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Hur ser vår 
framtid ut? 



jag väljer att inleda min första ledare som chef-
redaktör för Utblick med ett par rader ur en av 
mina favoritböcker – Freakonomics (en vildsint 
ekonom förklarar livets gåtor) av Steven D. Levitt 
och Stephen J. Dubner:

Det mest sannolika resultatet efter att ha läst den 
här boken är enkelt: du kommer att ställa dig själv 
en hel del frågor. Många av dem kommer inte att 
leda till någonting. Men en del kommer att leda till 
svar som är intressanta och rentav överraskande. 

Raderna upplever jag som applicerbara till detta 
temanummer för Utblick: En framtidsvision över 
det kommande decenniet. Numret omfatta texter 
om allt från Smärtan i att inte hänga med, de as-
ketiska buddistkvinnorna mai chii och mor-
gondagens attityder. 

Tre vitt skilda områden som illustrerar 
komplexiteten i dagens omvärld, där 
den röda tråden alltmer lyser med sin 
frånvaro. Skeptiker hävdar att fram-
tidsbegreppet är hopplöst uttjatat och 
att det är omöjligt att spekulera kring 
framtiden då det i dagens komplexa 
omvärld är en alltmer utopisk an-
sats att få en klar överblick över 
alla samtidigt pågående fenomen.

Detta temanummer är en lekfull 
ansats till att begrunda tänkbara 
framtidsscenarier. Analyserna gör 
inga anspråk på att vara sanna 
utan illustrerar snarare en ny-
fikenhet inför vad som komma 
skall. Att inte tro på framtiden, 
att vara nostalgiska och bakåt-
stävande, är i mina ögon syno-
nymt med att stå handfallen. 
Detta nummer en hyllning till 
framtiden, dock en hyllning med 
ett nyktert förhållningssätt. Alla 
tendenser i samhället är inte lju-
sa, vilket också många av artik-
larna illustrerar. 

Som nytillträdd chefredaktör har jag ambitionen 
att transformera Utblick till en modig  tidning om 
utrikespolitik. Jag strävar efter att ge mina skri-
benter, illustratörer och grafiska formgivare fria 
händer att själva tolka begreppet utrikespolitik, 
ett begrepp som i mina ögon är ytterst mångfa-
setterat. Självklart ska tidningen fortsätta att ha en  
tydlig förankring till Utrikespolitiska Föreningen 
i Göteborg samt den oberoende politiska ställ-
ningen. Min ansats är att tidningens tilltal ska vara 
djärvt snarare än strömlinjeformat, framåtlutat 
snarare än bakåtlutat. Dessutom anser jag att de 
estetiska dimensionerna är viktiga, varför jag har 
valt att samarbeta med flera intressanta konstnä-
rer och grafiska formgivare till detta nummer, per-
soner även kommer att figurera på en interaktiv 

utställning via Utblicks hemsida. De estetiska 
elementen understryker den lekfullhet och 

tolkningsfrihet kring utrikespolitik vilken 
jag strävar efter att Utblick ska uppnå, 
vilken jag upplever saknas inom mycket 
utrikespolitisk bevakning. Det är am-
bitiös ambition, det är jag medveten 

om, men jag är övertygad om att den 
kommer att realiseras tillsammans 
med min grandiosa redaktion, som 

alltid överträffar mina förvänt-
ningar.

Glöm inte att följa 
Utblicks uppfräschade 

med ständiga upp-
dateringar på: 

www.utblick.org

My Morinder
Chefredaktör

Göteborg, november 2010
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6 – 13  Samhälle

14 –25  Ekonomi

26 – 30  Kultur

31 – 33  Jämställdhet

34 – 37  Miljö

38 – 41  Aktuellt

- I Sverige härskar tystnaden. 
Här understryker man den fria 
debatten. 

I slutet av september stod Pia 
Kjaersgaard mitt i valsmeten 
och ifrågasatte svensk demokra-
ti med ytterligare några politiskt 
inkorrekta one (two?) liners på 
samma tema. Ingenting ovanligt 
i sig – politiskt kontroversiella 
partier har allt oftare kommit att 
utnyttja positionen i marginalen 
till att, med yttrandefriheten som 
ammunition, skjuta skarpt mot 
det politiska etablissemanget. 

Liksom Danmark, Frankrike, 
Schweiz och många andra eu-
ropeiska länder har nu också 
Sverige ett starkt invandrings-
kritiskt parti i det nationella 
parlamentet. Och just bristen 
på fri och öppen debatt, har här 
fungerar som draghjälp åt Sveri-
gedemokraterna i jakten på riks-
dagsmandat. I Sverige talar vi 
tyst om migrationsproblem och 
ingen vågar kritisera det mång-
kulturella samhällets koncept. 
Bara Sverigedemokraterna blå-
ser liv i den eld som glöder.

Eller?

Historikern Mattias Tydén skrev 
på DN Debatt tidigare i höstas att 
”problemet” med invandrings-
debatten inte är att den skulle 
vara omgärdad av en massa ta-
bun, utan myten om att dessa 

tabun faktiskt skulle existera. 
Forskare har länge ägnat sig åt 
analys av invandring och inte-
grationsfrågor är ofta behandlat 
i media. Frågan är vem som tar 
det ideologiska initiativet. 

I övertygelsen om att öppen 
debatt och ständig diskussion 
tillhör det demokratiska sam-
hällets grundvalar, har Utrikes-
politiska föreningen i flera de-
cennier arrangerat föreläsningar 
och seminarier. Vi försöker, mot 
bakgrund av vårt politiska obe-
roende, alltid angripa ämnen 
från olika perspektiv i våra ar-
rangemang och har aldrig kring-
gått politiskt infekterade områ-
den. 

Inför europaparlamentsvalet 
2009 bjöd vi särskilt in mindre 
partier utanför parlamentet, 
däribland Sverigedemokra-
terna, till ett infotorg på Haga-
plan. Våra systerföreningar i an-
dra universitetsstäder har flera 
gånger bjudit in talare från Sve-
rigedemokraterna. I skrivande 
stund planerar Utrikespolitiska 
föreningen Göteborg en resa till 
Malta på temat migration.

En sak är säker. 

Vi har aldrig tillåtit någon tyst-
nad att härska. Varken före eller 
efter valet. 

Niclas Magnusson
Ordförande, Utrikespolitiska 

Föreningen i Göteborg
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i studier av omvärlden kan man ofta se många 
motstridiga processer och aktiviteter i samhäl-
let samtidigt. Det är svårt att veta vart utveck-
lingen för oss och man kan se det som att det 
ibland finns en inkubationstid för kunskap om 
samtiden. Till exempel, bland alla varningar och 
indikationer som nått de internationella under-
rättelse- och säkerhetstjänsterna innan september 
2001 är det lättare att i efterhand lyfta fram de 
som pekar på en attack mot New York och World 
Trade Center.

Detta kan ibland leda till den sk. Texas sharps-
hooter fallacy, att man i efterhand målar måltav-
lor där de flesta av kulorna redan träffat. För att 
undvika detta är det viktigt att man också för-
söker se världen i nutid, att betrakta händelser i 
samtiden för att undvika att låta historien skrivas 
endast av vinnaren och undvika att man missar 
det som sker i periferin, det som präglar idag, 
utan att leda till morgondagen.

Utrikespolitiska föreningen betraktar världen i 
många dimensioner och inkluderar både nutid 
och dåtid, men i detta nummer av Utblick har vi 
för avsikt att göra något svårare. Vi har valt att 
blicka in i framtiden, ett projekt som, givet an-
dra försök genom tiden, kan sägas vara en aning 
opålitligt. 

Varför vi väljer att göra det är delvis av samma 
anledning som vi betraktar nutiden även när den 
är svårförståelig, eftersom det beskriver världen 
som den är, utan att förståelsen av idag färgas 
av morgondagen. Vi bestämmer oss idag för att 

försöka förstå vad som händer och vart det är på 
väg, fullt medvetna om att vi kan komma att ha 
fel, just för att dessa betraktelser in i framtiden 
säger något om nutiden. Vi säger något om nu, 
om hur vi ser på varandra och oss själva, som 
kanske annars kan komma att glömmas i ljuset 
av vad som faktiskt sker under de nästkomman-
de tio åren. 

Inom de närmsta tio åren skall FNs millennium 
development goals vara uppnådda, mål som man 
satt upp för att bekämpa fattigdom på en global 
nivå. Inom de närmsta 10 åren har EU planerat 
att verkställa den ekonomiska strategin Europa 
2020 som skall bland annat skapa tillväxt och 
minska klimatpåverkan. Är man intresserad kan 
man även läsa på Karlsborgs kommuns hemsida 
om den vision man satt upp för kommunens 
utveckling i det nästa decenniet. Runtomkring i 
världen blickar människor in i framtiden och för-
söker inte bara förstå utan även forma framtiden, 
både i FN och EU såväl som i Karlsborg, eller 
motsvarande nivåer runt om 
i världen.  Vi hoppas att vi 
kan förmedla ett korn av 
den kunskap, nyfikenhet 
och vilja som finns kring 
2010-talet och att du 
som läsare blickar 
framåt även du. 

Victor Renström

När jag var 5 fick jag penslar, färg 
och duk i mina händer av min konstin-
tresserade farfar. I tonåren ville jag bli 
modedesigner eller stylist och gjorde ett 
par ”modefanzine”. Jag gick bild och 
formprogrammet på gymnasiet och 
därefter tog jag kurser i grafisk design 
och modeteckning. 2009 började jag 
på förberedande konstskola i Stock-
holm och under sommaren läste jag på 
Högskolan för Fotografi i Göteborg. 

Till Utblick tar jag med mig min obstinata estetik och hoppas 
kunna bidra med nya tankar och idéer genom bilderna. Det 
finns inga inrepeterade linjer i mina teckningar. 

Jag är 21 år och kommer ursprungligen från Stockholm. Just 
nu studerar jag Medie- och kommunikationsvetarprogrammet 
på JMG. Innan jag flyttade hit så tillbringade jag bland annat 
ett halvår i London, där jag jobbade som aupair när jag inte 
utforskade vad staden hade att erbjuda. För att inte klättra 

på väggarna när jag kom hem till 
Sverige igen så började jag på en 
kvällskurs på Berghs School of Com-
munication. 

På Utblick så arbetar jag med att 
bygga upp en PR-
och marknadsföringssektion. Vi ser 
det som en utmaning att sätta
Utblick på kartan!

Ledare

Johanna Lyngarth

Cornelia Blom

medarbetare
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Att varje morgon ta och tugga i sig en ny lunta 
om världens tillstånd och hur landet ligger är ett 
normalt sätt att börja dagen. Då jag läser de kära 
dagliga nyheterna drabbas jag mest av frustration 
efter att ha fått ytterligare en ”brief introduction” 
till kanske ett nytt EU-direktiv, en miljöskandal, 
ett rättshaveri, en mystisk kaninsjukdom eller en 
bortglömd konflikt. För man vet att varje notis 
döljer en hel värld, och det finns inget sätt att 
enkelt få reda på om det man läst är sanning – 
man tvingas lita till journalistens förmåga och 
välvilja, eller förkasta den. Det finns oändligt 
med aspekter vilken fråga man än dyker ned i. 
Efter ett försök till fördjupning kan det tyckas att 
den främsta lärdomen inte är utökad kunskap i 
ämnet, utan insikten att din kunskap aldrig kom-
mer att vara tillräcklig. 

Vad ska man göra med all denna knapphändiga 
information som ambitiösa journalister ger åt oss 
lekmän? Jag vill åtminstone tro att varje journalist 
vill skriva vad han tror stämmer, och vad han tror 
sig kunna presentera korrekt. Till sin hjälp har 
han vittnesmål, expertutlåtanden, forskningsrap-
porter, statens allmäntillgängliga information 
(om han har tur även den inofficiella) samt alla 
hans journalistkollegors samlade skrivelser i 
ämnet. Journalisten själv har egentligen inte mer 
kunskap än vad vi själva skulle kunna skaffa oss 
med lite ansträngning. Han är länken mellan ex-
perten och den oinvigde, den som ska interprete-
ra och destillera en oöverskådlig verklighet till en 
begriplig idé om orsak och verkan – en ”trend”. 
Många av er – ni som utbildar er inom globala 
studier, statsvetenskap, ekonomi och andra sam-

hällsämnen – aspirerar säkert på att bli ”exper-
ten”, hon som ger delar av råmaterialet till jour-
nalistens berättelser. Experten mutar in sitt revir i 
världen och känner förhoppningsvis att hon med 
säkerhet kan förklara en liten del av den oändligt 
stora verkligheten. Men som goda forskare inser 
man ständigt: ju mer man vet, desto mer inser 
man sin okunskap. 

Man får alltid viss tillfredställelse i att läsa en 
god analytisk artikel, man känner sig klok själv 
efter att läst ett väl utmejslat resonemang om en 
världshändelse, kanske till och med övertygelse 
för en stund. Man har fått en berättelse extrahe-
rad ur något som egentligen övergår ens eget, 
egentligen alla människors förstånd. För att förstå 
ett samhälle och vad som styr dess utveckling är 
lika omöjligt som att förstå livet självt. Jag be-
undrar journalisten för hans förmåga att lita på 
sig själv, att våga presentera de samband han ser 
och ge dem till läsaren som vore de en sanning. 
Själv har jag svårt för detta, känner att ju mer jag 
lär mig desto mindre kan jag säga med säkerhet. 
Därför hasplar jag sällan ur mig åsikter, är nästan 
undflyende ibland, kanske feg. Det svåraste är att 
se trenden, kanske den inte ens finns – Det är där 
den journalistiska konsten ligger.

Nyhetsmedierna tycks livsviktiga, den ger oss ett 
väl avgränsat fönster ut i kaoset vi kallar verk-
ligheten. Glöm inte att det är just en spegling, 
eller speglingar av speglingar. Det kan mycket 
väl vara sanningen du läser, men bara en sanning 
utav många. Det är ett fritt val att lita på den.

Det är först när man ska presentera sig 
själv man inser hur lite man egentligen 
har att komma med. Det är inte blyg-
samhet som styr, tro mig - sedan första 
bokstaven har jag funderat på lämpliga 
lögner för att försköna mig själv. Jag 
läser kommunikationsvetenskap på 
Göteborgs Universitetet, skriver texter åt 
tidningar små som stora, jobbar med 
PR för Utblick och är svag för allt som 
kommer från antingen Italien eller USA.

Utblick använder jag som en slags intellektuellt hinna för att 
verka smartare. Och för att det är det närmsta jag kommer att 
låtsas att jag är Jared Kushner. Gott så.

Från att tidigare studerat designteknik och arbetat interna-
tionellt med digital sculpturing inom bildesignsbranschen, 
bestämde jag mig för att skola om mig och studera Internatio-
nella Relationer. För närvarande läser jag fördjupningskursen 
i Internationella Relationer på Göteborgs Universitet och 
planerar att ta en examen i samma ämne. 

Med mitt arbete i Utblick vill jag bidra 
med mina erfarenheter inom design 
gällande den estetiska dimensionen 
av tidningen samtidigt som jag med 
mina kunskaper inom internationella 
relationsstudier vill skriva och analysera 
om ämnen som berör oss alla utifrån ett 
utrikespolitiskt perspektiv. 

Sara Hellström

Lita på din morgontidning

Negin Vedad

Erik Salmonson
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S A M H Ä L L E

– Jag tror att SD kommer växa 
sig allt starkare och större, och 
inom några år kommer vi att ha 
20-25% av väljarkåren bakom 
oss, säger Mikael Jansson, Sveri-
gedemokraternas distriktsord-
förande i Göteborg. Det kom-
mer finnas tre stora block, ett 
rött, ett blått och så SD. 
Han säger att de etablerade par-
tierna så småningom kommer 
att ända sin politik för att vinna 
väljare, och på så sätt kommer 
deras huvudfrågor att få gehör. 
Eller så blir de tvungna att sam-
arbeta med SD för att hamna i 
majoritet. Denna utveckling har 
man sett på flera håll i Europa. 
Framväxt och utbredning
Allting började i Dreux. Få 
känner till denna lilla stad i 
norra Frankrike, men detta sägs 
vara den plats där högerextre-
mismen först fick fäste på den 
europeiska kontinenten. 1983 
kom Jean-Marie Le Pens parti 
Front National in i kommun-
fullmäktige, och därigenom 
började den högerextremistiska 
eran i Europeisk politik. Flera 
länder följde i Frankrikes fot-
spår och man såg ett uppsving 
i nationalistiska partier, både i 
den välmående norra delen av 
Europa men även den fattigare 
sydöstra.  

Partierna har förflyttat sig från 
att vara starkt populistiska 
till att bli mer raffinerade och 

välorganiserade, något som 
har vunnit gehör bland väl-
jare. I dagsläget har italienska 
Lega Nord en vågmästarroll 
i Berlusconis regering och är 

ett allmänt accepterat parti.  I 
Danmark ser vi Dansk Fol-
keparti som en del av den 
sittande regeringen. Neder-
ländska liberala och kristdemo-
kratiska partier kan inte styra 
utan ett samarbete med PVV, 
och i Tyskland går NPD starkt 
framåt i glesbygden. Samma 
utveckling ser man i Belgien, 
Ungern, Polen, Bulgarien och 
Grekland. Det är få europeiska 
länder idag som inte har starka 
nationalistiska partier.

