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I en dyster omvärld, präglad av diskussioner kring 
teppanyakihällar, Tea party-rörelser och frisläppan-
det av Aung San Suu Kyi. Där snöblandat regn sluter 
sig likt en filt över Göteborg och infiltrerar varje ut-
rymme med sina blöta fibrer – fungerar julen som en 
högtid där människor samlas och där den vardagli-
ga tristessen byts mot välbehövlig rekreation och ge-
menskap. Julen är dock inte en okomplicerad högtid. 
För många innebär den ett ohälsosamt stresspåslag i 
jakten efter de mest unika julklapparna och för vissa 
ensamma själar blir ensamheten högst påtaglig. 

Julen är konsumtionens högtid och anklagas ofta för 
att vara en köpfest kidnappad av multinationella 
företag. Julen symboliserar mer än överdimen-
sionerade berg av julklappar, delade meningar 
kring lutfisk och sockermarinerade tänder. 
Ur ett Utrikespolitiskt perspektiv - vad be-
tyder det att många människor handlar 
enorma mängder julklappar med insikten 
att personen som ska få paketet förmod-
ligen inte kommer att uppskatta gåvan? 
Vad innebär den julrea, där människor 
hämningslöst konsumerar massprodu-
cerade lycraplagg, som de inte skul-
le ta i med tång i vanliga fall, bara 
för att de bär en röd prislapp? Vad 
betyder den här insiktslösa kon-
sumtionen för vår omvärld?

Detta temanummer av Utblick 
belyser julen ur flera olika per-
spektiv, men med ett fokus på 
konsumtion. Vad har vi för mo-
tiv bakom vår konsumtion? Hur 
inverkar den på vår omvärld i 
form av människoexploatering 

och hur påverka transporter över hela jordklotet 
vår planet? Konsumtion, och de bakomliggande 
drivkrafter som får oss att konsumera, är i högsta 
grad utrikespolitik. Är konsumtion enbart negativt 
eller kan konsumtion ha positiv inverkan på vår 
omvärld? Kan så kallad hållbar konsumtion, i form 
av exempelvis Fairtrade-varor, gör livet enklare för 
kaffeodlaren i Costa Rica, eller är det enbart en iden-
titetsmarkör för innerstadshipstern, som redan har 
allt, och är det något fel med denna identitetsmar-
kör? Detta nummer är en ansats till att besvara de 
frågorna.

Detta är det sista numret av Utblick för år 2010. 
Skribenter, illustratörer eller andra kreativa 

motorer, är välkomna att kontakta mig 
om ni vill bidra till vårens nummer av 
Utblick. 

Joyeux Noël! 

My Morinder
Chefredaktör och 
ansvarig utgivare, 

 Utblick

Julen och konsumtionen Våren 2010. Handelshögskolan 
i Göteborg. Runt 500 personer 
väntar på en föreläsning med 
Carl Bildt. ”I denna lokal får 
högst vistas 350 personer samti-
digt”. Alla är otåliga, undrar om 
de får komma in. En halvtimme 
till start och någon kille från ett 
politiskt ungdomsförbund försö-
ker förhandla sig till förtur i kön. 
Säpo är på plats. Universitetets 
väktare också. Var är utrikesmi-
nistern? Allmänt kaos. Vad har vi 
egentligen ställt till med??

Ungefär tre år tidigare tog 
jag min första kontakt med UF. 
Sedan dess har UF vuxit på alla 
fronter – idag har vi en bredare 
och mer omfattande verksamhet, 
betydligt fler medlemmar och en 
mycket stabilare budget än för 
bara några terminer sedan. UF 
Göteborg tar ett allt större ansvar 
i det nationella samarbetsorganet 
UFS, Utrikespolitiska förbundet 
Sverige, och är numera en cen-
tral aktör i Göteborgs studentliv. 

Med en förening som expande-
rar så kraftigt som UF har gjort 
de senaste åren, tillkommer också 
ett ökat ansvar. Mer tid går idag 
åt till att förbättra interna rutiner 
och till att hantera administrativa 
uppgifter. Därför blir det också 
särskilt viktigt att hålla kvar fo-
kus vid vårt gemensamma syfte 
– att sprida och väcka intresse för 
utrikespolitik och internationella 
frågor – och att säkerställa att 

substansen i verksamheten åter-
speglar det syftet. Häri ligger en 
stor utmaning. Under mina år i 
styrelsen har vi försökt skapa en 
organisation med låga trösklar, 
utan onödig formalia och me-
ningslösa hierarkier. En organi-
sation där verksamheten får stå i 
fokus. I UF finns inga arvoderade 
tjänster. Inga instruktioner för in-
struktionernas skull. Inga medal-
jer. Men stora möjligheter att lära, 
att utvecklas och att påverka.

Engagemanget i UF har präg-
lat – och i så många avseenden 
berikat – min studietid. Men när 
vi i slutet av januari väljer en ny 
styrelse på årsmötet, kommer jag 
inte att kandidera på nytt. Stort 
tack till alla er aktiva medlem-
mar som kontaktat föreläsare, 
bokat biljetter, skött bokföringen, 
tryckt material, skrivit artiklar, 
kokat kaffe, författat utskick, fört 
protokoll, satt upp affischer, rest, 
burit, letat, handlat… och disku-
terat. Argumenterat. Bråkat. De-
batterat. 

Ingenting händer utan er. 

Och till alla er som är intres-
serade och vill lära er mer om 
utrikespolitik och internationella 
frågor – ta chansen, engagera er 
och sök till 2011 års styrelse! 

Niclas Martinsson
Ordförande, Utrikespolitiska 

föreningen i Göteborg 

Ordföranden har ordet IV innehåll
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Hansson, Oliva Wronski 
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Omslag: Josephine Johansson
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Utblick är medlemstidning för Utrikes-
politiska föreningen i Göteborg.
Utblick är politiskt och religiöst 
oberoende. Åsikter som framförs är 
skribenternas egna.
Utrikespolitiska föreningen är en 
förening för dig som är intresserad av 
utrikespolitik. Vi anordnar intressanta 
föreläsningar varje vecka.
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medarbetare

Vill du lära dig mer om utrikespolitik och inter-
nationella frågor? Vill du vara med och driva 
Utrikespolitiska föreningen Göteborg? Sök till 
2011 års styrelse!

Styrelsen är UF Göteborgs högsta beslutande 
organ mellan årsmötena – det är kort sagt där 
besluten tas. Förutom en fantastisk möjlighet 
att påverka utvecklingen i UF och träffa nya in-
tressanta människor, får du också en bra merit 
att ha användning av efter dina studier.

Till styrelsen behövs förutom ordförande, vice 
ordförande, sekreterare och kassör också 

ansvariga för föreläsningarna, filmklubben, 
Utblick och PR. Valberedningen består av  
Susanna Forssblad och Oskar Berglund. De 
tar emot intresseanmälningar fram till årsskif-
tet. Årsmötet hålls i slutet av januari.

Skriv ett personligt brev om dig själv och vad 
du är intresserad av. Information om vilka 
styrelseposter som finns för närvarande hittar 
du på hemsidan, men styrelsen kan komma 
att se annorlunda ut 2011 beroende på in-
tresse och behov. Skicka din ansökan och 
eventuella frågor till uf.valberedningen@
gmail.com!

