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Växthuseffekt, AIDS, svält och 
annat elände är kvar. Men hålet 
i ozonlagret kan vi i alla fall 
bocka av.

Inledare > ozonlager

et var för ett par år sedan. Cirka 2006 att döma av 
mina googlesökningar. Fler och fler forskarrapporter 
dök upp med resultat som visade att ozonlagret 

började kvickna till. Försiktiga forskare meddelade inte så 
försiktiga journalister att det må hända var för tidigt att 
blåsa faran över, men att det åtminstone inte blev värre.

När man tänker efter är detta häpnadsväckande. Van som 
man är att inga av de där stora problemen för mänsklighe-
ten riktigt löser sig – fattigdom, krig, skövling av regnskog 
och ojämlikhet – så är det nästan rörande av att vi ändå 
lyckades fixa till ozonlagret.

Fast att så här i slutet av 2008 sitta och bli rörd över en två 
år gammal nyhet om att mänskligheten inom ett specifikt 
och mycket avgränsat område i alla fall lyckats med att inte 
göra saker värre, skulle kunna sägas vara, ja... sorgligt. Det 
säger kanske mer om vad som är kvar att göra än vad som 
faktiskt är gjort.

I vilket fall som helst kan jag inte minnas att jag då, 
2006, gick förbi någon löpsedel som proklamerade denna 
mänsklighetens triumf. ”OZONLAGRET ÄR OK!”. På 
bilden skulle det kunna ha varit en forskare som log och 
visade tummen upp. Och som vid sportsliga framgångar 
hade folk kunnat få ett exemplar av löpsedeln att ha på 
kylskåpet därhemma. 

Så skedde naturligtvis inte. Sensationslöp är reserverade 
för mer triviala saker. Kanske är det därför det finns en 
sorts utbredd pessimism som säger att de stora problemen 
är hopplöst långt borta sin lösning. För även när situa-
tionen lösts, eller väsentligt förbättrats, så blir det inga 
sensationsrubriker. Även om de är som mest befogade just 
då. Men som sportframgångar eller politiska valsegrar sker 
inte triumfer av ozonlagrets kaliber på en dag, de är sällan 
så otvetydiga som ett fotbollsresultat eller lockar så många 
människor att samtidigt följa sin upplösning. Att sitta och 
titta på hur ozonlagret reparerar sig själv är troligen mycket 
tråkigt. Men icke desto mindre långt viktigare och något vi 
med definitiv säkerhet har mer glädje av än vilken fotbolls-
match som helst. 

Så gör din egen löpsedel om ozontriumfen och häng upp 
på kylskåpet, det är både mänskligheten och ozonlagret värt.

Bland problemen som är kvar att lösa och som ni kan läsa 
om i detta nummer av Utblick finns: en resurskapplöpning 
till Artkis, en dödlig drog som har satt klorna i Argentinas 
fattiga, ett ockuperat Västsahara och mycket mer. Med 
önskan om intressant läsning! 

Henric Karlsson
Redaktör  
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Trasslar hörlurarna till iPoden ihop sig?
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text: Jessica Malmgren

Född i Honolulu på Hawaii den 4 augusti 1961. Hans 
mor Ann Durham kommer från Kansas i USA medan 
hans far Barack Obama Sr. kommer från Kenya. 
Durham och Obama Sr. träffades då de båda var 
studenter på universitetet i Honolulu.

Obama är inte bara den förste afroamerikanska 
presidenten i USA:s historia utan också den förste 
afroamerikan att nomineras av de stora partierna.

CItatet: “Change will not come if we wait for some other 
person or some other time. We are the ones we’ve 
been waiting for. We are the change that we seek”    

Hans namn står redan med stora bokstäver i historieböckerna. Som första afroameri-
kanska president intar Barack Hussein Obama vita huset i januari 2009. Förväntnin-
garna är skyhöga men samtidigt får Obama en finanskris och krig på köpet av tillträ-
dandet. Man kan fråga sig om Obama med just denna bakgrund inte kan eller troligen 
kommer att misslyckas?

politik     usa

Fakta: Barack Hussein Obama II 

Den 4 november 2008 ändrade Barack Hussein Obama 
sin titel från ”senator” i den amerikanska kongressen till 
”blivande president” av landet. Den 20 januari 2009 ändrar 
han den igen, till ”USA:s president” och blir då officiellt 
den 44:e i ordningen som flyttar in i det vita huset i Wash-
ington. Knappt hann han gå av scenen efter sitt segertal 
i Grant Park, Chicago, innan spekulationer började om 
vem han skulle välja i sin regering och hur Obama kan 
och kommer att tackla den omfattande finanskrisen som 
råder i landet. 

– Obama har redan vunnit på finanskrisen, utan den 
hade han inte blivit vald, säger Peter Esaiasson, professor 
i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet som satt som 
expertkommentator på tv4:s valvaka .

Ser man till opinionsmätningar mellan Obama och John 
McCain, den republikanska presidentkandidaten, stämmer 
detta påstående. Obama fick i dessa mätningar inte 
medvind förrän i september i år, då finanskrisen på riktigt 
blev allvar och George W Bush, den sittande presidenten, 
lade fram sitt förslag om ett finansiellt räddningspaket. 

finanskris eller inte, Obama vann valet med cirka 7 
procentenheter och kammade hem 28 av de 50 ameri-
kanska delstaterna. Åtta av dessa; Nevada, Colorado, New 
Mexico, Iowa, Ohio, Indiana, North Carolina och Florida 
lade vid föregående val år 2004 sin röst på republikanernas 
kandidat, Bush, och Obama fick således dessa stater att 
byta partikandidat vid detta val. Valdeltagandet har ännu 
inte offentliggjorts men beräknas vara runt 61 procent, 
jämfört med 60 procent vid valet 2004.

Obama är, inte minst för det demokratiska partiets an-
hängare, en efterlängtad vändning efter åtta års republi-
kanskt regerande, och stödet för honom är enormt. 

– Många amerikaner ser Obama som en frälsare och 
förväntningarna på honom är mycket höga, vilket till stor 
del beror på det utomordentligt låga folkliga förtroendet 
för den sittande presidenten, skriver Erik Ohlsson, Wash-
ingtonkorrespondent för Dagens Nyheter, i ett mail till 
Utblick.

Erik Olsson ställer sig dock tveksam till att förtroendet 
för honom i samband med att han övertar presidentposten 
samt krigssituationen i Irak och finanskrisen kan leda till 

att eventuella, framtida misstag från Obamas sida klarläggs 
och bortförklaras av landets kritiska situation vid tillträ-
dandet. 

- Jag tror inte att dessa omständigheter medför att Obama 
kommer att gå fri från kritik om han misslyckas. I och för 
sig beror det ju på arten av misslyckande. Om en terrorat-
tack eller utrikespolitisk kris skulle få Obama att ompröva 
trupphemtagandet från Irak skulle folk förstås ha större 
förståelse för det, än om han bara struntade i sitt vallöfte, 
skriver Erik Olsson. 

Han påpekar att samma sak beträffar ekonomin och att 
det skulle uppfattas värre om finanskollapsen förvärras på 
grund av Obamas passivitet än om han genomför radikala 
åtgärder som ändå inte lyckas vända ekonomin på rätt 
kurs.

Peter Esaiasson instämmer med Erik Olsson och säger att 
den generella regeln inom politik är att regeringar bestraf-
fas när det går dåligt och inte belönas när det går bra. 