”Losers of modernization”
En paradox är att länder med 
relativt låg invandring, som 
till exempel Norge, Slovakien 
och Rumänien har fått starka 
nationalistiska partier, medan 
länder med hög invandring, 
som Irland och Storbritannien 

inte har sett samma utveckling. 
En förklaring till detta kan vara 
att nationalismen gror där det 
finns mycket utanförskap. Län-
der och städer där man ser en 
snabb moderniseringsprocess, 
där fabriker flyttar utomlands 
och där arbetslösheten stiger 
faller lätt offer för populistisk 
och nationalistisk retorik. Detta 
har vi sett prov på i belgiska 
Antwerpen.
– Grupper i samhället som inte 
kan ställa om från tillverknings-
industri till tjänstesektor faller 
lätt in i utanförskap, och man 
känner sig hotad både ovanifrån 
och underifrån. Ovanifrån från 
staten och underifrån från in-
vandrare. Dessa grupper kallas 
inom forskningen för losers of 
modernization, säger Carl Dahl-
ström, professor i statsveten-
skap vid Göteborgs Universitet.  
Han tror även att avsaknaden 
av viktiga skillnader och pro-
blem mellan de båda blocken 
har bidragit till Sverigedemo-
kraternas framgångar. När det 
finns traditionella vänster och 
högerfrågor att ta ställning till 
så fokuserar väljarna på dessa, 
och söker sig inte till enfråge-
partier. Så som det ser ut nu 
flyter de båda blocken ihop.

Sam Assadi, ordförande för SSU 
centrum i Göteborg, tror att det 
är de växande klassklyftorna 
som är orsaken till de nationa-
listiska partiernas framgångar. 
– Det är de sociala och ekono-
miska klyftorna som ökar i sam-
hället som ligger till grund för 
detta. Det gäller både i Sverige 
och i resten av Europa.
Han ser en stark högervåg som 

Sverige – bara   en i mängden
De högerextrema partierna är ett utbrett fenomen över hela 
Europa. Femton länder har nationalistiska partier represen-
terade i sina regeringar. Sverige har länge sett sig själv som 
ett av de få undantagen.  Detta förändrades i ett slag sönda-
gen den 19e september, då Sverigedemokraterna kom in i 
riksdagen.

Hur man ska 
handskas med  
nationalistiska  
partier råder det 
stor oenighet om
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S A M H Ä L L E

sveper över Europa, och tror att 
det är de etablerade partierna 
själva som har varit den utlö-
sande faktorn. 
– Socialdemokraterna har miss-
lyckats med att förnya sig och 
Alliansen har ökat klassklyf-
torna. Människor i ett klass-
samhälle söker sig gärna till 
både höger- och vänsterextrema 
organisationer.   

Framtiden oviss
Hur man ska handskas med 
nationalistiska partier råder det 

stor oenighet om. Eller inte så 
mycket oenighet som rådvillhet, 
då det står klart att isolering 
inte hjälper, utan snarare för-
stärker deras självpåtagna roll 
som en underdog. Att bjuda in 
dem i politiken hjälper inte hel-
ler, då detta ger dem legitimitet. 

Carl Dahlström tror att den 
enda vägen att gå är för de eta-
blerade partierna att våga tala 
om de problem som Sverigede-
mokraterna tar upp. Att tiga 
ihjäl dem hjälper inte. Ett annat 

scenario är att Sverigedemo-
kraterna faller sönder inifrån, 
att partiet splittras precis så 
som Ny Demokrati gjorde på 
1990-talet. Men än så länge ser 
han inga sådana tendenser. 
– De verkar vara en samman-
hållen riksdagsgrupp, och jag 
tror att de har stor potential att 
bli större. Att de skulle bli en av 
tre stora block och konkurrera 
med de röda och de blå låter 
dock väldigt orealistiskt. 

 
Valeria Helander

Sverige – bara   en i mängden

Grafik: Pablo Fuentes Leiva
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S A M H Ä L L E

De 27 medlemsländerna han-
terar nykomlingar utifrån EU:s 
gränser på lika många olika 
sätt. Nya EU-direktiv utformas 
för att förenkla kvalificerad 
arbetskraftsinvandring och 
hantera den ständiga strömmen 
av illegala invandrare. Många 
opponerat sig mot gemensam-
ma regelverk i dessa frågor, just 
för att ländernas invandrings-
situation skiljer sig mycket vad 
gäller behov av arbetskraft, 
geografisk position och nuva-
rande policy. Den omtalade Du-
blinförordningen (som ersatte 
den tidigare Dublinfördraget år 
2004) stadfäster att en asylsö-
kande ska behandlas i det land 
inom unionen han först anlän-
der till. Om han tar sig vidare 
till en annan stat, har de rätt att 
avslå ansökan och hänvisa ho-
nom tillbaks till ankomstlandet. 
Olika länder har olika praxis 
vad gäller kriterier för att få sin 
ansökan prövad. I Sverige krävs 
exempelvis ”starka humanitära 
skäl” för att inte skicka tillbaks 
en asylsökande till ankomstlan-
det.
Det ambitiösa program för en 
gemensam asylpolitik som 
började utformas i Tammerfors 
1999 och utvecklades till Haag-
programmet 2004 har hittills 
främst lett till Skyddsgrundsdi-
rektivet, som innebär ”minimi-
normer för när tredjelandsmed-
borgare eller statslösa personer 
skall betraktas som flyktingar 

eller som personer som av 
andra skäl behöver interna-
tionellt skydd samt om dessa 
personers rättsliga ställning 
och om innehållet i det bevil-
jade skyddet”. Men hur dessa 
bestämmelser implementeras i 
nationernas lagar är upp till de 
själva, eftersom varje stat har ett 
unikt rättsystem och detta bara 
är ett direktiv. Det finns inte 
heller någon högsta instans som 
utvärderar om denna ”minimi-
norm” faktiskt hålls.
Ett skräckexempel är Grekland, 
vars asylsystem så gott som 
kollapsat. Europadomstolen för 
de mänskliga rättigheterna (en 

domstol äldre än och frikopplat 
från EU) har tagit upp 100-tals 
fall av inkorrekt asylprövan och 
hantering av flyktingar i Grek-
land. Flera EU-länder har fak-
tiskt slutat sända asylärenden 
tillbaks till Grekland på grund 
av den extrema situationen.

Vad finns det i dagsläget för 
bestämmelser för hur flyktingar 
ska behandlas?
För att komplettera Haagpro-
grammet finns bestämmelser 
inom Schengen som reglerar 
vilket land som har ansvar att 
bedöma en asylansökan, men 
ger inga ramar för hur en rätts-
säker asylprocess ska gå till. 
Som Amnesty International på-
pekar i sin skrivelse om EU och 
asylpolitiken, kan konsekven-
serna bli att Schengens länder 
medvetet strävar efter en sämre 
standard för att minska antalet 
sökande. Det är t.ex. verkligen 
i Greklands intresse att färre 
sökande skickas tillbaka, den 
usla standarden på mottagan-
det bidrar till detta.

Enligt en av EU:s regler för 
handel, får inte nationella lagar 
hindra handel inom unionen. 
Därför utformades ”principen 
för ömsesidigt erkännande”, 
som säger att vad som lagli-
gen tillverkas eller saluförs i 
ett EU-land ska kunna säljas 
i alla de övriga staterna. Det 
handlar alltså om ett förtroende 

Det råder stora problem med illegal invandring i Spanien, Italien och Grekland, de länder 
som på grund av sitt geografiska läge är mål för människosmugglingen i båtar från bland 
annat Libyen och Marocko och som närapå lett till en kollaps av immigrationssystemet.
För att stävja strömmen har stora massavvisningar skett från Italien och Grekland, där båt-
flyktingar slussas direkt tillbaks till det land transporten utgick från, ofta utblottade efter 
sin dyra illegala biljett till Europa.

Invandring på gränsen

Foto: Daniel Lobo
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för de andra staterna, att deras 
lagstiftning ska vara god nog 
att appliceras på de övriga, för 
öppna gränser och fri handel. 
När detta tänkande används 
inom asylpolitiken innebär 
det ett en stat ska kunna över-
lämna en asylsökande till ett 
annat land för prövning utan 
att rättsprocessen ska ändras 
nämnvärt. Men så är inte fallet, 
om en asylsökande som befin-
ner sig i Sverige sänds till t. 
ex Italien, finns inga garantier 
för att personen får den typ av 
prövning som skulle godkänts 
i Sverige. Det är inte varor som 
exporteras, utan människor 
vars framtid äventyras.

Önskan i EU är fortfarande 
(ingen överenskommelse var 
färdig till år 2010 ,som planerats 
i Haag) att åstadkomma en ge-

mensam förordning om asylpo-
litik, både för att kunna hantera 
alla sökande och för att bättre 
administrera och fördela arbets-
kraftsinvandring och förhindra 
människohandel. På något vis 
måste de länder som råkat bli 
utposter få avlastning, det kom-
mer annars att ske mer brutala 
och orättvisa avvisningar av 
människor med legitima skäl 
för asyl. Det är i dagsläget det 
som kallas framgång i flykting-
frågan – att minska strömmen 
genom att förneka människor 
rätten att ens prövas och visa 
att denna väg är en återvänds-
gränd.
Men hur samordningen ska ske 
är ännu inte löst – en tanke är 
att kvotera in asylsökande, men 
hur skulle en förordning som 
förpliktigar länder till att ta in 
fler flyktingar för att avlasta 

sina grannar, någonsin kunna 
röstas igenom? Större samstäm-
mighet i hur en asylprocess ska 
gå till, och en ny förordning 
som överbrygger skillnaden i 
hanteringen skulle antagligen 
rädda en del rättfärdiga flyk-
tingar och skulle kanske leda till 
fler asyler totalt (de senaste åren 
har antalet inom EU minskat 
för varje år). Det kan ses som en 
positiv nyhet att en minimistan-
dard har etablerats, men det 
är fortfarande en låg standard. 
Om EU vill bli en nära familj 
och hålla sina interna gränser 
öppna, krävs mer samstämmig-
het för att flyktingar ska få en 
rättvis behandling och en andra 
chans i Europa. 

Sara Hellström

Kyckling och sockerärtor med smör. En 
kvinnas sista måltid innan hon avrättas 
framför ögonen på sin styvdotter. Året är 
2010 och landet världens mäktigaste – USA. 
I Iran riskerar Sakineh Mohammadi Ashti-
ani stenas till döds och i Afghanistan är två 
män dömda till döden för svartkonst.

Iran, Irak, Saudiarabien och Kina har alla kritise-
rats för sin brist på demokrati. Tillsammans med 
USA ansvarade de för majoriteten av världens 
avrättningar 2009. Trots att det totala antalet 
dödsdomar minskar och 139 länder i praktik 
och lagstiftning avskaffat dödsstraffet förekom-
mer det fortfarande halshuggning, hängning och 
dödsdömning av minderåriga runt om i världen. 
Hur arbetar de stora aktörerna mot detta?
Sverige arbetar främst mot dödsstraff genom 
Europarådet och EU. EU är en av de mest aktiva 
aktörerna på arenan och har antagit riktlinjer mot 
dödsstraffet. Unionen arbetar internationellt för 
att länder ska avskaffa dödsstraffet, eller åtmins-
tone tillämpa miniminormerna som bland annat 
kräver domstolsbeslut, rätt att överklaga och 
minsta möjliga lidande. 
Elisabeth Löfgren, pressekretare för svenska Am-

nesty, säger att Amnesty inte har någon anled-
ning att kritisera arbetet mot dödsstraff.
– Självklart kan man alltid göra mer men vi kan 
inte säga att EU står passiva, tvärtemot gör de ett 
bra arbete. Europa har kommit jättelångt, säger 
hon.
EU samarbetar med icke-statliga organisationer, 
levererar rapporter, försöker främja ratificering 
av internationella protokoll och arbetar för att 
påverka länder inom FN. 
I folkrätten finns det inget generellt förbud mot 
dödsstraff och enligt FN går det inte heller tvinga 
länder att avskaffa det. FN har dock markerat 
sitt ställningstagande i och med en resolution 
generalförsamlingen antog 2007 samt genom ett 
tilläggsprotokoll till Europakonventionen, som 
förbjuder dödsstraff i fredstid. Endast en dryg 
fjärdedel av medlemsländerna har tillträtt detta 
protokoll. 
– Den dag USA avskaffar dödsstraffet tror jag 
andra följer efter, säger Elisabeth Löfgren.
EU sätter press på USA och det verkar som arbe-
tet går åt rätt håll, dödsdomar ifrågasätts i större 
utsträckning.
– Men det går alldeles för långsamt, säger Elisa-
beth Löfgren.

Linette Israelsson

Dödsstraffet i världen år 2010
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Det smakar inte 
lika mycket revolt 
när tusen rese-
bloggar skriker att 
jag var också där!

S A M H Ä L L E

Hon syftar på doften av veckor 
utanför vardagen, med frukost 
som serveras varje dag mellan 
sju och elva och med hjälpsam 
personal som pratar svenska. I 
utlandet ser man inte på nyhe-
terna och hemma ser man inte 
någonsin utlandet i nyheterna. 
Där finns fattigdom, men den är 
charmig. Där finns brottslighet, 
men den är inte organiserad. 
Där finns orättvisor, men ingen 
oro. Där finns inga krig. Länder 
man ser i nyheterna är inte ut-
landet, utan rätt och slätt länder 
man ser i nyheterna. Och varför 
resa dit när solen och hotellfru-
kosten finns i Spanien?

Generationerna efter min far-
mor, däremot, flydde det som 
de ansåg ”turistigt” – och det 
turistiga följde i deras kölvatten, 
därav deras jagade anleten – de 
gav sig ut för att kolonisera nya 
marker, längre hemifrån allt-
eftersom budgeten växte och 
gränser öppnades. Det är lätt att 
tänka sig utvecklingen som lin-
jär; när en tågluff i Europa inte 
längre generar några stämplar i 
passet söker vi dessa i Sydame-
rika och Syostasien, och alltid 
ska vi sträva efter att ha rest mer 
och längre än våra föräldrar. Ett 
internetforum för backpackers 
frågade sina medlemmar vilket 
som blir framtidens stora back-
packerland, och bland de popu-
lära förslagen fanns Colombia, 
Burma och Papua Nya Guinea. 
Men tanken slår mig att kanske 
inte. Är den nomadiska instink-

ten verkligen oförtröttlig? Är de 
svenska fjällen verkligen oin-
tressanta även när flygresor blir 
miljöfarliga och, med stigande 
oljepriser, återigen dyra? Kom-
mer stämplarna i passet att vara 
fortsatt intressanta i en situation 
där terroristfobi och stormakts-
rivalitet gjort dem associerade 
med faktiskt krångel? Omvärl-
den har visserligen alltid varit 
hotfull. När min mamma tågluf-
fade tedde sig Östeuropa mest 
som en grotesk betongkropp 
och snart skulle kärnvapenkri-
get bryta ut. Men innan 2001 
kändes det väl lite som att alla 
världens krig efter hand skulle 
ebba ut? Innan 
2008 trodde 
man väl inte att 
börsen kunde 
gå ner? Innan 
2010 hade väl 
främlingsfient-
liga rörelser 
ingen politisk 
makt i Sverige? 
När man kän-
ner sig orolig över pengarna och 
politiken behöver man inte lika 
mycket äventyr på semestern. 

Dessutom smakar backpackerli-
vet inte lika mycket revolt efter 
några decennier. Det smakar 
inte lika mycket revolt när ro-
pen skalla från tusen reseblog-
gar att jag var också där! Back-
packingkulturen blir omodern. 
Nu, som om dessa gått oss 
obemärkt förbi i fyrtio år, börjar 
vi peka på de postkoloniala 

undertonerna i västerländska 
ungdomars identitetssökande i 
syd; vi upptäcker förskräckt att 
backpackern har mer gemen-
samt med charterresenärer som 
min farmor än han eller hon 
velat ge sken av. Bådas resor be-
fäster fördomar om utlandet och 
om länder man ser i nyheterna. 

Betyder detta att när backpack-
ers runt om i världen börjar 
ruska sanden ur frisyren, tvätta 
fötterna och sätta sig på flyget 
hem – mycket talar, som vi 
sett, för att detta kommer att se 
under det kommande decen-
niet – skapas förutsättningar för 

färre fördomar? 
Kanske. Men 
när vi nu naggat 
resandets sin-
nesöppnande 
effekter i kanten 
kan det vara på 
sin plats att min-
nas att världens 
rundhet svårli-
gen uttryckas på 

en karta. Att även om turismen 
är en symbol för globala orätt-
visor saknar den inte potential 
att synliggöra och i ett längre 
steg motverka dessa. Så i vinter 
när jag backpackar i Sydame-
rika ska bära min Lonely Planet 
med stolthet och inte betrakta 
mig själv som en av delfinerna 
som leker i kolonialismfartygets 
kölvatten, men jag ska fortsätta 
att fundera; hur doftar utlandet i 
framtiden? 

Ellinor Eriksson

Här doftar utlandet
Min farmor har ett begrepp om en doft som hon kallar för 
”utlandet”. Hotellrum, resväska, värme och vin; när dylika 
doftspår rinner in i den norrbottniska pensionärsvardagen 
deklarerar farmor att ”här doftar utlandet!”.
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Illustration: Cornelia Blom
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Detta är bara en aspekt av 
inbördeskriget i Kongo, och det 
är bara en konflikt av många, 
säger jag till mig själv och blir 
samtidigt påmind om att jag 
känt till problemet sedan länge. 
Jag kom plötsligt ihåg något 
jag förstod under gymnasieti-
den. Något jag aldrig borde ha 
glömt.
En grupp av mina kurskamra-
ter hade gjort en studie av Dem. 
Rep. Kongo (Kongo-Kinshasa). 
De radade upp många av de 
problem som vi lärt oss att 
acceptera som vardagsmat i 
sammanhanget och jag skall i 
ärlighetens namn säga att jag 
hörde ungefär vartannat ord. 
Men så visade de ett filmklipp 
ifrån SVTs Agenda. Margot 
Wallström var i somras i Kongo 
som representant för FN och be-
sökte en plats där 300 personer 
våldtagits. I Kongo har vissa 
grupper börjat använda sig av 
massvåldtäkt som en militär 
strategi. Detta för att splittra 
samhällen då det driver både 

kvinnor och män till att lämna 
sina familjer. Mängder av kvin-
nor får på grund av graviditet 
svårt att försörja sig och sina 
barn. Det krossar förmågan till 
motstånd ifrån ett enat sam-
hälle.