Ny styrelse i Utrikespolitiska föreningen 2011 
– Välkommen med Din ansökan!

Anton Modin
Jag är tjugo år. Fram tills denna dag har min tillvaro fyllts av 
bollsparkande, arbete, mormors kåldolmar, lek och diverse 
andra i sammanhanget ointressanta saker så som studier 
och kreativa upptåg. Denna höst flyttade jag från hemstaden 
Örebro till Göteborg för att studera medie- och kommunika-
tionsvetenskap vid Göteborgs universitet. I övrigt uppskattar 
jag god musik och kantareller.

Jag jobbar med PR för Utblicks räkning och ser fram emot att 
se vartåt vårt arbeta skall ta tidningen.

Josephine Johansson
Under de senaste åren har den konstnärliga ådran växt inom 
mig. Jag gillar känslan av att vara kreativ och inspirerad. Med 
en naturvetenskaplig bakgrund tar jag mig idag äntligen tid 
att skapa. Under hösten 2010 har jag studerat Illustration på 
Berghs School of Communication. Jag är 19 år och drömmer 
om att någon gång i livet vara bosatt i New York för att låta 
mig bli inspirerad av staden som aldrig sover.

Jag kommer förmedla mina tankar om världen till Utblick 
genom illustrationer och målningar, vilket jag hoppas ni kom-
mer tycka om!

Olivia Wronski
Då jag har en faiblesse för sötsaker var det svårt att tacka nej 
till inbjudan till utrikespolitiska föreningens introduktionsmö-
te i höstas där det skulle erbjudas gratis fika. Men istället för 
att kasta mig över kakbuffén blev jag värvad skribent till deras 
tidning “Utblick” som du läser just nu. Efter gymnasiet har 
jag spenderat ett år i Paris, pluggat socialantropologi, samtids-
konstteori, sociologi med ambitionen att till nästa höst påbörja 
psykologprogrammet i Warszawa. 

Utblick har blivit ett fritidsintresse för mig där jag både kan 
lära mig en hel del samtidigt som jag gör något jag tycker 
väldigt mycket om: skriva.

Anna Brumark
Jag tycker om estetiken i tekniska beskrivningar från 60-talet 
och teckningar från gamla populärvetenskapliga böcker.  
Sedan tre månader tillbaka studerar jag Design på HDK, 
Högskolan för design och konsthantverk och flyttade därför 
från Stockholm till Göteborg. Tidigare har jag jobbat på en 
50-tals diner i Paris och gått på konstskola.

Just nu roar jag mig med kollage till Utblick och  
hoppas på att de ska rocka någons julsocka.
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Jag vet att du är väldigt upptagen såhär års och 
att du säkert hela december bombaderats av 
samtal.
Företag som vill boka in dig på julavslutnings-

        fester, köpcentrum som vill att du ska höja mys-
faktorn vid entrén och inte minst barn världen över 
som önskar sig prylar. 

Tomten, jag vet att du är ganska ensam om att ha 
en sådan obalanserad arbetsfördelning – att jobba 
en dag om året och vara ledig övriga 364. Säkert 
skulle du för en gångs skull vilja vara ledig på jul-
afton. Men antagligen är du väl schemalagd också 
denna jul. Därför tänkte jag också ta min chans att 
önska något.

Mina önskningar är nog lite annorlunda jämfört 
med de önskningar du brukar få. Du som jag vet 
ju att julen numera är en extremt kommersialise-
rad högtid och stora delar av alla julfi rare glöm-
mer bort, eller skiter i, varför vi egentligen fi rar jul. 
Tomten, jag är trött på julhetsen och årliga miljard-
rekord för julklappskonsumtion. Ja, jag vet att det 
skulle bli kaos och att många skulle bli besvikna. 
Men om du skulle sluta dela ut julklappar skulle 
många nog komma på att det fi nns viktigare saker 
än presenterna. 
Så gör något du aldrig gjort förut och strejka i år. 
Och låtsas som att du aldrig hört talas om ”Årets 
julklapp”.

Istället, tomten vill jag att du återinför ett annat 
sorts julfi rande. Ett som låter samvaron och gemen-
skapen vara så central att julklappar känns ovik-
tigt. Tomten, jag önskar mig ett julfi rande där alla 
åtminstone är medvetna om att julen är en religiös 
högtid. Även om man inte kan tvinga folk att fi ra jul 

på ett kristet sätt, önskar jag ändå en ökad respekt 
för och fokus på julens kristna traditioner. Och nej, 
jag är inte troende själv. 
Men, kära tomten, så har jag också några andra 
önskningar. Istället för en platt-TV eller ”Årets 
julklapp” som kanske blir en iPhone 4 eller nåt, 
önskar jag mig framsteg vad gäller FN:s millenie-
mål. Det vore en fi n julklapp 2010! 
Vissa av målen går i och för sig ganska bra, men 
svälten världen över får du gärna göra något åt. Om 
1,1 miljarder människor svälter världen över, trots 
att det fi nns tillräckligt med mat för att mätta alla, 
har vi fortfarande en lång väg kvar. Om du hinner 
får du gärna se över målet som handlar om att säkra 
en miljömässigt hållbar utveckling. Här tänker jag 
på minskade utsläpp av växthusgaser och sköv-
lingen av skog, och en positiv utveckling för säk-
ringen av den biologiska mångfalden. Tomten, jag 
vet att dessa önskningar är lite mycket begärt – till 
och med för dig. Men gör vad du kan för världens 
problem, för världen själv verkar behöva lite hjälp 
på traven för att uppnå dessa mål. 

Så tomten, jag vill att du slutar samarbeta med 
alla köpcentrum och att du strejkar från ditt van-
liga jobb i år. Allt för en mindre kommersiell jul. Du 
skulle göra både dig själv och mig en tjänst. Och att 
du istället gör vad du kan för framstegen med FN:s 
milleniemål. Lyckas du med det så tror jag ingen 
klagar om du går i pension nästa år. Men på grund 
av alla miljontals brev du får så drunknar väl mitt 
brev som vanligt i detta jättehav, så att du inte hin-
ner läsa det. Kanske är det därför som historien all-
tid upprepar sig, med den ena julen värre än den 
andra. The must go on.

ROBIN HÖGBERG 

Kära tomten

Illustration: ANNA BRUMARK

U T B L I C K
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Sällan har en presidenthustrus 
garderob blivit föremål för sam-
ma noggranna granskning som 
Michelle Obamas, en uppmärk-
samhet som inte är helt obefogad 
då rikets första dam nu även kan 
benämnas som rikets största re-
klampelare. 

Det var i januari 2009, under 
Barack Obamas ceremoniella in-
troduktion till sitt nya liv som 
president, som det amerikanska 
märket J.Crew, blev ett av de för-
sta klädesmärken som fi ck erfara 
detta fenomen. Under ceremo-
nin dök Obamas två döttrar upp 
iklädda två rockar av märket 

J.Crew medan Michelle Obama 
syntes med Abraham Lincolns 
bibel i sina händer, iklädd ett par 
särskilda skinnhandskar utav 
samma märke. Morgonen därpå 
var J.Crews onlineförsäljning av 
handskar överbelastad och lite 
senare likaså hela sektionen för 
kvinnokläder. 