– Fast denna situation liknar ingen annan, tillägger han.

obama har fyra år på sig att visa det amerikanska 
folket att han är just det de nu tror han är, nämligen en 
president med en politik och förändring de tror på och 
behöver. I framtiden kommer vi slå upp historieböckerna 
och läsa om Obama, den afroamerikanska president som 
fick USA på rätt spår igen, eller han som var president 
under en mandatperiod och inte visade folket att de valde 
rätt den där novemberdagen 2008. Hur det blir får helt 
enkelt framtiden utvisa 

Med
förväntningarnas

tyngd
på sina
axlar

Foto: United States Congress



sation mellan nämnda stater 
och ursprungsbefolkningar i 

området, som främst verkar för 
att skydda Arktis ömtåliga klimat.

   
vad kan då göras för att undvika en 

framtida väpnad konflikt? Ett liknande 
scenario såg ut att skapa en konflikt i Antarktis, 

men det området skyddas sedan år 1961 av ett interna-
tionellt avtal (Antarktisfördraget) som förbjuder utvinning och 
exploatering av områdets naturtillgångar. 

Mark Klamberg, doktorand i folkrätt och folkpartist, menar att 
även Arktis måste skyddas genom ett internationellt avtal. 

- Vid Arktis har en kapplöpning påbörjats i jakten efter den olja 
och gas som varit otillgänglig på grund av isen. Ju mer olja och 
gas som vi människor förbrukar, desto snabbare smälter Arktis 
och vår planet kommer allt närmare en katastrofal klimatföränd-
ring. Sverige borde agera för att området blir ett rättsligt skyddat 
marinreservat. 

I Sverige har hittills Miljöpartiet samt Folkpartiet talat om 

vikten av ett avtal liknande ”Antarktisfördraget” som skall skydda 
Arktis från exploatering. Utrikesminister Carl Bildt kommente-
rade saken i ett svar på en skriftlig fråga från folkpartisten Birgitta 
Ohlsson, där Bildt bl.a. skrev att Sverige inom ramen för det 
Arktiska rådet skall vara pådrivande för att ”skydda och bevara 
Arktis från alla former av skadlig exploatering”, och att viktiga 
lärdomar kan dras från Antarktisfördraget miljöprotokoll.  

det finns även andra, förutom de rent säkerhetspolitiska, 
faktorer att väga in. Klimatet skulle exempelvis gagnas av att 
ett internationellt avtal blev av. I nuläget ligger det närmast i de 
Arktiska staternas intressen att klimatförändringarna fortsätter, 
eftersom detta leder fram till ytterligare möjligheter att komma 
åt naturresurserna i Arktis. Dessutom skulle förbrukningen av all 
den olja och gas som ligger begravd i Arktis ytterligare bidra till 
den globala uppvärmningen. 

För att säkerhetsställa inte bara fred, utan också klimatet och de 
sårbara eko-systemen i Arktis, måste åtgärder vidtas, potentiellt 
genom ett avtal som skyddar Arktis från exploatering innan mo-
biliseringen i området kulminerar i väpnad konflikt  

Den globala förbrukningen av fossila bränslen som exempelvis 
olja har drivit på klimatförändringen med stigande temperaturer 
och smältande isar som följd. Ironiskt nog har detta lett fram 
till nya transportleder genom Arktis, där de nordliga staterna är 
på väg in i en bitter kamp för att tillskansa sig möjligheten att 
förbruka ännu mer fossila bränslen. 

Området kring Artkis är politiskt uppdelat i ekonomiska zoner 
utifrån positionen av kontinentalsocklar, där USA, Kanada, 
Norge, Ryssland samt Danmark (i och med Grönland) har 
gränser. Dessa aktörer har påbörjat åtgärder i syfte att hävda sin 
territoriella suveränitet över attraktiva områden i Arktis, genom 
att bevisa att deras respektive kontinentalsocklar sträcker sig så 
långt som möjligt. Ryssland har mobiliserat trupp i norr, och 
bl.a. genomfört en ubåtsoperation där en rysk flagga placerades 
på drygt 4 000 meters djup på nordpolens havsbotten. Norge har 
påbörjat byggnationer i syfte att förstärka sin flotta, samt flyttat 
både trupp samt flottbaser till den nordliga delen av landet. Även 
Kanada har initierat en upprustning av sin militära kapacitet, 
och tagit beslut om att bygga två nya militärbaser i området samt 
konstruera 6-8 nya patrullskepp som skall vakta det kanadensiska 

området.   
Många bedömare pekar på 

att de territoriella oklarheterna 
kring Arktis kombinerat med 
de lukrativa naturtillgångarna kan 
leda fram till en öppet väpnad konflikt 
mellan de inblandade staterna. Under Kalla 
kriget var området av strategisk vikt, och det finns 
fortfarande många aktiva baser och radarstationer i det 
närliggande området. 

Råvarutillgångarna kan i samband med den pågående finansiella 
krisen bli ytterligare attraktiva. Island, närmast finansiellt förlamat 
p.g.a. krisen, förde diskussioner om ett omfattande miljardlån från 
Ryssland. Vad Ryssland skulle tjäna på en sådan utlåning föreföll 
obegripligt.  Bedömare har dock påpekat att planerna på det stora 
lånet kan betraktas som ett försök av Ryssland att stärka sina 
politiska relationer med staterna i området, i syfte för att få lång-
siktigt stöd i sina territoriella anspråk på områden i Arktis. Island 
sitter, förutom de fem nämnda staterna också tillsammans med 
Sverige och Finland, i det Arktiska Rådet, en samarbetsorgani-

Utblick nr 4:08 7Utblick nr 4:086

Foto(JAS 39 Gripen): Feke Lazslo

arktis   klimat/resurser

Uppskattningsvis 25 % av jordens resterande naturtill-
gångar av olja och gas beräknas finnas i Arktis. I och 
med klimatförändringarna och isarnas smältning har nya 
transportleder till naturtillgångarna öppnats. Nu kämpar 
fem stater om kontroll över området och mobilisering av 
stridskrafter har bara börjat.
text: Rikard Allvin

Slaget om Arktis
Island, närmast finan-

siellt förlamat p.g.a. krisen, 
förde diskussioner om ett 
omfattande miljardlån från 
Ryssland. Vad Ryssland skulle 
tjäna på en sådan utlåning 
föreföll obegripligt.
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Kultur > recensioner > böcker
Ängeln i 
Groznyj
Av: Åsne 
Seierstad
Albert Bonniers 
förlag 2008

Inga fasor är så 
hemska som de 
människor gör 
mot varandra. Därför är Ängeln i Groznyj 
fruktansvärd läsning. Ändå går det inte 
att lägga ifrån sig boken. 

Grunddragen i boken utgörs av 
Seierstads två resor till och vistelser i 
Tjetjenien. Den första sker år 1994, då en 
nyutexaminerad 24-årig Åsne Seierstad 
har givit sig ut på sitt första uppdrag som 
utrikeskorrespondent i Moskva. Under 
tiden som Jeltsin ligger på sjukhus på 
grund av en näsoperation, rullar ryska 
pansarvagnar in över gränsen till 
Tjetjenien, som tre år tidigare hade 
utropat sig till fristående stat. Seierstad 
finner den ryska nyhetsrapporteringen 
bristfällig och tjatar sig ombord på ett 
militärplan till krigets huvudstad, 
Groznyj. 

Den andra resan sker 2007 – då den tje-
tjenske ledaren Ramzan Kadyrov, son till 
den tidigare presidenten som mördades 
2004, är välinstallerad på sin post som 

nationalhjälte. De brutala tortyrmetoder, 
förföljelser och antidemokratiska böjelser 
som hela tiden verkar kunna ledas tillbaka 
till Ramzan kan aldrig någon av de 
styrande kommentera eller ens erkänna 
sig vara medveten om. 