I klippet jag talar om visas 
det hur en kvinna som talar 
till Margot Wallström brister 
i gråt när hon pratar om att 
det internationella samfundet 
måste göra sig av med de dåliga 
människor (bad men) som står 
i vägen för att FN skall hjälpa 
dem. Det blir tydligare för mig 
vad hon menar med bad men 
när någon i klassen påpekar att 
FN-soldater också varit inblan-
dade i incidenter där de ankla-
gats för att ha utnyttjat lokalbe-
folkningen. Situationen i Kongo 
är omänsklig, och jag tror att 
alla i föreläsningssalen sympa-
tiserade med kvinnans despera-
tion, när hon ömsom skrikande 
ömsom gråtande frågade hur 
det är tänkt att de skall kunna 

överleva. Jag har studerat på 
Kandidatprogrammet i globala 
studier i lite mer än ett år nu. 
Ibland har jag fått känslan av att 
människor i världen omkring 
mig inte bryr sig lika mycket 
om vad som händer i världen 
som jag eller de jag studerar 
med gör. Men så såg jag det där 
klippet, och jag kom plötsligt 
ihåg något jag lärt mig. 
Det är otroligt bekvämt att bry 
sig om det man hör mest om 
just för tillfället, det som det 
skrivs mest om eller det som 
just du kan mer om än andra. 
Det provocerade mig under 
gymnasiet när en av mina 
klasskamrater var tvungen att 
försvara att hon inte verkade 
lika nedstämd som de andra 
när vi pratade om tsunamin 
strax efter att ha återvänt till 
skolan efter jullovet 04/05. Hon 
blev kallad okänslig och självisk 
för att hon inte verkade ledsen 
nog. Jag undrade varför hon 
skulle behöva försvara sig, sam-
tidigt som ingen av oss andra 
behövde förklara varför vi inte 
ständigt hade gråten i halsen på 
grund av inbördeskriget i Kon-
go, för redan då stod det klart 
att den konflikten skördade liv 
och redan då våldtogs kvinnor, 

Jag grät 
häromdagen

Kvinnan brister i gråt, Margot Wallström likaså och 
när jag ser mig omkring i föreläsningssalen ser alla 
påtagligt skakade ut. Jag gråter också lite, mina händer 
skakar en aning av ilska och jag försöker lika snabbt 
som känslan kommit bemästra den. 
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”It will always be difficult, but 
if you cry like this every time 
you will die of heartbreak. 
Just know that it is enough 
sometimes to know that it is 
difficult”
 Chris Abani, Chris abani muses on 

humanity via TED.com

män och barn. Men jag lyckades 
glömma Kongo och våldtäkter 
i inbördeskriget, och gjorde 
samma misstag som mina före 
detta skolkamrater. Jag fick för 
mig att människor inte bryr 
sig, bara för att de inte gråter 
ständigt. Det är, och måste vara, 
okej att inte gråta varje 

Det är önskvärt att man som 
människa, speciellt i vårt glo-
bala samhälle, tar reda på lite 
kring vad som sker i världen. 
Jag skulle till och med påstå att 
det finns en moralisk skyldighet 
att veta lite om vad som händer 
i världen och att försöka hjälpa 
andra, både i Sverige och utom-
lands. Vi på Utblick försöker 
förmedla kunskap och informa-
tion såväl som vårt engagemang 
i omvärlden. Jag hoppas att det 
leder till att några av er upp-
täcker något mer ni kan göra, 
eller försöka göra. Jag menar 
när jag säger att man inte måste 
gråta, men jag hoppas att ni alla 
vill göra mer. Jag hoppas att ni 
alla tänker någon gång ibland 
på kriget i Kongo eller på svält 
och vattenbrist och på vad vi 
kan göra, stort och smått, för att 
påverka framtiden.

Victor Renström
Illustration: Cornelia Blom
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– Ett gynnsamt utbyte?

E K O N O M I

Vad kan världens resursrikaste 
men fattigaste kontinent och 
världens näst största och snab-
bast växande ekonomi ha att ge 
varandra? Det tycks självklart: 
råmaterial mot kapital. Mark-
nadens logik säger att detta bör 
berika de båda. Det är detta 

Kina vill förmedla: 
att deras marknads-
strategi är ett soli-
dariskt projekt, vars 
syfte är att stärka banden med 
en kontinent som de önskar 
samma raska utveckling som 
Folkrepubliken åtnjutit. Reto-
riken går ofta tillbaks till deras 
påstått gemensamma bakgrund: 
förtrycket från väst, och hur Ki-
nas inträde och övermaning av 
den internationella marknaden 
störtade denna hegemoni. Kina, 
som för femtio år sedan hade 
den svaga ekonomi och låga 
levnadsstandard som flertalet 
länder söder om Sahara har 
idag, är efter en framgång utan 
like en av världens största eko-
nomier, som tillsammans med 
resten av Asien närapå tagit 
in de forna kolonialmakternas 
försprång. 
På den årliga konferensen FO-
CAC (Forum for China-Africa 
Co-operation) diskuterar Kine-
siska ministrar och företagsäga-
re med Afrikas statsöverhuvu-
den. Strategierna för samarbetet 
är ambitiösa och orden stora. 
Det är idel framtidstro och 
’win-win’-avtal som ska berika 

och stärka Kinas afrikanska 
”bröder”. 
Kinesisk närvaro i Afrika är 
ingen nyhet, men på senaste 
tio åren har den intensifierats 
enormt (omsättningen import-
export har ökat 1000% och 
ligger nu på över 100 miljar-

der dollar årligen) och har fått 
en mer officiell överbyggnad 
med större samordning och 
Forum som detta som befäster 
bilden av att Kina har en mis-
sion i Afrika utöver att mätta 
sitt behov av naturresurser. Då 
man läser Afrikanska tidskrifter 
som African Business Monthly 
och Africa Weekly, är tonen 
nästan uteslutande positiv, 
med växande BNP och därige-
nom förbättringar på alla plan, 
mycket tack vare Kinas investe-
ringar tycks det. På statsbesök 
och konferenser talas om hur 
afrikanska stater kan dra lär-
dom av Kinas expansion, som 
skedde utan bidrag ifrån andra 
stora ekonomier. Det lyfts ofta 
fram hur Kina ses i bättre dager 
eftersom det ej är en före detta 
kolonialmakt: man undviker 
maktförhållandet välgörare 
och biståndstagare, utan blir 
två jämlika affärspartners. Att 
affärsvärlden är eld och lågor är 
inte förvånande, många afri-
kanska partners har berikats 

enormt. Frågan är om samma 
åsikter kan hittas hos andra än 
denna lilla elit.
Kina följer en väg som Europa, 
USA och Japan redan stakat ut: 
att erbjuda fattiga länder omfat-
tande handelsavtal i kombina-
tion med bistånd. Den stora 

skillnaden från västlig 
biståndspolitik är att 
Kina som väl känt inte 
ställer några krav på 
demokratiska reformer 
eller ökad genomskin-
lighet i regeringens 
pengahantering för att 

godkänna avtalen. Inte heller 
sanktioneras stater som bryter 
mot FN-konventioner. Det har 
uttryckligen en ”non-interven-
tive policy” med avseende på 
partner-ländernas inrikespo-
litik. I europeisk (läs: väster-
ländsk) media ses Kinas motiv 
med större skepsis på grund 
av detta. Peking, som även har 
utmärkta förbindelser med 
regimer i Sudan och Zimbabwe, 
som båda skys av det interna-
tionella samfunden, vidhåller 
sin policy att inte lägga sig i 
landets makthavares privata 
affärer eller de metoder som 
används för att behålla makten. 
Tvärtom kan de dra nytta av ett 
korrupt system för att förhandla 
fram passande överenskommel-
ser, och ignorerar den humani-
tära situationen.
Det exemplifieras ofta med 
Kinas beryktade vapenhandeln 
med Sudans regering, vapen 
som använts i militärkupper 
och hamnat hos både miliser 
och rebeller. Vinstintressen 

Kina har under de senaste tio åren intensifierat sitt samarbete med en mängd afrikanska 
stater, främst genom handel med naturresurser – något Kina snart kommer lida brist på. 
Kommer denna handel leda till det länge efterlängtade lyft som kan få kontinentens eko-
nomi att stå på egna ben – något som decennier av lån och bistånd misslyckats med – eller 
är det ytterligare en förlustaffär?

Kina i Afrika
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framför humanitär hänsyn 
alltså. Men kommentatorer bör 
ej heller förglömma att europe-
iska vapen används dagligen 
på kontinenten, och att även 
västerländska bolag återfinns 
mitt i konflikthärdarna (som i 
fallet Lundin Oil). 

Afrika är inte enbart en gruva 
eller ett oljefält – det är även 
en ny marknad för Kinesiska 
produkter. Exporten till Afrikas 
samtliga länder har exploderat 
under de senaste tio åren och 
omfattar nu över 50 miljarder 
dollar – främst Kinesiska kon-
sumtionsvaror som kläder, skor 
och hemelektronik. Detta har 
orsakat en del problem då de 
billiga utländska varorna leder 
till prisdumpning och svårig-
heter för inhemska tillverkare 
att överleva. Nu har inte Afrika 

någon större teknisk tillverk-
ningsindustri, men desto mer 
textil. Kina har kommit att 
delvis nolltaxera Afrikanska va-
ror vid import till Kina, för att 
ytterligare öka på den ömsesi-
diga handeln. Vad detta kan ge 
för effekter är svårt att förutse 
– mer än att Afrika nu liksom 
resten av världen ser till Kina 
för sitt behov av billiga prylar, 
och därigenom negligerar sin 
egen tillverkningsindustri.
Att tala om ”Afrika” som 
en enhet med gemensamma 
förutsättningar och problem är 
vanligt men mycket bedrägligt, 
eftersom där finns en enorm 
spridning vad gäller levnads-
standard och styrelseskick. 
Kina har intressen hos allt ifrån 
relativt framgångsrika länder 
(ekonomiskt åtminstone) som 
Ghana, Tanzania och Sydafrika, 

till länder förstörda av konflikt 
eller hårda diktaturer som So-
malia, Zimbabwe och i synner-
het DR Kongo. 

Så hur påverkas då situationen 
i resursrika, tillika fattiga och 
instabila länder då Kinesiska in-
tressenter kliver in? Ett aktuellt 
exempel är Kongo.
Africa Buissnes Monthly be-
räknar värdet av Kongos mi-
neraltillgångar till hisnande 24 
biljoner dollar – Europas och 
USAs samlade BNP.  Med dessa 
tillgångar har snarare än en ut-
vecklingsmöjlighet hittills inne-
burit rovdrift, och tillgångarna 
har en huvudroll i östra Kongos 
inbördeskrig – den blodigaste 
konflikten på jorden just nu.
Med dessa värden i åtanke vet 
Kinesiska intressenter att även 
stora investeringar på lång sikt 
ger enorma vinster. Kina har 
investerat i Kongolesisk olje- 
och mineralutvinning ända 
sen 1970-talet. 2007 inleddes 
ett intensivare samarbete där 
Kina med 9 miljarder dollar ska 
stå för förbättringar av infra-
struktur, utbildningssystem och 
sjukvård. Trots att detta är den 
största enskilda summa Kina 
skänkt till utvecklingsprojekt, är 
denna summa en bråkdel av det 
värde de utvunna mineralierna 
kommer generera i den Kine-
siska tillverkningsindustrin, 
ständigt i behov av koppar, 
kobolt och koltan. 
Just nu pågår ett motorvägsbyg-
ge i kinesisk regi genom Kon-
gos oländiga terräng. För detta 
projekt ska Kina få rätten att 
utvinna koppar på en mängd 
platser. Kongo och Kina bildar 
då tillsammans ett enormt gruv-
bolag, Socomin, där Kina äger 
två tredjedelar. Anläggningar, 
järnväg och hamnar för att få 
ut materialet ¬- allt bekostas av 
Kina. Kongo har även förhand-
lat sig till en policy som säger 
att majoriteten av arbetare ska 
vara inhemska, och hoppas 

Foto: Creative CommonsKinesisk tillväxt kräver afrikanska resurser.
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på det viset få mer arbetskraft 
utbildad av Kina. Kostnaden 
för detta blir ett lån som den 
Kongolesiska ledningen beta-
lar tillbaks med mineraler tills 
summan är kvitterad. Efter det 
delar länderna på vinsten från 
anläggningarna. 

Det har rått brist på investering-
ar från övriga länder (förutom 
FNs stora insatser vid genom-
förandet av presidentvalet år 
2006), och situationen i Kongo 
är på många vis desperat. Ett 
tillfälle att få vägar, telenät och 
sjukhus byggda kan på kort 
sikt göra stor skillnad, eftersom 
infrastruktur är första steget 
mot en bättre situation inte 
minst för lokalbefolkningen. 
Men kan samarbeten som detta 
bidra till ökad tillväxt även på 
längre sikt? Ska utvinningen ses 
som resurser som försvinner ut 
ur landet, eller ett sätt att öka 
kapitalflödet, förstora BNP och 
därigenom få landet att ta sig 
uppåt? 
Antagligen skulle dessa råvaror 
inte kunna utvinnas i denna 
skala utan hjälp utifrån i form 
av teknik och kapital. I detta 
läge är länder som Kongo helt 
beroende av utländska investe-
rare för att ens få materialet ur 
jorden i en takt som kan vara 
lönsam. Att Kina mutar in en 
resurs för framtida bruk, som i 
fallet med Socomin, får kritiker 
att tala om ”nykollonialism”. 
Men att se de nya kinesiska 
aktiviteterna genom jämförelser 
med tidigare misstag kan grum-
la omdömet – målet är att varje 
avtal ska granskas rättvist, utan 
ideologiska filter. Inte heller ska 
den kinesiska retoriken om att 
dessa investeringar är mer väl-
villiga just för att de inte är från 
en ex-kollonialmakt. En korrupt 
affär är alltid korrupt. Och Kina 
har inte bara bekostat sjukhus 
och vägar, utan även president-
palats, parlamentsbyggnader 
och arenor, för vems skull? Hos 

vissa afrikanska påivrare kan 
synen på alla intressenter som 
inte är från väst tyckas för ony-
anserat positiv.

För att fortsätta tänka prag-
matiskt: ekonomisk tillväxt 
och vinst kräver säkerhet och 
stabilitet – ska Kinas aktiviteter 
i Kongo bli långvariga bör det 
logiskt vara i deras intresse att 
aktivt motverka konflikter och 
våld för att skydda sina resur-
ser. Om detta kommer att ske 
återstår att se.
Behöver Afrika en aktör som 
Kina för att ta sig framåt? Den 
biståndspolitik som pågått sen 
avkolloniseringen har miss-
lyckats med att tillfredställa 
basala behov för över en halv 
miljard människor söder om 
Sahara. Ska skulden ligga hos 
dålig planering och felaktiga 
strategier hos givarländerna, 
eller hos en korrupt stadsap-
parat hos mottagaren? Skulle å 
andra sidan allmän ekonomisk 
tillväxt i förlängningen höja 
levnadsstandarden för männis-
kor i alla klasser, och inte bara 
en priviligerad elit? Enligt en 
mer marknadsorienterat synsätt 
kommer tillväxt först – efter det 
kan demokratisering och rättvis 
resursfördelning ske. Skulle det 
alltså vara ett misstag att sank-
tionera diktaturer, något som 
tillslut slår tillbaks på den redan 
utsatta befolkningen? Ansvaret 
att se till att de inkomster som 
samarbetet inbringar kommer 
förbättra levnadsstandarden 
och komma hela befolkningen 
till del ligger fortfarande hos de 
Afrikanska nationernas ledare. 
Kapitalet i sig är de verktyg 
Kina kan och vill bidra med – 
mer makt än så har de inte. Å 
andra sidan råder ingen tvekan 
om att Kina behöver Afrika än 
mer, och att de kommer befästa 
sin närvaro där för lång tid 
framöver.

Sara Hellström 

Att historien upprepar sig 
är ingen nyhet. Ändå blir 
vi lika förvånade varje 
gång det sker. Nu hände 
det igen och alla undrar 
hur och varför?