I december samma år kunde 
man under Nobelfesten skåda 
en elegant Mrs.Obama som kom 
iklädd en outfi t bestående av de-
signerplagg signerade Nina Ricci 
och Calvin Klein. Märken som ef-
ter Nobelfesten kunde skatta sig 
lyckliga då deras kumulativa ök-

ning av klädförsäljning steg upp 
till 772 miljoner dollar, tack vare 
den stilmedvetna presidenthus-
trun. 

Enligt en studie som tidigare 
publicerats i Harvard Business 
Review har de klädesmärken 
som fått sina kläder uppburna av 
Michelle Obama fått en ökad för-
säljning på omkring 2,3 %, något 
som kan kännas föga förvånande 
i det konsumtionssamhälle som vi 
alla är en del av. Men faktum är 
att ingen ung amerikansk kändis 
tidigare har lyckats åstadkomma 
en sådan kraftig effekt som Mi-
chelle Obama när det kommer till 

ökad försäljning av särskilda klä-
desmärken. Men vad är då hem-
ligheten?

Många tror att det är hennes 
äkthet som säljer. Då hon är en 
person tillhörande den politiska 
scenen anses hon vara en god mo-
ralisk förebild till skillnad från an-
dra modeikoner. Konsumenterna 
förstår att Michelles klädval inte 
är tillbehör till ett särskilt yrke, 
så som det är för de modeller 
och skådespelare som gör stora 
reklamkampanjer och fungerar 
som märkens ansikte utåt. Hon 
köper sina kläder av samma an-
ledning som alla andra: därför att 

hon behöver dem, de 
är praktiska, bekväma 
och hon genuint tyck-
er om dem. 

Då hon blandar 
dyra designade ac-
cessoarer: ett skärp 
från Azzedine Alaïa, 
en kofta från Junya 
Watanbe tillsammans 
med enkla basplagg, 
skapar hon den per-
fekta “looken” för den 
vanliga medelålders 
kvinnan som vill klä sig med god 
smak utan att sticka ut för mycket.
Studier har även gjort på Michel-

les medsyster: Frank-
rikes första dam Car-
la Bruni som likväl 
hon anses vara en 
stor modeikon värl-
den över. Men Carla 
Bruni som oftast 
iklär sig mer exklu-
siva märken (John 
Galliano creative di-
rector för Dior, valde 
personligen ut hen-

nes klädsel till hen-
nes senaste besök i 
London), har inte i 

närheten samma påverkan på för-
säljningen som Michelle Obamas 
val av kläder.  

Glöm bort de gammalmodiga reklamuppslagen för kläder 
du allt för länge beskådat i veckotidningarna. Den nya 
marknadsföringstekniken för klädföretagen är enkel: få 
Michelle Obama att bära upp era kreationer! 

Text: OLIVIA WRONSKI Illustration: PABLO FUENTES LEIVA

Hon köper sina 
kläder av samma 
anledning som 
alla andra: därför 
att hon 
behöver 
dem. ”

Ingen klapp 
till mamma? 
– Få inspiration av Michelle Obama

Michelle Obamas klädval 
påverkar miljoner.
Foto: CREATIVE COMMONS
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Låten ”Do they know it’s christ-
mas” från 1984 sjöngs av diverse 
brittiska och irländska artister för 
att samla in pengar till de sväl-
tande i Etiopien. Den ska handla 
om att västvärlden borde vakna 
upp från julklappar och pep-
parkaksbak för att se att världen 
inte är ett snöglittrande landskap 
med en varm brasa och glögg på 
alla håll. Den har spelats in yt-
terligare två gånger, senast 2004. 
Den tar upp den väldigt under-
liga frågan; vet de fattiga att vi 
fi rar jul?

”Let them know it’s christmas time 
and Feed the world”

De flesta av oss tror inte att 
leksakerna vi köper tillverkas 
på nordpolen, och ”Made in 
Sweden”-märkningarna är ex-
tremt sällsynta. De fl esta av våra 
julklappar görs inte av männis-
kor som kommer att kunna köpa 
en kolonilott att vårda ömt efter 
pensionen. Många fattiga vet nog 
att vi fi rar jul. Globaliseringen 
har medfört en större exponering 
av skillnaderna, såväl som en för-
djupning av dem.

”And there won’t be snow in Africa 
this christmas time
The greatest gift they’ll get this year 
is life”

Om vi tar bort faktumet att pre-
senter, snö och julgranar kanske 
inte är det första svältande män-
niskor tänker på, fi nns också en 
poäng i att bara (en del) kristna 
fi rar jul. Och det är inte bara 

kristna som är fattiga och sväl-
ter. Om det kan få oss rika att 
skänka mer genom att göra det 
mer lättillgängligt  kanske det 
fyller en uppgift. Men varför ska 
vi skänka pengar? Av skuldkäns-
lor, av en önskan om jämlikhet 
eller av en känsla av påtryckning 
från samhället? Jag har svårt att 
tänka mig att majoriteten av de 
som skänker pengar gör det med 
Kristus uppoffring i åtanke. Al-
las vår fattigdomsbekämpande 
hjälte Bono sjunger:

”Well tonight thank God it’s them 
instead of you.”

Diskussionen kring hur skill-
naderna bör minskas verkar ald-
rig komma till ett slut. En stor 
anledning till att bekämpa fat-
tigdom har varit för att underut-
veckling har setts som ett hot mot 
den fria världen. Så har synsättet 
varit länge, det sägs att Napoleon 
sa ”Religion is what keeps the poor 
from murdering the rich”. Jag tror 
inte moral och etik hänger på reli-
gionen, det ena utesluter inte det 
andra, men tankesättet att fattiga 
är farliga för rika hänger kvar. 

När vi funderar på våra önskelis-
tor och spenderar tusentals kro-
nor på presenter som vi inte vet 
om mottagaren vill ha kommer 
låten ”All I need is you” att spelas i 
affären. Låten som 2010 spelas för 
de fattiga har den briljanta texten:

”If the world I know was gone to-
day they can take it all, I´ll be okay, 
cause all I need is you. Oh my fear is 
dying with your touch. I hope that I 
don’t ask too much. but all I need is 
you. Let it rain, let the wind blow. 
For as long as I’m with you I’ll be 
alright. Take my hand, cause I won’t 

let go And I promise you the rest of 
my life.”

Jag vet inte vad världens fattiga 
barn säger om den och det kom-
mer vi nog aldrig att få veta. Men 
jag reagerar. Barnen kanske inte 
alls skulle bry sig hur låttexten är 
om den gjorde att de fi ck det bätt-
re, men de kommer att bry sig om 
hur mycket det regnar och hur 
mycket det blåser. De behöver 
äta, dricka, få sjukvård, utbild-
ning och ett hållbart hem, alltså 
snäppet mer än vad låten uttryck-
er. ”Förutsättningarna för en fröj-

defull julförsäljning är goda.” 
menar Handelns utredningsin-
stitut. De förväntar sig ett försälj-
ningssnitt på 6882 kr per person 
under december. Själv tycker jag 
att en bra present är en get. Du 
kan köpa en från getbanken som 
du kan namnge och i present ge 
bort diplomet. Geten däremot 
hamnar hos en kvinna i Afrika. 
Men ett stort ge(t)nomslag kan-
ske är för mycket att hoppas på. 
Förmodligen kommer den vite, 
medelålders, rundlagde Tomten 
att le uppmuntrande åt oss när vi 
slår försäljningsrekord i år igen.