Förutom makthavare och journalist-
vakter möter Seierstad under sina två 
vistelser i Tjetjenien de människor som 
är resultatet av ett uråldrigt förtryck. 
Människor som ser sig själva som krigare, 
”tjetjenska vargar” som hellre offrar sig 
själva och varandra än sin frihet. Ett folk 
som har kränkts för länge för att ens vilja 
få ett fredligt slut på konflikten.  

Och hon möter dem – och möten är det 
genomgående temat i boken – som blir 
över när båda sidor har drabbat samman. 
Det är mötena med dessa trasiga män-
niskor som får såväl Seierstad som läsaren 
att vilja ställa någon till svars. 

Trots att Seierstad måste hålla sig 
någorlunda väl med den ryska sidan, 
lyckas hon ändå gå sina egna vägar 
utanför journalistfållorna. Hon möter 
de tjetjenska vargarnas huvudman på en 
mystisk plats mitt ute i en skog och till 
slut också Ramzan Kadyrov i hans flådiga 
kontorsrum med Che Guevara på väggen, 
för en intervju som snarare väcker än fler 
frågor och frustration än man hade innan. 

”Ängeln”, är den svaga ljusglimten i 
ett för övrigt bedövande mörker. Ängeln 
i Groznyj heter i själva verket Hadizat, 

och har upplåtit sitt hem till att ta sig an 
en liten del av de föräldralösa barn som 
springer ute på gatorna. Men gatubarnen 
blir allt fler och Hadizat och hennes med-
hjälpare får det inte lättare när Ramzan 
plötsligt bestämmer att alla offentliga 
barnhem skall stängas, eftersom de ju 
inte behövs då det är ”allas plikt i islam 
att ta hand om släktingar, och det finns 
inga barn utan släktingar”. Säg det till 
de småbarn vars hela familjer har skutits 
ihjäl, eller barn från familjeomständig-
heter innehållande åratal av våldtäkt och 
misshandel.  

Så detaljrika som återblickarna på så 
många människors liv och upplevelser 
är, kan man förstås fråga sig hur mycket 
som är fakta och hur mycket som är 
dramatisering, men just genom denna 
dramatiserade verklighet berör också 
boken så mycket djupare.

Jag blir rentav tacksam för att jag har 
fått läsa resultatet av Seierstads arbete, 
men det är en fasansfull och ibland 
rentav förgörande läsning. En berättelse 
om ett folk och dess individer, som inte 
bara kränks utan trasas sönder tills att de 
vänder sig tillbaka mot sina förtryckare 
nyttjande lika brutala medel som de själva 
har fått känna av. En cirkel av hat. Och 
om det är något författaren lämnar öppet, 
så är det frågan om det någonsin blir slut 
på eländet. 

Kristin Helgesson Svenske

Välkommen 
till Paradiset
Av: Jennie Diele-
mans, foto Shabab 
Salehi
Atlas förlag 2008

I Välkommen till 
Paradiset tar sig 
journalisten Jennie 
Dielemans an granskningen av en 
turistindustri som handgripligen är i full 
fart med att förstöra jorden. 

Vi får besöka Spanien, Vietnam, 
Dominikanska Republiken, Thailand 
och Mexico. Varför det blir just dessa 
nedslag får vi ingen riktig förklaring på, 
men att såväl miljöförstörelsen som de 
försämrade levnads- och arbetsvillkoren 
för lokalbefolkningen på samtliga platser 
följer samma negativa och ofta rentav 
katastrofala tendens, gör att det liksom 
inte behövs någon större motivation. Där 
vi turistar, där förstör vi. Och när det 
är förstört, drar vi vidare till nästa plats. 
Punkt.

Det är mycket som gör Dielemans bok 
läsvärd och medryckande. Det är en 
frisk blandning av vardagliga gatuobser-
vationer, tjuvlyssningar på och samtal 
med olika kategorier av resenärer. Här 
finns också mer djuplodande intervjuer 
med researrangörer – såväl lokala som 
internationella – miljökämpar, barägare, 
gatuförsäljare, ladyboys, guider och 
barflickor. Det är många plan av turist-
industrin som täcks, något som gör att 
allvaret kommer desto närmare läsaren.

För det handlar om försvunna 
sandstränder. Döda korallrev. Skövlade 
mangroveträsk. Avspärrade stränder – för 
lokalbefolkningen. Burmesiska flyktingar 
i Thailand som under laglösa förhål-
landen och till en närmast obefintlig lön 
arbetar med att bygga upp de hotell som 
vi svenskar sedan kommer och slappnar 
av på. Konstgjorda byar där turisterna 
slipper omaket att resa från region till 
region för att möta landets olika grupper 
av ursprungsbefolkning och istället får 
små exempel serverade inom ett inhägnat 
område. Och man får till och med 
fotografera.

Fotografera, ja – Shahab Salehis 
illustrerande fotografier är tämligen få 
men poetiska och målande och berättar 
nästan lika mycket om turistindustrin 

som Dielemans text. De ger mersmak. Jag 
vill se fler.

Så småningom, vid en läsning av 
Välkommen till Paradiset, vaknar dock 
frågan: ”är alla turister av ondo?”. Om 
boken skall vara en ”granskning” av 
turistindustrin är möjligen urvalet av 
skildrade turister något selektivt. Eller 
så är sanningen den att alla människor 
som turistar är okunniga, egoistiska och 
smått, eller rejält, korkade. Oavsett om 
det handlar om flinande backpackers i 
Vietnam som slänger sig med Apocalypse 
Now-repliker, pensionärer som checkar in 
på samma all-inclusivehotell för 35:te året 
i rad eller barnfamiljer som dräller runt 
och besöker sexbarerna i Phuket eftersom 
det ingår i de lokala sevärdheterna. Finns 
det inga turister som reser med någon 
form av sunda, etiska värderingar och 
djupare form av medvetenhet kring 
platsen de besöker?

Säkert kan boken få en hel del män-
niskor att tänka till lite extra över sitt 
beteende – grabbarna som köper sig en 
kvinna för natten i svenskägda sexbaren 
i Phuket, som aldrig skulle gjort det 
hemma, men i Thailand hör det bara 
till. De resenärer som håller sig inom 
all-inclusivehotellets väggar och genom 
att inte göra slut på ett öre utanför den 
avspärrade minivärldens portar, ser till att 
alla pengar försvinner ut ur landet och in 
i de multinationella, västerländskt ägda 
hotellkoncernerna. De som aldrig får till 
stånd några genuina möten med lokalbe-
folkningen, eftersom det alltid finns en 
kamera i vägen. 

Men även vi som hittills gärna har trott 
att vi turistar på ”ett annat sätt” kan få 
oss en och annan tankeställare. Och visst 
motiverar boken till, kanske inte att sluta 
resa helt, men att utveckla sitt tänkande 
och medvetande.

Kristin Helgesson Svenske

Den 
oskyldige 
mannen
Av: John Grisham
Albert Bonniers 
förlag 2007

De böcker där 
John Grisham 
beskriver USA:s juridiska system i 
skönlitterär form är många. Men med 
Den oskyldige mannen tar han sig an 
det dokumentärt och visar hur lättja, 
korruption och enkel dumhet kan leda 
till att människor döms för brott de inte 
har begått.

