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a cOupLe of weeks back, I stumbled upon 
angela Davis’ prison memoirs in my parents’ dusty 
bookshelf. Written in the early 1970’s, when clas-
hes between the Black power movement and the 
uS authorities were at their heat, and civil rights 
were still distant dreams printed on banners and 
yelled through the bars into Davis’ cell, the book 
articulates a time of anxiety and surveillance where 
no one is to be trusted. How far we have moved 
since then, I caught myself thinking. and yet, the 
past year has brought us back, or perhaps rather 
forward, by casting light on some shadowy as-
pects of our own controlled society. The cries of 
freedom that have shaken the pillars of dictatorship 
and corruption in the middle -east and resonated 
in uprisings through madrid, London, New York, 
Dakar, Wutan  - and the list goes on  -, have recei-
ved glittering warm welcomes by NaTO & friends 
who suddenly care whole -heartedly about the glo-
bal South, spelling out d -e -m -o -c -r -a -c -y in arabic. 
meanwhile, Hungary is walking down an all too 
familiar blind -alley of state repression  ; prisoners 
can celebrate their 10th anniversary at the Guan-
tanamo Base while Obama postpones their trials, 
and, most intriguingly, the internet, our main tool 
of free expression in modern time, faces restrictions 
at the hands of european leaders. paradoxically, 
democracy’s fine job of securing civil rights for all 
citizens increases state control which seems to res-
trict this very freedom. are we moving, blind -folded, 
into a spiral of control ? 

In this year’s first edition of Utblick, we cast light 
on some important aspects of the increasingly con-
trolled society that is felt not only in distant places 
on television but, too, in our own living -rooms from 
where we watch these dangers. With articles in 
both Swedish and english, utblick’s great editorial 
staff of investigative writers and creative illustrators 
takes you on a journey through violence and state 
control in places like Iran, India, North -Korea, and 
right back to your own pocket that may seem not so 
comfy any longer. 

IS EVERYTHING UNDER CONTROL  ?

anna Simone Reumert
 Editor -in -Chief

Indeed, it appears that the West has been hit 
right at its achilles -heel of hypocrisy, throwing sto-
nes from icebergs made of  (expensive ) glass. and 
as we all know, the trick about an iceberg is that 
only its tip can be seen. The critical eye must dig 
deeper  - which is exactly what we want you to do 
when reading this magazine. So, if you have any 
comments or statements regarding these articles, 
please do not hesitate for a nanosecond to write it 
down and send it to  : annareumert @ hotmail.com. 
We will publish the best, most provocative, and 
sassy of your letters in the next edition of utblick, 
which will be out in the beginning of may. Don’t 
forget to visit our webpage, utblick.org, where we 
post articles as well.

Once you have finished all this delightful reading 
and writing and still hunger for more on the state 
of the world, as you no doubt will do, it is time to 
take it to the street. In order for you to enjoy your 
time in the most utblick -ish way while winter turns 
to spring, we have put together a calendar with 
all the most relevant global politics events in Goth-
enburg. On rainy days, turn even to the pages of 
utblick tipsar and see what goodies we have stored 
for you there.

Stay out of control – at least to some extent  -, 
keep your friends close, your enemies closer and 
utblick the closest  (that goes without saying ).

Enjoy your reading,
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Landstinget fungerar inte utan kooperation 
med staten. Staten fungerar inte utan koo-
peration över de egna gränserna, det vill 
säga utan andra stater. Hur man än vrider 
och vänder på det kan man inte undkomma 
kooperation av vilket slag det än rör sig om. 
Teamwork är kärnan i varför det existerar 
föreningar som Utrikespolitiska föreningen. 
På den internationella nivån agerar stater, 
organisationer, institutioner, grupper med 
och mot varandra. Det som sker på den 
internationella nivån påverkar oss på den 
lokala nivån, både direkt och indirekt. Vi tar 
del av det som sker ”där ute” via medier som 
television, tidningar, internet. Men även via 
föreningen. Vårt främsta syfte är att bidra till 
diskussion och debatt kring utrikespolitik ; i 
våra stadgar kan man läsa

2.1. UF har som främsta syfte att sprida 
kunskap och väcka diskussion om andra län-
ders kultur, befolkning, religion och politiska 
system samt om aktuella utrikespolitiska och 
internationella frågor.

Team ”Styrelsen 2012” är i full fart med 
planering av våren, späckad med intres-
santa och  (förhoppningsvis ) tankeställande 
föreläsningar och event, allt i enlighet med 
stadgarna. Utan teamet skulle jag inte kunna 
skriva detta och inte vara stolt över att få ta 
del av den här verksamheten. Jag avslutar 
med att helt enkelt säga : varmt välkomna till 
ett nytt och spännande år med Utrikespoli-
tiska föreningen Göteborg !

ORDFöRaNDeN HaR ORDeT

Ivana Bliznac
Ordförande 

Utrikespolitiska föreningen 

JONaS eRIKSSON
Som läkarstudent kanske krävs en för-
klaring till hur det kommer sig att jag 
engageras av utrikespolitik. Till saken 
hör att jag nyligen färdigställt en Pol.
Kand. i Lund, men ungefär samtidigt 
kom till insikten att jag har möjlighet att 
hjälpa människor på ett mer omedel-
bart vis som läkare. Så länge jag har 
läst tidningar har utrikessidorna varit 
de som lockat mig mest, så att själv 
ha chans att skriva om utrikespolitik 
känns hedersamt. 

RuFuS OLLBeRG JÄGemaR
Jag studerar Journalistprogrammet på 
JMG. Jag har tidigare studerat Glo-
bala Utvecklingsstudier, Internationella 
Relationer och retorik. Bortsett från min 
delaktighet i Utblicks redaktion så skriv-
er jag även i andra studenttidningar 
bland annat här i Göteborg men ock-
så i Uppsala. Det är nämligen därifrån 
jag kommer ursprungligen. Följ mig 
gärna på #Twitter  ( @ OllbergJagemar ) 
där jag twittrar om allt mellan politik, 
utbildning, vardag och jobb.

FRIDa GöTeSKOG
Jag läser till en Master i International 
Administration and Global Governan-
ce på GU och är en nybliven Göte-
borgare som blivit fullkomligt förälskad 
i min nya hemstad. Jag är i grund och 
botten historiestudenten och kafébiträ-
det som landade i Dublin och blev fast 
i fem år. Det internationella intresset är 
stort och växte fram efterhand och ef-
tersom och sedan lite till. Efter ett antal 
resor och politikplugg är jag nu här och 
skriver för Utblick för första gången.

INNeHÅLL
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JAG HAR funderat och funderat på vad 
jag ska skriva, hur jag ska skriva som ny 
ordförande för Utrikespolitiska Föreningen 
Göteborg. Klara Sommerstein gjorde ett ut-
omordentligt jobb under 2011, det verkade 
så enkelt. Dock insåg jag redan i starten att 
det inte är ”lätt som en plätt”, arbetet inom 
föreningen och som ordförande kräver både 
tidsplanering och energi. Det är inget en-
mansarbete, det kräver en ordentlig styrelse 
som delar det egna intresset för utrikespolitik 
för att göra ett så bra arbete som möjligt 
för föreningens medlemmar. Det kräver vice 
ordföranden som antar högra handen -rol-
len, en kassör som har koll på ekonomin, en 
sekreterare som för protokoll och har koll på 
medlemmarna, det kräver programansva-
riga som planerar föreläsningarna, evene-
mangansvariga som planerar övriga event, 
PR -ansvariga som marknadsför föreningen 
och det kräver ett team för Utblick som sam-
manställer den här otroliga tidningen. Det 
kräver teamwork. Vi hade ett bra gäng förra 
året och ett bra gäng för det här nya året. 
Det är ett nytt år, en ny termin, nya krafter 
och en gammal förening med nya ansikten.