”Do they know      it’s christmas?”
Det är folk överallt, långa köer, julklappar behöver 
handlas och överallt är det blinkande ljus och pipande 
ljud. Dekorationerna har börjat komma upp och de 
klassiska jullåtarna har börjat spelas. Kanske ser vi 
någon organisation som försöker samla ihop pengar till 
de fattiga. ”Idol” försöker göra en kombination jullåt & 
välgörande ändamål. De är inte de första.

Den tar upp den 
väldigt underliga 
frågan; vet de 
fattiga att 
vi fi rar 
jul? ”

Text & Illustration: BEATRICE RINDEVALL

U T B L I C KU T B L I C K
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Fixed gear-cyklar, anteck-
ningsböcker från Moleskin 
och surdegsbröd – metoderna 
för att understryka sin identitet 
är idag många, alltmer sublima 
och till synes aparta. Det är all-
mänt känt att när pöbeln anam-
mar trender, kaffelatte, skogs-
huggarlook och kök inredda 
som operationssalar, exemplena 
är många, så överger trendens 
early adopters dem i ultrarapid. 
Ekologiska varor och hållbar 
konsumtion verkar dock vara 

två seglivade trender. Enligt 
omvärldsanalysföretaget Uni-
ted Minds statusrapport från år 
2008 är de främsta respektive 
näst främsta statusfyllda pry-
larna: 1. Ekologiska Varor. 2. Att 
ha en miljömärkt bil. Vidare är 
det statusfyllt att kunna mycket 
som politik och samhällsfrågor 
och att leva miljömedvetet. 

Längs med innerstadens gator 
har små entreprenörer etablerat 
verksamheter som säljer jordiga 
morötter, bärkassar tillverkade 
av ”eco friendly” hampa och på 
beställning kan koffeinspetsade 
drycker köpas, baserade på so-
jamjölk. Butikernas besökare, 
I-phoneknapprande och alltför 
uppslukade i sig själva för att 
ta notis om vad som händer i 
snömodden utanför fönstret, 
ignorerar den ”tunga” debatt-
artikeln, till förmån för Twit-
teruppdateringar och lättsmälta 
sammanfattningar av världspo-
litiska händelser. På den hippa 
restaurangen köps hela djur in, 
ekologiskt slaktade (vad nu det-
ta innebär, jag är tveksam till om 
jag vill veta) där alla djurens de-
lar tas till vara. 

Hur etiskt försvarbar är denna 
”eco easy-trend”? Produktionen 
av sojan som används till soyalat-
ten har gått igenom fl era politiskt 
tveksamma led och fraktats fram 
och tillbaka över jorden, innan 
den rinner som välling genom 
strupen. Hur är det möjligt att en 
liter sojamjölk har en hållbarhet 
på fl er veckor? Vilka substanser 
möjliggör detta? Förmodligen 
inte så eco friendly sådana. 

Hållbar konsumtion – en identitetsmarkör?
Hållbar utveckling, köp och säljmarknader för begagna-
de varor och så kallade ekovaror är trendigt och bidrar 
till hög status i umgängeskretsen. Så kallad ”icke-kon-
sumtion” verkar vara det nya svarta. Vad innebär håll-
bar konsumtion, ur ett utrikespolitiskt perspektiv, och 
är det egentligen inte bara en metod bland många andra, 
att forma sin identitet kring?

Text: MY MORINDER   Illustration: JOSEPHINE JOHANSSON

Jag tror att det viktigt att foku-
sera på motiven bakom konsum-
tion, oavsett om varan är ”eco 
friendly” eller inte. Jag tror dock 
att diskussionen kring hållbar-
het är positiv i det avseende att 
det får människor att refl ektera 
kring sin konsumtion. Varför 
har vi ett behov av att ständigt 
handla nytt, i stor kvantitet och 
till billigt pris, ekologiskt eller 
inte? Varför är shopping den 

främsta sysselsättningen för 
många människor idag? Jag tror 
att lösningen är att konsumera 
mindre, och göra fl er genom-
tänkta val. Naturligtvis kommer 
skjortan i högkvalitativ bomull 
att kosta mer än plagiatet i nå-
gon slags syntetblandning. Men 
den kommer också att hålla 
längre och din relation till plag-
get blir annorlunda, likt en vän-
skapsrelation vill du vårda plag-

get och ge det kärlek, istället för 
att vårdslöst slänga det i ett hörn 
av garderoben. Dessutom är 
produktion i mindre skala ofta 
mer försvarbar än den utbredda 
massproduktion som fi nns i ex-
empelvis Asien. Den här typen 
av kärleksfulla konsumtion tror 
jag blir ett vinnande koncept in-
för julens handel. 

På den hippa 
restaurangen 
köps hela djur 
in, ekologiskt 
slaktade

”
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Det är en god idé för den late att 
ge en immateriell gåva i form av 
en investering i någon organisa-
tion och en liten papperslapp i 
ett kuvert där det står att du givit 
bort lite snällhet. Kanske ingen-
ting man ger sin bästa vän, men 
gulligt nog och lite mer värt än en 
självlysande mobilhållare eller ett 
sjungande askfat.

Och med tanke på att folk älskar 
imaginära ting och ruinerar sig på 
pixelkläder och pudlar i Second 
Life, är kampanjer där gåvan kon-
kretiseras och åtminstone syns på 
bild alltid de bästa. 

Den omtalade Svenska Getban-
ken, startad av konstnären Anette 
Rosati från Ödsmål, har med en 
genialt enkel idé lyckats få många 
minibidrag till sitt utvecklings-
projekt i byn Bishozi i Uganda. 
Med gåvobrev i form av ett ”get-
certifi kat” på 200 kronor har or-
ganisationen både lyckats få upp-
märksamhet och dragit in rejäla 
summor till projektet. 

Getprojektet har tidigare ge-
nomförts i Zambia via kanaden-
siska Plan. Det är en slags mikro-
fi nansiering, där lånet är ett djur 
istället för pengar. Organisationen 
köper upp getter 
på den lokala marknaden och 
lånar sedan ut hongetter till fa-
miljer i byn, mot att de tar hand 
om dem och deltar i vuxenunder-
visningsom anordnas på plats. 
Getlånet återbetalas självklart i 
killingar, på så vis växer 
getbanken och 
kan dela ut fl er 
djur. Familjen 
får när de be-
talat tillbaks 
lånet behålla 
resterande djur 
– ett mycket 
fördelaktigt lån 
vill säga! En li-
ten get kan göra 
stor skillnad 
och är mycket 
kostnadseffek-
tiv – den äter allt 
den hittar och 

ger i gengälld 
mjölk och göd-
sel. Dessutom 
är den något 
som även får ägas 
av kvinnor, till skillnad från mer 
värdefulla djur som kor och tju-
rar. Det känns ju genast roligare 
att köpa sig en imaginär get än att 
låta sina pengar fara in i en enorm 
organisation för att 
försvinna  i någon 
möteslokal. 