Den oskyldige i fråga är den en gång 
lovande basebolltalangen Ron Williamson 
som i början av 1980-talet tillsammans 
med en vän åtalades och dömdes till 

döden för mordet på en ung kvinna. 
Under tiden i dödscellen kämpar han 
för upprättelse. På sin sida har han ett 
antal eldsjälar som med stort engagemang 
hjälper oskyldigt dömda till nya 
rättegångar.

Ron Williamsons historia handlar 
om hur en ung man mer eller mindre 
förstörde en lovande sportkarriär på 
grund av vissa sociala brister och en 
alltför stor aptit för vin, kvinnor och 
sång, för att sedan i det närmaste väljas 
ut som skyldig till våldtäkt och mord. 
Att han var en loser gjorde att han var en 
”perfekt” mördare. Detta menade i alla 
fall de poliser och jurister som hade hand 
om hans fall. Att bevisen egentligen inte 
fanns där spelade liksom ingen roll.

John Grisham skriver fängslande och 
lagom dramatiskt, dessutom känner han 
väl till USA:s rättssystem och det gör att 

hans ståndpunkt känns trovärdig. Det är 
tydligt att ett digert arbete ligger bakom 
boken, ingen ska luras att tro att Grisham 
släpper ifrån sig ett välment hafsverk. 
Han har en bergfast tro på att Williamson 
är oskyldig och läsaren kan knappast göra 
något annat än att tro detsamma.

Stundtals blir de juridiska turerna väl 
invecklade och med tanke på att redan 
titeln avslöjar hur det slutar kan det 
stundtals bli lite tungläst, men med 
intresset kommer orken. Och frågorna; 
hur vanligt är detta? Hur många har blivit 
oskyldigt dömda till det värsta av alla 
straff? 

För den som har en orubblig tro på att 
det amerikanska juridiska systemet är helt 
ofelbart är det här en välriktad spark i 
skrevet. För oss andra bjuder berättelsen 
på ännu ett tillfälle att bli förbannad.

Helena Krantz

Nära döden
Av: Lars Åke 
Augustsson
Leopard 2003

I samband med 
sina resor i USA 
har Augustsson 
träffat dödsdömda, 
den personal som 
är involverad i processen som föreligger 
ett verkställt dödsstraff och anhöriga till 

både offer och gärningsmän. Han har 
talat med dödsstraffsförespråkare samt 
med människor som engagerar sig mot 
denna vedergällning från statens sida. 
Skildringarna av de genomförda samtalen 
varvas i denna bok med historiska 
och samhällsmässiga redogörelser i ett 
försök att förklara dödsstraffets vara och 
utformning i USA. 

Bokens styrka ligger i dess saklighet, i 
att Augustsson på ett återhållsamt men 
ändå kraftfullt vis presenterar fakta mot 
dödsstraffet. Den största fördelen med 
”Nära döden” är dock att Augustsson 
inte riktar sig, i sitt resonemang, enbart 
till de redan övertygade utan även till de 
människor som ställer sig osäkra inför det 
berörda ämnets betydelse för USA och 
resten av världen. Av denna anledning 
bör alla som vill leva i ett demokratiskt 
samhälle ta del av denna bok.

Katarina Michnik

Ok, amen
Av: Nina Solomin
Wahlström & 
Widstrand 2001

Under sin vistelse 
i New York bodde 
Nina Solomin en 
tid bland en grupp 
ultraortodoxa 
judar.  ”ok, amen” är en redogörelse för 
hennes försök att bli accepterad av denna 
gemenskap och att själv acceptera denna 
annorlunda livsstil. Detta betyder inte att 
boken är skriven i en negativt granskande 
ton. Tvärtom framkommer tydligt att 
Solomin inte har skrivit ”ok, amen” i 
syfte att kritisera en annan kultur utan för 
att nyfiket ta del av ett främmande sätt 
att leva.  

Att skildra en grupp människor bland 
vilka den ansvariga författaren själv aktivt 
befinner kan anses vara problematiskt 
då skribentens åsikter riskerar att färga 
rapporteringen. Men då Solomin är 
noga med att dela med sig av sina tankar, 
känslor och eventuella oförståenden 
inför de kulturella gränser och barriärer 
som hon ställs inför blir detta aldrig till 
något problem. Dessutom skall ”ok, 
amen” inte betraktas som en objektiv 
faktaredogörelse, utan som ett läsvänligt 
och personligt reportage.

Katarina Michnik
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I oktober 2008 slöt EU ett nytt avtal med Marocko. Frankrikes och Spaniens arbete för att knyta 
Marocko ännu närmare EU har burit frukt. Att Marocko sedan 1975 ockuperar grannlandet Väst-
sahara, konsekvent bryter mot FN-resolutioner och folkrätten samt dagligen trakasserar och 
förföljer västsahariska människorättsaktivister, tycks alltså inte ha någon betydelse för EU. Och 
för uppgivna västsaharier är FN ett ”united nothing”.
text och foto: Lena Thunberg

United nothing

– Du är vår budbärare, säger mettou och tittar allvarligt på mig. 
Berätta om oss och vår situation. Vi kan inte.

Jag sitter i en lägenhet och pratar i hemlighet med västsaha-
riska människorättsaktivister i den lilla ökenstaden Smara i mars 
2008. Det är fullt av marockansk militär på gatorna. Smara 
ligger bara några mil från den 200 mil långa radarövervakade, 
minerade mur, som effektivt innesluter den Marocko-ockupera-
de delen av Västsahara. 

Jag har tagit mig in i den ockuperade delen av Västsahara som 
turist. Något annat är omöjligt. Att ifrågasätta Marockos rätt till 
Västsahara är förbjudet, trots att inget land i världen erkänner 
Marockos rätt till det. Flera europeiska journalister och politiker, 
som rest in i Västsahara för att undersöka situationen för den 
västsahariska befolkningen, har utvisats direkt de senaste åren.  

Västsahara är ett icke-självstyrande område som ska avkolo-
niseras. Det fastställdes av FN redan 1966. Då var Västsahara 
en spansk koloni. Men Spanien lät inte genomföra någon 
folkomröstning om självständighet. Fosfaten, fisket och troliga 
oljefyndigheter var för lockande. I stället undertecknade Spanien 
ett illegalt, hemligt avtal 1975 med Marocko och Mauretanien. 

Spanjorerna skulle lämna området men behålla del i vinsten från 
fosfatfyndigheten samt fiskerättigheter.

 
hösten 1975 gick marocko in med militär i Västsahara. 
Förutom vapen var de utrustade med spanska listor på alla 
aktiva unga västsahariska studenter, som utgjorde kärnan i den 
västsahariska befrielserörelsen Polisario som hade bildats 1973. 

– De marockanska soldaterna sköt ned två av mina söner 
på gatan i huvudstaden El Aaiún. Vi, som så många andra 
familjer, flydde i skräck ut i öknen, berättar 70-åriga Decala 
om den marockanska invasionen. I 33 år har hon väntat på att 
få återvända och träffa sina släktingar. Hon bor sedan 1975 i 
flyktinglägren mitt ute i Saharas öken i Algeriet. Det var dit 
som de 160.000 flyktingarna till slut tog sig efter att ha blivit 
bombade med napalm och klusterbomber av marockanskt flyg 
längs flyktvägen. Där bor flyktingarna fortfarande i väntan på 
att få återvända till ett fritt Västsahara. De bor i tältläger och 
överlever med hjälp av katastrofstöd från FN-organet World 
Food Programme. Men alla lyckades inte fly. 