Så varför utrikespolitik ? En fråga som jag 
ofta får. Varför den här föreningen ? Varför 
ödsla tid om du inte får betalt ? Innan jag 
första gången engagerade mig i förenings-
livet var jag tillbakadragen och smått blyg. 
Föreningslivet släppte ut mig ur mitt skal, det 
gjorde mig mer social och öppen för min 
omgivning. Föreningslivet lärde mig team-
work. Teamwork är nyckelordet, utan ett bra 
team kan man inte komma långt som en en-
hetlig styrelse. 

Teamwork finns på alla samhällsnivåer 
och inom alla system. För att samhället över 
huvud taget ska kunna fungera krävs koo-
peration och interaktion. En kommun fung-
erar inte utan kooperation med landstinget. 
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the case 
  Zapatistaof the

On a cold Wednesday in February, 
Patrick Palm from the Swedish NGO 
Kinal visited UF to enlighten us with 
stories from Chiapas in Mexico, 
where indigenous Mayans grouped 
under the Zapatista umbrella have 
struggled for decades over their right 
to self -determination and control of 
natural resources. After the lecture, 
Utblick caught Patrick Palm for a talk 
on state control and civil resistance.

INTERVIEW

PATRICK PALM

How did you get involved 
with the Zapatista ?
 – In high school, I read a book by their 
spokesperson, marcos, which opened my 
eyes to their struggle for local autonomy. 
Later, I worked as a peace -observer in chi-
apas and since then, I’ve supported them.

How does Kinal support 
the Zapatista movement ?
  – We distribute locally grown organic cof-
fee to the international market. You can 
buy the coffee in organic stores here in 
Sweden. although our trade is both orga-
nic and fair, I would not group it under the 
“fair -trade” slogan, because the trading 
part is not really our focus – it’s just a way 
for us to help.

What are the Zapatista’s goals ? 
  – The mayan Indians living in chiapas 
are extremely marginalized on an eco-
nomical, social and cultural level, and 
they are victims to inequality, structural 
racism and discrimination on a daily 
base by state police, paramilitary groups, 
drug -cartels and the mexican society. 
Besides from the military, the media is 
a powerful tool for the state to enforce a 
certain way of thinking on the public. The 
Zapatista movement fights for their rights 
as an indigenous people. They want to 
gain control over their natural resources, 
which the military restricts them from, and 
be allowed to have their own media chan-
nels and institutions where they can pro-
tect their cultural heritage and speak their 

local language. also, the Zapatista was 
one of the first indigenous movements to 
specifically address the rights of women 
in their society. 

When you say “fight”…
  – …I mean through strictly non -violent me-
ans ; spreading information, civil disobe-
dience, which they find more sustainable 
in the long run. The Zapatista have not 
used weapons since the day they began 
their uprising, in 1994. If this was a vio-
lent resistance, I would have difficulty sup-
porting them.

What have they achieved 
so far in their struggle ?
  – Through joining the global network of 
indigenous groups, the Zapatista have 
been able to spread knowledge of their 
situation on an international scale – oth-
erwise, I for example would never have 
heard of them. The increased awareness 
of their marginalized status has forced 
the mexican state to take action and im-
prove the people’s lives through building 
schools, roads and health clinics in the 
area. Ironically, this is at the same time 
a way for the state to split up the move-
ment by moving people into the cities. 
This presents a cultural clash between 
modern and traditional -rural values. On 
a long -term scale, the state will have to re-
form and think of mexico as a multicultural 
society. Globalization should encourage 
multiculturalism and not a homogeniza-
tion of different people. I think the global 
indigenous movement reflects this.

Text anna Reumert

LOCaL RESISTaNCE TO STaTE CONTROL  :
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Have we forgotten our human rights ?

10 years after the opening of Guantánamo 
in cuba, there are still 150 prisoners 
captured inside. Instead of cleaning up 

after George Bush and his policies on war, Obama 
introduced in January 2011 The National Defense 
authorization act  (NDaa ) which gives the authori-
ties the right to keep americans and non -americans 
captured without trial anywhere in the world. This is 
a huge contradiction to the vision Obama brought 
into office. The NDAA law bans federal courts 
towards suspects and thereby prohibits the essen-
tial human right of legal security. One would think 
that the uS has learned from their mistakes regar-
ding indefinite detention, for example with Japa-
nese prisoners during World War II. Is the congress 
ready to make the same mistake again ? With this 
law, trials are made in military commissions instead 
of in federal courts. The system at Guantánamo has 
not changed since Obama became president.

This is just one of many cases of human rights 
abuses currently taking place around the world. Tor-
ture still exists in two thirds of all countries. confes-
sions forced under torture are used, unrightfully, as 
evidence in trials. Do human rights concern everyo-
ne, at any time, or can there be exceptions ? These 
universal rights can be interpreted in surprisingly 
different ways. The uS ‘war against terrorism’ is a 
clear and disturbing evidence of this.

Diplomatic assurances against torture are suppo-

According to the United Nations’ Universal declaration of hu-
man rights, every human being has the right to life, freedom 
and legal security. And yet, torture, threats, persecutions and 
disappearances occur all over the world.

sed to act as a security for people who are depor-
ted to another country. However, people fighting 
for human rights are followed, beaten and perhaps 
even sentenced to death. even though freedom of 
expression should be a fundamental right in every 
single country, legal authorities have the benefit of 
getting away with almost anything without being 
caught in the act. Disappearances can easily be 
made, and the authorities can deny that it ever hap-
pened. Some governments introduce laws that give 
the police and military prosecution freedom when 
they have committed abuse. common in some 
countries is also that governments “act” as if they 
are investigating the events, meanwhile making 
sure not to so that the police can go free. 

International bodies such as the united Nations 
are supposed to protect these rights, and yet many 
people risk their lives for expressing their beliefs. 
To exemplify, Dawit Isaak, the Swedish prisoner of 
conscience jailed in Eritrea since 2001 has still not 
been able to see his family, nor has he been given 
the legal trial that he is entitled to. Likewise, the 
Swedish Journalists (Johan and martin) are captu-
red in ethiopia, waiting for their destiny to be de-
cided upon. 

In order to secure our human rights, the legal 
system needs improvement in many countries. It is a 
long way to go, but some change has to be made.

Text Jessica Hansson
Illustration matilda Söderling
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Det finns ett flertal länder vars namn uppen-
barar sig när man nämner begreppet kontroll-
samhälle. Det handlar om kontroll på olika sätt 
och genom propaganda, manipulation, tvång 
och hot. Vissa länder går genom lagar och reg-
ler för att få befolkningen att hålla sig inom ra-
marna, medan andra tvingar att ta om inte ditt 
liv, så din mor och fars.