Det är oundvikligt att se tillba-
ka när man ska spekulera om 
det som är och det som kom-
mer. I historien finns definitivt 
en del av förklaringen. Kriser 
är ingen ny företeelse och vi 
kommer aldrig att bli fria från 
dem. Utvecklingen kommer 
alltid att gå i vågor. Det man 
kan se till är att topparna och 
dalarna inte blir för extrema. 
För en sak går att konstatera; 
ju högre toppar desto djupare 
dalar. Kort sagt, ju rikare vi 
blir desto mer har vi att för-
lora. 
En kris är också en tid för ett 
nytt system att växa fram, 
både på gott och ont. Första 
världskriget och 30-talskrisen 
gav upphov till nya system 
världen skulle ha klarat sig ut-
märkt utan. Totalitära ideolo-
gier som nazism och stalinism 
föddes ur en desperation över 
och ett hat mot den etablerade 
politikens misslyckanden. 
Samtidigt i Sverige och liknan-
de industriländer lyftes många 
ur fattigdom och gavs möjlig-
heter de aldrig tidigare haft. 
Två strömningar inom samma 
kontinent och båda utslag av 
en period som kulminerade i 
en kris. 
Men snarare än att fokusera 
på själva kraschen är det mer 
intressant att se till det som 
föregick den. 1800-talet inne-
bar en enorm omvälvning för 

Intet    nytt under solen
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Europa. Industrialiseringen ska-
pade fantastiska välstånd, men 
också omfattande social misär. 
Även om levnadsstandarden 
långsamt höjdes gjorde folkom-
flyttningar inom länder, migra-
tion till andra delar av världen 
och synligare klassklyftor att 
den sociala osäkerheten ökade. 
Större maktdelning mellan par-
lament och statschefen ledde till 
att ledarförhållandena blev mer 
oklara utan att vanligt folk fick 
tillräckligt inflytande. Resul-
tatet innan första världskriget 
var en känsla av frustration. 
Vem hade makten över ens liv? 
Vem kunde man förlita sig på? 
Och hur kunde världen vara så 
orättvis att vissa hade så mycket 

och andra så lite? 
    Kriget 1914-1918 var dödsstö-
ten för den gamla världen och 
dess officerare med plymer på 
hjälmarna (som här får illus-
trera samhällets toppskikt) vars 
lust att leka krig slutade i kata-
strof. De hade förlorat kontak-
ten med verkligheten och insåg 
inte att de själva skulle tjäna på 
att lyfta massorna ur fattigdom. 
Minskade klyftor skapar näm-
ligen ett stabilare samhälle för 
alla. 

    Men vi upprätthåller oss inte 
så mycket vid krigen. Europa 
har försökt begå självmord 
så många gånger att det blir 
olidligt att läsa om alla slag. 

Det internationella beroendet 
genom handel och kontakter 
före första världskriget är i 
allra högsta grad jämförligt 
med dagens. Men världens det 
hindrade att det slutade så illa. 
Det är inte klokt att koncentrera 
välståndet till de övre klasserna 
när samhället har kapacitet att 
låta allt fler få möjlighet att ta 
del av det. 

Så historien visar att vi har 
vandrat i en cirkel. För visst kan 
man se en del av de tecken som 
fanns då även nu? Tänk ökad 
rörlighet med EU:s inre mark-
nad, migration till Europa och 
synligare klassklyftor i många 
europeiska länder. Kanske är 

Intet    nytt under solen

Foto: Andrew Ciscel
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det något övergående, kan-
ske kommer det att utvecklas 
starkare, vad som däremot är 
påtagligt är att det leder till en 
ökad social osäkerhet. Kom-
mer folk från låglöneländer ta 
jobben? Varför betala socialbi-
drag åt andra när man knappt 
har ett arbete? Kommer de 
sociala skyddsnäten att över-
leva? Dyker man 
djupare i dessa 
frågor kommer 
man antagligen 
märka att läget 
inte är så illa som 
det verkar, men 
samtidigt vore 
det fel att inte 
uppmärksamma 
oron som finns i 
Europa. Oro leder 
till misstro som leder ilska när 
ingen verkar ta frågorna på 
allvar. Man kan säga att Europa 
kokar. I landet Sverige som har 
skött sin ekonomi efter konstens 
alla regler märks det mindre, 
men i många andra länder finns 
inte samma förtröstan på en 
Anders Borg. I Storbritannien 
ska man stålbada och det talas 
om radikaliserade ungdomar 
som inte ser någon annan utväg 
än politisk eller religiös ex-
tremism. På Irland börjar den 
unga generationen se sig själv 
som förlorad. I Frankrike spirar 
drömmar om en ny revolution. 
Sverige fick in ett främlings-
fientligt parti i riksdagen allde-
les nyss, så helt utanför ilskan 
och desperationen är vi inte. 
    Oklara ledarförhållanden 
är det även nu. De nationella 
parlamenten förlorar allt mer i 
makt. Vi har en europeisk union 
som i tysthet utvecklas mot en 
federation och som lagfäster allt 
mer av det som skulle kunna 
skötas på nationell nivå. Oav-
sett om man är för eller emot 
en sådan utveckling går det att 
konstatera att ju mer EU tar sig 
an desto mindre får de nationel-
la parlamenten att säga till om, 

vilket gör att den röst man läg-
ger på en riksdagsledamot inte 
betyder lika mycket. Politikens 
roll borde därmed omdefinieras 
eller åtminstone diskutera sina 
nya förutsättningar. Men inte ett 
knyst och det ökar folks misstro 
eftersom de viktiga frågorna 
inte besvaras och de ledandes 
tolkning av världen uppenbarli-

gen inte stäm-
mer överens 
med befolk-
ningarnas. När 
man dessutom 
får betala krisen 
tryter tålamo-
det.
    Eliter i alla 
tider har haft 
svårt att an-
passa sig. Det 

har lett till krig, revolutioner 
eller folkrörelser. Återstår att 
se vad som sker denna gång. 
Utmaningar finns det gott om 
och nya tider kräver nya lös-
ningar. Hittills har den rena 
marknadsekonomin och den 
eviga tillväxten varit det mest 
eftersträvansvärda. Men det 
som har varit kan aldrig bli det 
som är framtiden. Klimatho-
tet är bara en av de saker som 
Europa kommer att tvingas 
möta så snart den värsta krisen 
är över. Då är det hög tid att ta 
farväl av de gamla lösningarna. 
Miljön måste räddas och för det 
kan det krävas både monopol 
och karteller för att näringslivet 
ska våga satsa på ny teknik. 
Ibland måste staten ta det första 
steget på en otrampad stig om 
andra ska våga följa efter, för 
privata intressen slösar inte re-
surser i onödan om de inte tror 
sig få något ut av det. Snarast 
leder staternas passivitet i att 
investera till en ond cirkel där 
de privata intressena inte heller 
tycker det är värt att göra något 
så länge staten vägrar stå som 
garant. 

Någonstans handlar allt det 

här lika mycket om självbild 
som om ekonomi. De senaste 
årens förskjutning mot Asien 
gör att Västvärldens roll som 
världens självklara medelpunkt 
ifrågasätts. Europa som en 
liten kontinent blir då ganska 
undanskymd. Det är svårt för 
en grupp länder som i princip 
dikterade världens villkor i över 
hundra år. Att utvecklas tidigt 
brukar förr eller senare betyda 
att man hamnar på efterkälken. 
Man håller fast vid de metoder 
och ideologier som skapat fram-
gången och ser ingen mening 
i att byta ut dem mot något 
nytt, även om detta nya är ef-
fektivare. Någonstans är upp-
fattningen att utvecklingen har 
gått så långt som är möjligt och 
man ser inte att andra kommer i 
kapp och går om. Det inträffade 
för Storbritannien som det mest 
industrialiserade landet när 
Tyskland dök upp från ingen-
stans och det händer nu med 
USA och Kina. 
    Mot bakgrund av det här, hur 
ska då framtiden te sig? Europa 
står inför ett vägval. Liksom vid 
den förra kraschen kommer en 
del länder inte att kunna anpas-
sa sig till de nya förhållandena. 
Det kommer leda till att höger-
extrema partier går framåt och 
ökade sociala oroligheter. An-
dra kommer att anpassa sig och 
för dem kommer det att gå väl-
digt bra. De kommer att refor-
mera sina system och se krisen 
som en möjlighet till att vara 
kreativ och skapa ett samhälle 
för kommande generationer. 
Skiljelinjen går mellan de som 
är sentimentala över det förflut-
na och de som vill ha framgång 
även i framtiden. Återstår att se 
vilka länder som väljer den ena 
eller andra vägen. 

Elisabeth Lindberg

Någonstans 
handlar allt det 
här lika mycket 
om självbild som 
om ekonomi.
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Kvinnors mänskliga rättigheter 
ignoreras ständigt, och i kristi-
der tenderar ojämlikheterna att 
växa. Politik emot könsdiskri-
minering riskerar att försum-
mas då diverse åtgärder för 
att stabilisera den ekonomiska 
utvecklingen ligger högst på 
agendan. Detta är en farlig ut-
veckling som kan verka som ett 
bakslag för jämställdheten. 
Den ekonomiska lågkonjunktu-
ren har visat sig långsammare 
i utvecklingsländer, där många 
länder inte varit lika hårt 
knutna till de globala banksys-
temen, och krisen har därför 
inte drabbat dem direkt. Men 
när vi i väst sänker ned på vår 
konsumtion slår det hårt mot 
arbetarna i bl a textilindustrin 
och andra omfattande export-
industrier. Där har kvinnor ofta 
otrygga anställningsförhål-
landen, okvalificerade arbeten 
och låga löner. Eftersom dessa 

varor i hög grad framställs i 
utvecklingsländer där kvinnor 
representerar en betydande del 
av industriarbetare, slår det 
också hårt mot kvinnors syssel-
sättning. 
Kvinnor utgör ca 70 procent av 
världens fattiga befolkning, och 
hör även till dem minst utbil-
dade. Majoriteten av kvinnor i 
underutvecklade länder saknar 
valmöjligheter, makt och ma-
teriella resurser på grund av 
att traditionella könsroller och 
normer står i vägen för deras 
utveckling. Följderna blir gång 
på gång negativa, och ibland 
ödesdigra för flickor och kvin-
nor. 
En mängd utvecklingsländer 
kämpar fortfarande med hög 
inflation och höga priser på 
basvaror. Kvinnor, som ofta är 
de stora tillverkarna av livs-
medel och även tillhandahållare 
för hushållet, blir följaktligen i 

centrum för denna kris. 
När fasta anställningar byts mot 
tillfälliga, och när lönerna pres-
sas nedåt utnyttjas kvinnornas 
desperation om att få en in-
komst. Alternativen för många 
av de kvinnor som blir arbets-
lösa är antingen att hitta arbete 
inom service och hushållssek-
torn, eller att ta mikrolån för att 
till exempel sy kläder i hemmet. 
De kan också tvingas försörja 
sig på småskalig gatuförsälj-
ning, tiggeri eller prostitution. 
Mikrokrediter har under det 
senaste decenniets genererat 
banbrytande möjligheter för 
nödställda kvinnor att få till-
gång till små lån. Även flera 
stora banker har även börjat 
erbjuda dessa tjänster. Till 
skillnad från andra långtagare 
har kvinnor i utvecklingsländer 
generellt mycket små chanser 
till att få lån beviljade. Det är 
därför fortfarande normalt sett 
mycket svårt för en kvinna att 
starta företag, även av blyg-
sam storlek, på grund av brist 
av egendom som kan fungera 
som säkerhet för lån. Det är för 
tidigt att säga hur effekterna av 

Krisens förlorare
Fattiga kvinnor i utvecklingsländer riskerar att bli den 
globala finanskrisens största förlorare. Jämställdhet mellan 
män och kvinnor är en mänsklig rättighet, och en elementär 
förutsättning för att uppnå politisk, social och ekonomisk 
säkerhet i alla typer av samhällen.
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den globala krisen kommer att 
påverka mikrokreditindustrin, 
men det är säkert att anta att 
små lån utan säkerhet kommer 
att utsättas för mycket hot som 
andra kreditinstitut, om inte 
mer. 
Utvecklingsländer har benägen-
het för att drabbas multipelt av 
ekonomiska kriser, då de först 
får svårare att erhålla utländskt 
bistånd, samt som värdet på 
många u-länders exportvaror 
raseras då efterfrågan påver-
kas av den globala nedgången. 
Det finns ett antagande att den 
ekonomiska krisen kommer 
minska västerländska regering-
ars biståndsprogram, beroende 
på hur den globala ekonomin 
fortsätter att utvecklas. 
Att kvinnor drabbas av hårt av 
finansiella kriser är något struk-
turellt betingat som påvisats 
tidigare. Under 90-talskrisen 
underskreds industrier domi-
nerade av kvinnlig arbetskraft 
bland textil, livsmedel och 
elektronik. Under den asiatiska 
finanskrisen 1998 drabbades 
kvinnor särskilt hårt på arbets-
marknaden, och kvinnor var 
generellt de första som fick gå 
från jobben. 
Forskning visar att kvinnor 
helt enkelt har sämre tjänster, 
lägre löner och sämre anställ-
ningsskydd som gör att lättare 
hamnar utanför marginalerna. 
Många lever redan i, eller på 
gränsen till fattigdom. Detta 
är inte ett trendbrott, utan en 
ständig utveckling. Nedgången 
i den globala ekonomin innebär 
en överhängande risk för att ett 
stort antal kvinnor kommer att 
förlora sina jobb, eller få färre 
arbetstimmar och ännu osäk-
rare anställningar. Kvinnor har 
lägre löner än män och därmed 
svårare att spara pengar, vilket 
i sin tur innebär att de blir ännu 

mer utsatta när de förlorar job-
ben. 
Krisen kan bidra till att kvinnor 
i tidig ålder tvingas att dra sig 
tillbaka ifrån arbetsmarknaden. 
Detta ökar deras sårbarhet och 
gör dem mer ömtåliga för att 
hamna i fattigdom. Ändå påvi-
sar ständigt undersökningar att 
investering i flickor och kvin-
nors utbildning inte bara leder 
till större rättvisa, utan också 
tenderar att överföras direkt 
till bättre livsmedelsförsörjning 
för familjen, bättre sjukvård, 
minskad fertilitet och potentiellt 
större ekonomiskt självbestäm-
mande. Det finns en stor risk att 
ökade arbetsinsatser i hushållen 
i kombination med lägre in-
komster innebär att familjer inte 
har möjlighet, eller prioriterar 
att låta deras flickor få utbild-
ning. Flickorna måste istället 
hjälpa sina mödrar med arbe-
tet i hushållet, eller bidra till 
försörjningen på andra sätt. När 
flickor en gång har lämnat sko-
lan kommer de sällan tillbaka. 
Detta har livslånga negativa 
effekter på deras möjligheter att 
hitta en anställning och få en in-
komst att försörja sig på, vilket i 
sin tur reproducerar bristen på 
jämställdhet.
Det har skett en s.k. feminise-
ring av fattigdomen, som riske-
rar att förstärkas i ekonomisk 
lågkonjunktur. Detta trots att 
kvinnor världen över är mycket 
ekonomiskt aktiva, dock på en 
kraftigt könssegregerad arbets-
marknad och ofta i arbeten som 
inte ger dem tillräckliga inkom-
ster för att klara försörjningen. 
En mycket liten andel av värl-
dens resurser i form av mark, 
finansiella resurser, krediter, 
teknologi m.m. ägs eller kon-
trolleras av kvinnor. Världsban-
ken konstaterar att en männis-
kas kön ofta är avgörande för 

hennes tillgång till och kontroll 
över resurser. Nedgångar inom 
kvinnodominerande exportin-
dustrier innebär en överhäng-
ande risk för att ett stort antal 
kvinnor kommer att förlora sina 
jobb, eller få färre arbetstim-
mar och ännu osäkrare anställ-
ningar. Kvinnor har lägre löner 
än män och därmed svårare att 
spara pengar, vilket i sin tur 
innebär att de blir ännu mer 
utsatta när de förlorar jobben.   
Att satsa på förbättringar av 
kvinnors hälsa och att under-
lätta kvinnors arbete genom 
sysselsättning och utbildning är 
ofta avgörande för att förbättra 
människors levnadsvillkor. 
Enligt Världsbanken är finan-
siering av utbildning för flickor 
och unga kvinnor den mest 
kostnadseffektiva investering 
som finns i biståndssamman-
hang. Kvinnors möjlighet till 
arbete och utbildning blir där-
för en viktig fråga under ekono-
misk kris. Fler kvinnor i arbete 
innebär högre BNP, och därmed 
högre skatteintäkter. Potentialen 
är som störst i de länder där 
kvinnor har lägst sysselsätt-
ningsgrad. Ekonomiska, sociala 
och politiska skillnader mel-
lan könen leder ständigt till att 
utvecklingspotentialer bland 
människor i samhällen försäm-
ras. Institutioner och målsätt-
ningar som kan assistera till att 
samhällets alla medborgare får 
lika möjlighet till ekonomiskt 
och politiskt inflytande medver-
kar bara inte till att ojämnlik-
heter mellan könen jämnas, det 
samverkar även till en hållbar 
utveckling. Jämställdheten får 
inte glömmas bort i utforman-
det av en politik för en väg ur 
krisen. 