– I 12 år var vi ”försvunna”, berättar Mohammed. Som 

reportage     västsahara

Slumområden 
finns på flera 
ställen i den 
ockuperade 
västsahariska 
huvudstaden 
El Aaiún. Här 
bor både fattiga 
västsaharier 
och marocka-
ner.



18-åring försökte han 1979 fly tillsammans med sina två syskon 
och nio andra ungdomar till flyktinglägren i Algeriet. Alla 
ungdomarna greps av marockansk militär nära gränsen och 
fördes efter tortyr och förhör till det då hemliga skräckfängelset 
för västsaharier Kalaat M’Gouna i Atlasbergen. 

– Vi fick ett klädesplagg en gång om året, mat som hundarna 
hade ätit på, inga möjligheter till hygien, ingen vård och ingen 
kontakt med yttervärlden.

Efter internationella påtryckningar släpptes plötsligt alla 
fångarna. Det vill säga de 83 som hade överlevt. 47 var då redan 
döda. 

Syskonen lider fortfarande av sviterna efter fängelsevistelsen. 
De har dessutom förnekats id-kort, pass, möjlighet till jobb, 
försörjning och adekvat vård. De vet fortfarande inte varför de 
fördes bort. Ingen marockan har ställts inför rätta. 

– Det kommer aldrig att bli någon folkomröstning, säger 
Ghalia, som var försvunnen i fyra år. Marockanerna har för 
mycket på sitt samvete. De vill inte att det ska komma ut. 500 
personer är fortfarande ”försvunna”. 

Och övergreppen fortsätter. De hundratals västsaharier som 
varit ”försvunna” i åratal men överlevt och idag bor i den 
ockuperade delen av Västsahara, riskerar att varje dag möta 

sina forna torterare på gatan, trakasseras, förföljas, torteras och 
fängslas på nytt.

Fatou och Maima stod inte ut. De hade suttit 16 år i ett 
hemligt fängelse, när de frigavs 1991. De flydde i en liten båt till 
Kanarieöarna några år senare. Det är fler som försöker fly utan 
att lyckas.

– Jag kommer inte att ge upp. Jag måste få veta vad som har 
hänt mina bröder, säger Nhabouha. 

I december 2005 försökte hennes två bröder Abderrahman, 23 
år och Abiboullah, 27 år att fly i båt till Kanarieöarna tillsam-
mans med 13 andra ungdomar. De hade med sig dokument om 
ockupationens offer och den västsahariska fredliga ”intifada” 
som hade startat samma år. Men ungdomarna kom aldrig fram. 
Enligt marockanska myndigheter har de drunknat, men inga 
bevis har lagts fram. I stället har vittnen sett ungdomarna gripas 
av marockansk polis på stranden utanför huvudstaden El Aaiún. 
Det finns också uppgifter om att de sitter i ett fängelse utanför 
Agadir. 

Mödrar och systrar till de femton försvunna har protesterat 
genom sittdemonstrationer utanför stadshuset i El Aaiún, men 
där har de blivit slagna med batonger och bortjagade av den 
marockanska polisen. I oktober 2008 stoppades de på nytt, när 
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de ville träffa Marockos justitieminister på besök i El Aaiún. De 
har hotats och förödmjukats. De marockanska myndigheterna har 
också försökt att köpa deras tystnad.

– Alla västsaharier har en släkting som har blivit gripen, suttit i 
fängelse eller varit ”försvunnen”, konstaterar Nasiri, en annan av 
aktivisterna. Sex månader senare har han förlorat sitt jobb och sin 
inkomst.

det är förbjudet att ifrågasätta Marockos rätt till Väst-
sahara. Västsaharier som viftar med den västsahariska flaggan, 
ropar slagord för ett självständigt Västsahara riskerar att förlora 
sitt jobb, att gripas, torteras och dömas till långa fängelsestraff. 

– Det flyttar in marockanska bosättare hela tiden i strid med 
FN:s fredsplan, berättar Mayara, som förlorade jobbet när han 
återvände efter att ha vittnat om de brutala övergreppen inför 
FN i Geneve 2007.  Nu är västsaharierna i minoritet.

I Västsahara får marockanerna 50% högre lön och kraftigt 
subventionerade livsmedel, ett lockande erbjudande för fattiga 
marockaner i ett Marocko där 40% av befolkningen fortfarande 
är analfabeter och arbetslösheten skyhög.

I februari 2008 besökte den västsahariska studenten Rabab 
Göteborg och Stockholm. Det finns inga universitet i Västsa-

hara. Unga västsaharier som har ekonomisk möjlighet måste 
därför studera i Marocko. I maj 2007 stormade marockansk 
polis universitetet i Marrakech. Rabab och många västsahariska 
studenter greps och fördes till polisens tortyrcentral under 
det berömda torget Djema el Fna. Hennes kamrat Soulthana 
förlorade ena ögat efter den besinningslösa misshandeln. Deras 
brott? De hade genomfört en stillsam informationskampanj på 
universitetet.

Marockanska frysbilar med fisk går i skytteltrafik från Västsa-
haras huvudstad El Aaiún till Agadir i Marocko, ett exempel på 
den pågående stölden av en av Västsaharas naturresurser.

Enligt FN:s fredsplan från 1990, som undertecknats av både 
Polisario och Marocko, skulle en folkomröstning om Västsa-
haras självständighet ha ägt rum 1992. Så har inte skett trots 
att FN-styrkan finns på plats. Marocko har lyckats förhindra 
folkomröstningen. Alltmedan FN tiger. ”United Nothing” 
kallar uppgivna västsaharier FN. 2004 lät Marocko helt sonika 
meddela att man aldrig kommer att tillåta ett självständigt 
Västsahara. 

Fyra år senare premieras Marocko med ”avancerad” status av 
EU  

Varje dag flyttar marockanska bosättare in i den ockuperade delen av Västsahara - i strid med FN:s fredsplan. Här får de högre lön och            subventionerad mat. 50 procent av Marockos befolkning 
är analfabeter. Bostäder byggs hela tiden. Den västsahariska befolkningen är nu i minoritet.

En cirka 200 mil lång befäst, minerad och radarövervakad mur, delar 
Västsahara i två delar. En västlig ockuperad av Marocko och en östlig, 
kontrollerad av Polisario. Muren byggdes av Marocko med amerikanskt 
och franskt stöd under 1982-1987. Längs hela muren finns idag ma-
rockanska posteringar, som till stora delar utgörs av värnpliktiga unga 
marockaner.

Karta: Björn Eriksson
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utrikespolitiska Föreningen inFormerar indien     utveckling

När sjuksköterskan stack in nålen med tyfusvaccinet i min 
vänster axel, förstod jag att det var på riktigt. När dessa rader 
trycks befinner jag mig redan i Indien där jag deltar i en 
fältkurs. Även andra UF-aktiva gör fältstudier ute i världen, 
bland annat i Rwanda, Sierra Leone och på Västbanken. 
Både i mina studier och hos Utrikespolitiska Förening har 
jag lyssnad till mer än en föreläsning om fattigdomsbekämp-
ning, utvecklingssamarbete och resurskonflikter. Så det ska 
bli spännande att få en djupare insyn på plats.

Här i Göteborg ser Utrikespolitiska Föreningen tillbaka på 
ett framgångsrikt år 2008. Vi har hållit hög kvalité på våra 
föreläsningar och på vår föreningstidning Utblick som du 
precis nu håller i handen. Vi har satsat på nya projekt såsom 
interaktiva seminarier, filmvisningar och lunchföreläsningar. 
Vi stådd även som värd för Utrikespolitiska förbundet 
Sveriges årsstämma. Som grädden på mossen fick vi 
Guldtummen, Göteborgs studenters stora pris, för vårt stora 
engagemang i globala frågor. 