Alla maktens män och kvinnor vill kunna 
räkna på utkomsten av minsta förändring. I 
Sverige sker det mesta under bordet men ändå 
på ett lagligt sätt. Om inte makten i landet vet 
var kryphålen i lagen finns, vem skulle annars 
veta ? I ett land som Iran påstås det demokra-
tiska ordet existera men ingen har någonsin 
hört det ljuda. Iran var innan revolutionen 
1979 ett accepterat land enligt västvärlden, 
då Shahen  (kungen ) i begäret att accepteras av 
väst, valde att lyda  - om inte i allt så i myck-
et  - de amerikanska presidenterna. En ledare 
styrs av en annan och påverkar dess befolknings 
mänskliga rättigheter. Så länge mallen följde 
det amerikanska väldet var det ingen som ifrå-
gasatte hur den iranska befolkningen behand-

lades. Inte heller under den tiden var du fri att 
yttra dig om den politiska situationen om det 
inte var i favör för kungens styre.

Idag övervakar Storebror varje steg som tas. 
Du är aldrig anonym och ännu mindre om du 
försöker slåss för något så stort som mänsk-
liga rättigheter. Irans konstitution garanterar 
grundläggande mänskliga rättigheter men un-
der förutsättningen att de inte står i motsätt-
ning till islam. Så nu är ursäkten att minsta steg 
regeringens mullor själva tagit är i Guds vilja 
eller enligt Sharia. Människors kamp tystats 
ner med brutala våldsamheter, mord och tor-
tyr. Det finns filmade scener på nätet som inte 
ens är tillåten att visa fiktivt i svensk tv innan 
klockan 21.00. Det är en del av många ungdo-
mars verklighet. De behöver inte längre titta 
på filmer för att se ketchup -blod och fakespar-
kar eller människor som på bioduken slåss för 
sina liv men ändå ”dör” av ett lösskott mot hjär-
tat. Att se äkta blod, sparkar och slag som dödar 
och skott som tilldelas utan att befläcka reger-
ingens samvete är scener ur människors liv.

Nu mer än någonsin är människor rädda för 

Kontrollfreaks bortom mänskliga rättigheter

Det började en gång med regleringar om hur folket skulle 
klä sig och idag skriker ungdomar sig hesa för att någon 
ska höra den röst som i demokratins namn tystades.
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att delta i demonstrationer och i länder som 
Iran finns inte ens en öppen debatt att delta i. 
Det krävs bara en enda släkting som gällande 
vilken fråga som helst har minsta åsikt mot re-
gimen, och det kan påverka resten av ditt liv. 
Människor kontrolleras i stort sett var de än 
befinner sig. Har man släktingar i ett land som 
Iran kan dessa utsättas för tortyr på grund av 
dina åsikter och ditt deltagande i olika politiska 
sammanhang. Det är så långt bortom vår egen 
verklighet. Det är bortom vad vi accepterar 
som tillåtet. Det är långt ifrån mänskliga rät-
tigheter. Det är människor som räddar sig själva 
genom att ange sina medmänniskor, rädda sitt 
barn genom att namnge någon annans. Man gör 
vad man måste för att överleva dagen. 

Den arabiska våren började egentligen i Iran. 
Gatorna svämmade över av ungdomar i städer 
som Tehran, Shiraz och Esfehan under somma-
ren 2009. Det var ungdomens kamp mot för-
trycket och att med en ny rörelse ta tillbaka 
det som deras föräldrar en gång i tiden gav bort 
till den islamiska republiken. I ett samhälle som 
vid presidentvalet 2009, exakt 30 år efter re-
volutionen, hade kontrollerats, begränsats och 
stängts inne bakom bom och lås omgärdad av 
taggtråd, fanns fortfarande den naiva tron om 
att deras röst kunde göra skillnad. Man trodde 
faktiskt att det handlade om ett demokratiskt 
val, att även om man ville avsätta den sittande 
presidenten Ahmadinejad skulle regeringen 
godta den rösten. Så var aldrig fallet.

Ungdomar har idag fängslats och torterats, 
om inte alla gånger till döds så i alla fall till van-
sinne. Föräldrar står varje kväll vid sina gall-
rade fönster ut mot gatan för att försäkra sig 
om att sönerna kommer hem i säkerhet, men är 
dessvärre medvetna om att inte ens inom hem-
mets fyra väggar kan man garantera sitt barn 
säkerhet. Det är föräldrar som lärt sina barn att 
alltid respektera män och att aldrig säga emot 
en man av lagen. Att tala om för döttrarna hur 
de ska gå klädda för att inte uppröra någon pa-
trullerande polis som garanterat kommer rea-
gera på ditt utseende om du har lite för röda 
läppar eller om du målat naglarna. Allt är ga-
tans oskrivna regler, alla följer samma mönster 
som sattes redan då föräldrarna själva var unga.

Nu väntar ett nytt val. Det är mindre än 
16 månader till det kommande presidentva-
let i Iran och sittande president måste lämna 
tronen. Återigen lyser hoppet i alla persiska 
hjärtan. Återigen vill man tro på den bättre 
världen. Irans regering har under de senaste 
tre åren försökt hålla ett järngrepp om de 
protesterande och manipulerat de som går 
ovetande förbi. Man har försökt att avskärma 
befolkningen från händelserna i det egna lan-
det och rapporterat om sådant som framställer 
Västvärlden som djävulen. Informationsflödet 
kontrolleras, människorna begränsas, kunska-
pen tas ifrån de och övervakas. Men ingen kan 
kontrollera deras inre kamp.

Text RR
Illustration Josefin Rosenhed
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NaTIONaLISmeNS SKuGGa

Nationalismen är åter på frammarsch och griper 
på ett dramatiskt sätt in i det samtida skeendet  - från 
centraleuropas gamla kulturprovinser till Kongo 
och afrikas horn, från asiens Sri Lanka och Tibet 
till det forna Jugoslavien och det sammanstörtade 
sovjetiska imperiets republiker. Över hela världen 
hörs krav på nationell självständighet för etniska 
grupper och politiska och religiösa minoriteter. I 
sina extrema varianter är nationalismen aggressiv 
och främlingsfientlig. Dess yttersta förlängning är 
den etniska rensningens ideologi.

När Mattias Gardells, professor i jämförande 
religionsvetenskap vid uppsala universitet, bok 
Islamofobi som redan i första utgåvan 2010 gav 
en upplysande bakgrund till den ”kunskapsregim” 
som format Breivik och många av oss, nu ges ut 
i pocket, har ett nytt kapitel lagts till om terrordå-
den i Norge och plötsligt får hela helvetet nytt liv. 
Begriplig blir nog aldrig detta makabra dåd men 
precis som Gellert Tamas, journalist och författare, 
i efterhand avtäckte det tidiga 1990 -talets svenska 
klimat med sin bok Lasermannen – en berättelse om 

Sverige, tecknar Gardell en global och historisk bild 
som bringar en otäck klarhet i utøyas ohygglighet.

