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Vad hände med välfärden?
Sverige blir allt rikare. Samtidigt lever 
var sjätte under EU:s fattigdomsgräns. 
Det skriver Hans Sternlycke på 
Opinion.           Sid 2

Småskaliga odlingsalternativ
Äldre spannmålssorter kan vara en 
väg framåt för ekologisk odling. De 
gamla lantsorterna ger visserligen 
mindre skörd jämfört med modernt 
utsäde, men de är anpassade till 
lokala förhållanden och är därför 
betydligt mer härdiga.         Sid 3

Samarbete runt vattenkris
Experter och politiker menar att nya 
regionala samarbeten måste till för 
att lösa de många vattenrelaterade 
problem som finns i Bangladesh, 
Bhutan, Kina, Indien och Nepal. Det 
framkom vid ett möte om vattnets 
värde som hölls i Dhaka.       Sid 4

Kväveoxid ur diesel
Kväveoxider, NOX, bildas i die-
selmotorer, ökande med förbrän-
ningstemperaturen. För att minska 
kväveoxiderna behövs en tillräckligt 
stor intercooler-kylare.         Sid 4

Migration mot känslig kust
Återkommande torka och den 
utbredda fattigdomen bland bönder i 
Nicaragua driver på migrationen mot 
landets kustområden. Fler jordbruk 
vid kusten mot Karibiska havet kan 
leda till att regionens skogar och 
naturområden helt kommer att ha 
försvunnit till år 2050.        Sid 5

Fredsmöte på Gotland
Gotland står 17-20 augusti värd för 
ett evenemang som har för avsikt att 
stärka civilsamhällets samarbete runt 
Östersjön.          Sid 8

3G-strålning och insekter
2003 kom 3G. Samma år försvann 
insekter och småfåglar. Numera 
kan man köra 100 mil utan att 
behöva skrapa bort en enda fl uga 
från vindrutan. Det skriver Gunnar 
Solas.                      Sid 9

Gråvargens okända släkting
Havsvargen är en underart av gråvargen. Den bor i British 
Columbia i nordvästra Kanada och livnär sig huvudsakligen på 
fi sk.                            Sista sidan
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Nordiska fNordiska folkriksdagen i Danmark olkriksdagen i Danmark   sid 6-7sid 6-7

Sid 6-7Sid 6-7

Carsten Andersen,  Anders Kock och Brita Bastogi från Frit Norden Danmark utanför Höjgården, där Folkriksdagen hölls.

Foto: Siri Lill Thow
sen

Teckning: Birgit LerstrupFramtiden efter 
tillväxtsamhället
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Vart tog välfärden vägen?

Tondövhet som politisk princip
Att säga sanningen 

som den är till män-
niskor som helst inte 

vill höra den, blir som vi vet 
aldrig populärt. Politiker är 
på det sättet som alla andra 
människor. Men det är nöd-
vändigt och kanske också en 
plikt att försöka påverka de 
349 lagstiftarna  i Sveriges 
riksdag och få dem att agera 
i Sveriges intresse. Det försö-
ker jag göra jämt, först och 
främst de som är från det parti 
jag själv tillhör, det vill säga 
Miljöpartiet. Att fatta beslut 
beroende på undermåliga 
informationsunderlag eller 
”fake news” är med statsmi-
nisterns bevingade ord ”inte 
okej”.

Jag får mycket ovett från 
vissa potentater i mitt eget 
parti som nästan rutinmässigt 
slår ifrån sig då jag kritiserat 
bland annat slöhet, okun-
skap, oförmåga, omoral och 
kappvänderi inom partiet. Jag 
begriper att dessa förtroende-
valda gärna vill bli omvalda, 
men då ska de också göra sig 
ärligt förtjänta av valmanskå-
rens röster.

Miljöpartiets ledning för-
svarar som bekant sveken 
och kompromisserna som 

gjorts under regeringsåren som 
nödvändiga för att bevisa en 
eventuellt ifrågasatt regerings-
duglighet. 

Men tänk efter ett tag och 
minns hur Miljöpartiets högsta 
ledning påstod att den inte hade 
någon information om vilka ex-
tremister och erdoganister som 
tidigare bostadsministern Meh-
met Kaplan umgicks med. Man 
visste inget om de Grå Vargarna 
och fattade heller aldrig riktigt 
hur väljarna såg på partiföreträ-
dare som vägrade att ta kvinnor 
i hand men ändå kunde kalla sig 
för feminister.

I boken Vi blev som dom andra: 
Miljöpartiets väg till makten 
läser vi om den syn på islam 
som partiledningen fortfarande 
har: ”Mångfalden var så viktig 
för Gustav Fridolin att han inte 
hade bestämt sig för att kan-
didera till språkrör förrän han 
visste att Mehmet Kaplan inte 
skulle ställa upp. En troende 
muslim som partiledare hade 
varit viktigare för Sverige än att 
han själv fi ck bli det, resonerade 
han.” Det är rätt talande.

(MP) har fortfarande förtro-
ende för politiker som driver 
samma frågor som företrädare 
för politisk islam gör.

När det gäller ”haveriet” i 

Sverige blir allt rikare. Var 
tionde svensk har över 
en miljon kronor sparat. 

Samtidigt lever var sjätte under 
EU:s fattigdomsgräns. Klasskill-
naderna ökar. På 1980-talet var 
Sverige det mest jämlika landet 
i OECD. Därefter har vi varit 
det land där löneskillnaderna 
ökat snabbast. Då fanns nästan 
inga hemlösa. Nu är de flera 
tiotusen. Även tusentals barn 
saknar fast bostad utan pendlar 
mellan tillfälliga boenden. Vart 
tog välfärden vägen?

Det är lätt att hamna utanför 
och ramla igenom det allt gle-
sare skyddsnätet. Det räcker att 
bli sjuk och utförsäkrad. Det 
är svårt att komma tillbaka när 
man hamnat hos kronofogden, 
mist sin bostad och mest möter 
misstro hos sociala myndigheter, 

som pressas av besparingskrav 
hos politiker. Arbetsvilja räcker 
inte när man hamnat utanför 
och inte längre är betrodd. Vi 
har en stor dold arbetslöshet av 
dem som ej längre får vara med 
och bidra till samhället.

Sverige är på väg att svika det 
samhällsfördrag en nation byg-
ger på. Att vara en försäkran 
om ett anständigt liv för alla 
medborgare. Det är något fel i 
demokratin när den inte verkar 
mot ökad solidaritet och skat-
tesystemet inte bidrar till att 
utjämna.

Tvärtom har vi fått ökad sub-
vention av de redan välbeställda. 
Det är genom ränteavdrag som 
trissar upp bopriser men som 
inte gäller för hyreslägenheter; 
sedan rot- och rutavdrag med 
tjogtalet miljarder kronor om 

året för den som kan betala, även 
för hus i utlandet; sedan avskaf-
fad fastighets-, arvs- och gåvo-
skatt och sänkt bolagsskatt.

Stordelen av skatterna är lö-
neskatter. Det gör arbete dyrt 
och slår mot arbetsintensiv 
verksamhet när allt mer arbete 
är på väg att rationaliseras bort. 
Inkomstskatten är proportionell. 
Alla betalar samma procentsats. 
Det gör den regressiv och ger 
hårdast skattetryck mot dem 
som tjänar minst och har svårast 
att få pengarna att räcka till. 
Samma verkan har den allt större 
samhällsfi nansieringen med av-
gifter. Andra skattebaser behövs 
för att minska löneskatterna och 
göra arbete billigare.

Romanen Fattig fällan av 
Charlotta von Zweigberk ger 
en omskakande skildring av hur 

en enskild drabbas av misär och 
myndighetstrakasserier. Hon var 
företagare. De lever farligast med 
sämst skyddsnät.

Vi måste ha ett samhälle med 
empati och beskydd för alla som 
inte ställer grupp mot grupp 
och inte berättigar orättvisor för 
egenintressets skull. Förtryckta 
grupper drabbas av utanförskap, 
ohälsa och för tidig död. De 
kan inte bidra till samhället vad 
de kunnat. Utan tolerans och 
strävan mot ökad jämlikhet får 
vi ökad oro och slutligen våld. 
Sverige är på fel väg.

Medborgarlön skulle kunna 
återstärka skyddsnätet. Den kan 
finansieras genom att ersätta 
dagens sociala system, sjukkassa, 
arbetslöshetsförsäkring och för-
sörjningsstöd och utformas som 
en dragningsrätt mot staten när 

man inte klarar en minimiin-
komst själv, att återbetalas när 
man kan. Av psykologiska skäl 
bör den inte ges utan motkrav 
från samhället, men mycket 
byråkratiskt hanterande skulle 
kunna sparas. Pensioner och 
studiebidrag kan inordnas i sys-
temet. Samhället ska ge grund-
tryggheten, men guldkanten får 
du ordna själv, som det hette i 
Miljöpartiets barndom.

Med medborgarlön fi nge man 
större fl exibilitet och fl er i ar-
bete än med dagens stelbenta 
socialförsäkringssystem. Enskil-
das förhandlingsposition mot 
företagen skulle stärkas nu när 
facket har försvagats och inte 
kan ge samma skydd. Man blir 
inte tvungen att ta vilka villkor 
som helst.

Hans Sternlycke

Transportstyrelsen påstås enligt 
Gustav Fridolin heller ingen 
information ha nått någon av 
alla de sex ministrar eller alla 
de statssekreterare som (MP) 
har. Vice statsministern borde 
vara, mer än lite, upprörd över 
att behandlas som en som inget 
behöver veta. Att partiledningen 
inget vetat verkar inte vara 
särskilt anmärkningsvärt och 
upprörande. Det är lite som 
vanligt. 

Ingen i Miljöpartiet vet tyd-
ligen vad som händer och sker 
ens i den absoluta närheten 
– eller vill tala om saken. Det 
förklarar kanske att man tagits 
på sängen igen och uppvisar 
sedvanlig oförmåga när det gäl-
ler att freda Sveriges medborgare 
mot afrikanska gatubarn. 

Att hederskulturer existerar 
har i alla fall numera erkänts 
av några miljöpartister i Stock-
holm. Att parallellsamhällen 
uppstår som en följd av mus-
limsk massinvandring lär det 
dröja ytterligare många år innan 
man inser. Vi andra behöver bara 
titta lite över den där gränsen, 
som inte påstås existera, för 
att genast se likheterna med 
parallellsamhällena i de länder 
där det fi nns stora muslimska 
minoriteter. Politisk islam ska-

par alltid parallellsamhällen och 
sharialagar.