Allt detta hade knappast varit möjligt utan alla våra 
duktiga medlemmar och samarbetspartners. Jag tycker det 
är särskilt kul att så många nya studenter har blivit aktiva 
i föreningen under året. I januari har vi årsmöte och en ny 
styrelse väljs. Vill du vara med och bestämma vilka tyngd-
punkter Utrikespolitiska Föreningen sätter under 2009? Hör 
i så fall av dig till valberedning@utrikespolitiskaforeningen.
se.

I en värld som blir allt mer oöversiktligt är folkbildning 
och kunskapsspridning desto viktigare – UF behövs! Idag 
finns det Utrikespolitiska Föreningar vid nio lärosätten 
runtom i Sverige. UF Göteborgs medlemskort ger dig fri 
entré hos alla deras föreläsningar också. I år har vi fått en ny 
systerförening i Jönköping. Grattis!

För mig blir detta min sista ”Ordföranden har ordet”. 
Efter tre år i Utrikespolitiska Föreningen är det dags att gå 
vidare. Under våren skriver jag min masteruppsats i globala 
studier och sedan ger jag mig ut i arbetslivet. Jag har lärt 
mig mycket under min tid i UF och det är inte utan ett visst 
vemod att jag lämnar det operativa arbetet. 

God jul och gott nytt år!

Niklas Hill
ordforande@utrikespolitiskaforeningen.se

ordföranden 
har ordet Kalendarie

”No other single individual has made an immense contribution as 
EMS has in the shaping of the destiny of both Kerala and the Com-
munist movement in this country”
Dessa ord uttalade politikern Singh Surjeet och syftade på EMS 
Nahboodiripad, en av ledarna för det indiska kommunistpartiet. 
Partiet skapades under de sociala rörelsernas blomstringstid. 

I fråga om sociala faktorer och diskriminering på grund av kast, 
kön och religion så ligger Kerala bra till i förhållande till andra 
delar av Indien. Detta kan vi se som ett resultat av den tidiga 
sociala utvecklingen i Kerala.

Monica Erwér är freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs 
Universitet. Hon har levt och arbetat i Kerala, och skrivit av-
handlingen ”Women’s collective agency in the transformation of 
Kerala politics”.  
– Under tidiga koloniala dagar kämpade reformsinnade maha-
radjor och en kvinnlig emancipationsrörelse, långt innan den 
socialistiska regimen kom till makten 1957. Idag ser vi sociala 
rörelser som ett resultat av bland annat dessa, menar hon. 

Monica Erwér anser att Keralas specifika historiska och kulturella 
förutsättningar i kombination med det marxistiska inflytandet till 
viss del förklarar denna utveckling.

depressionen på 1930-talet skapade utrymme för sociala rö-
relsers framfart i Kerala, vilka föregicks av tidigare revolter mot 
det brittiska kolonialstyret. Målen var bland andra självständig-
het och ett avskaffande av feodalsystemet. Ett klassmedvetande 
föddes under depressionens dagar, vilket i sin tur bidrog till den 
kollektiva reformviljan. I detta läge vann kommunistpartiet mark 
och upprättades formellt 1940. 

Kvinnor i Kerala tar sig idag i större grad ut i det offentliga och 
in på arbetsmarknaden. Den jämförelsevis höga sociala statusen 
som Keralas kvinnor idag uppnått har drivits fram med hjälp av 
sociala rörelser, som bland annat tar upp kvinnofrågan i media, 
driver den juridiskt, stödjer så kallade Non Governmental Or-
ganizations och mobiliserar kvinnor. Monica Erwér har studerat 
denna kvinnornas utveckling i ljuset av Keralamodellen; bland 
annat genom arbetet med nätverket Sthree Vedi, en plattform 
som samlar 30-talet kvinnoorganisationer. 

1993 stiftades en indisk lag som innebär att det på den lokala 
politiska nivån skall kvoteras in 33 procent kvinnor, vilket de 
facto genomfördes i Kerala 1996. Detta bidrar till ett ökat tillva-
ratagande av kvinnornas intressen. 
– Trots att det funnits ett motstånd och att det tar lång tid för 
förändring så har denna lag genererat resultat. Kvinnor deltar 

verkligen i praktiken - och gör det möjligt för deras frågor att få 
politiskt genomslag, menar Monica Erwér.

det finns dessvärre en rad problem som man kommer att 
få handskas med. Ökade möjligheter föder ökad tilltro till pre-
station. Ett högt självmordstal och ett ökat våld mot kvinnor är 
mörka sidor av utvecklingen. Problem av mer komplex karaktär är 
ökade socioekonomiska svårigheter, samt en politisk ambivalens 
som fötts ur ett svagare ledarskap. Ett ännu starkare engagemang 
från civilsamhället och därmed ett utvidgat och mer slagkraftigt 
politiskt samarbete, i kombination med andra faktorer, kan bidra 
till utvecklingen av Keralas sociala utveckling. Shahra Razavi vid 
United Nations Research Institute for Social Development har 
uttalat några visa ord i frågan om social utveckling med kvinnor 
i fokus:
– Ultimately, the long-term viability and effectiveness of the 
women’s movement depends on its ability to work at different 
levels and in different areas – both “inside” and “outside” the 
mainstream – forging strategic insider-outsider alliances  

Den sociala utvecklingen i den indiska delstaten Kerala går ständigt framåt. Kvinnor 
medverkar i stor utsträckning i samhället och har större frihet än i övriga Indien. Utblick 
tar reda på varför det går så bra just i Kerala.

Framgång för Kerala 
trots ekonomiska problem

Kerala har omkring 32 miljoner invånare på en yta av ungefär 
39 kvadratkilometer.
Viktigaste exportvaror är cashewnötter, kaffe, te och 
kryddor.
Den tilltagande turismen är en annan viktig inkomstkälla.
Läskunnigheten i Kerala ligger kring 90 procent och medel-
livslängden kring 70 år.
Keralamodellen innebär i korta ordalag att det är möjligt att 
skapa humanitär utveckling trots en låg ekonomisk sådan.

foto: Shashank Jain

text: Susanna Forssblad

Fakta: Kerala 

Föreläsningar under våren 2009
Med reservasion för ändringar.

februari 
5 Abort i Sydamerika 
12  Ämne meddelas snarast
19 Slumstäder 
26  Finanskrisen hösten 2008 – OBS HÅLLS I 
SEB-SALEN PÅ HANDELSHÖGSKOLAN

mars 
5 Slaget om Nordpolen 
12 Europaparlaments debatt – OBS! HÅLLS I 
MALMSTENSALEN
19 Ekoturism  
26 FN – reformen av säkerhetsrådet 

april 
2 Chile – Mapuche
7  Fotboll och Politik i Italien– Jesper Hussfeldt, 
journalist OBS! HÅLLS PÅ EN TISDAG
16 Australiens urinvånare
23 Patent på mediciner

maj 
7 Klimatförändringarna
14 Ryssland- ett år efter valet 

Alla föreläsningar äger rum i hörsal Sappören, Spräng-
kullsgatan 25 och startar kl. 18.30 om inget annat anges.



eu   bistånd
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”

Flera sakkunniga beskriver EU som en mjuk internationell aktör, 
det vill säga att unionen har ett betydande inflytande över frågor 
som ekonomi, handel och miljö, och bidrar mindre i de ”tradi-
tionella” och ”hårda” områdena; utrikes- och försvarspolitiken. 
Detta förhållande speglar sig i det okonstlade uttrycket att ”EU 
är en ekonomisk jätte men en politisk dvärg”, men uppfattningen 
är inte heller oomtvistad.  