Ytligt sett var terrordåden i Norge en psykopats 
verk katalyserat av vår tids islamofobi, men med 
Gardell flyttas nu hela komplexet till en mer filosofisk 
diskussion om genus, kultur, makt, identitet och his-
toria. I andra ändan av problematiken nationalism 
och konflikten till det filosofiska tecknas en funda-
mentalistisk syn på samhället genom ett kapitalistiskt 
styre där pengar och klasskillnaderna utgör ladd-
ningen mellan grupper som fullständigt exploderar i 
hänsynslösa upplopp och protest mot nationen.

Demokratin är våldsam, utmanande och tekniskt 
obegriplig i dess juridiska form, men framgångs-
faktorn är alla människors vilja att påverka. Sys-
temet har anor från antiken, men utvecklingen har 
gett nya perspektiv på demokratin, på yttrandefri-
het och opinionsbildning. efter attacken på World 
Trade center i New York 2001 har västvärlden un-
der ledning av George W Bush befunnit sig i krig 
mot terrorismen. ett krig som inte tycks gå att vinna, 

inte tycks gå att avsluta och där fienden uppstått 
i vålnader som i en mänsklig natur verkar högst 
oidentifierbar. Den demokratiska utvecklingen har 
låtit upprätta Guantanamo, dit företrädare för de-
mokratiska länder har skickat fienden. Utan förkla-
ring och rättslig prövning, utan insyn och påverkan 
från omvärlden tycks terroristlagar få upprättas och 
leva i fred med en samtid som hävdar yttrandefrihet 
och opinionsbildning.

Västvärldens rikaste länders oförmåga att hål-
la statsfinanserna i styr, en förmåga att skapa en 
ekonomisk obalans på världens olika börser, samt 
viljan att låta en ekonomisk kapitalistisk konkurrens-
frihet styra resultatet av en marknadsstyrd ekonomi. 
politikens dilemma att skapa välfärd och en ekono-
misk tillväxt samtidigt som länderna dras med höga 
statsskulder och en valuta knuten till euron. Verklig-
heten för Grekland och 16 andra länder som ingått 
i den ekonomiska monetära unionen. arbetslöshe-
ten i några av dessa länder är hög och detta leder 
naturligt till grupperingar i samhällets utkanter och 
framväxten för nationalistiska strömningar. 

I skuggan av västvärldens självförvållande si-
tuation har den fattiga delen av världen sett mor-
gondagens ljus. En upp och ner vänd värld, den 
arabiska våren. Störtade regimer, diktaturer och 
envåldshärskare får lämna för folkligt uppror sam-
hälleliga grupperingar i nationens namn, men i en 
– förhoppningsvis  - blomstrande framtid och hopp 
om demokrati.

Nationalismen är till sin kärna en europeisk 
uppfinning, men dess räckvidd har blivit världsom-
spännande. Dess organisatoriska uttryck, national-
staten, blev en gång formen för gemenskap och de-
mokrati. Nationalismen är inte lösningen på något 
problem, den är en del av problemet. precis som 
retoriken inte kan lösa politiska problem, utan sna-
rare fungerar som ett verktyg för att nå framgång 
eller som ett verktyg för att minska en motgång.

Text Daniel Bäckman
Illustration matilda emricson
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India, the most populous democracy in the 
world, is also the scene for perhaps the lar-
gest upsurge in the world. The so called Naxal 
movement is rather well reported on in India ; 
Swedish and Western news media remain al-
most dead  silent.

For the richer middle class and the upper 
classes in India, democracy is working well. 
The debate on the Naxalites is also apparent 
among the higher levels of the Indian society. 
According to some, it’s a war between a cri-
minal terrorist guerrilla tricking people into 
joining them against the state ; according to 
others, it’s a war between the India’s poorest 
people and the post colonial state representing 
international business and big companies.

What one can say for sure is that India is a 
diverse country, often spoken of as divided in 
two separate worlds. The marketing slogan 
India shining is an expression related to parts 
of the country going through an enormous mo-
dernization process, lifting millions of people 
out of poverty into “normal capitalism”. The 
other Indian world is still how we would pic-
ture India just a few decades back – a partly feu-
dal country with poverty, hunger and illiterate 

farmers. The situation for some of the hundreds 
of millions of poor people of India has actually 
worsened during the development process.

The area called the red corridor of India, 
running from the northern parts of the 
south -most states Kerala and Tamil Nadu th-
rough middle and eastern India up to the sta-
te of West Bengal, is the showground for the 
Naxal movement. India’s urban middle class is 
not yet affected but on the country side, in the 
forests, the Naxalites are organizing hundreds 
of thousands of indigenous peoples and poor 
against their feudal landlords. These areas are 
rich in valuable minerals and other recourses, 
which attract the interest of international mi-
ning companies. Unfortunately for big busi-
ness, poor people are living on the same spots 
since thousands of years and everyone is not 
too happy to move ; especially not without get-
ting a fair compensation. The Naxalites are fee-
ding on this discontent. Rights of indigenous 
peoples, global capitalism and caste are issues 
tangled up into causing a security problem.

Having lasted for over four decades, charac-
terized by a lot of fractions and among them-

selves rivalry organizations, the Naxal move-
ment has started to fuse since the 90’s. With the 
unification of the two main Naxal parties into 
the Communist Party of India  (Maoist ) – shor-
tened CPI – in 2004, the Naxal movement has 
suddenly escalated from a state level police se-
curity problem to a federal national security is-
sue. Prime Minister Manmohan Singh has pro-
claimed that the Naxalite insurgency presents 
India’s biggest internal security threat ever. In 
Sweden, this has merely been noticed swiftly in 
the newspapers.

The CPI  (Maoist ) is a violent organization 
fighting a “people’s war” against what they call 
the “imperialist aligned bureaucrat comprador 
bourgeois state” – what our media would pro-
bably refer to as the Indian democracy. Some 
human rights activists argue that the Indian sta-
te makes good use of the Naxalites’ “people’s 
war”, since the internal conflict allows it to 
take on much tougher methods in the name of 
security. The conflict has led to a polarization 
in the affected areas, allowing the state poli-
ce and the central government to brand poor 
people as Naxalites when these are protesting 
nonviolently against social injustice or forced 
displacement. By removing people’s ability to 
protest through peaceful and democratic me-
ans, the state forces them into the hands of 
the Maoist guerilla which further escalates the 
conflict. Human Rights Activists and critical 
scholars say that this is an effective way for the 

state to get rid of people who stand in the way 
of rapid industrialization.

Amnesty International has criticized the 
breakdown of rule of law in this conflict and the 
imprisonment of activists and others without 
trials. Human Rights Watch has criticized the 
security forces for recruiting juveniles, police 
brutality, rape and forced displacement. While 
famous intellectuals are protected by their de-
mocratic rights and are able to speak out against 
the government, poor people will be raped, 
tortured or killed without trial.

The violence occurs in a process in which 
the state tries to take control over remote areas 
where its legitimacy and control has never been 
fully established. The state can choose in what 
way it should exercise its sovereignty over af-
fected areas. Future welfare is surely dependent 
on today’s decisions ; as are political and social 
rights. The methods chosen to deal with the in-
surgency and its causes will have a long lasting 
impact. Famous Indian author Arundhati Roy has 
argued that the remote forest of Dandakaranya, 
the epicenter of the Naxalite conflict, is the po-
litical arena that determines the future for the 
1.2 billion people democracy. If that is true, a 
little more attention on this in Western media 
would be appropriate.