Lägg inga sjungande askfat och självlysande mobilhåll-
are under granen i år. Ge bort en papperslapp och för-
ändra livet för en familj någonstans i världen  istället. 

Text: SARA HELLSTRÖM Illustration: JOSEPHINE JOHANSSON

Min fantasi är inte 
fet så här får du en...

God Jul!
U T B L I C K

Svenska Getbanken har nu även 
en fi lial, Kobanken. För tusen 
spänn kan du skänka en dräk-
tig ko till någon familj du aldrig 
kommer att se, men som förhopp-
ningsvis får ett lyft av lånet. För 
en mindre penning kan du skän-
ka hönor eller tegel. 

Dessa koncept bygger på samma 
idé som fadderverksamhet – fl er 
givare attraheras ju mer de får en 
känsla av delaktighet och redovis-
ning av vad just deras 200 kronor 
har använts till. Att informatio-
nen om exempelvis ett fadder-
barn skulle vara ett bevis på att 
dina slantar använts 
klokt är dock en 
illusion - bara 
administre-

randet och korrespondensen mel-
lan fadder och barn kostar ju en 
ansenlig summa. Dessutom kri-
tiseras fadderverksamheten för 
att den är ofl exibel och ger vissa 
familjer ett privilegium istället 
för att bidra till lokalsamhällets 
utveckling. Det är självklart fi nt 
att få ett brev där någon unge 
klottrat ner ”Merry X-mas”, men 
när detta ska vara motivatio-

nen för givande, tycks fadder-
skapet vara en fördel för givaren 
snarare än för mottagaren. Då kan 
man ta en enklare väg och hoppas 
att pengarna kommer till bättre 
användning om man skänker en 
produkt, plus att man samtidigt 
får man dendär absurda känslan 
av delaktighet på håll.

Många andra organisationer 
har förstått samma sak, det fi nns 
hundratals gåvor för den som vill 
ge. Via Läkarmissionen kan du 
köpa presentkort på bland annat 
latriner i Indien, glasögon i Af-
ghanistan, brunnar i Uganda eller 

vitaminer i Moldavien. ”Gå-
van förändrar ett liv nå-

gonstans på jorden” lyder 
mottot. Du får ett kort att 
ge bort och ett småska-
ligt projekt får ett bidrag.

Hos VI-skogen eller Trees 
for the Future kan du för 

en hundring köpa några träd 
som planteras någonstans runt 

Viktoriasjön. 

Med lite googling hittar jag 
även ”Network for Good” där 
du kan njuta av ”the Gift of Gi-
ving”. Här kan man helt enkelt få 
ett presentkort på valfri summa, 
mottagaren av kortet får själv väl-
ja organisation att bidra till – allt 
från Läkare utan Gränser till lo-
kala soppkök och hundhem fi nns 
representerade. 

Det må låta lite gulligt och 
naivt, men är ett bekvämt sätt att 
avverka några släktingar på pre-
sentlistan. Ge dem en get!
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Han framställer sig själv som 
en paradox, då han genom sina 
litterära verk skildrar den indis-
ka världen, samtidigt som han 
fastställer att sin egna kulturella 
identitet främst skapats av frag-
matiska minnen och illusioner av 
fosterlandet. 

Salman Rushdie flyttade ifrån 
Indien som tonåring, och har nu 
levt större delen av sitt liv ut-
anför landet. I senare försök att 
gestalta sitt forna hemland i sin 
genombrottsroman Midnattsbar-
nen upptäckte han att det numera 
endast existerade spillror av sina 
tidigare barndomsminnen ifrån 
hemlandet. Han menar att en för-
fattare som lämnat ett land måste 
vara medveten om författaren 
själv inte längre kan uttala sig om 
exakta sanningar, utan varje ver-
sion där man beskriver världen 
är således provisorisk.
Rushdie tar utgångspunkt i sin 
egen dubbla identitet, dels som 
indier och dels som engelsk med-

borgare. Han beskriver sig själv 
som en produkt av båda dessa 
skiljda kulturer, där han ibland 
står med en fot i varje kultur. Där-
med beskriver han sin egna kul-
turella identitet som fl erfaldig, 
men även som något ofullstän-
dig. Detta får honom att fundera 
över hur varje individ ska förhål-
la sig till sin egen kulturella iden-
titet, samtidigt menar Rushdie att 
den subjektiva fragmentariska 
tolkning som han skapat av min-
nen från sitt hemland Indien, kan 
vara lika värdefull som en helt 
felfri bild, och att dubbla iden-
titeter ger fl era infallsvinklar på 
omvärlden som han fördelsaktigt 
kan använda i sitt författarskap. 

Rushdie beskriver att förfat-
tare i hans position som också 
har fl ytt eller utvandrat, jagas 
av en känsla av förlust, en drift 
att återerövra, blicka tillbaka, 
men betonar även att det inte 
helt och hållet går att återerövra 
det som förlorats. Innebörden 

av sina egna tillbakablickar och 
minneskärvor betraktar han som 
”lämningar”, som blir av viktig 
symbolisk innebörd ifrån hem-
landet. Rushdie hävdar att ge-
nom blicka tillbaka skapas fi ktio-
ner av det tänkta, av det osynliga. 
Man skapar sålunda inga riktiga 
platser och länder, utan osynliga, 
”imaginära hemländer”. Då man 
bara kan bygga sin egen beskriv-
ning på begränsade minnen ska-
pas snarare ett fi ktivt hemland. 
Rushdie använder symboliken 
kring en trasig spegel där vissa 
skärvor saknas, vilket gör att 
man inte får en autentisk och full-
talig bild av verkligheten. Rush-
die liknar glasskärvan vid ”en 
nostalgisk spegel”, och förklarar 
att den även fungerar som ”ett 
användbart verktyg att arbeta 
med i nuet”. Här drar Rushdie 
paralleller till arkeologin, som 
är en vetenskap som handlar om 
just detta, att genom fragmenta-
riska delar försöka rekonstruera 
en bild av det förfl utna. 

Den ofullständiga 
kulturella identiteten

Text: LOVISA ÖGREN 

Den bestridda författaren Salman Rushdie räknas som 
en av de centrala skönlitterära postkoloniala skriben-
terna. I essän Imaginära Hemländer, beskriver Rushdie 
hur människor som lever utanför sina hemländer hand-
skas med minnen av sitt förfl utna, och sin kulturella 
identitet i en postkolonial västerländsk värld. 

Människor ser inte saker i sin 
helhet anser Rushdie, vi skapar 
mening i vår tillvaro genom de-
lar av bristfälligt material som vi 
uppfattar på olika sätt. Då varje 
tolkning endast blir tillfällig blir 
man enligt honom fri att beskriva 
världen utifrån sin egen situation, 
oavsett om man är författare eller 
inte. Rushdie uppmärksammar 
faran med att inte betrakta värl-
den utanför den grupp man kul-
turellt känner att man ”tillhör”. 
Han beskriver detta som någon 
form av inre exil, d v s att glömma 
att det existerar en värld utanför 
den kulturella grupp man själv 
känner att man fi nner tillhörighet 

i. Detta stänger inne människan 
i snävt defi nierade kulturgrän-
ser, och minskar vår förmåga att 
relatera till andra kulturformer. 
Den egna kulturella identiteten 
kan uppvisas extra tydlig i olika 
högtidssammanhang. Utövandet 
av olika traditioner förstärker 
vår egen identitet, samtidigt som 
det kan skapa en viss gemenskap 
utöver nationsgränserna. Det kan 
medverka till en större insikt om 
hur den egna individen förhåller 
sig till sig själv, sin kultur, och till 
andra människor. 