Lovisa Ögren
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Stigande 
matpriser är 
inget nytt. 
Sedan år 
2000 har pri-
serna stigit 
varje år, med 
undantag 
från 2002 
och 2008. 
Uppgif-
terna är från 
FAO:s – FN:s 
jordbruksor-
ganisations 
– matprisin-
dex. Det är 
ett mått på 
de globala matprisernas föränd-
ring varje månad. Priset baseras 
på ett globalt genomsnittspris 
på en matvarukorg bestående 
av varugrupperna spannmål, 
oljeväxter, mjölkprodukter, kött 
och socker.
I oktober i år nådde priserna 
högre nivåer än genomsnittet 
för rekordåret 2008. Faktum är 
att matpriserna för oktober i år 
var de högsta på ett decennium. 
Ulf Jonsson, professor i ekono-
misk historia på Stockholms 
universitet, lyfter fram några 

kortsiktiga och några långsik-
tiga förklaringar till de stigande 
matpriserna. En kortsiktig an-
ledning är klimatet, säger han. 
Ulf Jonsson påpekar dock att 
vi dock aldrig kommer komma 
undan klimatets inverkningar, 
såsom översvämningar eller 
torka. Det sker i återkommande 
cykler. Spekulation kan också 
påverka matpriserna, om än 
kortsiktigt.   
– Om man tror att det kommer 
uppstå en brist på mat så stiger 
priserna, eftersom efterfrågan 

ökar, säger 
Ulf Jonsson. 
Till de mer 
långsiktiga 
förklaringar-
na lyfter Ulf 
Jonsson fram 
det stigande 
oljepriset. 
Det påver-
kar, bland 
annat genom 
att vi är så 
beroende av 
olja. Då blir 
konstgödsel 
dyrare, som 
kräver myck-

et olja för framställning. Att 
köra jordbruksmaskiner, som 
traktorer och skördetröskor, blir 
också dyrare. 
En annan faktor är jordens 
växande befolkning. Och när 
importbehovet av till exempel 
soja stiger i stora länder som 
Kina, med en befolkning på 1,3 
miljarder invånare, så stiger 
de globala sojapriserna. För då 
uppstår en brist i resten av värl-
den, vilket driver upp priserna. 
Dessutom har konsumtions-
mönstren ändrats i länder med 

Food is 
different

Klimatet, dyrare olja och jordens växande befolkning är några förklaringar till de stigande 
matpriserna världen över. Globaliseringen gör dessutom att problemen sprids fortare. I en 
globaliserad värld svälter många. Detta beror på en skev fördelning, snarare än brist. De 
stigande matpriserna drabbar fattiga länder som Niger hårdast. Fördelningsproblemen och 
prisökningar på mat är något Niger har gemensamt med resten av världen. 
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växande ekonomier, som Indien 
och Kina. När inkomsterna sti-
ger har folk plötsligt mer pengar 
att spendera på exempelvis mat. 
– I Kina äter man nu otroligt 
mycket mer kött än 1961. Då åt 
man cirka 
sex kg per 
person och 
år jämfört 
med cirka 
sextio kg 
idag, säger 
Ulf Jonsson.

Spekulation
Köttproduk-
tion kräver 
också stora 
insatsvaror 
i form av 
majs, soja och annat djurfoder. 
Detta leder till att efterfrågan 
och priserna på dessa insatsva-
ror stiger, och arealer som 
kunde användas till att odla 
grönsaker omfördelas istället 
till foderproduktion, säger Ulf 
Jonsson.
Globaliseringen gör att lokala 
problem med stigande mat-
priser i ett land lättare sprids i 
och med att världen är en allt 
mer global, integrerad mark-
nad. En allt mer sammanflätad 
värld har dock inte lett till att 
alla har mat för dagen. Det som 
produceras i världen som hel-
het skulle kunna räcka till alla. 
Trots detta svälter 1,1 miljarder 
människor världen över. Det be-
ror på fördelningen av mat. En 
liten andel av befolkningen har 
tillgång till en oproportionerligt 
stor del medans andra har desto 
mindre. 
Det fattiga jordbrukslandet Ni-
ger är ett bra exempel på fördel-
ningsmässiga problem och sti-
gande matpriser. Här påverkas 
livet mycket av säsonger styrda 
av årets årstider och jordbruket. 
Olivia Puill, som forskat om det 
lokala jordbruket i Niger och 
doktorerat i kulturgeografi vid 
Stockholms universitet, berättar 

om ett säsongsmässigt problem 
med effekter på matpriserna.
– I samband med skördesä-
songen passar någon av byns 
rika handelsmän på att köpa 
upp mycket stora mängder mat, 

exempelvis 
hirs som 
är en av 
landets 
viktigaste 
grödor.
 På grund 
av att få 
människor 
kontrolle-
rar så stor 
andel av 
de viktiga 
grödorna 
kommer 

en brist att uppstå förr eller 
senare. På grund av bristen på 
mat stiger efterfrågan och även 
priset, vilket är precis det som 
handelsmännen väntar på. Då 
säljer de av sina stora förråd, 
självklart till höga priser. Enligt 
Olivia Puill är detta ett typiskt 
fenomen i Niger.

Återkommande torka
Dessutom har det skett en 
allmän stegring av matpriserna 
för Niger som helhet. Lägg 
därtill att stora delar av Nigers 
befolkning är mycket fattig. Och 
ju fattigare människor i ett land 
är, desto mer känns givetvis 
prisökningarna. Olivia Puill be-
rättar att folk inte alltid råd att 
köpa den mat man behöver för 
att bli mätta eller för att undvi-
ka alltför ensidig kost. Mat som 
ger variation till standardkosten 
är exempelvis pasta, kyckling 
buljong och chili – men detta är 
dyrt. Ett exempel är i samband 
med den årliga religiösa mus-
limska festen tabaski, som i år 
infaller den 16 november.
– Då vill folk köpa mer exklu-
siva matvaror, som buljong och 
chili. Det kan de göra till exem-
pel genom att sälja av lite av sitt 
eventuella överskott på hirs.

Men det är inte alltid skördarna 
är goda. Landets förutsätt-
ningar för jordbruk försvåras av 
näringsfattig jord och ett torrt 
och hett klimat med regn bara 
tre månader om året. Landet 
saknar kust och består till två 
tredjedelar av öken och halvö-
ken. Niger drabbas återkom-
mande av torka. Vattenbrist är 
ett stort problem för jordbruket. 
Ändå är jordbruket den vikti-
gaste näringen; cirka fyra av 
fem försörjer sig på jordbruk – 
eller boskapsskötsel. Den fattiga 
befolkningen har ofta inte heller 
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råd att köpa gödsel och annat 
som är viktigt för jordbruket. 
Dock är inte matbrist det största 
problemet.
– Problemet är fördelningen, 
precis som för jorden som hel-
het. Maten finns men är för 
dyr att köpa för många. Niger 
producerar tillräckligt för att 
föda sin befolkning, åtminstone 
för majoriteten av året, säger 
Olivia Puill.

”Vilken vara som helst”
Folk kan alltså leva på sina 
skördar en stor del av året, men 

på grund av de svåra förutsätt-
ningarna för jordbruket uppstår 
hungerperioder varje år. Förra 
året skedde det i februari. Då 
är efterfrågan som störst och då 
sitter de rika handelsmännen – 
med sina stora matförråd – i en 
guldsits. 
Neoklassisk teori inom natio-
nalekonomi säger att mat är 
som vilken vara som helst, och 
om bara marknaden fungerar 
så ska den i långa loppet lösa 
problemen. Ulf Jonsson hävdar 
däremot att marknaden inte är 
hela saken; att mat är annor-

lunda, för det klarar vi oss inte 
utan. 
– Visst kan man klara sig ett tag 
men förr eller senare måste vi 
skaffa mat. Och en fungerande 
marknad kanske löser proble-
men i det långa loppet, men 
som Marian Keynes sa: ”In the 
long run, we are all dead”. 

Robin Högberg
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När fi nanskrisen brise-
rade 2008 var världens 
ledare tämligen ange-
lägna om att  gemensamt 
åtgärda krisen genom 
internationella åtaganden. 
Krisen var en global, inte 
intern angelägenhet hett e 
det. Men om man hade 
lyckats komma till konsen-
sus för två år sedan, så var 
man knappast lika överens 
när fi nansministrarna klev 
ur möteslokalen i Washing-
ton den här oktoberdagen. 
I svallvågorna eft er fi nans-
krisen har länder gått  från 
att  gemensamt sträva eft er att  
rädda världsekonomin till att  
försöka sänka sina egna valutor 
för att  öka exporten och därmed 
skydda sin egen ekonomi. 

De två län-
derna som 
står i fokus 
för denna 
drabbning 
är Kina och 
USA. USA 
har ända 
sedan 1981 
haft  ett  
underskott  i 
sin handels-
balans, vil-
ket betyder 
att  landet 
har importerat mer än vad de 

har exporterat. Därmed 
har de skapat sig en gigantisk 
nationalskuld och levt över sina 
tillgångar med hjälp av utländ-

ska investe-
rare. Kinas 
taktik sedan 
krisen i slutet 
av 90-talet 
har varit 
att  expor-
tera sig till 
ekonomiskt 
välstånd. De 
två senaste 
åren har den 
kinesiska 
staten låst sin 
valuta till en 
fast växel-

kurs mot dollarn, vilket resul-

terat i att  yuanen sjunker i takt 
med dollarn istället för att  öka 
i värde när dollarn sjunker. Till 
skillnad från euron som fl yter 
fritt  och vars värde avgörs av 
valutahandeln, har den kinesis-
ka staten manipulerat valutan 
så att  landets varor ska förbli 
att raktiva på marknaden. Den 
amerikanska centralbanken Fed 
svarar med att  låta sedelpres-
sarna gå varma. Ju fl er dollar i 
omlopp, desto lägre växelkurs. 

”Kina ger oss varor, riktiga sa-
ker, i utbyte mot pappersbitar. 
Eller med andra ord dollar”. 
Den amerikanska professorn 
Franklin Allen ger en bild av 
den ekonomiska situationen 
som den kan se ut bakom 

Valutakrig hotar   återhämtningen
Under internationella valutafondens årsmöte i Washington den 11e oktober i år utväxlades 
bitt ra ord mellan USA och Kinas utsända representanter. Finansministrar från världens vikti-
gaste länder hade samlats för att  komma överens om en gemensam agenda för penningpoliti-
ken, mötet gick dock inte som det var tänkt. Istället för att  skapa enighet i ett  makropolitiskt 
brännande ämne så lämnade sammankomsten ett  nytt  begrepp att  addera till 
fi nanskrisfl oran. Ekonomer, politiker och media talade 
nu om riskerna för ett  ”valutakrig”.
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USA är beroende av 
Kina som en fi nansiär 
av deras gigantiska 
budgettunderskott, 
Kinas beroende av 
USA är i form av en 
stark exportmarknad
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Valutakrig hotar   återhämtningen

fi nanstermer. Kina har återin-
vesterat mycket av sina pengar 
i amerikanska statspapper, 
vilket har gett  den amerikanska 
regeringen medel att  kunna 
bibehålla landets konsumtions-
takt. Handeln mellan de båda 
länderna har skapat ett  öm-
sesidigt beroende, en form av 
ekonomisk terrorbalans. USA är 
beroende av Kina som en fi nan-
siär av deras gigantiska bud-
gett underskott , Kinas beroende 
av USA är i form av en stark 
exportmarknad. I praktiken 
får Kina betalt för sina varor 
i amerikanska värdepapper, 
vilket har resulterat i att  landet 
sitt er på världens största valu-
tareserv i dollar, 2,000 miljarder 
USD. Kina har av förklarliga 

skäl inget vidare intresse av att  
dollarn ska sjunka i värde. Men 
sedan i år har Kina valt att  börja 
investera sina tillgångar i råva-
ror ibland annat Afrika, vilket 
har ökat spänningen mellan de 
båda länderna. 

Vad som kan bli konsekven-
serna av ett  ”valutakrig” är 
handelsprotektionism, vilket 
i förlängningen kan mynna ut 
i en situation liknande den på 
1930-talet. Då världsekonomin 
var helt lamslagen till följd av 
depressionen påbörjades ett  
valutakrig, som följdes av infl a-
tion, tullar och andra handels-
hinder. Två av de länder som då 
drabbades hårt av infl ationen 
var Tyskland och Österrike. 

 Nu i november är det dags för 
ett  nytt  G20-möte i Seoul. Med 
anledning av dett a antogs un-
der et EU-toppmöte i Bryssel en 
deklaration som kräver att  G20-
länderna avstår från kortsiktigt 
valutapolitiskt agerande. Mötet 
i Sydkorea kommer att  följas 
med spänning av aktiemarkna-
den och resten av omvärlden, 
slagskeppen ligger jämsides 
mot varandra och kanonluck-
orna är uppdragna. Möjlighe-
ten till att  fi nanskrisen går in i 
ett  nytt  skede kan komma att  
avgöras inom en mycket snar 
framtid. 

Anton Wilén

Foto: Jason Wesley Upton
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I Sverigedemokraternas valma-
nifest framgår det att partiet 
strävar efter ett utökat stöd till 
sådan verksamhet som bevarar 
och levandegör det svenska 
kulturarvet och ett avvecklande 
av skattefinansierat stöd till 
kulturyttringar vars primära 
syfte är att chockera, uppröra 
och provocera. Sverigedemo-
kraterna vill främja så kallad 
fosterländskkultur. Fenomenet 
med en utbredning av popu-
listiska partier är inte unikt för 
Sverige utan dessvärre en del 
av en trend där neonationalis-
tiska krafter får allt större infly-
tande över Europa. Fenomenet 
kan tänkas bero på ett desperat 
behov efter trygghet då popu-
listpartierna propagerar för en 
”genuin nationell kultur” i en 
alltmer globaliserad omvärld. 

Frankrike
Det nationalistiska franska 
partiet Le Front National, 
grundat av Jean-Marie Le Pen, 
har skarpa åsikter när det kom-
mer till musik. Rap anses vara 
dekadent och opera elitistiskt. 
Ett intressant initiativ från den 
franska regeringen är inleda 
en landsomfattande diskussion 
kring den franska identiteten, 
vilket bör betraktas som en 
reaktion mot den utbredda 
främlingsfientligheten. Medbor-
garna kommer att bli ombedd 
att definiera vad det innebär att 
vara fransk. Nyligen genomföra 
opinionsundersökningar visar 
att 18 procent av fransmännen 
stöder Le Pens brutala syn på 
invandring och 44 procent anser 
att det finns för många invand-
rare i Frankrike. Förhoppnings-

vis så kommer kulturens starka 
ställning inom den franska 
politiken att hindra Le Front 
National från att få djupare in-
flytande i kulturpolitiska frågor.

Ungern
Även det ungerska nationalis-
tiska partiet Jobbiks hjärta slår 
för så kallad fosterländsk kul-
tur. I partiets valmanifest slås 
det fast att de vill krossa den 
liberala kulturella diktaturen. 
Hårda ord från en aktör med 
förhållandevis små muskler.

Vidare vill partiet stödja … 
kultur som är värdebyggande 
och värdebevarande, det vill 
säga som förstärker ungersk 

nationalkänsla, vilket vittnar 
om en mörk syn på framti-
den. Om Ungerns befolkning 
uppmanas till att bli rädda för 
framtiden, och se det ultimata 
kulturella uttrycket i form av 
konserverande av medeltida 
ting, var finns då incitamen-
ten till att kämpa för en bättre 
värld? Varför ens försöka? Lika 
bra att glida tillbaka i loj pas-
sivitet. Även den djupa skep-
ticism inför ”smal kultur” och 
ett premierande av ”kultur för 
massorna”, som Jobbik hypar, 
är djupt problematisk. Det går 
knappast att avgöra vad mas-
sorna är, än mindre vilka deras 
gemensamma kulturella prefe-
renser skulle tänkas vara.  

Neonationalismen och kulturen
Sverigedemokraternas intåg på den politiska arenan har fundamentalt förändrat förutsätt-
ningarna för den svenska politiken. Bortsett från skärpt invandring har Sverigedemokra-
terna starka åsikter på kulturområdet. Fenomenet är till synes en trend i Europa

Illustration: Anna Brumark
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Danmark
Pia Kjaersgaard, partiledare 
för Dansk Folkeparti, är inget 
större fan av avantgardistisk 
kultur. I partiets valmanifest 
framgår det att: vi eftersträvar 
en bred insats för att stärka 
danskheten överallt och vi har i 
detta sammanhang gynnats av 
det faktum att vårt land under 
större delen av historien har 
varit borta från världens största 
krutdurkar. Utländska arméer 
och utländska nationer har bara 
korta perioder i historien inva-
derade vårt land, och har inte 
kunnat undergräva vår kultur, 
såsom den har gjort någon an-
nanstans, även i Europa.
Den främlingsfientliga upp-
riktigheten är närmast förbluf-
fande. 

Under en intressant TED-före-
läsning diskuterar den ameri-
kanska psykologen Jonathan 
Haidt sina studier kring fem 
moraliska värderingar som 
utgör grunden för människors 
politiska val, oavsett om de på 
ett politiskt plan är vänster, 
höger eller mittenorienterade. 
Under detta tal preciserar han 
de moraliska värderingar som 
liberala och konservativa tende-
rar att upprätthålla, vilket kan 
kopplas till de värderingar som 
populistiska partier framhåller i 
kulturdebatten. Hans tal under-
stryker det faktum att liberaler 
i högre grad än konservativa 
har det personlighetsdrag han 
väljer att kalla öppenhet inför 
erfarenheter. Människor som är 
öppna inför erfarenheter läng-
tar efter nyheter, nya intryck 
och mångfald. Personer med få 
drag av öppenhet inför erfa-
renheter, dras till saker som 
är bekanta, som är säkra och 
förutsägbara. Han konstate-
rar att öppna personer har en 
böjelse för liberala och progres-
siva åsikter, och de eftersträvar 
ett samhälle som är öppet och 
förändras. Slutna individer 

föredrar konservativa, traditio-
nella och högerextrema åsikter. 
De här insikterna kan betraktas 
som självklara, eller närmast 
banala för att vara baserade på 
så mycket djupgående veten-
skapliga undersökningar, men 
vid en djupare betraktelse säger 
de mycket om vårt samhälle. 
Att populistiska partier vin-
ner allt mer land i Europa kan 
betraktas som en utbredning av 
neonationalism. De neonatio-
nalistiska partierna är skärrade 
inför tanken att Europa som en 
ekonomisk, politisk, och såle-
des även kulturell inrättning är 
hotad. Vem utgör då måltavlan 
för detta hot? Invandrarna blir 
en enkel syndabock, enligt min 
kvasipsykologiska slutsats, då 
människor tenderar att reagera 
med skepticism och förakt inför 
ovana och nya företeelser. 