Not so shining :
India at  war

Text Otto Widmark
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Mycket få utomstående har kunnat få sig en 
ordentlig bild av det riktiga Nordkorea, ett land 
som döljs bakom en slöja av mystik och mycket 
intensiv kontroll av alla aspekter i samhället. 
Landet tycks bindas ihop i en enda stor illusion, 
ett skådespel som är försiktigt framtaget av 
diktaturen för diktaturens överlevnad. Det är 
detta landskap som författarna Magnus Bärtås 
och Fredrik Ekman porträtterar och färdas ge-
nom i sin bok Alla Monster Måste Dö  (2011 ). 
Boken följer de två författarnas gruppresa till 
Nordkorea under 2008 och en tungt övervaka-
de turistvandring genom världens förmodligen 
mest slutna land. De skriver att ”I Nordkorea 
kan man inte ordna mat till folket men man är 
världsmästare på illusion”, en bild som förstärks 
av reflektioner som att trots att det finns tun-
nelbanestationer i Pyongyang så vet ingen om 
det faktiskt finns en tunnelbana. Passagerarna 
som går upp tycks vara ständigt desamma, mys-
tiska statister i ombyten av kläder. 

Publiceringen av boken kommer lägligt med 
tanke på att inifrån världens förmodligen mest 
kontrollerade och stängda stat pumpades den 
19 december bilder ut av storgråtande folk-
massor, och nyhetsankaret fick för andra gång-
en i sin karriär ge ett negativt meddelande till 
sin befolkning. Kim Jong -Il hade avlidit. Han 

Nordkorea :
Falska fasader 
och konstant kontroll

var diktatorn i platåskor och solglasögon, ”den 
käre ledaren” och son till Nordkoreas evige 
President Kim il -Sung, som dog 1994. Att det 
tog två dagar för nyheten att nå ut, från den 17 
december när han avled till den 19 är bara ett 
tecken på hur välbevarade hemligheter kan hål-
las utom hörhåll från omvärlden. 

Nyheten innebar att Kim Jong -Il´s yngste 
son Kim Jong -Un nu axlar ansvaret för ett 
samhälle där maktkontroll, indoktrinering och 
propaganda är det som håller landet samman. 
Den eviga hallåan Ri Chun -hee läser nyheter 
ömsint och mjukt i rapporter om Nordkoreas 
framgångar och argt, bistert i sågningarna av 
det västerländska samhället. Allt för att hålla 
visionen vid liv. Det nordkoreanska folket har 
sedan Kim Il -Sung grundade staten 1948 bli-
vit skolade i läran om och dyrkan av den store 
ledaren som sägs kunna stoppa regnet och få 
solen att skina. Kim Il -Sung är inte bara gu-
domlig ledare utan också filosof, historiker, lit-
teraturkritiker, designer, arkitekt, bonde och 
till och med ping -pong tränare. I samma stil 
har nu den Nordkoreanska propagandamaski-
nen börjat forma Kim Jong -Un som, sägs det, 
var erfaren bilförare redan som treåring och är 
ett universellt geni. 

I Nordkoreas media är alla nyheter goda 
20
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nyheter. Den Nordkoreanska konstitutionen 
deklarerar att landet har både press - och ytt-
randefrihet, så länge det håller sig inom ra-
marna för det Koreanska Arbetarpartiets of-
ficiella linje och Jucheideologin. Verkligheten 
är såklart en annan. Enligt The Committee to 
Protect Journalists  (CPJ ) lista på världens mest 
censurerade länder 2010 ligger Nordkorea på 
nästsista plats ; bara Eritrea ligger lägre. Media 
finns till nästan enbart för att fostra både ledar-
skapet och lögnen om att landet aldrig har haft 
hungersnöd eller fattigdom. 

Verkligheten är en annan. Kim Jong -Il har 
styrt Nordkorea med järnhand sedan faderns 
bortgång 1994. ”Den store ledaren”, skaparen 
och fadern, Kim Il -Sung har behållit sitt presi-
dentämbete efter sin död, medan sonen fick bli 
ordförande av Nationella Försvarskommittén. 
Detta har bidragit till att den militära discipli-
nen har ökat medan landets ekonomiska till-
stånd har försämrats kraftigt. Pengar har pum-
pats in i det kärnvapenprogram som har ställt 
internationella relationer på sin spets medan 
folket på landsbygden lever under existensmi-
nimum. Ekonomiskt befinner sig landet efter 
allt att döma på gräns till katastrof. Kulturella 
uppträdanden görs av välfödda ungdomar och 

dagisbarn som sjunger om sin eviga kärlek till 
diktatorn och sitt oberoende av och misstro till 
omvärlden, vilket Bärtås och Ekman vittnar om. 
Besök på landsbygden sker i uppstyltade byar 
och möten med bönder utgår ifrån manus om 
den store ledarens givmildhet, medan en och 
annan traktor sponsrad från EU puttrar förbi, 
som för att visa det falska i landets oberoende. 

Nordkoreas ekonomi behöver ständigt in-
ternationella hjälpinsatser. Brist på mat har lett 
till avstannad tillväxt hos en huvuddel av be-
folkningen, så till den grad att minimumhöjden 
för intag i militären har tvingats reduceras. En 
stor svältkatastrof under 1990 -talet tvingade 
landet till utomstående hjälp och har etablerat 
Världshälsoorganisationen som en konstant 
närvaro i landet.  Rationerna från staten räcker 
inte för att föda befolkningen. 

Allt grundar sig på den ideologi av socialism 
och självförsörjning som landet rättat sig efter. 
Ideologin, kallad Juche, bygger framför allt på 
suveränitet och politisk självständighet  (Chaju ) 
och ekonomiskt oberoende  (Charip ). Ledaren 
utgör hjärnan av sin stat medan befolkningen 
finns till för att utföra hans vilja. Däremellan 
finns partiet : nervsystemet som etablerar kon-
takt mellan honom och hans folk. Det kallas 

”den odödliga socialpolitiska kroppen” där le-
daren är den absoluta medelpunkten. 

Nordkoreas extrema individualitet byggs 
också på ett jordbruk där plogar fortfarande 
dras av tjurar och det är cyklar som trängs på 
vägarna istället för bilar. En ohållbar situation 
kan tyckas. Många har sett satellitbilder över 
Nord - och Sydkorea där mängden elektricitet 
och information som flödar genom samhället 
reflekteras som ljuspunkter : Syd är helt upp-
lyst men i Nord ses ett nästan fullkomligt svart 
hål. En uppmärksammad bok av Adam Johnson, 
The Orphan Master’s Son, följer en fiktiv ka-
raktär i hans kamp mot sitt eget lands byråkrati. 
Efter noggrann research porträtterar Johnsson 
ett Nordkorea där individen aldrig är viktigare 
än staten. Minsta tecken på misstro straffas av 
en välplanerad tortyrmaskin. Fiktion visst, men 
i Nordkorea sägs det att även väggarna har öron : 
”Historier bli på dagen upplockade av fåglar och 
på natten av möss och vad du än gör, låt inte 
dina svärföräldrar veta vad som gömmer sig i 
ditt inre”.