Vad Miljöpartiet högst medve-
tet har medverkat till är däremot 
att släppa igenom Förbifart 
Stockholm, behålla Bromma 
flygplats, sälja enorma brun-
kolsfält, släppa fram Värdlands-
avtalet med Nato, schabbla bort 
arbetet mot våldsbejakande 
islamism, skicka miljoner till 
föreningar som sprider politisk 
islamism, försvara IS-terrorister 
och förespråka slöjbärande och 
separata badtider med mera. 

Ett parti som så ofta och 
även enligt egen utsago svävar 
i okunnighet om vad som sker 

runtomkring, behöver upp-
lysas om sakers rätta tillstånd. 
Det försöker jag göra trots att 
många skräckslagna politiker 
i (MP) försöker att få mig tys-
tad i stället för att åtgärda pro-
blem med politisk islam och 
diskutera gröna sakfrågor. 

Den islamistiska slagsidan 
i (MP) måste emellertid stä-
das ut tillsammans med den 
normkritik, identitetspolitik 
och radikalfeminism som 
möjliggjort denna slagsida. 

Eller är man så tondöv att 
problem inte ens förstås?

Rebwar Hassan 
f.d. riksdagsledamot (MP)

Robert NybergRobert Nyberg
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Betande köttdjur ingen klimatbov  
 Nya rön visar på betesmarkernas stora förmåga att binda kol,  och 

vänder upp och ner på tidigare uppfattningar om våra livsmedels 
klimatpåverkan, enligt en artikel på SvD Debatt. Om världens be-
tesmarker sköts på rätt sätt skulle de kunna binda cirka 3 miljarder 
ton koldioxid per år, vilket motsvarar alla metangasutsläpp från idiss-
larna. Därmed skulle betesbaserad köttproduktion ge neutrala eller 
till och med negativa växthusutsläpp. Det är den storskaliga, indu-
strialiserade animalieproduktionen som är problemet, inte småskalig 
betesbaserad köttproduktion, heter det i SvD.                       MM

Fortsatt miljögifter i surströmming
 Den strömming som surströmming tillverkas av innehåller fortsatt 

så pass höga halter av dioxin och PCB att vi bör begränsa vårt intag 
av fi sken. Det visar Livsmedelsverkets analyser. Barn, ungdomar och 
kvinnor i barnafödande ålder bör inte äta strömming och annan fi sk 
med höga halter av dioxin och PCB oftare än två-tre gånger per år. 
Övriga kan äta fi sken högst en gång per vecka. Både strömming, 
sill och vildfångad lax och öring från Östersjön inklusive Bottniska 
viken omfattas av kostråden, liksom vildfångad sik från Vänern och 
Vättern, och vildfångad röding från Vättern.                          MM

Två ton skräp vid älvstädning
 Vid årets städning längs älven Ljusnan plockade närmare 300 

ungdomar från lokala idrottsföreningar cirka 2,4 ton skräp. Bland 
annat hittade de några oljefat, metallskrot, plast, en lyktstolpe, cykel, 
motor, kalsonger och golfbollar. Ljusnan är drygt 44 mil lång och 
fl yter genom Härjedalen och Hälsingland.

– Mängden skräp var mindre än det brukar vara, kanske har folk 
inte varit ute lika mycket i sommar som de brukar vara på grund av det 
kalla vädret, säger Erika Svensson, projektledare på Städa Sverige.

I genomsnitt har 8,3 ton skräp plockats varje år sedan 2013, och 
en hög andel har varit plast. Totalt har närmare 150 ton skräp städats 
bort längs Daläven, Ljusnan, Gullspångsälven och Klarälven.

– Vi vet vilken negativ inverkan plaster har för lokalt djur- och natur-
liv, så ungdomarnas jobb den här helgen är ovärderligt. Volymerna är 
näst intill ofattbara, säger Städa Sveriges vd Mats Wesslén.        MM                 

Spara vatten med begagnade jeans
 Svenskarna skulle spara hundratals miljoner liter vatten om de 

valde att köpa begagnade jeans i stället för nya, enligt second hand-
företaget Myrorna. För att producera ett enda par nya jeans går det 
åt 11 000 liter rent sötvatten, lika mycket som 70 välfyllda badkar. 
Ofta produceras jeansen i länder där man brottas med att få fram 
tillräckligt med rent vatten till invånarna. Till ett par jeans som 
inhandlas begagnade går det inte åt något vatten alls. Om alla bytte 
ut ett kilo nyproducerat mot ett kilo second hand det kommande 
året, skulle det innebära att vi sparade minst 8 100 liter rent vatten 
per person.                                                                             MM

Miljöpris till unga i Rosengård
 En grupp unga i malmöstadsdelen Rosengård har fått stadens 

årliga pris för ideella insatser för en hållbar miljö. Priset är på 20 000 
kronor och delades ut till Ungdoms- och Vänskapsföreningen i Mal-
mö i helgen. Under förra året utbildade och engagerade föreningen 
ungdomar i praktiskt miljöarbete, som återvinning, miljömärkning 
och återbruk. Enligt juryns motivering kan liknande initiativ med 
fördel hämta inspiration och idéer från föreningen. Sibel Samanci, 
17 år, leder projektet.

– Vi unga talar samma språk och når fram till varandra. I stället för 
bara teori har vi tagit upp frågor om hållbar miljö på ett mer roligt 
sätt med spel, lekar, övningar och fi lmer. Unga har enklare att lära 
sig nya saker, men nu kan de som varit med lära ut till sina föräldrar 
och i skolan, säger hon.                                                        MM

Småskaligt alternativ 
för Krav och eko
Äldre spannmålssorter kan 
vara en väg framåt när det 
gäller ekologisk odling. 
Årets Kulturspannmåls-
konferens inspirerade även 
erfarna odlare.

Tack vare nyfi kna forskare fi nns 
ett litet sortiment bevarat av de 
spannmål vi använde innan in-
dustrijordbrukets intåg, och det 
är återuppväckt i kommersiella 
odlingar. De gamla lantsorterna 
ger visserligen mindre skörd 
jämfört med modernt utsäde, 
men de är anpassade till lokala 
förhållanden och är därför be-
tydligt mer härdiga. 

– Det är en helt ny värld som 
öppnas, en spännande möjlig-
het som jag hoppas att kunna 
göra mer av, säger Kurt Hans-
son, som i trettio års tid har 
varit ekologisk lantbrukare med 
Krav-odling.

Samlade in äldre spannmål
Kurt Hansson var en av delta-
garna vid Kulturspannmålskon-
ferensen på Gotland i sommar. 
Under konferensen fi ck de be-
söka lyckade demonstrationsod-
lingar, och odlingsbygden Ardre 
– kulturspannmålens vagga. Det 
var här lundaforskaren Hakon 
Hjelmqvist på 60-talet samlade 
in gamla sädesslag. Han var 
docent i studiet av äldre växter 
och hade blivit rejält överraskad 
när han fi ck tipset om att gamla 
vetearter kunde finnas kvar i 
denna trakt.

På fastlandet hade odlingen 
av spannmål som enkorn, em-
mer och spelt verkat upphöra 
redan under vikingatiden. Men 
på gotländska Kaupungs gård 
hade de odlats för hushållsbruk, 
för ”det blev så gott bröd”. När 
Hjelmqvist besökte gården hade 
odlingen av de gamla sorterna 
precis upphört. På en åker fanns 
spillsäd som hade grott och som 
gick att ta tillvara. Hakon odlade 
upp de prover han fi ck med sig 
till institutionen i Lund. 

Skörden arkiverades i frysla-
ger, och odlades upp på 1970- 
och 80-talet, i försök att skapa 

intresse för dessa sorter. Men 
gensvaret var obefi ntligt, tiden 
var inte mogen. I mitten av 90-
talet började Hans Larsson vid 
Sveriges lantbruksuniversitet,  
en av föreläsarna vid sommarens 
konferens, att experimentera 
med de sparade sädeskornen. 

– För egen del är det synd att 
jag inte hörde talas om de äldre 
spannmålen tidigare. De tycks 
ha en mer gynnsam kvalité, och 
ogräskonkurrens, jämfört med 
den ekologiska odling som jag 
lärde mig i stället, säger Kurt 
Hansson.

Särskild odlingsteknik
Liksom andra odlare har han ti-
digare blivit rekommenderad att 
inte använda äldre spannmåls-
sorter, som kan vara besvärliga 
att tröska på grund av den långa 
halmen.

– Men det fi nns knep, som vi 
fi ck lära oss på konferensen. Till 
exempel att så på ett sätt som gör 
att halmen inte blir lika lång. 

De äldre spannmålen har 
visat sig ha fl era fördelar – höga 
näringsvärden, god smak och 
klara sig bra utan konstgödning 
och bekämpningsmedel. Vissa 
år kan dock sjukdomar som sot 
vara besvärande, enligt Riina 
Noodapera, landsbygdsrådgivare 
vid Hushållningssällskapet och 
en dem som arrangerat årets 
konferens.

– Kulturspannmålen står emot 
sjukdomar som rost bättre än 
vad moderna spannmål gör. 
Inom Hushållningssällskapet 
tittar vi på hur man ska kunna 
behandla sot, säger hon.

Kurt Hansson provar i år för 
första gången att odla några äldre 
sorters spannmål. Han har bland 
annat odlat upp ett halvt hektar 
med vårråg. Försäkringen mot 
sjukdomar är enligt honom att 
fl era likadana sorters vårråg ingår 
i den så kallade evolutionsbland-
ning som han använder.

– Några sorter kommer att ta 
för sig mer, och de blir utsäde 
till nästa år. På så sätt blir det en 
kontinuerlig förbättring från år 
till år och så småningom har jag 
en gårdsunik sort som är anpas-

sad till det lokala klimatet. Årets 
skörd ser ut att bli bra.

Bland arrangörerna till Kul-
turspannmålskonferensen fi nns 
föreningarna Gutekorn och All-
korn. Från dem kan utsäde till 
äldre sorters spannmål spridas 
till medlemmar. Att odla utsädet 
är lagligt, men däremot inte att 
sälja det eftersom det inte fi nns 
med på EU:s sortlista. Det är 
en dyr och omfattande process 
att få ett spannmål registrerat 
där. Riina Noodapera tycker 
att etablissemanget till viss grad 
sätter krokben för en förädling 
som är bra.

– Genom årtusendena har 
bonden varit den största föräd-
laren när det gäller spannmål. 
Nu får vi inte handla med äldre 
sorters utsäde, därför byter vi 
det mellan medlemmar i stället,  
säger hon.

Vill starta lokal grupp
Kurt Hansson vill starta en lokal 
grupp i Mälardalen, för odlare 
av kulturspannmål. Han har 
kommit över en typ av Arosvete 
som trivdes bra i det området 
ända in på 60-talet, när sorter 
med högre skörd men sämre 
innehåll tog över och Arosvetet 
föll i glömska.  