Kulturens syfte är ur de popu-
listiska partiernas synvinkel att 
stryka medhårs och inte ifråga-
sätta, vilket även står i kontrast 
till partiernas egna politiska 
program, vilka är djupt kontro-
versiella, ett faktum som vittnar 
om att de betraktar kulturen 
som mindervärdig. Den konser-
vativa kultursyn som de popu-
listiska partierna förespråkar 
står i kontrast till den linje som 
framhåller att kultur ska vara 
lönsam ur ett marknadsper-
spektiv. De populistiska parti-
erna anser inte att den kultur 
som folket vill ha, som folket 
är villiga att betala pengar för 
att se, som företag är villiga att 
sponsra för att på så sätt även 
få en air av kulturellt patos 
(vilket kan ifrågasättas som 
faktum isig), är den kultur som 
ska främjas, utan enbart den 
kultur som har historisk tyngd. 
Även den skräck inför globa-
lisering som de populistiska 
partierna framhåller är fatal. Att 
hindra nya globala influenser, 
där kulturen ofta fungerar som 
en språngbräda, är att säga ja 

tack till ett stängt samhälle som 
förhindrar konvergens mel-
lan områden som exempelvis 
teknologi, ekonomi och politik, 
vilket hindrar ländernas utveck-
ling och konkurrenskraft ur ett 
makroperspektiv. 

För att återknyta till TED-fö-
reläsning av den amerikanska 
psykologen Jonathan Haidt: 
populistiska partier har en 
enorm tilltro till etablerade 
institutioner och kulturformer, 
vilket hindrar den frihet och 
lekfullhet som kulturen tillåter. 
I vårt strängt formaliserade 
samhälle är det fundamentalt 
att det finns kanaler där ingen 
censur råder, självklart under 
förutsättningen att implicita 
och explicita lagar kring sunt 
förnuft uppfylls, annars blir 
samhället lika grafitgrått som 
Jimmy Åkessons gabardinkavaj. 
De populistiska partiernas 
inverkan, oavsett om det har 
innebär ett faktiskt avtryck 
eller enbart en deklaration av 
ståndpunkter, är en obehag-
lig tendens i ett Europa som 
mer än någonsin är i behov av 
ifrågasättande och hyllande av 
ickepragmatiska och ickeprak-
tiska mänskliga produkter som 
kulturen innebär. 

Neonationalismens utveckling 
är skrämmande, då det europe-
iska projektet initialt är grundat 
kring insikten ”aldrig igen” 
efter andra världskriget. För 
den kulturella domänen är de 
populistiska partiernas utveck-
ling olycklig.  En paradoxal 
inställning flera populistiska 
partier framhåller är att de tar 
avstånd från ”elitistisk kultur”. 
I mina ögon är det svårt att hitta 
en smalare målgrupp än för de 
kulturformer som neonationa-
listerna hypar, folkdräktsam-
lingar och vikingamuseum. 

My Morinder
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Integration 
om prosan 

får bestämma

Den varma världen där allting är tryggt skälver
den bekanta omgivningen med familjär karaktär befinner sig i uppror

vi lever i förändringens tidevarv där till och med sammanhanget vi lever i är obeständigt 
Ibland är det lågprisflygbolagens värld vi lever i;

vi vill kunna bo vid ett varmt hav och njuta av solens mat 
under de köldbitna nordiska vintermånaderna

och solstänk på våra bleka kroppar är en mänsklig rättighet vi värnar om
Ibland är det upptäcktsresandens värld vi lever i;
att bara dra iväg och bo någon annanstans ett tag

vi studerar i nya länder, gör arbetspraktik och studentutbyten 
och lever vid sådana tillfällen livet alltid lite på gränsen

Ibland är det krafterna bakom de stora företagen som styr vilken värld vi lever i;
vår värld som vi byggt upp ska bara förflyttas

några tusen mil över ett stort hav eller höga berg
vi tar med våra hus, hem och barn och bygger nytt liv med förnyad livskraft

Och alla människor 
som upplever förändring och nya sammanhang 

de vet vad anpassning är...
I vårt sökande efter bostad längs solkusten letar vi efter gemenskap
så vi flyttar med andra nordbor till inhägnade områden med pool

”Vi är grannar både i hemkommunen och vid Medelhavet och trivs alldeles utmärkt med varann”
Och de som bara vill upptäcka, dra iväg och bo någon annanstans ett tag

gör det ofta i grupp; på språkresa eller som utbytesstudenter 
de umgås i tid och otid och minns ofta utbytet som en väldigt trevlig tid

Men vilka var stadens invånare? Hälsade de med hola, bonjour, guten tag eller ciao?
Och vid uppstarten av ett nytt liv på andra breddgrader uppsöker vi snart de blågula varuhusen

där det sker omedelbar storinhandling av möbler och mat
eftersom det är mat med välkända attribut vi vill ha;

ljusrosa, klor, hårt skal och känselspröt; skaldjur som vi frossar i på klassisk temafest 
vi är stolta över införlivandet av gamla traditioner i det nya landet

Men helt plötsligt kan det vara en annan värld vi lever i;
krigens, folkmordens, förföljelsernas och naturkatastrofernas värld

och då flyr vi, lämnar allt och utan att ha valt vårt nya hem
det är inte längre avkoppling, utbildning eller toppjobb som lockar

det är livslågans ljus som vi kämpar för att behålla
och då kanske vi hamnar i ett kallt land, i vintermörker och snöyra

men där kraven på anpassning består.
För här talar man om integration och hur viktigt det är
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självklarheten att man vill bli en del av den nya kulturen
det ses som ett problem att man flyttar in i områden med sina landsmän 
det är oförståeligt att man inte kan eller åtminstone vill lära sig språket

det funderas över orsaken till alla dessa orientaliska affärer när utbudet i närbutiken räcker gott.
och varför hålla så hårt på gamla högtider och traditionsbundna fester?

Trots att vi lever i förändringens tidevarv där även vår egen framtid är oklar 
där vi inte vet om vi kommer leva som solidkare vid medelhavet, som utbytesstudenter,

som affärsmän med familjen i släptåg runt halva jorden 
eller som flyktingar från naturkatastrofer och krig

överger vi inte kraven på anpassning
Att vår trygga ombonade vardag är förgänglig vet vi om

därför kanske vi bör tänka till en extra gång 
innan vi kräver omedelbar integration och öppenhet 
Men det jag egentligen inte vet utan undrar över är: 

förändringen består men gör attityden till anpassning det likaså?
borde vi inte försöka uppdatera våra attityder 

och anta morgondagens värdegrund redan idag
I form av modernare attityder och ny inställning till öppenhet

kan vi börja närma oss begreppen förståelse och anpassning rent konkret
det kräver inga resurser i form av magi

bara att vi antar en hållbar medmänsklig strategi
inför framtiden

          Sofia Hansson

Illustration: Bernt Hanson
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Turkiet och EU – öst möter väst?
Den 14e april 1987 lämnar Turkiets dåvarande premiärminister Turgut Özal in en ansökan 
om fullt medlemskap i vad som då heter EG. Två år senare ger kommissionen beskedet att 
Turkiet inte är redo för medlemsförhandlingar av ekonomiska, politiska och sociala skäl. En 
rad stödåtgärder rekommenderas istället, men under toppmötet i Helsingfors 1999 fastslås att 
Turkiet ”ska bli medlem när landet uppfyller samma kriterier som övriga kandidatländer”. 

Gerhard Schröder, den tyske, socialdemokra-
tiske förbundskanslern, menar att Turkiet tillhör 
Europa, och relationen till Grekland har förbätt-
rats efter jordbävningarna 1999 där omfattande 
hjälparbete länderna emellan ledde till förändra-
de attityder på politisk nivå. Grekland är därmed 
en aktiv förespråkare för turkiskt medlemskap. 
Erforderliga reformprocesser sätts nu igång i 
Turkiet för att möta de så kallade ”Köpenhamns-
kriterierna” som är av tre slag: 
- Stabila institutioner för demokrati, rättssäkerhet, 
mänskliga rättigheter och respekt för minoriteter
- Fungerande marknadsekonomi
- Antagande gemenskapens regelverk, vilket 
inbegriper anslutning till de av EU uppställda 
politiska, ekonomiska och monetära målen

Det turkiska parlamentet antar en rad konstitu-
tionella förändringar för att bereda vägen. Döds-
straffet avskaffas, kulturella rättigheter för kurder 
införs och 2005 inleds förhandlingarna med EU. 
Men det omgivande politiska klimatet har plöts-
ligt förändrats. De nya regeringarna i Frankrike 
och Tyskland är inte för ett turkiskt medlemskap. 
Turkiet sägs vara en icke-europeisk stat; därtill 
för stor, för muslimsk och för fattig för att kunna 
få en plats i den europeiska gemenskapen. Utö-
ver detta, vilar både Cypern- och kurdfrågan som 
en skugga över förhandlingarna. 

Och Turkiet är onekligen något av en gåta – över 
nittioåtta procent av befolkningen är muslimer, 
men de lever och verkar i en sekulär stat där 
religion och politik skiljs åt på samma sätt som 
i Frankrike. Under hela sin historia, har landet 
influerats av Europa, vad gäller till exempel 
klädsel, alfabet, politik, ekonomi, lagstiftning och 
domstolsväsende. Sedan 1952 har Turkiet varit 
medlem i NATO, och i fördragets sjätte artikel 
betraktas Turkiet uttryckligen som en europe-
isk stat, trots att landet geografiskt till störst del 
befinner sig i Asien. Kvinnlig rösträtt instiftades 
1930, tidigare än i både Frankrike och Belgien, 
och blev 1933 det första muslimska landet att 
ha en kvinnlig premiärminister. Försök till en 

lösning på 
Cypern-
frågan har 
skett – 2004 
genomfördes 
cypriotiska 
folkomröst-
ningar om 
den så kall-
lade ”An-
nanplanen” 
(efter Kofi 
Annan) som i korthet går ut på ett återförenat Cy-
pern. Den turkiska regeringen ställde sig bakom 
denna plan. (76 % av grekcyprioterna röstade 
dock emot, varför Annanplanen inte kunde om-
sättas i praktiken.)

Men även om Turkiet till viss del kan sägas vara 
en europeisk nation, är det viktigt för landet att 
behålla goda relationer med Mellanöstern. 2009 
slöt Irak och Turkiet ett avtal; Turkiet får jaga 
medlemmar ur den kurdiska motståndsrörelsen 
PKK på irakiskt område. Också relationen till 
Iran är av vikt eftersom Turkiet får sin naturgas 
härifrån, och har, tillsammans med Brasilien, 
samarbetat med Bagdad angående anrikningen 
av uran. Ett turkiskt medlemskap skulle dock 
sända en signal om att islam är möjligt att förena 
med värden som demokrati och ett öppet sam-
hälle. Av sina tre geostrategiska val – EU, ett när-
mande till den arabiska och muslimska världen 
eller ett samgående med de turkspråkiga folken 
i Centralasien – har Turkiet valt det första. Men 
kanske inte så länge till. Frustrationen över ”det 
tysta förnekandet” ökar, och det folkliga stödet 
har minskat från 75 till 40 %. Ett EU som ”bjuder 
in med armbågen” kan få långtgående konse-
kvenser inte bara för reformeringsprocessen i 
Turkiet, utan också för EU:s globala trovärdighet 
som förhandlingspartner. Med Cecilia Malm-
ströms ord, skulle ett erkänt europeiskt Turkiet 
bli en ”strategisk partner av oerhörd betydelse”.

Sofia Wiman

Foto: Sofia Wiman
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Förmedlar kvinnor färre 
religiösa meriter?
Vad händer då en religiös institution som övervägande är skapad och dominerad utav män 
tvingas göra plats för kvinnan som tidigare förknippats med det sekulära? I monografin 
“Making fileds of merit” skriven av den välkända socialantropologen Monica Lindberg Falk, 
uppmärksammas de asketiska buddistkvinnorna mai chii som helt och hållet avsagt sig den 
traditionella kvinnorollen och istället valt ett liv i celibat i självstyrda nunnekloster, vilket 
har haft inverkan på både religions- och genusordningen i det thailändska samhället.

Mai Chii har en tvetydig roll i 
samhället och betraktas i vissa 
fall som lekfolk och i vissa fall 
som ordinerade. Motståndet 
som Mai Chii har stött på ytt-
rar sig bl.a. genom fråntagna 
rättigheter till statlig utbild-
ning, resor och sjukvård. Detta 
motstånd har egentligen ingen 
djupare rotning i buddhismen 
utan har snarare att göra med 
sociokulturella värderingar. 
Kvinnan blir enligt thailändsk 
kultur först mogen genom 
barnafödande och förväntas 
sedan ha rollen som omvårdare 
utav släktingar, männen räknas 
däremot bli mogna först då 
de ordineras. Här ser man en 
tydlig koppling mellan kvinnan 
och det sekulära och mannen 
och det andliga. Även då his-
torien förtäljer att Buddha gav 
ut samma lära till både kvinnor 
och män och ansåg att de hade 
samma möjlighet att nå upplys-
ning, och även då manligt och 
kvinnligt inte existerar i det hö-
gre medvetande nivåerna anses 
kvinnor förmedla färre religiösa 
meriter och vara olämpliga för 
det religiösa livet. Enbart att 
födas som kvinna är ett resultat 

utav missgärningar i tidigare liv 
och hon bör bedja om att i nästa 
liv få födas till man. Kvinnan 
kan däremot som uppoffrande 
moder vinna respekt och ge 
religiös merit då hennes barn 
vuxit upp, mannen ger däremot 
merit till sina föräldrar genom 
ordination. På så vis betraktas 
kvinnliga asketer ibland som 
egoistiska och som vårdslösa 
bortkastare av meriter, särskilt 
de kvinnor som vill få den hög-
sta ordinationen och bli bhikk-
huni, kvinnliga munkar. Dessa  
anklagas för att vara statusgi-
riga, vilket anses vara person-
lighetsdrag som tyder på andlig 
svaghet. Samtidigt finns upp-
fattningen om att kvinnlig ordi-
nation kan ge merit till hennes 
familj. Lindberg Falk menar på 
att både mai chii och bhikkhuni  
har som gemensamt mål att 
vinna religiös legitimitet, men 
det som skiljer dem åt är att mai 
chii “till en viss utsträckning 
har accepterat den thailänd-
ska förståelsen för kvinnliga 
asketers underlägsenhet” och 
självständigt vill stå utanför den 
thailändska sanghan, munk- 
och nunnegemenskapen som 

övervägande utgörs av män. 
Bhikkhuni har tvärtom som mål 
att varje kvinnlig asket skall ha 
rätten att ingå i  sanghan och 
kunna mottaga en munkordina-
tion. Paradoxen blir här att det 
snarare blir de bhikkhuni som 
ingår i sanghan som tvingas in 
i en underlägsen position till 
munkarna, till skillnad från de 
mai chiis som står helt obero-
ende av dem. 

Renhet och orenhet
De olika anledningarna till 
varför kvinnlig munkordination 
skulle skapa problem skiljer sig 
och dem är inte enbart utav reli-
giöst slag. En tänkbar anledning 
skulle kunna vara att många 
munkar känner att sanghan och 
deras egna status blir hotad av 
kvinnornas inträde, dessutom 
skulle allt färre kvinnor fungera 
som deras uppassare i temp-
len och skulle istället bli dem 
jämbördiga. En annan anled-
ning är att den thailändska 
uppfattningen om renhet och 
orenhet har en stark anknytning 
till genus. Det kvinnliga köns-
organet förknippas med det 
förorenande, gömda och fula 
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medan det manliga förknippas 
med framgång och rikedom. 
Mensblod anses vara länken 
till kvinnors kraft att besudla 
heliga föremål och män. Mens 
anses även ha en försvagande 
effekt på energin och hälsan 
samtidigt som det är ett positivt 
tecken på fertilitet, mognad och 
styrka. Mensen är kvinnans 
månatliga rening från smuts. 
Samma negativa men samtidigt 
tvetydiga symbolik har slid-
sekretet, som delvis är tecken 
på smuts delvis mognad och 
fertilitet. Kvinnors underklä-
der bör därför aldrig komma i 
kontakt med mäns underkläder, 
och de måste hängas upp på 
diskreta plaster under höfthöjd 

så att män inte av olyckshän-
delse skall kunna gå under dem 
och försvagas, det finns även 
en utspridd uppfattning om att 
menstruerande kvinnor inte bör 
vistas i heliga tempel. Då mai 
chii enbart lever tillsammans 
med kvinnor kommer sällan 
åsikter om orenhet på tal och 
den enda regeln som uppförts 
i deras tempel, samnak chii, är 
att bindor inte bör slängas med 
annat avfall och mai chii ser en-
bart mens som negativt då det 
leder till fysikisk försvagning. 

