatan 25)
23/10: Västsaharien: Leaarousi om situationen i sitt hemland
- samarrangemang med tidsskriften Västsahara och Amnesty,
kl 17:30-19, Hörsal Sappören
24/10: Seminarium om “Framtidens bistånd ” i samarbete med
Utrikespolitiska Institutet
Kl 17:30-19, Hörsal Sappören
31/10: P reliminärt: Föreläsning inför amerikanska valet, Kl
17:30-19, Hörsal Sappören
21/11: P reliminärt: Panelsamtal - Kvinnor i konflikter

Hans Rosling: Asia’s Rise - How and When
In this TED talk, Rosling - famous for his lecture on global statistics - explains
how the two giants India and China differ in their respective developments.
Did you, for example, know that people have better average health in Kerala,
India, than in Washington DC?
Robert Neuwirth on our ”Shadow Cities”
Author of the book ”Shadow cities: A Billion Squatters, a New Urban World ”,
Neuwirth, who spent four years studying different urban shantytowns, talks
about the future of these irregular settlements where 1 billion people now resides.
Check it out on www.ted.com

UF Film screenings with Cinema Politica

Podcasts
Inside Europe
Gives you weekly profound reportages from inside Europe. If you would like an
update on foreign affairs affecting Europe and its inhabitants, or just news that
are not covered by your domestic news agency, check this out!

Tuesdays at 17.30, Hörsalen Sappören, Sprängkullsgatan 25
16/10: Orchids
30/10: Sari Soldiers
13/11: Arresting Ana
27/11: Power of Community

This American Life
Hour-long programs covering a wide range of topics. Here you can learn about
anything between ”Roads” and ”The invention of money”. Ever y program is
divided into different acts covering the topic from multiple perspectives.

Other events in town
24/10: Lecture on gender, kl.18 at House of WinWin, Tredje
långgatan 13b
2/11: Guest lecture with Sharon Traweek (Associate professor,
Histor y Department, at UCL A) on gender, colonialism,
astronomy and astrophysics, kl.13-15 at Humanisten, lecture
hall C430
12-13/11: Swedish Forum for Human Rights 2012 at Svenska
Mässan, see full program on www.mrdagarna.nu
12-16/11: Global week in Gothenburg, see full program on
www.globalweek.gu.se
28-30/11: Conference on gender research at Wallenberg
conference center, see full program on www.g12.se
30/11: Lecture on social movements, kl.18 at House of
WinWin, Tredje långgatan 13b

London School of Economics
Contains a collection of lectures by various prominent speakers. Ver y intellectual
subject matter experts gives you in-depth knowledge on a great variety of topics.
Per fect brain-food on the commute to school. Want to know whether the next US
P resident make America ”great ” again? Tune in!
Documentaries on Youtube
Life in a Day
A f irst-of-its-kind documentar y that illuminates how banal and ever yday events
put together become so much more than the sum of its pieces. It was released in
the summer of 2011, created entirely from footage uploaded by Youtube-users.
Bahrain: Shouting in the Dark
Covering an uprising that did not make it to the media highlights, this AlJazeera documentar y tells the stor y of a struggle for an Arabic Spring in Bahrain,
that only resulted in even worse brutal oppression. This summer we witnessed
nine Bahraini doctors get convicted for treating demonstrators. If you want to
know the stor y behind this political trial, you should def initely watch this.
Empire in Africa
This award winning documentar y depicts the stor y behind the brutality during
the civil war in Sierra Leone, a countr y marked by both extreme wealth from the
mining business and extreme poverty. Includes inter views with politicians and
militar y personnel, as well as footage of chaos and atrocities.
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