– Det vore roligt om vi kunde 
ta till oss kultursorterna igen. En 
del tror att GMO ska rädda värl-
den, men en mycket enklare väg 
att gå är via evolutionen – och 
den är beprövad, kollad och 
testad i hur många omgångar 
som helst.

Charlotte Wikholm

Drygt åttio personer deltog vid Kulturspannmålskonferensen på Gotland i juli.
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Malmö stads miljöpris delades ut på Malmöfestivalen.
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Veckans citat

Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Winston Churchill (1874-1965)

Minska kväveoxider med bättre design 
Kväveoxider, NOX, bildas i 
dieselmotorer, ökande med 
förbränningstemperaturen. 
För att minska kväveoxi-
derna behövs en tillräckligt 
stor intercooler-kylare. 

Intercoolern är en turbo-efter-
kylare, som normalt monteras 
mellan turbokompressorn och 
förbränningsmotorn. Intercoo-
lern sänker förbränningstempe-
raturen, för att minska NOX-
utsläppen. Intercoolern ger även 
förlängd livslängd på avgasven-
tiler, ökad verkningsgrad och är 
bränslesparande. Detta genom 
att kyla förbränningsluften, 

efter att den komprimerats i 
turbokompressorn och därav fått 
kompressionsvärme enligt gasla-
gen (pV=nRT). Intercooler-ky-
laren minskar NOX-utsläppen. 
(Referens: Advanced Engine 
Technology, av Heinz Heisler 
1995-01-12).

Ofta för liten kylare
Turbon pumpar luften till mo-
torn via intercoolern. På grund 
av designskäl, sätter man ofta in 
en för liten intercooler. Intercoo-
lern kyler vanligen med omgi-
vande luft, vilket kräver stor yta 
och volym. Omgivande luft har 
låg densitet (cirka 1,2 kilo per 

kubikmeter), vilket begränsar 
dess kylförmåga. 

En personbils intercooler är 
mindre, relativt, och mindre 
optimal, än en lastbils, som vara 
en kvadratmeter stor och cirka 
sju centimeter tjock. Storleks-
ökningen är inte bara till för 
att lastbils-/bussmotorn har tio 
gånger större slagvolym (11-16 
liter), än en personbilsmotor, 
utan även till för att öka inter-
coolerns verkningsgrad. 

En intercooler-kylare i en lastbil 
kan nå en temperaturverknings-
grad på omkring 96 procent, då 
omgivande lufttemperatur (in-
loppstemperaturen) är 25 grader 

Celsius. Efter turbokompressorn 
är förbränningsluften värmd till 
160 grader av kompressionen. 
Vid inloppet till motorn är luften 
reducerad till 30 grader, tack vare 
intercoolern. Detta ger tillräckligt 
god verkningsgrad för att klara 
kväveoxidernas gränsvärde enligt 
Euro 6, i kombination med kataly-
satorer som DOC, SCR (Adblue), 
partikelfi lter och EGR, utan be-
drägeri med programvaror. 

Ett problem med dieselbilar är 
att man inte monterar tillräckligt 
stor intercooler av designskäl. Då 
blir utsläppen för stora, när man 
kör i vanlig trafi kmiljö utanför 
testlaboratoriet och defi nitivt när 
man drar en husvagn. Man riske-
rar ”heat soaking”, att värme från 
turbokompressorn passerar inter-
coolern in i motorn. Varmluften 
ökar förbränningstemperturen 
och avgastemperaturen med 3-4 
C för varje ökad grad, varigenom 
NOX ökar. 

Man kan även kyla förbrän-
ningen genom att spruta in mer 

bränsle. Men för att hålla nere 
bränsleförbrukning undviks 
denna fetare bränsleblandning, 
”enrichement”. Istället väljer 
tillverkarna vanligen ”lean-bur-
ning”, med luftöverskott. För att 
inte öka bränsleförbrukningen, 
som räknas per 10 km, undviks 
fetare bränsleblandning, som 
skulle minska NOX-utsläppen. 

Ökande medvetenhet
Bilindustrin har låtit design 
gå före miljön. Flera tyska stä-
der har påbörjat det juridiska 
arbetet att förbjuda de diesel-
bilar som vid körning i utsatta 
stadscentrum inte klarar EU:s
luftkvalitetsnormer. Stuttgart 
kan, under 2018, införa förbud 
för alla dieselfordon som inte är 
Euro 6. På sikt kan fl era tyska 
städer haka på. I Tyskland börjar 
det dyka upp en medvetenhet 
om problemen med oacceptabelt 
och otillåtet höga avgasutsläpp 
från dieselbilar.

Magnus Sandgren 

Sydasien:

Samarbeten ska lösa vattenkris 
Experter och politiker me-
nar att nya regionala samar-
beten måste till för att lösa 
de många vattenrelaterade 
problem som fi nns i Bang-
ladesh, Bhutan, Kina, Indien 
och Nepal. Det framkom vid 
ett möte om vattnets värde 
som nyligen hölls i Dhaka.

– Man saknar inte vattnet förrän 
brunnen är torr, är ett uttryck 
som förekommer på fl era av värl-
dens språk. Och det stämmer. 
Vatten tas ofta för givet, sade 
Nederländernas Bangladesh-
ambassadör Leonie Cuelenaere 
vid mötet.

Landets minister med ansvar 
för vattenresurser, Muhammad 
Nazrul Islam, påpekade att det 
krävs närmare tre tusen liter 
vatten för att producera ett kilo 
ris i Bangladesh.

– Vi måste ändra vår livsstil i 
syfte att minska konsumtionen 

av vatten och behöver få fram 
andra varianter av grödor som 
kan odlas med en mindre mängd 
vatten, sade han.

Brist på samarbete
I regionen finns flera gräns-
överskridande fl oder, däribland 
Ganges, Brahmaputra och 
Meghna. Bangladesh är ett 
land som är särskilt drabbat 
av vattenproblem – däribland 
översvämningar och erosion av 
fl odbäddar. En del av problemen 
hänger samman med bristen på 
samarbeten med grannländerna. 
Det påpekade flera deltagare 
vid högnivåmötet i Bangladeshs 
huvudstad Dhaka, där politiker 
och företrädare för näringsliv 
och organisationer deltog.

I Bangladesh fi nns det 57 fl o-
der som korsar landets gränser 
och nästan samtliga har sin källa 
utanför landet.

Muhammad Nazrul Islam på-
pekade vid mötet att vissa länder 
har fullgoda vattentillgångar från 
sjöar och glaciärer men betraktar 
dessa som sina egna – trots att 
vattnet borde ses som något som 
alla har en universell rätt att ta 
del av. Han påminde samtidigt 
om de återkommande vattenre-
laterade problem som Bangla-
desh ständigt drabbas av.

– När vi får för mycket vatten 
under monsunen har vi svårt att 
hantera det eller att lagra vattnet. 
Och när den torra säsongen 
kommer drabbas vi av svår 
vattenbrist, sade Muhammad 
Nazrul Islam.

Kunskapsöverföring
Abu Saleh Khan vid den Dhaka-
baserad tankesmedjan Institute 
of Water Modelling underströk 

behovet av nya samarbeten i 
Sydasien för att hantera länder-
nas gemensamma fl oder och vat-
tentillgångar. Detta skulle bland 
annat kunna ske genom bättre 
kunskaps- och dataöverföring 
mellan länderna, en ökad dialog 
och genom att fl er beslut och 
investeringar görs gemensamt.

Sydasien upptar bara tre pro-
cent av jordens landyta, men är 
samtidigt hem för en ! ärdedel 
av världens befolkning. Den 
basmat som odlas i regionen, 
som ris och vete, kräver enorma 
mängder vatten. Detta samtidigt 
som trycket på Sydasiens vat-
tentillgångar blir allt hårdare på 
grund av bland annat klimatför-
ändringar och föroreningar.

Mötet i Dhaka var en del av 
en satsning kallad Valuing Water 

Muhammad Nazrul Islam, Bangladeshs minister med ansvar för vattenfrågor, var en av de talare 
som nyligen deltog vid högnivåmötet om vattnets värde i Dhaka.

Bangladeshiska kvinnor hämtar dricksvatten i regionen Chitta-
gong Hill Tracts. 

Initiative, där målet är att upp-
muntra till klokare beslut kring 
vattenfrågor och bättre uppgö-
relser när fl era parter konkurre-
rar om samma vattentillgångar. 
Organisatör av mötet var Global 
Water Partnership.

Torka förvärrar situationen
Det pågår en sötvattenkris i 
många delar av världen i dag, 
något som förvärras av ökande 
extrema väderfenomen, torka 
och översvämningar. Världens 
vattenresurser hotas av över-
konsumtion, föroreningar och 
klimatförändringar – samtidigt 
som vattnet är av avgörande be-
tydelse för människors hälsa och 
tryggad livsmedelsförsörjning.

Text och foto: 
Rafi qul Islam/IPS
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Ozonavtal minskar växthusutsläpp
 Efter att Montrealprotokollet, det internationella avtal som ar-

betades fram för att återställa Jordens ozonlager 1989, antogs har 
utsläppen av ozonutarmande kemikalier från USA minskat drastiskt. 
Men det har även fått vidare e! ekter. Enligt en studie som publicerats 
i Geophysical Research Letters har avtalet även lett till en minskning 
av växthusgaser, då substanserna som kontrolleras genom avtalet även 
är starka klimatpåverkare som kan vara upp till 10 000 gånger mer 
e! ektiva på att fånga värme än koldioxid under en 100-årsperiod. 
Mellan 2008 och 2014 har Montrealprotokollet lett till en minsk-
ning av ozonutarmande substanser motsvarande 170 miljoner ton 
koldioxid om året – nära 50 procent av de totala minskningar som 
gjorts av koldioxid och andra växthusgaser under perioden.

– Vi blev förvånade över minskningens storlek, särskilt jämfört 
med andra växthusgaser, säger Lei Hu, studiens huvudförfattare. 
Hon menar att Montrealprotokollets påverkan antagligen kommer 
att växa i framtiden. Till 2025 gissar hon att minskningen kommer 
att ligga på motsvarande 500 miljoner ton koldioxid per år – en 
tiondel av USA:s årliga koldioxidutsläpp.

Montrealprotokollet har i tidigare studier visats vara den mest 
e! ektiva åtgärden hittills vad gäller att minska växthusgasutsläppen 
världen över trots att klimatförändringarna inte var en stor orosfråga 
när det antogs, skriver American Geophysical Union.    MM

Långsam återhämtning från torka
 När klimatet blir allt varmare kan torkor väntas bli mer vanliga och 

allvarliga på många platser under det här århundradet. Det skriver 
Nasa som kommentar på en nyligen utkommen studie, publicerad i 
Nature, som visar att ekosystem tog allt längre tid på sig att återhämta 
sig från torkor under 1900-talet. I vissa områden får man kanske 
vänja sig vid att landskapet inte kan fullt återhämta sig, vilket kan 
leda till att träd dör och öka utsläppen av växthusgaser.