Rushdie ser den mångfaldiga 
kulturella identiteten delvis 

som en konsekvens av globa-
liseringen. Tvärtemot vad som 
ofta antas slätar inte globalise-
ringen nödvändigtvis ut skillna-
derna mellan kulturer världen 
över. Istället uppkommer nya 
kulturer i mötet mellan den glo-
bala kulturindustrin och lokala 
kulturyttringar. Detta påverkar 
i sin tur människors identitet, 
som i allt större utsträckning 
blir gränsöverskridande. Den 
kulturella identiteten kan aldrig 
förstås existentialistiskt, utan är 
något som ständigt skapas, och 
i sin tur upprepas att omskapas 
på nytt.

... men betonar 
även att det 
inte helt och 
hållet går att 
återerövra det 
som förlorats.” Foto: Alexander Baxevanis
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Coca-Cola 
       – en julsaga
Må så vara, att det kanske inte är barndo-

mens magpirr inför mysteriet med den 
lite otäcka, men nog så spännande,  jul-
tomten jag känner. Men nog är det med 

en blandning av både olust och förundran som jag 
googlar mig fram bland alla möjliga myter för att ta 
reda på hur bilden av denna tjocka, rödklädda man 
kommit att bli en så välkänd symbol.

Tomten har som bekant länge funnits med i svenskt 
historieberättande, men det var en inte så liten ma-
ke-over han genomgick när han släppte sin gråa och 
bistra, ja kanske rent av elaka, uppsyn till förmån 
för den mer gemytligare, rödvita och bullrigt skrat-
tande tomte vi känner idag. Trots att det faktiskt var 
en svenskättling, Haddon Sundblom, som på 30-ta-
let sägs ha tecknat de första bilderna av den moder-
na jultomten, är det knappast det svenska kultur-
arvet som spridit sig till så stora delar av världen. 
För även om det är sant att Sundbloms bilder fi ck 
en otrolig spridning var han inte först; rödklädda, 
tjocka tomtar hade avbildats tidigare. Att bilden se-
dan var ritad på uppdrag av det amerikanska stor-
företaget Coca-Cola Company, som allt sedan dess 
har lanserat sin välkända dryck tillsammans med 
denna tomte, tar oss kanske ännu längre bort från 
den gamla svenska traditionen.

Nä, Coca-Cola och jul är en kombination som upp-
rör oss svenskar. På diverse nätforum kan man läsa 
hur vi bojkottar storföretaget under julen och med 
stolthet påpekar att vi är det enda landet i världen 
där försäljningen av Coca-Cola minskar under de-
cember, till förmån för julmusten. Vår alldeles egna 
julmust. Men visste ni att det är Coca-Cola som äger 
Bjäre Julmust? Illustration: Cornelia Blom

Men om vi inte ens får ha vår julmust i fred, vad kan 
vi då kalla svensk tradition? Den från antiken här-
stammande glöggen? Det tyska pepparkakshuset? 
Eller den amerikanska disney-produktionen Kalle 
Anka och hans vänner? Tittar man på Nationalency-
klopedins förklaring, där tradition är något som ytt-
rar sig i regelbundet återkommande händelser med 
i stort sett oförändrad utformning, så kanske till och 
med Coca-Colas marknadsföring passar bättre in på 
beskrivningen än det svenska julfi randet?

Det sista kanske bör vara osagt men onekligen har 
fenomenet Coca-Cola, inte minst i en kontext av en 
allt mer globaliserad värld, blivit en del av världs-
kulturen. Förutom ordet okej sägs Coca-Cola vara 
det ord som fl est människor i världen förstår inne-
börden av. Det kan nog ligga en del i detta påståen-
de. När jag bodde i Sydafrika undrade jag ibland om 
det på det lokala språket zulu i huvud taget fanns 
något annat ord för läsk än just Coca-Cola. När jag 
tänker efter var det nog Coca-Cola som hade spons-
rat renoveringen av de ganska enkla toaletter som 
fanns att använda på barnhemmet där jag jobbade. 
Och även när jag var långt ute på landet, dit elnätet 
ännu inte nått och man nog inte kunde köpa sig en 
läsk på fl era kilometers avstånd, fanns de ändå där: 
Coca-Cola-skyltarna. 

Om än utan den jul-mysiga känslan av spänd förvän-
tan, kan jag inte låta bli att undra över var jag kommer 
stöta på Coca-Cola härnäst och trots min olust förund-
ras jag ändå över vilken kreativitet de lyckas väcka. 
För människor är inte dumma och verkar kunna hitta 
nya användningsområden till det mesta; Coca-Cola 
skyltar fungerar, om inte annat, alldeles utmärkt som 
tak ute på den sydafrikanska landsbygden.

ULRIKA RÖNMARK
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Även då höll jag med; visst öns-
kade jag mig fred på jorden, men 
det var samtidigt till stor del ett 
infantilt hippie-attribut, det var 
för oöverskådligt, det var ponnyn 
jag ville ha. 

Vem ska tro på fred på jorden, 
när barnen hellre tror på pon-
nyer? Barnen, liksom de fl esta 
vuxna, upplever sig vara för långt 
från makten över krig för att våga 
tro på fred; därtill kommer att 
ett visst mått cynism är maktens 
pris, de som hamnar tillräckligt 
nära makten har redan blivit för 
avtrubbade för att våga tro på 
fred. Vi ränner alltså in i ett till 
synes hopplöst dödläge. Bara ett 
fåtal dårar inbillar sig ha makt 
nog att tro på fred på jorden; vi 
andra tror på ponnyer. Krig ligger 
i människans natur. Förmodligen 
fi nns ingen fred.

Men som historikern John G Sto-
essinger belyser i ”Why nations 
go to war” uppställer vad som 
synes vara “människans natur” 
ingen evig nödvändighet. Kanni-
balism, incest, dödsstraff, slaveri; 
listan kan göras lång på förete-
elser som länge upplevdes vara 
”naturliga”. Idag kan det tyckas 
underligt att upplysningens män-
niskorättskämpar sällan ifråga-
satte slavhandeln, att liberalis-
mens legendariske John Stuart 

Mill aldrig riktigt problematise-
rade kolonialismen. De tycks, sin 
framstegsivran till trots, fångade 
i sin tids fördomar om vad som 
är sorgliga men ofrånkomliga 
element i samhället. Kan det inte 
tänkas att vi liknar dem i vårt sätt 
att klamra oss fast vid kriget som 
en evigt bestående del av länders 
utrikespolitik?