Fredrik Söderbaum, docent på institutionen för globala studier 
vid Göteborgs universitet, har forskat kring EU: s roll i världen. 
Han menar att det vid sidan av idealistiska skäl finns ambitioner 
att stärka unionens anseende som utrikespolitisk aktör genom en 
gemensam biståndspolitik, men att det knappast är möjligt att få 
alla medlemsländer att låta allt bistånd att gå via EU.
– SIDA anser ju att de ur flera aspekter har ett bättre bistånd än 
kommissionen. De tycker bland annat att de har en mer solidarisk 
verksamhet då EU:s  bistånd är mer inriktat på att skapa regional 
integration. Samtidigt vill kommissionen gärna peka på att deras 
bistånd står fritt från gamla kolonialförhållanden och andra 
nationella egenintressen.

Medlemsstaterna har dels ett eget bistånd, dels skjuter de pengar 

till ett gemensamt EU-bistånd. Dessa gemensamma medel, som 
är under kommissionens ansvar, står för ungefär tio procent av 
det globala biståndet. Genom överenskommelser och diskussio-
ner på EU-nivå påverkar unionssamarbetet även den nationella 
biståndspolitiken. Fredrik Söderbaum menar att det finns en 
önskan hos kommissionen att öka detta inflytande än mer. 
– Kommissionen anser att de ska vara en koordinator för ländernas 
bistånd, man vill ha samma ställning som i handeln, säger Fredrik 
Söderbaum.  De nya medlemsstaterna från östra Europa, som har 
ett mycket litet bistånd, har en positiv inställning till detta. Men i 
de länder som har en lång historia av biståndspolitik, exempelvis 
i England, är man mer motvilliga.

kommissionens förhoppningar är att ett ökat biståndssamarbete 
ska leda till snabbare insatser och en minskning av byråkratin 
som är stor när mottagarlandet ska göra uppgörelser med många 
länder.

Koordineringen har inte fått något större genomslag i dagsläget 
utan unionens inflytande håller sig än så länge främst till diskus-
sioner och överenskommelser, konstaterar Fredrik Söderbaum:

eu:s biståndspolitik: 
text: Thomas Palmgren

– Ofta kommer länderna överens om saker när det gäller biståndet 
på policynivå, men det sker inte mycket koordination ute på fältet 
i mottagarländerna. På marken blir kommissionen ”just another 
dollar” istället för en koordinatör. Rent praktiskt lyckas man inte 
göra mer än de enskilda länderna.

Jens Holm, en av vänsterpartiets representanter i europaparla-
mentet, har också andra betänkligheter mot hur biståndet fungerar 
i praktiken. Han menar att avsikterna med EU:s biståndspolitik 
hämmas av handelspolitiska egenintressen:
– Inom handelspolitiken finns ett intresse av att få billiga 
råvaror, gynna egen industri och jordbruk samt försvåra 
utvecklingsländernas egen produktion. Om utvecklingsländerna 
väljer att sälja förädlade varor istället för råvaror genom att till 
exempel göra choklad av kakaobönor, så möts de med högre 

tullar av EU. Detta innebär att man inte främjar en utveckling 
där u-länder kommer bort från sitt råvaruberoende. Samtidigt 
subventionerar EU sin egen produktion. Man gör något med den 
ena handen, biståndspolitiken, och en annan sak med den andra, 
handelspolitiken.

Neill Nugent är en framstående forskare i europeisk integration 
och pekar i en av sina böcker på att medlemsstaternas egna relatio-
ner, intressen och aktiviteter kan skapa motsättningar inom samar-
betet. Dessa omständigheter kan bli ett problem när EU-länderna 
vill framstå som en enad och stark aktör inför omvärlden. 

ett exempel på denna problematik är när kritik blossade upp 
inom Sverige, både från media och politiker, när kommissionens 
planer på att höja biståndet till Eritrea uppdagades i somras. 

EU-kommissionen förvaltar omkring en femtedel av medlemsländernas samlade bistånd, men 
biståndspolitiken på unionsnivå är inte okontroversiell. Vid en närmare titt framkommer aktuella 
meningsskiljaktigheter och skilda framtidsvisioner. Dessa berör allt från politisk prestige till fallet 
med Sveriges ende politiske fånge.

Detta agerande uppfattades av många från svensk sida som minst 
sagt olämpligt med anledning av den hårdförda regimen i landet. 
Tidigare har också den svenska regeringen stramat åt biståndet 
till landet av demokratiskäl. Att reaktionerna varit särskilt 
starka i Sverige beror på det uppmärksammade fallet med den 
svenske journalisten Dawit Isaak som suttit fängslad i Eritrea i 
mer än sju år utan rättegång.

I riksdagen finns en tvärpolitisk Dawit Isaak-grupp som driver 
kravet på frisläppande. I höstas la större delen av gruppen fram 
en motion där man uttryckte sitt ogillande över, de då pågående, 
biståndsförhandlingarna mellan EU och Eritrea: 

”Den svenska regeringen bör verka för att EU inte ingår något 
nytt biståndsavtal med Eritrea. Det finns oerhört stora behov av 
bistånd runt om i världen. Det finns ingen anledning att EU skall 
prioritera att stödja ett land som håller en EU-medborgare fängslad 
utan rättegång och totalt saknar ambition att påbörja demokratiska 
reformer. Det humanitära bistånd som är nödvändigt för eritreaners 
överlevnad måste dock få fortsätta.”

Fredrik Söderbaum tror att vi kommer att få se liknande mothugg, 
som i Eritrea-fallet, mot kommissionen även i framtiden. 
Samtidigt konstaterar han att ett möjligt scenario är att länderna 

inser att genomdrivandet av en biståndspolitik underlättas av ett 
ökat samarbete.
– Om man till exempel ska fördöma korruption så blir det en helt 
annan kraft om EU förkastar agerandet än om Sverige skulle göra 
det eftersom konsekvenserna blir desto mer märkbara, säger han.

Fredrik Söderbaum är förvissad om att vi kommer få se mer 
koordination av länders bistånd i framtiden, men att det kommer 
att gå långsamt. Han ser dock inget som tyder på ett avskaffande 
av de nationella bistånden, utan att vi fortsatt kommer att ha en 
biståndspolitik på två nivåer: nationell och europeisk. 

hösten 2009 håller Sverige i EU:s ordförandeskap vilket innebär 
att man kommer att ansvara för en stor del av dagordningen och 
styrningen av arbetet i ministerrådet samt för representationen av 
unionen utåt. Det återstår att se om Sverige tar på sig uppgiften 
att försöka skapa klarhet och tydliga mål kring hur det framtida 
biståndet ska se ut inom EU 

full aV mOtsÄttNiNGar

Det finns ingen anledning att EU skall 
prioritera att stödja ett land som 

håller en EU-medborgare fängslad utan 
rättegång (...).

Ur svenska riksdagens Dawit 
Isaak-grupps EU-motion angående 

unionens bistånd till Eritrea.