De arbetsläger som upprättats enligt Sov-
jetisk modell sägs hålla mellan 150,000 - 
200,000 motståndare mot regimen som lever 
under fruktansvärda förhållanden. De få som 

har lyckats överleva en flykt har vittnat om 
tortyr och brott mot mänskliga rättigheter. 
Men omvärlden vet fortfarande lite om vad 
som pågår innanför Nordkoreas och ingen, 
speciellt inte turister som Bärtås och Ekman, 
tycks få se något som diktaturen inte vill visa. 
Om de militärgeneraler och partisekreterare 
som skymtade i bakgrunden under det långa 
begravningståget genom Pyongyang i decem-
ber kommer att ha något maktinflytande är en 
obesvarad fråga. Men man kan fråga sig vad en 
maktuppdelning skulle betyda för ett så hårt 
kontrollerat land som Nordkorea ? Hur länge 
kan globaliseringen av information stängas ute ? 

Internationell industri och investering har 
börjat springa upp i utkanterna av landet, upp-
muntrat av ett växande Kina. Amerikansk och 
brittisk kultur sipprar över gränserna, även om 
det som kallas internet fortfarande består av en 
databas med ”nyttig” information skapat av sta-
ten. Kanske om Kim Jong -Un inte lyckas skapa 
det förtroende eller binda den personkult till 
sig som Nordkorea bygger skulle det kunna 
vara endast en tidsfråga innan fasaden börjar 
krackelera ; också under pressen från fattigdom 
och mycket dåliga levnadsförhållanden. 

Text Frida Göteskog
Illustration Anna -Lotta Ahlmén
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”acTa -aVTaLeT STRIDeR mOT De 
 meDBORGeRLIGa RÄTTIGHeTeRNa.” 

Så enkelt är det tyvärr inte. 
acTa :s innebörd är svår att sätta 
fingret på, även om man sätter 
sig in i frågan. Det är just detta 
som är problemet, men också 
dess styrka.

På den senaste tiden så har det skrivits mycket 
om ACTA. Man har sett stora demonstrationer 
på tv och folk har protesterat öppet i media. Men 
vad är det egentligen de har protesterat mot ?

Enligt kritikerna ska avtalet vara ett hot mot 
medborgarnas frihet och rättigheter. Ett ge-
nomförande av avtalet anses ge staten, polisen 
och tullen alltför stora befogenheter. Vi alla 
minns väl FRA -debatten ? ACTA är främst utfor-
mat för att skydda varumärken och riktat mot 
att stävja och motverka piratkopiering av varor. 
Konflikter kring varumärkens tillhörigheter ska 
motverkas och regelverket kring dessa frågor ska 
stärkas och redas ut. Avtalet innefattar även digi-
tala varumärken, och sägs därigenom motverka 
piratkopiering via internet.

Kritiker menar att avtalet bland annat ger 
tullen incitament för att kontrollera bagage i 
en annan utsträckning än tidigare. Till exempel 
att börja gå igenom mp3 -spelare och laptops i 
sökande efter kopierad musik och film. Avtalet 
sägs också cementera IPRED -lagen genom att ha 
skrivelser i sig som gör det svårt för Sverige att 
eventuellt riva upp IPRED om ACTA ratificeras 
i EU -parlamentet och godkänns i riksdagen. Av-
talet sägs också drabba syd -länder hårt då avtalet 
försvårar tillgången till billigare medicinkopior. 

Avtalet, som officiellt heter Anti -Counter-
feiting Trade Agreement, har i många fall lik-
nats med USA :s SOPA - och PIPA -lagar som 
var aktuella i slutet av 2011. Tidigt så disku-
terades det till exempel att innefatta punkter 

i ACTA liknande SOPA :s skrivelser om in-
ternetleverantörers ansvar kring användares 
internetbruk. Konkreta punkter angående 
just den frågan uteslöts dock i det slutgiltiga 
ACTA -avtalet.

Även om ACTA inte har varit framträdande 
i den offentliga debatten särskilt länge så är 
det egentligen ingen nyhet. Avtalet har för-
handlats fram under en lång tid. Ja, faktiskt 
under flera års tid. Och detta bakom stängda 
dörrar. Avtalet blev först uppmärksammat år 
2008 tack vare Wikileaks publicering av läckta 
delar av materialet. 

På grund av att avtalet i grund och botten 
är ett multilateralt handelsavtal så har det inte 
funnits några krav på förhandlingstransparens. 
Sådana typer av avtal berörs inte heller av Sve-
riges offentlighetsprincip.

Avtalets innehåll har sedan förhandling-
ens start förändrats. Denna förändring beror 
mycket på den hårda kritik som avtalet fick 
efter Wikileaks publicering. Kritiken handlade 
främst om avtalets innehåll, men också om den 
bristande transparensen som förhandlingarna 
hade haft. Officiella publikationer gjordes un-
der 2010 och den slutgiltiga utformningen av 
avtalet offentliggjordes under slutet av 2010. I 
januari 2012 skrevs avtalet symboliskt på av 22 
EU -medlemsländer, däribland Sverige.  Dock 
måste avtalet ratificeras av EU -parlamentet 
och därefter av varje enskilt lands parlament 
innan det kan träda i kraft.

24



UTBL ICK NR 1.1226 27

Vad innebär då egentligen avtalet som skapat 
sådana rabalder ? Den frågan är ytterst svår att 
svara på. Till och med för experterna.

Även om avtalet nu är offentligt så har få 
länder valt att uttala sig om innehållet. Det är 
bland annat denna typ av vad kritikerna kall-
lar ”odemokratiskt hemlighetsmakeri” som har 
skapat motsättningar.

Under researchen till denna artikel fram-
gick det att inte ens de man kan förvänta sig 
skulle vara insatta i frågan egentligen kan svara 
på vad ACTA faktiskt innebär. Ett skäl till detta 
är att förhandlingarna vid denna typ av frihan-
delsavtal som regel hålls väldigt slutna.

I och med experternas oförmåga att uttala 
sig om ACTA så blev denna artikel en krönika 
istället. Deras kvalificerande gissningar och 
principiella åsikter kunde lika gärna bli mina 
kvalificerande gissningar och principiella åsik-
ter, ansåg jag.

När jag själv satte mig in i det 25 sidor långa 
avtalet så gick det upp för mig att avtalet är väl-
digt ospecifikt. Likt FN :s många resolutioner så 
är skrivelserna diffusa och brett syftande. Myck-
et av bestämmandet om lagarna och aktionerna 
som bör genomföras för att upprätthålla avtalets 
innehåll överlämnas till länderna själva att be-
stämma över. Nya lagar behöver nödvändigtvis 
inte etableras utan kan snarare omformas. 

Johan Axham, doktorand i immaterialrätt, sä-
ger till Juridiska institutionen i Stockholms ny-
hetsbrev Juridicum  (nr 2, 2010 ) att anledningen 
till att skrivelser i avtal som dessa är ospecifika 
beror på länders oförmåga att uppnå konsensus. 
Det är enligt honom också därför ACTA inte har 
gått igenom FN :s organ WIPO  (World Intellec-
tual Property Organization ). 