Forskarna har använt sig av projektioner från klimatmodeller som 
säkerställts med hjälp av instrumentet Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) på Nasas sattelit Terra, tillsammans 
med mätningar på marknivå.

– Met utblickspunkt från rymden kan vi se att alla jordens skogar 
och andra ekosystem påverkas mer och snabbare av torkor. Vissa 
av dessa system återhämtar sig, men med en ökande frekvens fi nns 
det andra som inte gör det. Data från våra ”ögon” i rymden låter 
oss säkerställa våra simuleringar av forntida och nuvarande klimat, 
vilket hjälper oss att minska osäkerheten i projektioner om framti-
dens klimat, säger Josh Fisher vid Nasas Jet Propulsion Laboratory, 
medförfattare till studien.         MM

Träd kan rena mark snabbare
 Träd kan dra åt sig föroreningar från jorden och bryta ned dem 

genom naturliga processer. Det är något som använts i liten skala för 
att återställa förorenade platser. Men processen kan göras snabbare 
och mer e! ektiv med tillsatsen av en probiotisk bakterie. Forskare 
vid universitetet i Washington har gjort ett storskaligt försök där 
träden får hjälp av en naturlig mikrob i arbetet med att rensa bort 
triklorelyten – ett ämne som är vanligt i industriområden och skad-
ligt för människan om det inandas eller förtärs – från grundvatten. 
Resultaten publicerades i Environmental Science & Technology.

– Resultaten öppnar en dörr. Vi har känt till processen under en 
längre period tack vare laboratorieförsök, men den har inte avänts 
eftersom det saknats fältresultat. Nu kan man börja använda det på 
riktigt, säger Sharon Doty, en av författarna..

Ofta påverkas träd negativt när de tar upp föroreningar. Men 
med mikrobens hjälp fann forskarna att träden växte sig större 
och livskraftigare, samtidigt som halten av triklorelyten i växterna 
minskade. Man fann även att halten av trikorelyten i grundvattnet 
minskade, samtidigt som höjda halter av klorid – ett harmlöst ämne 
som uppstår när trikorelyten bryts ned – i jorden kring trädens röt-
ter.           MM

Träd på provplatsen. Träden i den andra och fjärde raden från 
vänster har försetts med mikroben, och växer snabbare än de 
andra, som är mikrobfria.
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Småbönder arbetar på sina fält i närheten av staden Sébaco i den nordnicaraguanska regionen 
Matagalpa, som ligger i landets så kallade torra korridor. 
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Migration drivs mot 
känsliga kustområden
Återkommande torka och 
den utbredda fattigdomen 
bland bönder i Nicaraguas 
så kallade torra korridor 
driver på migrationen mot 
landets kustområden. 
Experter varnar för att allt 
fl er jordbruk vid kusten mot 
Karibiska havet kommer att 
leda till att regionens sko-
gar och naturområden helt 
kommer att ha försvunnit 
till år 2050.
Denis Meléndez, som arbetar för 
organisationen Nationella rådet 
för riskhantering, säger till IPS 
att forskning visar att uppemot 
75 000 hektar skogar årligen 
skövlas i Nicaraguas nordliga 
region och längs kusten mot 
Karibiska havet.

Enligt honom är det främsta 
skälet till detta klimatföränd-
ringarna i landets torra korridor, 
ett stort område som består av 
37 kommuner i centrala och 
norra Nicaragua. Korridoren är 
ett torrt låglänt område som lö-
per längs kusten mot Stilla havet 
genom Honduras, El Salvador, 
Nicaragua och Costa Rica. I 
denna region bor 10,5 miljoner 
människor och FN:s jordbruks-
organisation FAO uppger att 
de återkommande torkorna har 
förvärrats av klimatförändringar 
och att naturresurserna gradvis 
utarmats av lokalbefolkningen.

Förstör ekosystem
I Nicaragua har många bönder 
valt att lämna sina hem i den 
torra korridoren och i stället 
valt att fl ytta till kustregionen 
RACCN, där Centralamerikas 
största skogsreservat Bosawas 
fi nns.

– Det handlar om småbönder 
som inte förstår att de flesta 
markerna längs kusten mot Ka-
ribiska havet är mer lämpade för 
skogsbruk. De fäller träd, brän-
ner markerna, planterar grödor 
och föder upp boskap och detta 
förstör ekosystemen, säger Denis 
Meléndez.

Hans organisation, som över-
vakar hur miljöarbetet sköts i 
landet, varnar för att om sko-
garna fortsätter att skövlas på 
samma sätt som nu så kommer 
den torra korridoren att ha brett 
ut sig hela vägen till kusten mot 
Karibiska havet till 2050.

Ekologen Jaime Incer Bar-
quero, som tidigare var lan-
dets miljöminister, menar dock 
att problemen varit kända sen 
länge.

– Jag har under 40 års tid var-
nat för den ekologiska katastrof 
som hotar den torra korridoren 
och den karibiska kusten, men 
myndigheterna har inte lyssnat, 
säger han till IPS.

Hotar 300000 människor
Jaime Incer Barquero menar att 
förfl yttningen av jordbruk till 
kustområdena innebär ett hot 
mot de 300 000 människor från 
ursprungsbefolkningen som bor 
där och deras vattenförsörjning. 
När skogarna fälls ökar riskerna 
för jordskred.

– Det fi nns tusentals ”kolo-
nisatörer” som förstör biosfä-
rområdet i Bosawas, Central-
amerikas sista stora lunga, som 
nu är hotad.

Abdel García, som arbetar 
med klimatfrågor vid organi-
sationen Humboldt Centre, 
säger till IPS att jordarna vid 
kusten mot Karibiska havet inte 

klarar de grödor som bönderna 
för med sig från den torra kor-
ridoren, eftersom de är mindre 
bördiga och utarmas snabbare. 
Det leder i sin tur till att bön-
derna fäller ännu mer skogar 
för sina odlingar. Enligt Abdel 
García har regionen längs kus-
ten redan drabbats av liknande 
miljöproblem som de som fi nns i 
den torra korridoren – däribland 
ojämnare nederbörd och hårdare 
vindar. Dessutom har havsvatten 
trängt längre in på land eftersom 
många skogar skövlats under de 
senaste tio åren.

Lett till våldsamheter
Migrationen från den torra 
korridoren har även lett till 
våldsamheter mellan de lokala 
ursprungsbefolkningarna och 
de inflyttade, som ofta kallas 
”kolonisatörer” av lokalbefolk-
ningen.

María Luisa Acosta, som 
arbetar vid ett juridiskt hjälp-
center för ursprungsbefolk-
ningar, menar att infl yttningen 
till kustområdena ingår i en 
satsning som stöds av landets 
makthavare, och som syftar till 
att exploatera ursprungsfolkens 
naturresurser.

Landets myndigheter förnekar 
dock att infl yttningen till RACCN 
lett till konfl ikter. Samtidigt har 
man genomfört åtgärder för att 
stärka matsäkerheten i den torra 
korridoren i ett försök att minska 
migrationen mot kustområdena.

Nicaragua har 6,2 miljoner 
invånare varav knappa 30 pro-
cent lever i fattigdom och dryga 
åtta procent i extrem fattigdom, 
enligt Världsbanken. 

José Adán Silva/IPS
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Folkriksdagens visionssemi-
narium hölls i Höjgarden, 
Bagsvaerd,  ett hus tillhörig 

Gladsaxe kommun. Det var som 
vanligt välorganiserat med god 
tillgång till boende, parkerings-
platser, mat, friluftsaktiviteter, 
med mera.

Gladsaxe kommun arbetar 
medvetet med breda internatio-
nella kontakter och har vänorter 
i alla nordiska länder, däribland 
Solna i Sverige. Vi hälsades 
varmt välkomna av Trine Hen-
riksen, Gladsaxe Byråd. 

Arrangörerna fi ck problem då 
en föreläsare, Ditte Staun, var 
sjuk och då Grönlands represen-
tationschef i EU, Mininnguaq 
Kleist, inte kunde komma som 
det var planerat. Men arrangö-
rerna löste detta elegant. Hans 
anförande och frågestund ge-
nomfördes via Skype. 

Kleist, med examen i fi losofi  
från universitetet i Aarhus, gav 
en mycket omfattande bild av 
förhållandena för Grönland vid 
samverkan inom EU. Det är 
förhållanden som i stora delar 
även gäller andra tidigare och 
nuvarande kolonier till EU-län-
der, ett tjugotal i hela världen. 
Det handlar om avtal för fi ske, 
mineraler, säkerhetspolitik, ut-
bildning, infrastruktur och en-
ergifrågor. 

Frågestunden visade att grön-
ländaren i allmänhet inte känner 
sig som europé, men många vill 
ha kvar EU-samarbetet och vill 
reformera det.

Carsten Andersen, Folkbe-
vegelsen mot EU, fokuserade 
på riskerna med ett EU som 
samarbetar med Nato. I själva 
verket går det inte att skilja 
EU från Nato när vi har in-
tim samverkan militärt och på 

många andra, menar att tenden-
ser till minskad tillväxt redan 
kan spåras. Orsakerna kan vara 
miljöförstörelse, överbefolkning, 
resursbrister med mera. Därför 
ser vi hur regeringar i hela värl-
den vidtar stimulansåtgärder 
som fl er frihandelsavtal, negativ 
ränta, skattesubventioner och 
konstlad infl ation. I spåren följer 
socialt kaos och ytterligare mil-
jöproblem. I sin bok beskriver 
Holt Richter hur produktion 
och konsumtion länkas samman. 
Näringslivets uppgift blir att dels 
producera varor, dels betala löner 
till de anställda så att de kan 
köpa och konsumera. Förslitning 
av kapitalet och ständigt uttag 
av ändliga tillgångar dränerar 
företagens betalningsförmåga. 
Näringslivet e! ektiviserar och 
investerar. Förkortad arbetstid 
ger ökad tid för konsumtion. 
Kunderna utlovas lycka när de 

konsumerar men löftet infrias 
inte. Då kräver man ökad kon-
sumtion!

En modell för frikoppling av 
välbefi nnande från konsumtion 
är följande:

Resursskapare – arbetskrä-
vande process – arbetaren blir 
kreatör – reglerad marknad 
– hållbart välbefi nnande – tid 
i stället för pengar – resursska-
pande – ”Gröna högskolor”. Läs 
mer om det i hennes bok!