Källor:
EU: s webbportal
Regeringens hemsida
Nugent, Neill. The Government and Politics of the European Union. 
Reportrar utan gränser
EU-upplysningen

Foto: www.fotoakuten.se Foto: Joseph Wenkoff
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text: Nils Wadström  

Paco härjar i Argentina. På några månader förvandlar drogen sitt offer till en zombie, 
en levande död. Under valrörelsen 2007 fick de drogberoende barnens mammor fagra 
löften av vinnarkandidaten Kristina Kirchner. Men idag är allt som förut – korruption 
och ovilja att ta itu med grundproblemen förhindrar en lösning. Korrespondenten 
Claes Aronsson berättar för Utblick om en pågående tragedi. 

argentina   droger

2005 sålde Jeremias, då 19 
år, sina egna skor och kläder, 

därefter sin systers, för att få 
sin dagliga dos av paco. Till slut 
plockade han isär kylskåpet i 
syfte att sälja dess aluminiumde-
lar på gatan. 

>

Drogen som stjäl hjärnan

– Du kan se dem ligga och sova i konstiga ställningar mitt 
på gatan, du ser dem sitta vid järnvägsrälsen och röka eller 
sniffa. Barnen är helt borta, de ser ut som zombies. Om 
man vet vad man tittar efter ser man spåren av paco över-
allt i Buenos Aires, till och med i mitt fina område i cen-
trala staden. Sydamerikakorrespondenten Claes Aronsson 
hör dagligen talas om drogens framfart. Han beskriver 
den som ”en riktig skitdrog”; den är full av kemikalier 
och extremt beroendeframkallande. En cigarett kostar två 
pesos, och det är inte ovanligt att en missbrukare röker 
50-60 cigaretter om dagen, abstinensen kommer direkt. 
Och på några månader har paco förvandlat sitt offer till 
en människospillra. Ett exempel är María Rosa González 
son Jeremias. 
– Min son var en muerto viviendo, en levande död, säger 
María Rosa till tidningen Christian Science Monitor. 
2005 sålde Jeremias, då 19 år, sina egna skor och kläder, 
därefter sin systers, för att få sin dagliga dos av paco. Till 
slut plockade han isär kylskåpet i syfte att sälja dess alu-
miniumdelar på gatan. 
– När jag rökte tog min kropp över kontrollen. Jag bara 
måste ha mer. Jag började sälja allt jag ägde, säger han till 
CSM. 
Jeremias hade tur, hans mamma hade råd att lägga in ho-
nom på en drogklinik. 

men frågan är vad klinikerna kan göra. Drogklini-
ker erbjuder akut vård, men har inte resurser att ta itu 
med beroendet, berättar Claes Aronsson. När missbru-
karna läggs in på en klinik handlar det mest om att rädda 
deras liv. Sedan skickas de ut på gatan igen. Men det är 
inte bristen på vård som är det största problemet, enligt 
Aronsson. 
 – Det argentinska samhället är så genomkorrumperat 
att det är oförmöget att ta itu med problemen. Det finns 
poliser som säljer paco själva, andra tar emot mutor eller 
en andel av vinsten från försäljningen. Ibland tar de in en 
langare för att det ska se bra ut, misshandlar honom lite, 
tar hans pengar och stoppar i sina egna fickor och släp-
per ut honom på gatan igen. Aronsson ser ingen ljusning 
inom överskådlig framtid. Viljan att ta itu med proble-
men blir inte direkt större av att det främst är ungdomar 
i slummen som drabbas, tror han, även om drogen också 
grasserar bland medelklassbarnen. 
– Under valet 2007 fick pacoproblemet stor uppmärk-
samhet. De så kallade kämpande mödrarna, ”madres en 
luche”, var väldigt mediala. Kristina Kirchner (Argentinas 
nuvarande president) älskade att synas ihop med dem, men 
det var mest fina ord. Det finns också en konflikt, Kirchner 
har inte det lokala styret med sig. Borgmästaren är höger, 
hans lösning är fler poliser, inte sociala projekt. I brist på de 
senare har ”mödrarna” tagit saken i egna händer. 

Paco är en förkortning av ”pasta base de cocaine”, 
kokapasta, som är den massa man får när man krossar och 
behandlar kokabladen vid kokainframställningen. Kokapastan 
är mycket oren och innehåller förutom kokainbasen (kokain-
sulfat) alkaloider och föroreningar, som lidokain och fotogen. 
När kokapastan renas överförs den till vattenlöslig kokainhy-
droklorid, det vita pulver vi kallar kokain. 
Kokapasta går att blanda med tobak och marijuana, till rök-
bara så kallade ”bazookas”. 
Paco röks oftast, men går även att blanda ut i injicerbar 
vätska. 
Källa: Polisen 

Drogens utbredning är svår att mäta. Enligt en statlig 
undersökning från 2006 hade 70 000 argentinare i åldern 
16-26 provat paco bara i Buenos Aires. Enligt FN tredubbla-
des missbruket av paco mellan 2006 och 2007 – enligt andra 
mätningar har den ökat med 500 – och då hade ökningen varit 
katastrofal ända sedan Argentinas ekonomiska kollaps 2001, 
när marknaden för drogen skapades.

Därför sprids pacon sedan 2001: 
* En misslyckad drogpolitik: För att komma åt kokainhandeln i 
Latinamerika belade myndigheterna i Brasilien och Argentina 
vissa lagliga kemikalier, som används vid kokainframställ-
ningen, med exportförbud. Droghandlarna svarade med att 
helt enkelt flytta kokaintillverkningen från Peru, Bolivia och 
Colombia till Brasilien och Argentina.
Där upptäckte de att det gick att sälja restprodukterna från 
framställningen. 

* Kokainexporten ökar lavinartat. Efterfrågan i Europa slår alla 
rekord – följaktligen växer kokainlaboratorierna som svampar 
ur marken i Brasilien och Argentina. 

* Den ekonomiska kollapsen 2001. Arbetslösheten och krimi-
naliteten sköt i höjden när de fattigaste fick svårare att försörja 
sig. Gatubarnen hade inte råd med något annat än paco – 
som samtidigt skapade försörjningsmöjligheter för fler langare. 

bara femton minuters gångväg från turiststråket La Boca lig-
ger slumorådet ”Pakistan”, som fått sitt öknamn från pacon. Där 
har mödrarna startat ett soppkök och en klubblokal dit anhöriga 
till missbrukare varje onsdag kommer för att diskutera. 
– Mödrarna är helt fantastiska människor, man blir verkligen illa 
berörd när man hör dem berätta, säger Claes Aronsson.
De berättade för honom hur de åren efter den ekonomiska krisen 
upptäckte att något höll på att hända med deras barn – de dusch-
ade inte, sov inte, stal saker hemifrån. Mödrarna organiserade sig 
och identifierade snart en plats varifrån droghandeln styrdes, ett 
ruckel i kåkstaden Villa La Madrid. Polisen kände till det, men 
gjorde inget. En natt marscherade mödrarna dit och rev ner hu-

set med sina bara händer. Langarna flydde och rucklet gjordes 
om till ett slags kulturhus. De senaste åren har pacomissbruket 
fortsatt att öka, men mödrarna kämpar vidare.  Det finns ett sätt 
att stödja dem, menar Claes Aronsson. Att bekämpa kokainmiss-
bruket i Europa.  
– Pacons spridning beror framförallt på den ökande kokainex-
porten till Europa. Vi måste fatta vad som händer när vi köper 
droger. Vi tenderar att skylla drogproblemen i väst på ”de jävla 
colombianerna”. Men pacomissbrukarna är offer för kokainmiss-
bruket i väst   

Fakta: P.A.C.O

“Paco, min hjärnas tjuv”. 
Bilden kommer från en 
kampanj mot drogen som 
organisationen Movimiento 
solidario por derechos de 
las mujers: msdmlanger.
org.ar. 
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