Stoessinger är berömd för sitt 
förnekande av opersonliga orsa-
ker till krig. För de män och kvin-
nor som fattar besluten, menar 
han, är krig aldrig oundvikligt. 
Det är mycket som är hälsosamt 
i denna infallsvinkel; den tillåter 
världens ledare inga förevänd-
ningar för krig. Å andra sidan 
verkar den frånta den ”vanliga 
människan” all makt och allt an-
svar att bidra till fred. Det är min-
dre hälsosamt. John Lennon ska 
ha sagt att ”if everyone deman-
ded peace instead of another tele-
vision set, there’d be peace”, och 
visst är det svårt att föreställa sig 
att världens länder och arméer 
leds av så illvilliga och så makt-
fullkomliga individer att krig 
skulle existera utan exempelvis 
vapenhandel, globala orättvisor 
och andra av vår konsumtion un-
derstödda fenomen. 

Man skulle dock kunna påpeka 
att fred på jorden blir föga mer 

överskådligt med denna kopp-
ling till livsstil och ekonomiska 
strukturer. Kanske började vi i fel 
ände, kanske borde vi börjat med 
att fundera på vad som menas 
med ”fred på jorden”? Immanuel 
Kant skrev att ”evig fred” är en 
tautologi lika intetsägande som 
”en ogift ungkarl”; att fred inte 
riktigt är fred om den inte är evig, 
vilket implicerar att fred är något 
mer än bara frånvaron av krig. 
Hur korrekt är det att säga att vi 
har haft sammanhängande fred i 
Sverige i jag-vet-inte-hur-många 
år? Finns här inte konfl ikter i 
samhället som mest på grund av 
vårt relativa materiella välstånd 
förblir vilande?

Fred skulle alltså kunna stry-
kas från önskelistan och tas upp 
bland nyårslöftena, lite som att 
man vanligen inte drömmer om 
lungcancerns utrotande utan rätt 
och slätt slutar att röka. Att tala 
om fred på en personlig eller lo-
kal nivå istället för att tala om 
fred på jorden är egentligen inte 
att sänka några ambitioner. Be-
greppet om fred på jorden, som 
vi sett ovan, tenderar att lämna 
folk tämligen handfallna; men 
att till exempel vara snäll, lyssna 
på andra och handla rättvise-
märkt är konkret och uppnåeligt. 
Framför allt är det billigare än en 
ponny.

Om fred och ponnyer
Min barndoms önskelistor hade två stående inslag: 
1) en ponny och 2) fred på jorden. Nu fi ck jag ingetdera, 
men gissningsvis skulle de fl esta hålla med om att den 
förra utgjorde den mer sannolika av mina önskningar. 

Text: ELLINOR ERIKSSON   Illustration: THERESE ALSTON
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... and a merry christmas 
to you too, sir

Julen 2010 kantas av den oro som fi nanskrisen haft i 
släptåg. Många går utan arbete, en del är skuldsatta 
upp över öronen och andra har inte ens ett hem att 
värja sig mot kylan i. Visserligen är fattigdom och 
misär inte något man kan skylla på krisen. Vad den 
har gjort är att förvärra situationen till något ohållbart. 

Man kunde tänka sig att de hårda tiderna skulle få 
folk att sluta sig samman. Att i sann julanda lägga 
gamla konfl ikter bakom sig. Men krisen i ekonomin 
tycks snarare ha kallat fram rädsla och vaksamhet. 
Frågan är snarare hur JAG ska klara mig ur det här 
med så liten skada som möjligt än hur alla kan stötta 
varandra för att förhindra att klyftorna i samhället 
att breddas mer och mer. Den konfl ikten erbjuder 
inte heller marknaden någon tillfredsställande lös-
ning på. Snarare spär fi nanskapitalismens krasch 
på otryggheten och därmed drivkraften att enbart 
se om sitt eget hus. När staten inte erbjuder någon 
motvikt skapas ingen tillförsikt till framtiden. Det 
viktiga blir istället att hålla kvar sitt arbete med näb-
bar och klor så att man inte själv sjunker ned i dyn. 
Samtidigt jäser ilskan hos de som inte hade turen 
att få stanna kvar. Partier med ideologier vi trodde 
tillhörde gårdagen slingrar sig fram. 

Det är dags att dra ett streck. När adventstiden bör-
jar med alla dess lysande stjärnor och stakar i fönst-
ren borde något annat göra entré. Liksom i Edvard 
Evers text till Jul, jul, strålande jul med frasen ”Kom, 
kom, signade jul! Sänk dina vita vingar över stridernas 
blod och larm, över all suckan ur människobarm […]”, är 
det precis vad julen 2010 borde innebära. Nu är ti-
den inne för att bryta fattigdomen och mildra lidan-
det i motsats till de senaste åren av hets på fi nans-
marknaderna, girighet och utnyttjande av vanliga 
människor. De om några behöver julens ljus, värme 

och hopp. Ändå är det dem man sparar in på genom 
offentliga nedskärningar. Solidariteten försvann i ett 
mörkt hål någonstans. 

Det är inte meningen att vara enbart svartmålan-
de, man blir bara så påverkad av de dystra tiderna.  
Julen är menad att vara vacker och fridfull, något 
vi alla är i stort behov av efter det senaste årets för-
lorade tillit till politiker, marknader, framtiden och 
kanske till och med varandra. Behovet av något som 
är äkta är stort. Man kan i och för sig ifrågasätta 
äktheten i julen genom dess förvandling till en stor 
konsumtionsfest. Men å andra sidan, har vi något 
val? Utan konsumtionen slutar hjulen än så länge 
att snurra och med tanke på hur långsamt de ändå 
snurrar just nu är kanske konsumerandet precis vad 
samhället behöver i det här läget. Och det där som 
är äkta, vilket alla söker efter, får symboliseras av 
omtanken. Att visa uppskattning för vänner och fa-
milj – säga åt dem i tid hur mycket de betyder. Vem 
vet om en tegelsten träffar en i huvudet imorgon? 
Vidare att visa solidaritet med de som genom krisen 
har hamnat i en svår situation och med dem som 
oavsett konjunktur inte har mat för dagen. 

Det här året har varit exceptionellt och förhopp-
ningsvis är det värsta över. Men vi kan inte vara säk-
ra på att botten verkligen är nådd. Därför blir årets 
sista högtider än viktigare för att samla styrka och 
hopp inför året som kommer.  Det är lätt att miss-
trösta när medier och politiker basunerar ut hur illa 
allt är. Desto viktigare att komma ihåg att det fi nns 
ljus i mörkret. Eller med ett kinesiskt ordspråk: ”Det 
är bättre att tända ett ljus, om än aldrig så litet, än att 
förbanna mörkret.”

Elisabeth Lindberg

U T B L I C KU T B L I C K

Foto: KARENNE SYLVESTER



24 25

A K T U E L LT A K T U E L LT

                    Uppmärksammat Frågor som kräver svar  Redaktör Karin Unde

Britt-Marie 
Mattsson.
Journalist, författ are och 
Göteborgs-Postens förste-
reporter.
– Att  Obama initerar en start-
grupp inför den tillträdande 
kongressen i januari. Samt ma-
nar på för ett  klimatavtal under 
COP 16 i Cancun.

Foto: MARIA STEÉN 

Annika Söder. 
Undergeneraldirektör i 
FN:s livsmedels- och jord-
bruksorganisation.
– Fred i mellanöstern vilket 
skulle lösa en stor del av resten 
av världens problem.