Jan Otto Andersson, profes-
sor emeritus vid Universitetet i 
Åbo, gav ett fi nt perspektiv på 
den ekonomiska utvecklingen 
i Norden. Opinionen för med-
borgarlön är tydligen starkare i 
Finland än i den övriga Norden. 
Jan Otto vill hellre kalla den 
medborgarinkomst! Det pågår 
också ett försök i Finland. Be-
hovet av ekonomisk trygghet är 
stort i hela världen och tankar i 
dessa riktningar smids i många 
länder. Beträ! ande sextimmars-
dagen funderar han på om vi 
inte redan har uppnått den med 
råge, om vi räknar med den hela 
livsarbetstiden! 

De stora frågorna kring med-
borgarinkomsten blir: Var skall 
pengarna hämtas? Hur skall 
samhällets tillgångar fördelas? 
Skall varor bytas mot arbete? 
Mot kapitalinkomster? Lider vi 
brist på betalningsmedel eller 
på varor?

Vi behöver en universell väl-
färdspolitik!

Ekaterina Chertkovskaya är 
forskare i politisk vetenskap och 
miljö- och energisystem vid uni-
versitetet i Lund. Hon diskute-
rade sociala orättvisor som följer 
av kapitalackumulation, BNP 
som eget mål och produktivitet 

personnivå. Han efterlyser en 
gemensam nordisk opinions-
bildning i EU. Men vi har ju 
inte förmått bilda en gemensam 
hållning. Det framkom senare en 
uppfattning om att detta måste 
ske inom de politiska partierna. 
NGO:s – Non Governmental 
Organization – räcker inte till. 
Inom folkbevegelsen menar 
man att EU inte längre är den 
fredsrörelse det utgav sig för vid 
inträdet. EU-länder deltar, och 
har deltagit, i krig i många länder 
både inom och utom Europa! Vi 
borde kräva ovillkorligt stopp för 
kapprustningen till förmån för 
vänskapsförbindelser och fredligt 
samförstånd.

Marie Holt Richter, projekt-
koordinator hos Noah (Jor-
dens Vänner i Danmark) har 
medverkat i boken ”Livet efter 
växten” tillsammans med bland 
annat Tim Jackson. Hon, liksom 

Framtiden efter tillvä

Mininnguaq Kleist, över Skype, om Grönland; omvärldsrelatio-
ner, förhållande till EU och till Arktiska rådet; samarbetsrelatio-
ner med Island och Färöarna; om fi ske, gruvdrift med mera.

Jan Otto Andersson, professor emeritus i nationalekonomi, Univer-
sitetet i Åbo, talar om medborgerlönen  i Finland och framtidsstudier 
i Norden. Här om skriften ”Norden år 2030. En konkret utopi”.

Ekaterina Chertkovskaya, forskare vid 
ala orättvisor till följd av kapitalackumu
na mål. Hon deltar i organiseringen av 

Foto: Leif Kajberg

Foto: Svein Lanser

Foto: Svein Lanser

Carsten Andersen, Folkbevegelsen mot EU, fokuserade på ris-
kerna med ett EU som samarbetar med Nato.

Marie Holt Richter, projektkoordinator hos Noah (Jordens Vän-
ner i Danmark) har medverkat i boken ”Livet efter växten”.
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som eget mål. Som alternativ till 
klassisk tillväxt höll hon fram 
Grön tillväxt baserad på förny-
elsebara råvaror. Ledorden blir: 
hållbarhet, solidaritet, koopera-
tion på olika nivåer, basinkomst, 
kortare arbetstid, alternativa 
betalningsmedel och samråd 
kring statens uppgifter. Ekaterina 
kommer att medverka vid den 6:
e Nedväxtkonferensen i Malmö 
21-25 augusti 2018. Huvudman 
blir Institutet för nedväxtstudier 
vid Lunds Universitet.

Niels Holck, Andelstanken 
Langeland, pläderade starkt 
och engagerat för återuppli-
vande av kooperationen. Den 
har förlorat sin förankring hos 
medlemmarna; och närings-
livet i stort är odemokratiskt. 
Alla intressenter runt företagen 
saknar demokratiskt infl ytande: 
anställda, kunder, leverantörer, 
stat, kommun och kreditgivare. 
Alla utom ägarna! 

Även Holck ansåg att tillväx-
ten avstannat. Efter 1995 har 
ekonomisk tillväxt endast om-
fattat banker och centralorter. 
Han är starkt kritisk till närings-
livets utveckling, framför allt på 
landsbygden. På Langeland är 
genomsnittsinkomsten 150 000 
Dkr. Fastighetspriserna är lägre 
än i Indien. Energibalansen i 
lantbruket har sedan år 1900 
förändrats från att 1 Kwh insats 
gav 10 Kwh utdelning till att 
10 Kwh insats år 2000 ger 1 
Kwh utdelning på matbordet. 
Mullhalterna har utvecklats på 
motsvarande sätt. Han uppma-
nar till återtag av makten till 
lokala organisationer. Därtill 
krävs forskning, utbildning, ut-
vecklingsarbete och fi nansiering. 
Det ger regeneration!

Min sammanfattning

Konferensen var ett visionsse-
minarium med inriktning mot 
Norden efter EU och Livet efter 
tillväxten. Jag tror att mötet inte 
ville förespråka ett utträde men 
ville reformera och demokrati-
sera konstitutionen. Jag hörde 
aldrig ordet utträde nämnas.

Tyngdpunkten låg på tillväxt-
kritik. Ekonomi skall handla 
om hur vi skall förvalta våra 
tillgångar. Det är uppenbart att 
ekonomi enligt den defi nitionen 
inte är en klassisk vetenskap, där 
vi kan väga och mäta. Även om 
den vore det, skulle den inte 
kunna hjälpa oss hela vägen 
eftersom vi också styrs av våra 
värderingar. Skall vi vara altru-
istiska eller egoistiska? Ska vi 
tänka långsiktigt eller ska vi lösa 
problemen när de uppstår? Ska vi 
hämnas varje oförrätt eller ska vi 

försöka förlåta? Vetenskapen ger 
oss föga vägledning.

Styrelseskicket i Norden och i 
EU är demokratiskt. Samhällets 
inriktning bestäms därmed av 
medborgaren.

Jag talade flera gånger för 
utvecklandet av läroplan i sko-
lan, som skall ge medborgaren 
förmåga att ta det demokratiska 
ansvaret. Men var skall vi hämta 
våra värderingar?

Siri Lill ! owsen påpekade be-
hovet av att vi som verkar inom 
frivilligorganisationer tar steget 
in i partipolitiken. Det är där 
som samhällets regler fastställs.

Jag instämmer och säger: ”Gå 
hem och tala med dina förtro-
endemän”!

Nästa års Folkeriksdag plane-
ras att hållas på Nordkalotten 
augusti 2018.

Rune Lindström

 

äxtsamhället

d Lunds Universitet, diskuterade soci-
ulation, BNP och produktivitet som eg-
v nästa års Nedväxtkonferens i Malmö.

Utfärd på sjön vid Bagsvaerd under en paus i förhandlingarna. 
Birgit Lerstrup sörjde för Guidning och förtäring. Bagsvaerd sjö 
är ett omtyckt utfl ycktsmål.

Hjördis Nielsen leder allsången.

FAKTA: NORDISK FOLKRIKSDAG 
GENOM ÅREN

1992 hölls Folkriksdagen i Kungälv, där huvuddelen behandlade 
världsekonomin.

1993 Folkriksdag på Bornholm. 

1994 Houtskär, Åbolands skärgård i Finland.

1995 Snåsa Norge. Norden och miljökraven, Norden – arbete og 
välfärd, Strategier for samarbetet i Norden.

1997 Nordisk Folkriksdag i Kalmar.

1998 Östfold, Norge. Norden som ressurs for global utveckling 
– få ett EU-fritt Norden som fremtidsverkstad?

1999 Nordisk Folkriksdag och Motmaktsträff på Lindsberg. 
Alla generationer möttes! 110 personer och 33 programpunkter.  
Ekonomisk globalisering, fackföreningars roll, storföretagens 
ökande infl ytande t.o.m. på FN och deras ”rätt” att stjäla indiska 
bönders odlingskunskaper och ta patent på dem.

2000 Ydby. Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Jyl-
land.  Nordens alternativer til globaliseringen och EU.

2001 Göteborg.  Med Åsa Brandbergs handgjorda 8 meter långa(!) 
banderoll ”Norden som framtidsverkstad”. 15 utställare på 72 kvm. 
Fredagen var en mardröm. Polisen stormde  skolan där vi skulle 
ha vårt samordnade program. Smärtan över polissskotten i magen 
på en ung människa. Lördagens stora demonstration anordnad av 
Göteborgsaktionen var alltigenom fredlig och lyckad. 

2003 Lillehammer. EU på väg mot en stormakt. Nordisk Folkriksdag  
försöker möta dagens hot mot Nordens självständighet, demokrati 
och miljö. Syftet är att utveckla Norden som samhällsmodell.

2004. Grästorp. Nordens roll i världen.

2005 Köpenhamn.  Vestnorden og vi – centrum og periferi.

2006 Reykjavik. Norden i  Världen.

2007 Helsingfors.  Alternativ till EU-medlemskap.

2008 Bergen. Den nordiske modellen.

2009 Ydby, Thy (DK). Norden 2030 – fra fossil nutid til solar 
fremtid.

2010 Åland. En ny nordisk union?  Vad skulle den kunna innebära 
– lokalt, regionalt och i världen?

2011 Torshavn (Färöarna). Selvstændighed for en ønation – hvad 
er der gjort og hvad kan der gøres?

2012 Jondal, Hardanger (N). Hvordan kan vi i Norden styrke FN, 
globalt, nasjonalt og lokalt?

2013  Morokulien, Eda (S). Norden som spjutspets för en bärkraftig 
utveckling.

2014 København (DK). Demokrati og velfærd under pres. 

2015  Vega (N). Hvordan kan Norden gå foran i en verdirevolusjon? 
Søkelys på vekstøkonomi, klima, folkestyre og fred.

2016 Biskops Arnö (S).  Fredlig konfl iktlösning, en bristvara i dagens 
värld.  Kan Norden visa vägen?

2017 Bagsværd, Gladsaxe (DK). Norden efter EU – og livet efter 
væksten.

1990 hölls den första 
folkriksdagen i Vega, 
och 1991 i Sogndal, 
båda i Norge.
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Sedan 2014 har spänningarna 
ökat kring Östersjöområdet. Or-
ganisationerna bakom No More 
War-festivalen, ideella föreningen 
RELEARN Suderbyn och koo-
perativet Suderbyn People-Care 
oroar sig för krigshets, upprustning 
och internationell militärövning, 
som skapar spänning och rubbar 
trovärdigheten i Sveriges militära 
alliansfrihet. Under fyra dagar på-
går 25 workshops och projektdis-
kussioner, musikuppträdanden 
och konstnärliga utställningar 
samt konstskapande. 13 artister 
och musikgrupper  från Sverige, 

Finland och Ryssland kommer att 
uppträda. Inträdet till festivalen 
är gratis men kräver föranmälan 
på Internet.