Man skulle kunna säga att avtalet i slutändan 
kommer att inskränka på de medborgerliga rät-
tigheterna i och med de löst formulerade av-

talsparagraferna. Per automatik sker det dock 
inte. Det är beroende på hur de ratificerande 
staterna och dess regeringar väljer att tolka 
avtalet och dess genomförande. Protesterna 
och demonstrationerna är likväl helt i sin ord-
ning vad det gällande kritiken som rör avtalets 
offentlighet. I och med att ACTA, till skillnad 
från ”föregångare”, är mer omfattande och 
gränsöverskridande angående vad som räknas 
som varumärken och regler kring användares 
ansvar, så berör den medborgare på ett nytt 
sätt. Detta har i sin tur lämnat mycket mer att 
önska vad gäller medborgerlig interaktion un-
der avtalets förhandlingsfas.

Externa påtryckningar lyckades ju i slutän-
dan att skrota SOPA och PIPA i USA, åtmins-
tone temporärt. Det man kan hoppas på är att 
oavsett om ACTA ratificeras i EU och godkänds 
i Riksdagen så behöver det inte de facto inne-
bära direkta inskränkningar. Resultatet kan i 
slutändan mycket väl påverkas av medialt tryck 
och folkligt motstånd. Oavsett om avtalet i sig 
må vara utformat och påverkat av lobbyister 
och företag så är det fortfarande folkvalda som 
i slutändan ska ta beslut om det. Både i EU -par-
lamentet och i Riksdagen. Åberopa därför dina 
medborgerliga rättigheter och ta kontakt med 
dina folkvalda. Det är därför de sitter där.
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Text Rufus Ollberg Jägemar
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Den lilla bärbara kommunikationsapparat 
vi kallar mobiltelefon har på bara ett par 
decennier fått ett enormt globalt genom-
slag. Dess nytta är uppenbar : var vi än 
befinner oss kan vi i teorin sätta oss i ome-
delbar kontakt med vilken annan mobiltele-
fonanvändare som helst. Så pass värdefull 
är denna funktionalitet att det idag finns 
nära sex miljarder mobilabonnemang, 
enligt uppskattningar av International Te-
lecommunication union. I afrika  - konti-
nenten med lägst abonnemangtäthet  - har 
i genomsnitt mer än varannan individ ett 
mobilabonnemang  (fast telefonlinje har 
däremot bara drygt 1 procent ). 

I takt med att allt större del av vår var-
dagliga kommunikation sker genom våra 
mobiltelefoner är det angeläget att vi är 
medvetna om vilka potentiella och reella 
implikationer detta medför. Superhackern 
och internet -aktivisten Jacob appelbaum 
menar att vi alltid bör inta en kritisk grund-
hållning till kommunikationens infrastruk-
tur och utgå från att den är fientlig. Först 
med denna insikt kan vi börja vidta åtgär-
der för att kompensera för denna potenti-
ella fientlighet. En mobiltelefon är således 
alltid i första hand en spårsändare  - om 
än med extrafunktioner.

När det uppdagades att svenska 
ericsson levererat övervakningsutrustning 
för mobiltelefoner till Iran, Syrien och Vit-
ryssland blev många upprörda. att staten 
kan kontrollera var någon befinner sig, 
vad denne kommunicerar, samt med vem, 
rimmar illa med vår intuition om grund-
läggande medborgerliga friheter och är 
således inget verktyg vi vill se i händerna 

på en diktator. De långtgående möjlig-
heterna med utrustningen som ericsson 
säljer gör att dess affärer snarast bör lik-
ställas med vapenexport, argumenterar 
vissa. att samma typ av vapensystem hålls 
riktat mot vår egen lur tycks vi emellertid 
inte rädas. Är det på grund av en tillit till 
makthavarnas vurm för den personliga in-
tegriteten, eller är mobilens nytta rent av 
så pass stor att den överväger risken för 
alltför närgången insyn i våra liv ? Giss-
ningsvis är ett viktigt skäl omedvetenhet 
om sakernas tillstånd.

en sak står i alla fall klar : i och med 
att mobiltelefonen fått en närapå heltäck-
ande utbredning i stora delar av världen, 
och i och med att den data som den ge-
nererar blir en allt viktigare pusselbit i 
brottsutredningar, blir också avsaknaden 
av en mobiltelefon ett allt mer suspekt att-
ribut. Detta blev speciellt tydligt vid det 
uppmärksammade tillslaget mot en grupp 
anarkister i den lilla byn Tarnac i Frankrike 
vintern 2008. anklagade för ”pre -ter-
rorism” framhöll självaste inrikesminister 
michèle alliot -marie att frånvaron av mo-
biltelefoner bland gruppmedlemmarna 
var ett tydligt tecken på deras subversiva 
avsikter. utan mobiltelefon kan man inte 
bli spårad, och en sådan målsättning kan 
man inte rimligtvis ha om man har rent 
mjöl i påsen. Något annat skäl till att av-
stå från att använda mobiltelefon tycktes 
hon inte kunna föreställa sig.

Det vore fel att tro att mobiltelefonen 
i integritetshänseende skulle vara väsens-
skild från den fasta telefonen, som kunnat 
avlyssnas och spåras så länge den funnits. 

HaR Du eN SpÅRSÄNDaRe I FIcKaN ?
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Som appelbaum påpekar är all infrastruk-
tur för kommunikation potentiellt fientlig, 
trådburen såväl som trådlös. Likväl finns 
det  minst tre påtagliga skillnader : 1 ) mo-
biltelefonens existensberättigande byg-
ger på att den ständigt följer med oss, 2 ) i 
och med att den ändå alltid följer med oss 
överlåter vi mer än gärna allt fler vardags-
funktioner åt mobiltelefonen  - detta gäller 
i synnerhet sedan det lavinartade intåget 
av smartphones, 3 ) eftersom kommuni-
kationen sker trådlöst kan den potentiellt 
fångas upp av vem som helst som befinner 
sig inom signalens räckvidd. 

Dessa tre faktorer skulle i förlängning-
en kunna leda till att hur du har rört dig, 
dina kontakter, meddelande via sms och 
mejl och kanske rent av fotografier snap-
pas upp av förbipasserande. Vore ett så-
dant intrång praktiskt genomförbart skulle 
så klart inte många anförtro ens antydan 
till personlig information till sin mobiltele-
fon, och telefontillverkarna lägger således 
stor möda på att förhindra detta. Likväl 
förblir sådana tilltag en tekniskt fullt möjlig 
risk, och en risk som med tanke på mäng-
den personlig data i telefonen bör tas på 
allvar även om den är mycket liten. 

I praktiken är troligtvis en mer angelä-
gen aspekt för oss inom eu den informa-
tion som faktiskt loggas här och nu : i och 
med det så kallade Datalagringsdirektivet 
måste all data om vem  - såväl som när 
och varifrån  - vi har ringt, smsat eller mej-
lat, lagras för att på begäran överlåtas 
åt myndigheter. Varför bara platserna 
för kommunikation ska lagras och inte 
samtliga förflyttningar, liksom varför kom-
munikationens innehåll utelämnas, kan 
man fråga sig. Den informationen skulle 
säkerligen vara till stor hjälp för terrorbe-
kämpning  - det gängse argumentet vid 
denna typ av lagstiftning. Omöjligt är det 

knappast att kompletterande direktiv kom-
mer  - något större tekniskt ingrepp skulle 
inte krävas  (däremot troligtvis en opini-
onsmässigt bearbetad, alternativt cyniskt 
desillusionerad, valmanskår ).