Oskuldsfullhet och mognad 
Ett av kraven för att kunna få 
den högre ordinationen upa-
sampada och bli vigd som 

bhikkhuni, är att man som 
kvinna inte får vara menstru-
erande för närvarande och inte 
heller vara icke-menstruerande 
då man skall göra samma över-
gång till renhet som Buddha 
själv. Ett av de största motiven 
till varför många kvinnor väljer 
att ordineras utöver andlig 
övertygelse, är just för att känna 
sig rena, oskuldsfulla och själv-
ständiga. Barn och giftermål 
som är en naturlig del i icke-
ordinerade kvinnors liv blir 
hinder då man vill uppå nirva-
na. Den första ordinationen som 
alla mai chii genomgår kallas 
för pabajja  och symboliserar för 
många nunnor en pånyttfödelse 
till ett helt nytt liv. Ritualen 

Illustration: Josephine Johansson
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kring ordinationen kan sam-
manfattas i tre steg: separation, 
övergång och slutligen införliv-
ning. Ordinationen inleds med 
att kandidaten ber sin familj och 
vänner om förlåtelse samtidigt 
som hon skickar runt en bricka 
med blommor, vilket skall sym-
bolisera hennes separation från 
tiden som lekman. Sedan låter 
kandidaten sitt hår klippas utav 
var och en av de närvarande 
och därefter rakar huvudnun-
nan khun mae resten av håret 
och även ögonbrynen. Allt hår 
läggs i en skål som kandidatens 
mamma sedan sätter under ett 
träd utanför klostret. Rakningen 
symboliserar övergången från 
den heta sensuella sinnliga ting-
ens värld, till det svala nirvana. 
Kandidaten har nu helt vänt 
sig bort från den heta sensuella 
världen och lämnat livet som 
lekman. Kvinnliga kandida-
ter erhåller sedan en vit mai 
chii-dräkt som står för renhet 
och oskuld. Munkar får istället 
saffransröda dräkter som för-
knippas med mognad. Det sista 
steget, införlivningen, avslutas 
med att kandidaten upprepar 
de åtta mai chii-reglerna och 
mässar buddhistiska texter på 
pali. Sedan delas blommor, 
pengar och gåvor ut till alla 
deltagare, och för att ge kandi-
daten framgång i sitt framtida 

liv som ordinerad hälls vatten 
över hennes händer. 

De binära oppositionerna
I “60-talsklassikern “Renhe-
ten och fara” skriven av Mary 
Douglas, tas betydelsen av bi-
nära oppositioner och även hur 
kroppen fungerar som en me-
tafor för samhället. De grupper 
som fruktar yttre hot är noga 
med att vakta sin gränser, där 
saker och ting passerar in och 
ut, det är på detta vis som det 
uppkommer tabun kring krop-
pen och hur man bör handskas 
med den. Om man skulle an-
vända sig av binära oppositio-
ner när man granskar buddhis-
men ser man ganska snart hur 
genomsyrad religionen är av 
motsatser som rent/orent, kallt/
varmt, manligt/kvinnligt. Dessa 
oppositioner är oftast kopplade 
till kroppen som t.ex. kvinnans 
kropp som den varma, orena, 
läckande och tvetydiga kontra 
mannens svala, rena och otve-
tydiga. Man kan fråga sig när 
dessa oppositioner uppkom, 
och om anledningen till att 
de fortfarande existerar i det 
thailändska samhället är p.g.a. 
deras funktion som ett maktme-
del för att förhindra kvinnans 
intrång i den religiösa sfären 
och istället hålla henne kvar, 
bunden till hemmet. Uppfatt-

ningen om kvinnan som oren 
och hennes roll som smutsfläck 
“matter out of place” som Mary 
Douglas hade uttryckt det, i 
den religiösa världen, skulle 
man delvis kunna kalla för en 
symbolisk kontroll som är svår 
att bryta. Det är en kroppsfix-
erad världsåskådning som inte 
gagnar kvinnan utan istället 
legitimerar en redan rådande 
elit, sanghan. Om det heliga och 
rena skall kunna existera måste 
det alltid finnas något som sta-
tuerar dess motsats. Mai Chiis 
utbredning i Thailand, även då 
de existerar utanför de formella 
strukturerna, gör att de blir de 
alltmer synliga och mer accep-
terade. Men vad kommer att bli 
den binära oppositionen till det 
manliga religiösa vara om kvin-
nan inte längre kopplas till det 
sekulära? Om Mai Chii lyckas 
bedriva en symbolförskjutning 
och inte längre förknippas med 
det orena och sekulära, kommer 
den symbolförskjutningen gälla 
alla kvinnor eller enbart dem i 
de religiösa sfärerna? Mai Chiis 
medel för att bli accepterade 
inom den religiösa sfären har 
delvis varit att förneka det som 
är kvinnligt, frågan man ställer 
sig är om det är ett steg framåt 
i eller ett steg bakåt i uppfatt-
ningen av genus… 

Olivia Wronski
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Vattenbrist
För varje svensk går det 133 människor utan dricksvatten i världen. Om du ser fyra stora 
skolklasser framför dig är det alltså ungefär så många som har problem att stilla sitt vatten-
behov, bara utifrån dig. 

För varje person du möter blir 
det ytterligare fyra skolklasser 
och för hela Sverige landar det 
på 1,2 miljarder människor och 
siffran fortsätter att öka. I de 
flesta stora konflikter i världen 
är vatten inblandat, inte minst 
är det en viktig aspekt i Israel/
Palestina-konflikten. 

Vi svenskar konsumerar dagli-
gen 6000 liter vatten per person, 
men gör bara av med 300 liter i 
hushållet. Resten kommer från 
alla varor vi köper, enligt John 
Anthony Allan som har tagit 
fram det så kallade ”Vattenfot-
avtrycket”. Som ett exempel 
används 10 000 liter vatten vid 
framställningen av ett par jeans, 
och då fabrikerna ofta finns på 
platser där människor är fat-
tiga och vattenbrist råder är 
det förödande för befolkningen 
där. Ett annat exempel är att det 
krävs 140 liter vatten för att göra 
en kopp kaffe. Alltså mycket 
mer än det som hälls i kaffeko-
karen. Idag används ca 70% av 
den totala vattenförbrukningen 
inom jordbruk, vilket är den 
största miljöboven enligt WWF. 
De menar att 60% av vattnet 
som jordbruket använder slösas 
bort på grund av läckande 
bevattningssystem, slöseri inom 
jordbruksmetoderna, kemikalie-
föroreningar och brukandet av 
grödor opassande för terrängen. 
I denna statistik ingår då även 
bomullsplantorna som används 
för tillverkningen av jeans och 
andra klädesplagg.

Allt eftersom vattenbehovet 
ökar kommer vi längre ifrån 
att tillfredsställa behovet. Då 
befolkningen eller företag högre 

upp längs en flod ökar sin vat-
tenanvändning blir ibland de 
boende längre ner utan vatten. 
I vissa fall har floder upphört 
att existera överhuvudtaget, och 
när floderna torkar ut påverkas 
även sjöarna som är beroende 
av dem. Som ett resultat av det-
ta har döda havet sjunkit med 
25 meter de senaste 40 åren. Att 
polarisen, glaciärer och isen från 
Himalaya håller på att smälta är 
inte nytt, vilket också kommer 
påverka världens befolkning till 
stor grad. En miljard människor 
är beroende av smältvattnet från 
Himalayaisen och om den för-
svinner innebär det på sikt att 
människor lämnas utan tillgång 
till dricksvatten. En höjning av 
havsytan som resultat av po-
lar- och Grönlandsissmältning 
kan få saltvatten att tränga in i 
många sötvattensjöar och skapa 
stor förödelse för många nu be-
bodda landmassor som kommer 
att översvämmas. Maldivernas 

framtid är beroende av en snabb 
förändring av den nuvarande 
globala uppvärmningen, landets 
och öarnas högsta punkt ligger 
2,3 meter över havet.

Nu den 29 november till den 
10 december hålls COP 16 i 
Cancun, Mexico. Det är ett 
möte arrangerat av FN som en 
fortsättning på köpenhamns-
mötet förra året. USA och Kina 
har varit mycket i blickfånget 
under de senaste åren i frågan 
om klimatförändringarna då de 
har varit motvilliga att skriva på 
avtal. Kanske USA specifikt då 
deras ekonomiska utveckling 
har bidragit mycket till dagens 
kritiska läge, och att det kom 
fram att USA delvis vägrade att 
skriva på avtal under Rio Earth 
Summit 1992 för att de trodde 
sig ha större chans att kunna 
stå mot en klimatförändring än 
andra länder. Detta menade de 
skulle ge dem ett övertag. 

Det har kommit varningar i 
många år. Vid millennieskiftet 
sades det att en tredjedel av 
världens befolkning innan 2025 
skulle vara drabbade. Idag me-
nar FN att en femtedel av värl-
dens befolkning inte har tillgång 
till dricksvatten, vilket betyder 
att siffran har stigit snabbare än 
man tidigare trott.
Världens länder har många fler 
miljöproblem att diskutera. Jag 
hoppas att de jobbar tillsam-
mans och kommer fram till 
något, då det behövs en radikal 
förändring om inte Maldivernas 
befolkning ska behöva börja 
bygga en ark.

Beatrice Rindevall

Foto: John Hodgson
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Att utrota svälten

Hungern i världen är knappast en ouppmärk-
sammad fråga. Liksom klistrad finns den där, 
högst upp på dagordningen, inte minst som 
det första av FN: s millenniemål: Innan 2015 
ska andelen av människor som lider av hunger 
halveras. Precis som andra halvan av målet visar 
- även andelen människor som lever på under en 
dollar per dag ska halveras, är det ofta en fråga 
som kopplas ihop med fattigdomen. Sambandet 
innehåller förstås den givna aspekten att utan en 
inkomst blir det svårt att köpa sig den mat man 
behöver, men vill man dra frågan längre än så, 
blir relationen dem emellan än mer komplex. Pre-
cis som att fattigdom kan innebära så mycket mer 
än avsaknaden av pengar, kan hunger orsakas av 
så mycket mer än att inte ha råd att köpa mat.
På global nivå minskade andelen människor 

som lider av kronisk undernäring sedan 90-ta-
let. Denna positiva trend avbröts dock under 
2008 och idag lever över en miljard människor i 
hunger eller med kronisk undernäring, samtidigt 
som befolkningen ökar. Enligt FN och Europeiska 
Kommissionen har trenden ändrats på grund av 
den ekonomiska och finansiella krisen och de 
stigande matpriserna. Frågan kvarstår dock hur 
världens fattigaste människors matförsörjning 
har kommit att bli så pass beroende av västvärl-
dens konjunktursvängningar. För att hitta svaren 
på dessa frågor måste vi gräva djupare, ända ner 
i själva jorden vi lever av och den mark vi brukar. 
Hur använder vi marken?  Vem använder mar-
ken? Hur ska vi kunna prioritera bland alla dem 
som gör anspråk på vår begränsade jord?

- Kan hungern halveras till 2015?

Framtidens markanvändning
Text & Foto: Ulrika Rönmark

M I L J Ö
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Att konsumera

Att försörja

- Vem använder marken och är den  
västerländska livsstilen förhandlingsbar?

- Hur använder vi marken och hur hänger energiförsörjning och markanvändning ihop?

Det var länge sedan vi globalt passerade gränsen 
för vad som långsiktigt skulle vara en hållbar 
konsumtion. Det visar Världsnaturfonden, som 
tillsammans med Global Footprint tar fram sta-
tistik över mänsklighetens ekologiska påverkan 
genom att omräkna det som konsumeras till den 
markyta som kärvs för att kunna framställa och 
absorbera utsläppen från de varor, den mat och 
den energin vi gör av med under ett år. I år passe-
rade vi gränsen för hållbarhet redan i augusti och 
lever, enligt detta räkningsätt, fram till årsskiftet 
på naturens sparkapital. 
Hur ser då utvecklingen ut? När man började 
mäta på detta sätt för 50 år sedan gjorde man 
jämförelsen att det skulle räcka med ett halvt 
jordklot för att täcka vår konsumtion. Idag ligger 
vi på 1,5 jordklot. Trots det ofattbara i att vi lever 
så pass mycket över våra resurser är ändå siffran 
relativt låg, mycket beroende på utvecklings-
världens begränsade konsumtion. Hade alla på 
jorden istället levt som en genomsnittlig svensk 
hade vi behövt nästan tre jordklot och hade vi 
levt som en amerikan hade vi behövt fem.
Förutom energianvändningen, som vi återkom-
mer till i nästa stycke, är det inte ovanligt att 
köttkonsumtionen pekas ut som en av de största 
bovarna i dramat. Eftersom köttproduktionen 
inte bara kräver markyta för själva djuren utan 

även mark för foderproduktion tar industrin 
stora arealer i anspråk. I en rapport från Sveriges 
Lantbruksuniversitet, har man exempelvis kom-
mit fram till att en blandkost innehållande kött 
kräver ca 2 300 kvadratmeter åker och ca 800 kva-
dratmeter naturbetesmark per person och år.  För 
laktovegetariska kost krävs ca 1 500 respektive 
100 och för vegankosten endast ca 1 000 kvadrat-
meter åkermark. Även om dessa siffror är mer 
fingervisningar än fakta ger de oss ändå en bild 
av förhållandet mellan kött och markanvändning. 
Till detta kan också tilläggas att det idag är den 
rikaste femtedelen av jordens befolkning konsu-
merar 40 % av det globala utbudet på nötkött.

Vår användning av fossila bränslen är en av 
anledningarna till att vår resursförbrukning går i 
taket och diskussionerna är många om hur vi ska 
kunna göra vår energiförbrukning hållbar. Ett på 
sista tiden uppmärksammat alternativ till fossila 
bränslen är det förnybara biobränslet, exempelvis 
etanol och biodiesel som framställs av bland an-
nat sockerrör och palmolja. Protesterna har dock 
varit stora eftersom framställningen kräver så 
stora markarealer och att det innebär en konflikt 
med världens livsmedelsproduktion. Eftersom 
det är en växande industri tas ständigt nya mar-
ker i anspråk och den undanträngda livsmedels-
produktionen måste även hitta ny mark, något 
som kan resultera i både omvandling av naturliga 

gräsmarker och avverkning av regnskog. 
Även om det fortfarande är USA och Brasilien som 
är de ledande producenterna av biobränsle har 
även Afrika kommit på tapeten och intresset för 
markinvesteringar växer ständigt både från euro-
peiskt och kinesiskt håll. Eftersom det i många län-
der saknas formella regler för storskaliga marköp 
är det inte ovanligt att lokala jordbrukare kommer 
i kläm. Människor kan bli avhysta, förlora sina in-
komstbringande markresurser och därmed tvingas 
flytta till städernas slumområden och fattigdomen 
ökar. Plötsligt är vi återigen tillbaka i fattigdoms-
problematiken där vi började resonera och fortfa-
rande lika långt från en hållbar lösning.

M I L J Ö
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Att välja
- Hur ska vi prioritera bland alla markanspråk?
Vi står alltså inför en enorm utmaning om vi ska 
kunna tillfredställa alla de som gör anspråk på 
den mark vi har att bruka. Kanske är det inte 
möjligt. Kanske behöver vi tänka nytt.  Kanske 
behöver vi tänka om. Vilken roll kommer mark-
användningen spela i framtiden?
Gunilla A. Olsson, professor i humanekologi vid 
Institutionen för globala studier, Göteborgs uni-
versitet, skriver i tidskriften Miljöforskning om 
den problematiska relationen mellan framställ-
ning av biobränsle och matproduktion. Hon me-
nar att vi i den närmaste framtiden allt tydligare 
kommer att se hur marken hamnar i centrum för 
politiska konflikter. Från att förr ha handlat mest 
om områden med olje- och mineralfyndigheter, 
har man i dagens kontext av globala klimatför-
ändringar rört sig mot en situation där konflik-
terna även kommit att handla om tillgången av 
mark för odling av mat och energi. 
Finns det då något sätt att få marken att räcka 
för alla dessa anspråk: en hungrande befolkning, 
en västerländsk köttbaserad livsstil och ett säk-
rande av energiförsörjningen? Kenneth Hermele, 
som bland annat doktorerar i humanekologi vid 
Lunds universitet, menar att i den mån vi inte 
”hittar” ny odlingsmark eller får ett tekniskt 
genombrott och kan börja producera en andra ge-
nerations mer energieffektiva biobränslen, är det 
enda alternativet som återstår för att kunna säkra 
matförsörjningen och användandet av biobränsle 
att begränsa köttandelen i vår kost. En vegansk 
kost skulle enligt Hermele kunna innebära att vi 
kan försörja en växande befolkning med ett kalo-
riintag i västerländska mått flera gånger om, men 
eftersom det kanske är en aning orealistiskt att 
tänka sig en sådan omställning presenterar han 
även ett annat alternativ:
Med en måttlig livsstil, med endast 20 % anima-
liskt baserad kost, kan jorden föda en växande 

befolkning med ett genomsnitt i stil med de rika-
re ländernas livsstil och fortfarande ha betydande 
markarealer för biobränsle kvar.
Trots det svåra i att föreslå livsstilsförändringar 
tycker Hermele ändå att dessa jämförelser ska tas 
seriöst eftersom de visar på den grundläggande 
konflikten när det gäller markanvändning: En 
växande världsbefolkning med en västerländsk 
livsstil kommer inte kunna försörja sig på dagens 
odlingsbara ytor.

Läs mer: Kenneth Hermelses What if? Agrofuels 
and Land Use Scenarios from Fancy to Folly: http://
www.hek.lu.se/upload/Humanekologi/Hermele.What.
if.stories.pdf

Foto: Ellen NilssonUlrika Rönmark,
Skribent & Webbansvarig
för utblick.org.
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Vilka aktörer tror du kommer ha mest inflytande 
på den globala politiska arenan  de kommande tio 
åren?
 