Samarbete och dialog
– No More War-festivalen är  
inte för eller emot någon allians, 
men för ett annat sätt att lösa 
konfl ikt genom samarbete och 
dialog. Krig som policyinstru-
ment känns helt oacceptabelt 
2017. Krig löser ingenting. 
No More War-festivalen är ett 
gräsrotsinitiativ utan externa 
medel mot militär upprustning i 
närområdet”, säger Robert Hall, 
en av de boende i ekobyn och 
initiativtagare till evenemanget.

Festivalens program ska för-
medla djupare insikter om den 
nuvarande situationen och ut-
rusta människor med verktyg 
och idéer för att arbeta för att 

förändra situationen till det 
bättre. 

Programmet vill vara en pro-
cess för projektutveckling där 
deltagarna kan se vad de kan 
göra tillsammans efter festivalen. 

Fredsmöte på Gotland
Festivalen fokuserar på ömsesi-
digt lärande och att ge fördju-
pade insikter om spänningar 
i allmänhet och i Östersjöre-
gionen i synnerhet, framför allt 
genom att bryta ned stereotyper 
och stärka samarbetet mellan 
våra länder.

Samhällsaktivister
– Vi planerar för 200 delta-
gare, men publiken är knap-
past slumpmässig. Deltagare är 
sådana som strävar efter att vara 
aktiva förändringsagenter och 
som söker samarbetsmöjligheter. 
Vi vill att festivalen ska ge upp-
hov till en rad nya initiativ för 
ökad förståelse och positiv för-
ändring, säger Alisa Sidorenko, 
koordinator för festivalen, som 
är det första större evenemang 
som ekobyn anordnar. 

De fl esta deltagarna är civila 

samhällsaktivister, MR-kämpar, 
ungdomsaktivister och utbildare 
från hela Östersjöregionen och 
längre bort som vill markera sitt 
stöd för nedrustning och dialog, 
utbyte och samarbete.

Festivalen samlar människor 
från Norden, Baltikum, Ryss-
land, Tyskland, Frankrike, Ita-
lien och Ukraina. Att cirka en 
! ärdedel av deltagarna kommer 
från Ryssland speglar vikten av 
ökad folk-till-folk-kontakt mel-
lan det landets medborgare och 
övriga regionen.

Tillsammans med andra ide-
ella initiativ kring Östersjön 
bedriver ekobyn långsiktigt 
konfliktförebyggande arbete 
som främjande av demokrati och 
respekt för mänskliga rättigheter, 
nedrustning samt interkulturell 
förståelse i vårt närområde.

MM

Gotland står värd för ett 
unikt evenemang 17-20 
augusti 2017 som har för 
avsikt att stärka civilsam-
hällets samarbete runt 
Östersjön.

Ur Resonant Bodies på Örebro läns museum.

Biograf i Skärholmen

För närvarande pågår byggarbe-
ten för att omvandla Stadstea-
terns barn- och ungdomsscen i 
Skärholmen till en kombinerad 
teaterscen och biografsalong.

Framtida kulturhus
– I och med invigningen av bion 
går vi mot ett mer mångfacet-
terat kulturhus. Visionen kring 
ett framtida kulturhus är att det 
drivs i gemensamma lokaler, 
men av olika självständiga ak-
törer där Stadsteatern fungerar 
som ett samordnande paraply, 
säger Carolina Frände som är 
konstnärlig chef.

En internationell barn- och 
ungdomsfi lmrepertoar ska ge be-
sökare från hela landet möjlighet 
att se fi lmer som annars inte är så 
enkelt tillgängliga. Samarbeten 
med olika fi lmfestivaler kommer 
att göra det möjligt att fokusera 
på specifi ka fi lmområden.

Valentina Bender har rekry-
terats som projektledare för 
filmverksamheten. Hon har 

tidigare arbetat som produ-
cent på Stockholm fi lmfestival 
junior.

– Processen att hitta bio-
grafens identitet tillsammans 
med publiken kommer att bli 
väldigt spännande. Vi kommer 
att visa kvalitetsfilm, doku-
mentärer, kortfi lm och lång-
fi lm från olika delar av världen 
för barn, unga och vuxna, 
säger Valentina Bender.

Nya besökare
Carolina Frände ser fram emot 
att stifta bekantskap med alla 
som i och med den nya bio-
grafen för första gången blir 
intresserade av Stadsteaterns 
verksamhet.

– Och samtidigt är jag glad 
att scenkonstverksamheten för 
barn och unga under höstsä-
songen är ännu bredare och 
rikare än tidigare, säger hon.

 ! omas Daligk

Ur Resonant Bodies på Örebro läns museum.

Robert Hall.
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Den 9 september invigs den 
nya biografen i Skärholmen 
utanför Stockholm som ett 
steg i utvecklingen mot ett 
allkonsthus. På höstpro-
grammet fi nns även sex 
teaterföreställningar och en 
dansfestival. 

Foto: M
atilda R

ahm Förr ett par år sedan gav 
barnmusikbandet Rimstad 
Rockers ut skivan Prinses-
sans Rockband. Nu är det 
dags för en ny skiva. 

Rimstad Rockers är ett band 
från Malmö och Lund som be-
står av Anders Wiking, Anton 
Freyr, Sebastian Nygren och 
Joel Nilsson. Alla studerar till 
förskollärare med musikprofi l 
på Malmö Högskola och gör 
underhållning med inslag av 
humor där publiken bjuds med 

till att dansa och delta i uppträ-
dandet. Bandet har knappast 
kunnat undgå någon som haft 
någorlunda koll på barnmusik-
scenen i Skåne de senaste åren. 
Nu presenterar bandet en ny 
skiva om sjörövare, sjörövar-rö-
vare och andra rövare.

Inför albumsläppet släpps 
singeln Sju sjösjuka sjömän som 
kommer att fi nnas tillgängligt 
på de allra fl esta streaming- och 
download-tjänster från och med 
den 16:e augusti. 

MM

Sjö- och andra rövare

Foto: R
im

stad R
ockers



AKTUELLT 9M I L J Ö M A G A S I N E T  N r  3 3  •  1 8  A U G U S T I  2 0 1 7

Nästan varenda män-
niska har sin egen upp-
fattning om strålnings-

risken från mobiltelefoner och 
master. I den ofta heta debatten 
om strålningsrisker fi nner jag att 
det fattas en del kriterier. Jag ska 
göra mitt bästa för att klargöra 
det hela.

Vi har haft radiostrålning se-
dan 1930-talet. Då var sändarna 
kraftiga. Det var långt mellan 
dem.  Motala sände på långvåg 
med 150 kW.

Mellan- och kortvågsstationer 
med starka sändare byggdes  
fram till 1950-talet, då FM-
radion ersatte den gamla radio-
typen AM. Även dessa stationer 
hade starka sändare.  Det var 
inte många som talade om de-
ras skadliga inverkan på hälsan. 
Dock fi nns det rapporter som 
antyder en ökning av cancerfal-
len. Det fi nns också rapporter 
om att det gick att bota cancer 
med radiofrekventa vågor (Royal 
Rife 1934 kan googlas).

På 1980-talet kom NMT, 
och på 1990-talet kom GSM. 
Sedan, i början av 2000-talet, 
kom 3G.

En radiosignal består  av 
två komponenter: bärvåg och 
modulation. Jämför med en 
bussbiljett! Papperet är bärvågen 
och kan se ut lite hursomhelst. 

Det viktiga är informationen, 
modulationen. Det går dock 
inte att skicka var för sig.

Den gamla typen radio, lång- 
mellan- och kortvåg, hade en 
amplitudmodulerad bärvåg AM. 
Modulationen bestod i att man 
varierade bärvågens amplitud. Ju 
längre bort man var ifrån sändaren, 
desto mer brusade det. Den som 
bodde illa till kunde inte lyssna 
på radio. Sedan kom FM. Då var 
det inte amplituden som varierade 
utan frekvensen. Signalen i hög-
talarna var lika fi n tills man kom 
i utkanten av sändarens område. 
Denna typ av radiosändningar 
kommer sedan att ersättas av 
DAB-radio, Digital Audio Broad-
casting. Ett mål, satt av regeringen, 
är att släcka FM-nätet 2022. Kan-
ske försvinner radion helt för att 
ersättas av Internet.

Lite fakta. 2003 kom 3G.  Sam-
ma år försvann insekter och där-
med småfåglar. Före den tiden 
fi ck man stanna bilen då och då 
för att skrapa bort insekter och 
blod från rutan under en resa ge-
nom Sverige. Numera kan man 
köra 100 mil utan att behöva 
skrapa en enda fl uga. Varför? 
Strålning från master? Det är 
ingen skillnad i bärvågen hos 
3G och GSM. Skillnaden ligger 
i modulationen, informationen.  
3G kan transportera mycket 

mer information, mycket snab-
bare än GSM. Detta kräver en 
mer komplicerad modulation 
av bärvågen. Ändå talas det 
enbart om bärvågens styrka 
när de skadliga verkningarna 
debatteras. 

Det fi nns högt uppsatta myn-
dighetspersoner som fortfarande 
hävdar att den enda skadliga 
påverkan är den termiska, upp-
värmningen.  Jag tror att det är 
komponenter i modulationen 
som tar död på insekternas em-
bryon. Märk: 3G kom samma 
år som många insekter och 
småfåglar försvann.

En liten skillnad mellan GSM 
och 3G är att på grund av den 
högre kapaciteten kräver 3G 
starkare signal. Detta innebär 
att stationerna måste ligga något 
tätare. Ett avstånd på 250 meter 
kan sättas som riktvärde inom 
stadsområden. 

De gränsvärden (för bärvå-
gen)  som fi nns i dag,  baseras på 
dem som fastställdes 1948. De 
har visserligen reducerats under 
åren, men det är ändå de ter-
miska e! ekterna myndigheterna 
talar om.  Som en kuriositet kan 
nämnas att  mikrovågsugnen 
var totalförbjuden i hela Sov-
jetunionen från 1976 fram till 
Sovjetunionens fall.