Att övervakning är tekniskt möjlig är 
inte ericssons fel  - samma teknologi som 
gör det möjligt för en mobilantenn att kom-
municera med en mobiltelefon möjliggör 
också per automatik lokalisering av sam-
ma telefon. Det ericsson däremot visst kan 
hållas ansvariga för är den kringutrustning 
som syftar till att underlätta och förbättra 
denna lokalisering som har sålts till bland 
annat Irans säkerhetstjänst. Att verka för 
att byta mobiltelefonernas infrastruktur är 
således inte en lyckosam väg mot mins-
kade möjligheter till övervakning. En 
framkomligare väg är istället att utgå från 
en medvetenhet om följande två ting, och 
agera därefter : att mobiltelefonen till sitt 
tekniska väsen alltid är en spårsändare, 
samt att hur denna spårningsdata seder-
mera används av myndigheter i grund 
och botten är en politisk fråga. 

medveten om detta kan man åtminsto-
ne fatta informerade beslut både angåen-
de på vilket sätt och i vilka sammanhang 
man väljer att använda sin mobiltelefon, 
och om hur man väljer att verka politiskt 
för att lagstiftningen ska stämma överens 
med ens egna ideal om privacitet och 
övervakning. Dagen då i princip alla i 
hela världen bär med sig en  (allt smarta-
re ) mobiltelefon ligger troligtvis inte långt 
bort. I en tid då den lagstiftande trenden 
på ett globalt plan går mot ökade befo-
genheter för övervakning är det därför av 
extra stor vikt att de kontroll - och övervak-
ningsmekanismer mobiltelefonen möjlig-
gör synliggörs och problematiseras. 

Text Jonas eriksson
Illustration Sigrid Hägg
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 !
uTBLIcK TIpSaR

 !Exhibition on space and power relations  @  Röda Sten, 
11th February until 18th March

If you’re thirsty for some conceptual  (de )constructions on the theme 
of boundaries – political, physical, psychological – do visit the cur-
rent exhibition at Röda Sten, the raw embodiment of this city’s arty 
high -life. In works of various local and international artists, concepts 
of nationalism, political participation, territory and existence are 
brought into a glaring, all -revealing light. especially memorable is 
christian Hillesø and Johan Tiréns’ idealistic research on multinatio-
nal CEOs’ reflections on power, economy and democracy – and, not 
least, the responses they receive to this. The peak of the exhibition, 
though, is probably the chance to vote for moldavia’s  (imaginary ) 
president in a future  (imaginary ) election. and the loss of control one 
inevitably feels as this vote takes on a new, say, fragmented form 
outside the safe -space environment of the voting booth. 

8 -9 mars : Meg12  – Mediadagarna i Göteborg  @  Svenska Mässan 

10 mars : Native Vision. Endagsfestival om ursprungsfolk på Bio Roy och 
Världskulturmuseet med filmvisning, utställning, samtal, musik och dans.

11 mars : Poetry Slam  @  Café Hängmattan, Musikens Hus

20 mars kl. 18.30 – 20 : Kristina Kappelin kommer till Kulturhuset Kåken och 
berättar om Italien efter Berlusconi. Arrangör : Europa Direkt Göteborgsregionen   

3 april kl. 12.00  – 13 : Lunchföreläsning om yngre och äldres välj-
arbeteende  @  Café Haga, Sprängkullsgatan 25. Samarrangemang : 
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid GU och Folkuniversitetet. 

21  – 22 april : UF konvent i Lund. Årets tema : Säkerhet och ressurser. 
Info och anmälan på ufsverige.org /konvent 

21 mars : Om Cyberhot, med Roland Heikerö 

28 mars : Paneldiskussion om Nordkorea

4 april : Om Nelson Mandela och utvecklingen i Sydafrika, med Sten Rylander 

11 april : Om Kina, med Börje Ljunggren

25 april : Lunchföreläsning om jämställdhet i EU -politiken med Mikael Gustafsson 
som har ersatt Eva -Britt Svensson  (v ) i Europaparlamentet. 

19 mars : You Don’t Like the Truth   – 4 Days Inside Guantanamo  

2 april : Dreamland   – about the fight over Iceland’s resources.

16 april : The Kuchus of Uganda   – A sobering peek into one of 
the most homophobic places on Earth. 

Evenemang i staden

UF Föreläsningar, Onsdagar 17.30   – 19.00 Sappören, Sprängkullsgatan 25

UF Film Club, Måndagar 17.30  –  19.00 Sappören, Sprängkullsgatan 25

TV : Homeland  (Showtime  / SVT )

and speaking of control society… If you missed the american FOX 
/ Showtime TV -production “Homeland” created by Howard Gordon 
and alex Gansa which was shown on SVT this winter, be sure to catch 
the repeat through live streaming or at SVT play anytime soon. Set in 
Washington D.c. 2011, the TV -series paints a cutting edge portrait 
of the post -9 /11 america of paranoia and surveillance. centering 
on two intertwined stories, the plot narrates the trails of the neurotic 
yet gifted cIa -agent carrie in her investigation into the sudden return 
of an american marine soldier from the debris of a shattered Iraq. 
While the rest of america – including very much the cIa – are busy 
celebrating the surviving soldier as a national hero, carrie sneaks into 
a pandora’s Box of corruption and conceit in the american security 
system.

While the TV -series does produce certain stereotypes about 
muslims and middle -class white america, it at the same time sheds 
lights on some disturbing factors and motives behind the uS’ ‘War on 
Terror’ and the effect of this discourse on the american public. Not 
least its depiction of the disturbingly close relations between the top 
hawks in american media, the cIa and the White House, calls for 
some serious national self -questioning. “Homeland” is clearly written 
for a post -Bush, critical american audience. perhaps not coincidental-
ly, Obama mentioned it as his favorite TV -series in a recent interview 
with people’s magazine.

also, in addition to all this highly relevant foreign politics stuff, 
Homeland offers an interesting recasting of the once innocent 
Shakespearean ‘Juliet’ -icon, claire Danes, who’s female  (anti ) -hero 
you just can’t help cheering for  (and yes, there are naked scenes… ).
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annonsera 
i UTBL ICK

utblick är en tidning om utrikespolitik. 
en tidning som engagerar sina läsare 
och når en medveten och förändringsbe-
nägen målgrupp, i huvudsak utgjord av 
studenter. Bakom den står utrikespolitiska 
föreningen i Göteborg. Föreningens med-
lemmar får tidningen hemskickad till sig 
och en betydande del av upplagan läggs 
ut på platser där potentiella läsare rör sig

att annonsera i utblick innebär expone-
ring i närhet till artiklar som läsaren verk-
ligen tar sig tid att läsa och dessutom i en 
tidning med en intelligent framtoning och 
medvetna läsare.

www.utblick.org
annareumert @  hotmail.com