Ingvar Carlsson, 
före detta stats-
minister, numera 
ordförande i FNs 
oberoende Rwan-
da-kommission.
”Indien, Kina och 
Brasilien kommer 
att bli viktiga aktö-
rer på den politiska 
arenan. I framförallt 
Asien är det mycket 
oroligheter och kan 
man lösa det vore det självklart till deras fördel. 
Förhoppningsvis öppnar Kina och Indien upp 
för multiregionalism genom ökat samarbete med 
grannländerna. Oavsett så är det USA och EU 
som kommer förlora i inflytande. Som översta-
ligt organ är FN fortsatt oerhört viktig, utan FN 
skulle det vara kaos i världen.”
 

Vilka trender kommer överföras och utvecklas 
vidare in i det kommande decenniet och få fortsatt 
stort inflytande, eller kanske återuppstå? 
 
Johanna Koljonen, 
kulturanalytiker, 
filmkritiker, förfat-
tare, skribent, pro-
gramledare för P3 
kultur.
”Som en följd av bl.a. 
EU:s federalisering, 
globaliseringen gene-
rellt och förstås alla 
nätverk på internet 
som går på tvärs och 
inte begränsas av var man befinner sig eller vem 
man redan känner kommer vi att se en minskad 
betydelse för nationalstaten som grund för indi-
viduell identitet. Det kommer att leda till ett  ökat 
intresse för lokal och regional kultur och politik 
– vare sig det gäller gräsrotslösningar på lokala 
problem, grannverksamheter eller community-
teater. Och det är nog på tiden!”   

Foto: www.riksdagen.se
Foto: Creative Commons

Lennart Wohlgemuth, professor och före 
detta direktör för Nordiska Afrikainstitutet.
”Det kommer att bli allt svårare att som grund-
läggande villkor för att lämna bistånd ställa krav 
på en demokratisk utveckling i mottagarlandet. 
Och även att finna vägar att ge stöd till en sådan 
utveckling. Det viktigaste är dock att biståndsgi-
varen aktar sig att ta över ansvaret för de refor-
mer som krävs för att uppnå en demokratisk 
utveckling. Ansvaret måste hela tiden ligga på 
de som i landet självt skall kunna ställas till svars 
för den politik som landet för. Ger biståndsgiva-
ren regimen en chans att lägga ansvaret på dessa 
så kommer regimen att ta denna och ta ifrån 
befolkningen möjligheten att ställa de sina still 
svars. Detta har vi alltför många exempel på i 
det förflutna och måste till varje pris undvikas. I 
grunden kan endast demokrati växa från ett tryck 
inifrån landet självt. Finns detta så kan kanske 
biståndet ge ett försiktigt stöd till denna utveck-
ling.”
 

Anders Pettersson, före detta ledamot i  
Forum Syd 
Det är förstås en jättesvår (omöjlig) fråga att be-
svara. När det gäller folkrörelsebiståndet tror jag 
att det kommer att stå sig relativt starkt sett till 
den totala volymen från väst/OECD-länder. Dä-
remot tror jag att antalet aktörer som verkar med 
skattemedel i en eller annan form kommer att 
minska där de stora ”koncernerna” kommer att ta 
över medan de mindre gräsrotsorganisationerna 
kommer att slås ut.
När det gäller det bilaterala biståndet tror jag 
inte att det blir utkonkurrerat från ex Kina i den 
bemärkelsen att det inte behövs, däremot tror jag 
att man måste rikta in det än tydligare på korrup-
tionsbekämpning och demokratiseringw, vilket 
jag också tror kommer att ske. Det kommer säkert 
att bli allt hårdare villkorat. Korruptionsbekämp-
ning får dock inte ske genom genom en övertro 
på redovisning och revision utan ska inriktas på 
att förändra strukturer i samhället.

A K T U E L LT

Med tanke på den utveckling vi ser i väst med resultatbaserat bistånd, i kontrast mot exempelvis Kinas 
”villkorsfria” bistånd, hur tror du att biståndet som verktyg för långsiktiga demokratiska lösningar kom-
mer utvecklas/förändras de kommande tio åren? 

Frågor som kräver svar    Redaktör Karin Unde

  38



Foto: Henrik Ström

Uppmärksammat
 
Esayas Isaac, bror till den 
fängslade Dawit Isaac.

”Tyst diplomati har inte fungerat. 
Vi sätter istället vårt hopp till EU 
och att de ska kunna utföra på-
tryckningar, just nu känns det 
hoppfullt. Men för att stoppa den 
Eritreanska regimen krävs det ett 
tryck inifrån, att folket reser sig.”

A K T U E L LT

Den 27:e oktober 2010 fyllde 
Dawit Isaac 46 år, och hade 
då suttit fängslad i Eritrea utan 
rättegång i nio år. Journalisten 
Dawit Isaak flydde från Eritrea 
till Sverige 1987 och blev svensk 
medborgare 1992. När Eritrea 
blev självständigt åkte han till 
hemlandet och blev delägare i 
tidningen Setit. Han fänglades 
i september 2001 efter att ha 
publicerat kritik mot regimen. 

FAKTA         DAWIT ISAAK

”Jag ska göra kaos med han”
  ”Laserturken” på Youtube om vad som händer 

ifall han hittar Malmös laserman.

”Trots att ingenting tyder på att gärnings-
mannen är etniskt svensk tycks det i mass-
medias ögon inte bara stå klart att skytten 
är etnisk svensk utan dessutom en svensk 
rasist”

Realistens hemsida, Sverigepartiets tidning  
om den ”Nya lasermannen”.

”Du kommer aldrig våga, du är för feg”
Kommentar på Flashback forum när användaren  

”lurifaxflux” meddelade att han tänkte ta livet  
av sig live på internet.

”Most nations believe the USA was behind 
the 9/11 attacks” 

Mamhoud Ahmadinejad, Irans president
(The Guardian)

”Liu Xiaobo är en dömd kriminell. Att ge No-
belpriset till honom är det samma som att 
uppmana till kriminalitet”

Ma Zhaoxu, presstalesman på kinesiska UD.  
(SvD)

SAGT OM SAKERFilmtips
Metropolis, 1927, Fritz Lang.
Dystopins mest klassiska filmverk. 
Filmen utgjorde på många sätt 
både höjd- och slutpunkten på stum-
filmsepokens science fiction-filmer 
och har influerat filmer fram till idag  
såsom Bladerunner, Star wars och 
The Matrix. Handlingen utspelar sig 
i staden Metropolis där arbetarna 
lever i extrem, fattigdom och de 
rika i närmast paridisiska miljöer. 

Boktips
The road, 2006. Cormac 
Mcarthy.
Romanen följer far och son genom 
ett post-apokalyptiskt landskap som 
alltid är grått, nästan allt liv är utro-
tat efter en katastrof x antal år tidi-
gare. Inga platser namnges, inga 
personer eller tidsangivelser heller. 
I boken beskrivs deras flykt söderut, 
den ständiga hungern, kylan och 
rädslan för kannibaler. Fokus ligger 
på fadern inre kamp mellan sin 
dödslängtan och att hålla sig vid 
liv för sin son. Boken berör  psyko-
logiska dilemman för en människa 
som ständigt balanserar mellan liv 
och död. Faderns förhållande till 
sonen, en pistol med två patroner, 
”en till mig, en till dig”. 
En bok som präglas av den av-
skalade och döende miljön, vilken 
kontrasteras mot alla de känslor 
som ryms i dessa två människor. 
Smärtsamt, subtilt och finstämt. 
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Läsaren bjuds på en historisk 
resa med upprinnelsen i Ameri-
kas upptäckt genom Columbus 
och de tidiga kolonisatörer-
nas upplevelser av landet och 
ursprungsbefolkningen. Paral-
lellt beskrivs även hur deras 
världsuppfattning bidrar till 
skapandet av den amerikanska 
identiteten och de faror som 
ständigt hotar dess existens. 
Intressantast är diskussionen 
kring hur kolonisatörerna 
kämpar för att frigöra sig från 
det europeiska arvet samtidigt 
som de konfronteras med både 
indianer och svarta.

Logiken i Campells resonemang 
bygger på antagandet om att 
identiteter inte är i förväg givna 
utan något som samhället och 
individer konstruerat. Men det 
är först i en dikotomisk uppdel-
ning man människan kan tolka 
sin egen och andras identitet 
även om denna tolkning stän-
digt utsätts för förändrande 
påtryckningar. För att kunna 
veta vem man är, måste man 
ju samtidigt definiera vad man 
inte är och förändringar i den 
egna identiteten kan upplevas 
som hotfullt. Denna syn på 
identiteter bär Campbell med 
sig upp på den internationella 
arenan där stater är aktörer, och 
som titeln avslöjar är framväx-
ten av den amerikanska utri-
kespolitiken och säkerhetstän-
kandet ett genomgående tema 

i boken. Genom att ta med sig 
identitetslogiken in i tolkningen 
av politikens framväxt ökar 
förståelsen för hur man reso-
nerat sig fram den poltik USA 
för idag. Farans diskurs är en 
ständigt närvarande ingrediens 
i det amerikanska tänkandet 
då man har fått föra en ständig 
kamp för sin överlevnad ändå 
från upptäckten fram till idag. 
Parallellt med bokens allvarliga 
budskap kan läsaren även få 
tillfällen att dra på smilbanden 
när Campbell redogör för vissa 
på gränsen till löjeväckande 
beskrivningar och jämförelser 
mellan vad som konstituerar 
den amerikanska identiteten 
och vad som tillskrivs 
deras fiender. Inte 
kunde man väl ana 
att bolshevikerna 
givetvis måste ha 
propagerat för 
våldtäckt och 
mordbrand när 
amerikaner 
ansett sådant 
beteende både 
är omora-
liskt och fel.  
Och som 
Campbell 
skriver, 
ingen-
stans 
käm-
par 
man så 
hårt i 

att försvara sin identitet som i 
Amerika, trots att definitionen 
av amerikanism är oklar. Men 
det viktigaste av allt är att vara 
trogen det amerikanska idealet 
och ständigt försvara det mot 
allt oamerikanskt. Minsta tvivel 
eller kritik mot det amerikanska 
kan tolkas som ett direkt hot, är 
ni inte med oss är ni emot oss.      

David Campbell är dokumen-
tärfotograf och professor i inter-
nationell politik. Han är verk-
sam vid flera olika universitet 
bland annat i Beijing Foreign 
Studies University, University 
of Bolton och Coventry Uni-
versity. Utöver det är han aktiv 
som föreläsare för flera NGO:s 
och konsult för UNICEF.

Charlotte Marie

B O K R E C E N S I O N

“Writing Security, United States Foreign Policy and the Politics of Identity”, av David Campbell. 

Writing Security erbjuder spännande läsning till både den 
insatte såväl som novisen inom internationella relatio-
ner. Bokens ämne är i grunden tungt och akademiskt men 
Campbells lättsamma språk ger en god introduktion till 
grunden av identitetspolitiken och visar sedan på hur USA 
skapat sin säkerhetspolitik sedd utifrån det perspektivet.

Amerikanism framför allt
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A K T U E L LT

Den här texten är till er som 
faktiskt läser den här tidningen. 
Till er som faktiskt tycker om 
och förstår det ni läser. Ni är en 
liten jobbig grupp där ute, en 
grupp som är aningen för smart 
för ert eget bästa. En grupp som 
hänger med i alla konfl ikter, 
kriser och krig. Ni hänger med 
på båda sidor av skott linjen, ser 
för- och nackdelar, analyserar 
och proklamerar. Jag tror inte 
ni förstår smärtan som uppstår 
när man pratar med er, vilka 
komplex ni skjuter i höjden, 
vilken ångest ni skapar.
Det börjar alltid likadant, lite 
lätt  sådär, man snuddar i kan-
terna på den diskussion som 
snart kommer ta fart. De rubri-
ker jag lyckats snappa upp från 
Aft onbladet (eft er att  ha rensat 
bort en elak IDOL-jury, Ameri-
kas hemskaste tatuering och en 
V75-vinst från Säffl  e) kommer 
äntligen till sin rätt . Man vet 

att  det är i Eritrea som Dawit 
Isaak sitt er, man har koll på 
skillnaderna mellan Palestina 
och Israel. Man förstår konfl ik-
ten i Afghanistan någorlunda. 
Men dett a i sinnet släpper jag 
på tamparna och lämnar den 
trygga bryggan, jag låter mig 
helt enkelt omedvetet driva rakt 
in i en oceanorkan. 

Först är den svår att  upptäcka, 
jag lyckas fl ika in betraktelser, 
kanske till och med en syn-
punkt. Det är nu allt vänder. För 
hade det varit bra där så hade 
det varit bra där. Så är oft ast inte 
fallet, för nu kommer stormen 
– följdfrågorna. Det är inte oft a 
man kommer undan, nästan 
aldrig. Nu sitt er man där och 
önskar att  man hade läst den 
där DN-artikeln lite noggranna-
re. Att  man släppt blicken från 
de befängda festbilderna på Fa-
cebook och istället fokuserat på 

något viktigare. Varför bryr jag 
mig egentligen om Lindsey Lo-
hans drogmissbruk? De smarta 
följdfrågorna haglar ner och 
svaren beter sig som fj ällämlar 
på en dyr vandring runt Gei-
rangerfj orden, de vill helt enkelt 
inte komma fram. Mitt  skepp 
har förlist och jag simmar runt i 
ett  hav av skam. 

Men det här numret av Utblick 
handlar om framtid. Framtid är 
ett  vackert ord. Ett  ord fullt av 
hopp och tro att  det kommer 
bli bätt re, snart. I framtiden. 
Det är framtiden som gör att  
jag bygger nya båtar och kastar 
mig in i nya diskussioner. För 
i grund och bott en är jag bara 
avundsjuk givetvis. Jag vill vara 
som er, era smarta jävlar. En 
vacker dag kommer jag lyckas. I 
framtiden. 

Erik Salmonson

Smärtan i att inte hänga med 
Illustration: Josephine Johansson
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On May 21st a group of UF 
members set off to Stockholm to 
discover more about Sweden’s 
role in international develop-
ment and democracy building.  
Our first appointment was at the 
Swedish International Develop-
ment Agency (SIDA) in the leafy 
Östermalm district.  SIDA had 
brought together Jakop Dalun-
de, a spokesperson for the youth 
section of Miljöpartiet (Envi-
ronmental Party) and Birgitta 
Ohlsson, EU minister from the 
liberal, centre-right Folkpartiet 
(People’s Party) for a debate on 
the ‘rich world’s responsibilities’ 
to developing countries.  They 
started with a prepared discus-
sion and then faced a number 
of questions from the audience.  
They were asked whether there 
was a relationship between 
free trade and development, to 
which Birgitta replied there de-
finitely was. She cited Sweden 
as a prime example of a country 
had grown wealthy through a 
free trade regime and argued it 
was therefore Sweden’s duty to 
encourage free trade in poorer 

countries to help their develop-
ment.  Jakop didn’t agree, howe-
ver, arguing that poor countries 
cannot compete with richer 
countries in a free trade regime 
and therefore need to protect 
their industries to develop.  
When asked about their attitude 
towards Sweden’s aid budget, 
Birgitta proudly announced that 
her party had been the major 
proponent for Sweden to allo-
cate 1% of its GNP to aid – the 
highest budget proportion allo-
cated to aid in the world.  Jakop 
countered, however, that 1% 
was not enough to give in aid 
and money alone would not be 
sufficient to cover the develop-
ment gap between rich and poor 
countries.  He argued that rich 
countries that benefitted at the 
expense of developing countries 
have an obligation to provide 
them with expertise and techno-
logy to help them grow in a sus-
tainable way. At the same time, 
they must work to make their 
own societies more sustaina-
ble.  He also warned that funds 
for aid often appeared to be 

larger than they were in reality 
as debt relief,  aid and security 
funds were often combined and 
loosely termed ‘overseas aid’, 
thus it was important that 1% of 
Sweden’s GNP was being spent 
solely on aid.  Whilst Jakop and 
Birgitta held different positions 
on Sweden’s role in develop-
ment, it was hardly a fight to 
the death.  Both were extremely 
polite in their disagreements - 
presumably neither wanted to 
appear critical of development 
given that they were being 
hosted by Sweden’s Agency for 
Development.

 UF’s second engagement was 
with the International Institute 
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for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA) who are 
based across the city in Gamla 
Stan.  If a building’s location 
reveals its importance, then 
IDEA clearly has high status.  
Their headquarters occupy a 
historic building on its own 
island, surrounded on all sides 
by the canals which glistened 
with sunlight as we approached.  
Once inside, we learnt why they 
were so significant.  IDEA is an 
intergovernmental organiza-
tion recognised by the UN as 
the one of the world leaders in 
supporting democratization.  
We met one of their programme 
officers who described the ideas 
behind IDEA.  They work in 

over thirty countries promoting 
‘democracy’ which they see as 
‘a process involving political 
equality and popular control’ 
which involves ‘basic human 
security, rule of law and respect 
for basic human rights’.  They 
provide information resources, 
democracy assessment tools 
and support elections to be free 
and fair.   Significantly, they’re 
also an organization with global 
reach that has its headquarters 
in Sweden, rather than New 
York or Geneva. As the debate 
at SIDA had shown, Sweden’s 
role on the international arena is 
active and important, although 
by no means unproblematic.  
Over dinner the UF delegation 

pondered whether the trip had 
made us more or less scepti-
cal about buzzwords such as 
democracy or development.  
We decided that both could 
be bent to suit virtually any 
purpose abused but SIDA and 
IDEA are doing good work 
critically assessing both con-
cepts before attempting to apply 
them in countries around the 
world.  Mentally stimulated but 
physically exhausted UF then 
boarded the train back to Göte-
borg – thanks to everyone who 
participated to make the trip 
such a success!

Rosa Crawford

Photo: Rosa Crawford

U F  I N F O

43