Man kan utan risk värma 

upp hela kroppen från 37 till 
39 grader. Det sker inte med 
mikrovågor utan till exempel 
med feber. Lokaluppvärmning 
av huvudet? Knappast, eftersom 
den kraftiga blodcirkulationen i 
huvudet kyler e! ektivt. Ta det 
lilla telefonbatteriet, koppla det 
till ett 6-volts värmeelement och 
försök värma en liter vatten. Då 
får man den maximala energin 
från batteriet. Om denna energi 
ska omvandlas till mikrovågor 
försvinner en stor del i pro-
cessen. Varför blir telefonörat 
varmt? Det blev det även med 
de gamla telefonlurarna. När 
kylfl änsen, örat, kläms ihop och 
man pressar luren mot örat sam-
las svett, och det blir hett. 

En annan tanke är att kroppen, 
och speciellt hjärnan, är upp-
byggd av halvledare, transistorer 
och fl ytande kristaller. Där fi nns 
kanske komponenter vi inte ens 
känner till. Kan man tänka sig 
att dessa är mer e! ektiva och 
känsliga än något som männis-
kan har konstruerat? 

Om vi döper om nervcentra  
till servrar blir bilden en helt 
annan. Det fi nns gott om ar-
tiklar på Internet som visar hur 
man kan koppla datamaskiner 
till hjärnan och simulera olika 
funktioner. Det som kanhända 
sker är att 3G-modulationen 

3G-strålning tar död på insekterna
detekteras av servrarna i hjärnan 
och tolkas av dessa. Detta kan 
leda till feltolkningar. 

Det mest effektiva sätt att 
överföra energi är resonans. 
Tänk på historien om sånger-
skan och kristallglaset. Finns 
det någon komponent i 3 G-
modulationen som resonerar 
med  någon komponent i hjär-
nan? Se National Geographic 
Sverige, nummer 3 2014, om 
att det fi nns 150 000 km fi ber 
i hjärnan.

Vilka signalnivåer är då skad-
liga? Hur lågt man måste gå vet 
jag inte. Vad jag vet är att många 
länder ligger 1 000 gånger lägre 
med sina gränsvärden. Ändå 
manar myndigheterna till för-
siktighet med att ge telefoner till 
barn. I detta sammanhang kan 
det vara intressant att tänka på 
att telefonens ute! ekt styrs av 
mastens signalstyrka. Ju lägre 
signal från masten, desto högre 
utsignal från telefonen. Biter vi 
oss själva i svansen?

Kan 3G påverka spermier och 
embryon? Vi får kanske leva 
utan insekter och småfåglar. 
30 procent av de unga männis-
korna är infertila. Varför?

Med stor sannolikhet ligger 
dagens gränsvärden på tok för 
högt.

 Gunnar Solas

3G-mast. Artikelförfattaren 
tror att det är komponenter 
i modulationen som tar död 
på insekternas embryon.

Foto: privat
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Öppna Kanalen  
Öppna Kanalen i Stockholm är en ideell för-
eningskanal som sänder TV i Com Hems nät i 
Stockholm med omnejd.  Programmen sänds 
också i Telias nät i Stockholms län och Söderman-
lands län. I digitalboxen: Com Hem plats 450, Telia 
500 och Sappa nr 20. Öppna kanaler, som ingår 
i basutbudet, hittar du genom att klicka dig fram 
med fjärrkontrollen.
Alla med tillgång till Internet kan se ÖK Sthlms 
sändningar via datorn samtidigt som det sänds i 
TV i Stockholms och Södermanlands län: http://
www.oppnakanalenstockholm.se/
     Förutom i Stockholm fi nns öppna kanaler 
i Göteborg, www.oppnakanalengoteborg.
se, Malmö http://www.tvmalmo.se, Växjö okv.
se, Eskilstuna   http://tveskilstuna.se/, Västerås 
http://www.okvasteras.se/ Skövde http://www.
oppnakanalenskovde.se/Järfälla http://jltv.se, 
Halmstad, Jönköping, Lund, Norrköping, Skellefteå, 
Sollentuna, Södertälje, Uddevalla och Örebro.

Fredag 18 augusti
08.00 Democracy 
Now!
09.00 Debatt på Pu-
blicistklubben: Med-
ieutredningen.
10.10 Picasso.
10.30 Fyra stock-
holmsprogram.
11.00 Fader okänd.
12.00 Democracy 
Now!
13.00 Överförmynda-
ren griper in.
14.00 Fanar Center.
14.30 Galapagos 
(dok).
15.30 Adventkyrkan.
16.00 Christ Embassy 
Ch.
16.30 Pingstkyrkans 
Världsm.
17.00 Stoppa krisen!

Lördag 19 augusti
08.00 Democracy 
Now!
09.00 Picasso.
09.20 Jorden och 
solen.
09.30 Yewongel Ch.
10.00 AMI.
10.30 Christ Embassy 
Ch.
11.00 Full Gospel.
12.00 Democracy 
Now!
13.00 Ethiopian Focus.
14.00 TV City: Skogs-
kyrkogården ett 
världsarv. Vanligt vat-
ten?  Stadsbilder. För-
summade alternativ.
14.30 Resan till må-
nen. Från 1902 av 
Georges Méliès.
15.00 East African TV.
16.00 Miljöpartiet: Bi 
Dahlborg och Ewa 
Larsson.
16.30 Himlen TV7.
17.00 Full Gospel.
18.00 Missions for 
Nations M.
18.30 Kebron Inter-
national M.
19.00 TV Dejen.
20.00 TV Selam.
21.00 UCKG Help 
C.
21.30 Hoppets Väg.
22.00 Dimtzi.
23.00 Jerusalem Ch.
00.00-01.00 TV So-
maliland.

Söndag 20 aug
08.30 Missions for 
Nations M.

09.00 Hoppets Väg.
09.30 S:ta Clara kyrka.
10.00 Salt & Ljus.
10.30 AMI.
11.00 Pingstkyrkans 
Världsm.
11.30 Kebron Interna-
tional M.
12.00 Jerusalem Ch.
13.00 Mamin Ch.
14.00 Förs Arken.
14.30 Picasso.
14.50 Kvinnor som 
målare. Djup station.
15.00 Yewongel Ch.
15.30 Kalix-Walde-
marsudde. Del 1.
16.00 Bauhaus i Dess-
au.
16.30 Pingstkyrkans 
Världsm.
17.00 ERI Adal.
18.00 UCKG Help C.
18.30 Miljöpartiet: Själv-
morden måste minska. 
Stadsodling. Badhund.  
Bilfri dag.
19.00 Föreningen God-
het.
19.30 Himlen TV7.
20.00 Presens TV: Sta-
den från ovan . Konst. 
Visione. Fulaste huset.
20.30 Cymbal TV. Ny 
Glädje!
21.30 Cool TV.
22.30 Muhammad Ali, 
boxare och politisk 
aktivist.
22.30 –24.00 Publicist-
klubben:Vad vet jour-
nalister om världen 
egentligen? Med Hans 
Rosling.

Måndag 21 aug
08.30 New York State 
fr  ovan.
09.00 Fyra stockholms-
progr.
09.30 Min far var en 
fi nsk soldat.
10.05 Dokumentär om 
Einstein.
12.00 Vilda Balkan. Na-
turdok.
13.00 Konst: Buddhas 
painter. Dokumentär 
om mongolisk buddisk 
konst.
14.00-15.15 Gullivers 
resor. Teckn fi lm.
15.30 Här och var i 
Stockholm.
16 .15 Hep Stars 
(dok).
17.00 Hasse, smärtan 
och myndigheterna.
17.30 Barnprogram.
17.40 Tekniska Museet: 
Skol-TV.
18.00 UCKG Help C.
18.30 Miljöpartiet: Ha-
gastaden. Ekosystemen. 
Bromma. Äldreomsorg.
19.00 Stoppa krisen.
19.30 Kalix-Walde-
marsudde. Del 2.
20.00 TV City: Amfi bie-
fordon. Glaskonstnä-
ren Bertil Vallien.
20.30 Mattkonst.
21.05 Ångtåg. Kon-
strunda.
21.30 Östberga TV.
22.00 New York State 
från ovan.
22.30 Fallskärm.
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Tisdag 22 aug
08.00 Democracy 
Now!
09.00 Björn Ranelid.
10.00 Djurliv i Alaska.
11.00 Cymbal TV.
12.00 Democracy 
Now!
13.00 Trio me Bumba.
14.00 Östberga TV.
14.30 TV Continente.
15.30 Filmhistoria, 
del 1.
16.00 Karin Boye, 3 
dikter. T-banekonst.
16.30 Adventk.
17.00 UCKG Help C.
17.30 Flygdag.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Lutherska Be-
kännelsek.
18.30 Miljöpartiet: 
Partiklarna. Efter stor-
men. Marshallplan för 
klimatet.
19.00 Salt och Ljus.
19.30 S:ta Clara 
kyrka.
20.00 TV City: Konst. 
Att rädda en ubåtsbe-
sättning. Djurplågeri.
20.30 Flyg. Skärgårds-
bilder.
21.00 Stockholms TV.
22.00 Kalix-Walde-
marsudde. Del 3.
22.30 Livsfarliga bak-
terier. Konst.
23.00 Democracy 
Now!
00.00 Storm över 
Mont Blanc.

17.30 Flygdag.
17.40 Tekniska Museet: 
Skol-TV.
18.00 Lutherska Be-
kännelsek.
18.30 Miljöpartiet: Båt-
resa i Nationalstads-
parken. Konst.
19.00 Stockholms TV.
20.00 Presens TV: 
Wallenberg i konsten.  
Konstnären Mårten 
Landgren. Fåglarna.
20.30 Salt & Ljus.
21.00 Förs Arken.
21.30 TV City: Konst. 
Bilar i det våta. Skutor.  
T-banekonst.  Tåghun-
dar.
22.00 TV Continente.
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Lördag 19 augusti
Morjärvs Folkets Hus. Arbetsmöte 
för att diskutera den fortsatta kam-
pen för ett Kärnkraftsfritt Bot-
tenviken och arbetet mot att ett 
kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki 
vid Bottenviken. 
Efter lunch blir det en manifestation 
intill Kalixälven med musik och 
appeller som med älvens kraft ska 
nå ända fram till beslutsfattare och 
allmänheten i Finland. 
Anmälan mat och logi till Lena 
Lagerstam 072-2352 567 eller maillena.
lagerstam@telia.com. Arr: Nätverket 
kärnkraftsfritt Bottenviken.