Foto: FAO/G. DIANA

Foto: DANIEL HOLKING

Jan Eliasson. 
Fd svensk utrikesminis-
ter,  ordförande i FN:s 
generalförsamling och 
styrelse-ordförande i 
WaterAid Sverige:

– Jag har varit i 
hundra länder, så 
jag önskar mig en 
resa till Trosa, där 
har jag aldrig varit.

Men framförallt önskar jag
mer pengar till WaterAid, 
5000 barn dör varje dag på 
grund av bristande tillgång 
till vatt en.

Hans Blix.
Fd utrikesminister, och 
fd generalsekreterare för 
Internationella atomen-
ergiorganet, IAEA.
– Att  världen börjar tala mer 
om sustainable energy snara-
re än renewable energy. Man 
löser inte Shanghais energibe-
hov med vindkraft .

Foto: DEAN CALMA/IAEA

Vad önskar du dig i julklapp? Känns det moraliskt tvivelaktigt att  lägga pengar på julklap-
par till människor som förvisso är nära och kära, men redan 
har allt de behöver? Köp då en av dessa alternativa julklap-
par och lägg en lapp i paketen till familjen ”Kära pappa, is-
tället för ett  underställ som du önskade dig köpte jag en get 
till en kvinna i Mocambique, för vad kan vara bätt re än att  
hjälpa andra i juletider”

Unicef
Har en bra nätshop med stort utbud, här får du 
också ett  gåvobevis att  ge till den som kanske 
blir utan här hemma (förutsatt  att  du inte är rik 
nog att  köpa båda). Vad sägs till exempel om 143 
påsar vätskeersätt ning till det facila priset av 83 
kr. Eller visste du att  nötkräm används till un-
dernärda barn och att  50 påsar kostar 180 kro-
nor. Känner du dig riktigt generös går det bra att  
köpa en jeep för 210 000 kr.
Adressen är http://www.unicef.se/stod-oss/ga-
voshop

WWF, World Wildlife Foundation.
I år är det Tigerns år, inte bara i Kina utan tigerns 
akut hotade situation uppmärksammas i och med 
ett  tigertoppmöte i St. Petersburg 21-24 november. 
Via WWF kan du skänka pengar direkt till dett a 
ändamål, eller varför inte bli fadder för ett  utrot-
ningshotat djur. Det innebär att  du betalar med-
lemskapet för den du vill ska bli fadder, som tack 
får denne ett  fi nt mjukdjur och får sedan skänka 
en summa pengar varje månad (OBS, det kanske 
inte är populärt att  tvinga någon betala varje må-
nad så var säker på personens engagemang då du 
ger denna julklapp). Du kan också ge bort träd för 
bara 25 kr.
Adressen är http://www.wwf.se/insamlingsportal/

Action Aid
Här kan du köpa en get, åsna eller kyckling (dyrast är åsnan på 250 kr) vilket kan höja 
en familjs levnadsstandard avsevärt. Gåvorna går framförallt till Afrika. Det fi nns även 
paket avsedda för företag som vill göra en insats, kan vara något att  tipsa chefen om.
Adressen är http://www.presentermotfattigdom.se/
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”Enormous retaliation should be 
made, to the extent that [North 
Korea] cannot make provocations 
again,”

(Syd-Koreas president Lee Myung-bak, ut-
talar sig eft er att acken mot Yeonpyeong island 

den 23/11-10, The Guardian)

”I work extremely hard and if eve-
ry now and then I look at the face 
of a beautiful girl then it’s better to 
be passionate about beautiful girls 
than gay.”

(Silvio Berlusconi, Daily Mail)

”Du har krossat vår ekonomi och 
farit med osanning. Du förnekade 
det, sen lät du påskina att det är 
Irland som räddar EU”

(Pat Rabbitt e, Labour – oppositionspolitiker, 
kritiserar regeringen i live-tv. SVT)

”Ibland när min son ber mig köpa 
korv till honom säger jag, slut, 
pengarna är slut, och du vet att 
när pengarna är slut då måste 
man jobba”

(Håkan Hellström vill inte att  hans barn 
ska bli bortskämda, Robins SVT)

”Sahlin tvingades bort för att hon 
är kvinna”

(Lars Ohly, Expressen 14 nov)

”Jag har fått det bekräftat av en 
diplomatkälla att koleran kommer 
från Nepal. Det är 100 procent 
sant. Man har tagit prover och 
spårat smittan till Nepal”

(Claes Hammar, Sveriges Stockholms-
baserade ambassadör bekräft ar uppgift er 

om att  nepalesiska FN-soldater 
spridit Kolera till Haiti, SvD)

                       Sagt om saker

Filmtipset
Underkastelsen, Doku-
mentär 2010 av Stefan 
Jarl

Dokumentärfi lmaren Stefan 
Jarl vill visa att kemikalie-
industrin är mer välmåen-
de än någonsin – sedan 
andra världskriget har 
produktionen stigit från 
1 miljon till 500 miljoner ton kemi-
kalier per år, ämnen som långsamt 
ackumuleras i våra kroppar. Ste-
fan Jarl har samlat 23 professorer 
verksamma på lärosäten runtom 
i Europa och Nordamerika, som 
delar med sig av sin forskning om 
hur kemiska ämnen påverkar oss. 
Regissören kavlar själv upp skjortär-
marna och låter analysera sitt blod. 
Snart har Åke Bergman, professor 

vid institutionen för miljökemi vid 
Stockholms universitet, hittat ett 
hundratal olika ämnen, bland annat 
gamla bekämpningsmedel. EU-
kommissionären Margot Wallström 
och skådespelaren Eva Röse, som 
är höggravid, låter också undersöka 
sig.

Boktips
Ebenholtz av 
Ryszard 
Kapuscinski

För fyrtio år se-
dan for en ung 
polsk historiker 
till Afrika. 
Han ville med 
egna ögon se his-
torien komma till. Självständighets-
vågen har just börjat svalla bland 
kolonialstaternas Afrika. Han blir 
utrikeskorrespondent - Ryszard Ka-
puscinski. Och han blir fast i denna 
främmande kontinent - som han har 
korsat på längden och tvären så 
många gånger sedan dess. Eben-
holts är en sorts sammanfattning av 
Ryszard Kapuscinskis afrikanska 
erfarenheter och upplevelser.

Stilla natt

SOFIA HANSSON

Stilla natt, stjärnklara natt
mitt i strid, mörklagd tid
allt som skiner i månens spår
röda pärlband från öppna sår

freden på jorden får vänta
även en stjärnklar julnatt

Stora sal, maktens rum
lovord om tryggheten
människor på jorden ska omslutas av
närhet, värme och välbehag
lovord till jorden som väntar
även en stjärnklar julnatt

Stilla natt, vaggande natt
allt är frid, snöklädd tid
barnen som sover i vackert drömland

väcker ödmjukhetens hand
deras modiga kärlek
räddar en stjärnklar julnatt

Stilla natt, stjärnklara natt
vackert lugn, sällsam tid
barnen i huset som andas lugnt 
djuren i skogen som snusar tungt
fridens skönhet på jorden
omsluter denna julnatt

Stora stund, väcker John Blund
mörkret fl yr, dagen gryr
en gång bara i sagornas värld
nu beblandad med jordelig sfär
folken som bor här på jorden avgör 
och präglar sin tid
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