Måndag 21 augusti-27.8
Stockholm,  Kulturhuset The Stockholm 
Act – hållbarhetsfestival – forskning, 
aktivism och entrepenörskap, musik, 
fi lm och konst. Bland de medverkande 
fi nns vice statsminister Isabella Lövin, 
forskaren Johan Rockström, artisterna 
José González och bob hund samt 
konstnären Gunilla Klingberg. 
Med fokus på skönhet, poesi, möten och 
upplevelser kommer The Stockholm Act 

Eskilstuna folkhögskola
http://eskilstunafolkhog-
skola.nu

Solceller i teori och praktik

Behovet av solcellsinstallatörer 
kommer öka mycket kraftigt 
i Sverige de kommande åren. 
Marknaden fördubblas varje år 
och bristen på utbildad personal 
är stor. 

Kursen är en del av Eskilstuna 
folkhögskolas satsning på en håll-
bar miljö.

Efter avslutad kurs ska man ha 
fått nödvändiga kunskaper för att 
själv kunna projektera, dimen-
sionera och installera solceller. 
Deltagarna ges även möjlighet att 
själva ordna en praktikplats.

Kursen är på heltid 28 augusti 
2017 – 8 juni 2018).

Kursplats/platser: Energikullen i 
Katrineholm, Eskilstuna Folkhög-
skola, ETC, Stockholm.

Materialavgift: 6 000 kr (delas 
på VT och HT).

Förutom materialavgiften måste 
deltagarna räkna med andra kost-
nader, resor, logi, skyddskläder 
och skyddsutrustning.

Nödvändiga förkunskaper:
* Tidigare kunskaper och er-

farenheter inom teknik/elteknik 
är önskvärda då det skapar bättre 
förutsättningar för lärandet.

* Förmåga att kunna förstå 
och tillgodogöra sig tekniska 
texter och instruktioner är en 
förutsättning för att deltagarna 
ska kunna arbeta med teoretiska 
arbetsområden.

* Intresse för solenergi.

Kontakt: Williams Pereira                
williams.pereira.munoz@dll.se

genom att ge bort en gåvoprenu-
meration eller fl era. 

Du kan ge bort upp till 5 gåvopre-
numerationer. Fyll i uppgifterna på 
kupongen nedan eller ring Magnus 

tel 08 640 82 80, eller maila 
prenumeration@miljomagasinet.se

Plusgirokonto  24 27-3.

Stöd Miljömagasinet

Onsdag 23 aug
07.00 S:ta Clara 
kyrka.
08.00 Democracy 
Now!
09.00 Publicistklub-
benHur mår svensk 
satir inför valet 
2018?
10.30 Hur fungerar 
det? Del 1.
11.00 Hur fungerar 
det? Del 2.
11.30 Kalix-Walde-
marsudde. Del 4.
12.00 Democracy 
Now!
14.00 Fader okänd.
15.30 Sjukskrivning, 
mobbning, arbets-
löshet.
16.00 Yewongel Ch.
16.30 Hasse, smärtan 
och myndigheterna.
17.00 UCKG Help 
Center.
17.30 Kjells besvi-
kelse.
17.40 Tekniska Mu-
seet: Skol-TV.
18.00 Cymbal-TV.
19.00 Stockholms 
TV.
20.30  Himlen TV7.
21.00 Adventkyrkan.
21.30 Hur fungerar 
det? Del 4.
22.00 UCKG Help 
Center.
22.30 Kalix-Walde-
marsudde. Del 5.
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

Torsdag 24 aug
08.00 Democracy 
Now!
10.00 Notorious. Av 
Alfred Hitchcock.
12.00 Democracy 
Now!
13.00 Minnen från 
Gamla stan. Del 1.
13.30 Minnen från 
Gamla stan. Del 2.
14.00 Fanar Center.
14.30 Louvren i Paris.
15.30 Trio me Bumba.
16.30 Alaoui och Carl 
Larsson. Höstsalong.
17.00 Kalix-Walde-
marsudde. Del 6.
17.30 Jorden och 
solen.
17.40 Tekniska Mu-
seet:Skol-TV.
18.00 Förs Arken.
19.00 Salt & Ljus.
19.30 S:ta Clara 
kyrka.
20.00 Presens TV: 
Karneval, del 1. Konst-
skoj. Känslor i kon-
sten. PK-huset.
20.30 Miljöpartiet: 
Birger Schlaug. Är en 
bättre värld möjlig? 
Storkök. Revir.
21.00 New York State 
från ovan.
21.30 TV City: Sven 
Ljungberg, konstpro-
fessorn och debat-
tören.
22.00 Herta Fischer.
23.00-24.00 Demo-
cracy Now!

NÄTVERK
Haddebo: Skogsorpet Åfallet kl 
11.00- Hjärta och jord-festi-
valen.
Skördemarknad, livemusik, före-
läsningar och verkstäder. Ekologi, 
Odling på naturligt vis, Permakultur, 
Skogen och klimatet, Skogsträdgår-
dar, Trädvård och hur man Odlar 
egna fröer. 
Konserter Föreläsningar och verk-
städer av bland andra miljövetaren 
och skogsskyddaren Amanda Tas, 
forskaren och universitetslektorn 
Stig-Olof Holm, socialarbetaren 
Elena Martinez, den gröna träd-
gårdsmästaren Jona Elfdahl och 
skogsträdgårdsexperten Philipp 
Weiss.
Viktor Säfve: 076-1148811 
(kontakt@naturby.se. https://sv-
se.facebook.com/Hjartaojord/

RÄTTELSE
Mittuppslaget Miljömagasinet  nr 32: 
Den sista bilden föreställer Milagro 
Sala & inte Hebe de Bonifacio som 
det stod två gånger i bildtexten 
under olika foton.

att sammanfoga berättelser om hopp 
och nyfi kenhet för att hjälpa oss att se 
samhället ur ett globalt, mer rättvist och 
hållbart perspektiv.  Syftet med festivalen 
är att spegla FN:s Agenda 2030 – de glo-
bala målen för hållbar utveckling.  Vissa ar-
rangemang kräver biljett, som kommer 
att släppas kontinuerligt på Kulturhuset 
Stadsteaterns hemsida under sommaren. 
kulturhusetstadsteatern.se

Stockholm, Bagarmossen, Lillåvägen 44, 
Folkets hus: Bagiska veckan – gör 
de globala målen lokalt – workshops, 
föredrag, fi lm och konstupplevelser 
om hållbarhet, klimat, natur och 
jorden vi lever på.
Arr: Samarb. mellan lokala föreningar och 
aktörer och Bagarmossens Folkets Hus.
 
Tisdag 22 augusti
  
Göteborg, Aschebergsgatan  44, 
Ekocen t rum k l  15 . 00 -17 .00 . 
Reseavdrag – dags att gynna 
fossilsnålt resande? Sverige har 
haft ett reseavdrag sedan 1991. När 
Skatteverket 2003 undersökte hur re-

seavdraget hanterades, användes det fel 
till hälften, till den skattskyldiges fördel. 
Kostnaden för detta fel uppskattas idag 
till 2 miljarder.
Vi börjar med några presentationer, 
sedan går vi över i en workshop där 
vi diskuterar hur reseavdragen bör 
förändras.
Vi hör bland andra Anders Roth (IVL), 
Frances Sprey (Chalmers) och Jakob 
Lagercrantz (2030-sekretariatet). 

Bagarmossen Folkets hus kl 17-19: 
Hedersstund för Elisabet Hermodsson. 
Medverkande: Ewa Larsson, Susanne 
Gerstenberg, Lis Hellström (dotter 
till E.H.)
Arr.: Gröna kvinnor, Bagarmossens 
Folkets hus.
 
Lördag 26 augusti.

Söderhamn, Mobodarne 857.
Augustimarknad  kl 12.00-19. 00. 
Kontakt Ralf/Pampers/reception 0702 
- 552613, info@vaxhuset.se
http://www.vaxhuset.se/
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debatt@miljomagasinet.se
Välkommen med ditt inlägg samt eventuell 
kompletterande bild till vår insäntsida. Du väljer ämnet. 
Vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland insända 
inlägg samt att korta ner och redigera vid behov. 

Allt material kan tyvärr inte beredas plats. Vi tar inte ställning 
till uttryckta åsikter. Vi vill stimulera till debatt. 
   Skicka materialet till debatt@miljomagasinet.se (skriv 
gärna texten direkt i e-postbrevet) eller till vår postadress.    

   Längden bör inte överskrida cirka 3 000 tecken eller 
en halv A4-sida. Endast inlägg med namn, ort och/eller 
e-postadress kommer att publiceras. Om du inte vill 
att vi anger din e-postadress skriv det till oss!

Tvångsvaccinering av barn
Det har väl knappast undgått 
någon att vaccinhetsen trappas 
upp runtomkring oss. Jakten 
på vaccinkritikerna har eskale-
rat märkbart under det senaste 
året. Förra sommaren skrev jag 
en sammanfattande artikel om 
gammelmedias och politikernas 
systematiska smutskastning av 
vaccinkritiker här i Finland. Sedan 
dess har tvångsvaccination av fi nsk 
vårdpersonal klubbats igenom. 
Nu är det Italien som har drabbats 
av vanvett och infört obligatorisk 
vaccination med tio vacciner till 
alla barn. Det är dags för oss alla 
att sätta stopp för vansinnet!

Det är få som känner till att 
många av Europas länder tilläm-
par tvångsvaccination, trots att 

det strider mot en hel rad lagar 
och konventioner. Våra myndig-
heter begår brott mitt framför 
ögonen på oss hela tiden, och vi 
bara låter det ske. Nu har Italien 
fattat beslutet som kommer att 
tvinga alla barn att ta emot 10 
vacciner för att få gå i dagis och 
skola. Föräldrar som inte blint ly-
der bestra! as med kraftiga böter, 
och riskerar dessutom att förlora 
vårdnaden om sina barn.

Ja, ni läste rätt. Kan ni fatta? 
Italien! Vi pratar inte Turk-
menistan eller Nordkorea. Vi 
pratar om ett EU-land, som 
dessutom tjänar som det ledande 
landet i Global Health Security 
Agenda. Det betyder att Italien 
är ett föregångsland, som andra 
EU-länder förväntas efterlikna i 
hälso- och vaccinfrågor.

Både Sverige och Finland 
motionerar om tvångsvaccina-
tion av barn, och i skymundan 
görs små lagändringar som ska 
göra det lättare att introducera 
tvångsvaccination. Under alla 
dessa år som jag har engagerat 
mig i vaccinfrågan, har folk 
oroligt frågat mig om jag tror att 
det blir obligatorisk vaccination 
här i Finland och Sverige. Och 
jag har svarat: ”Nej det gör jag 
inte, det kan inte gå så långt.” 
Och jag står fast vid mina ord, 
men tro mig – vi kan inte bara 
sitta och vänta och hoppas på 
det bästa. Vi måste agera, och 
det nu! För annars kommer 
sannerligen mardrömmen att 
bli verklighet.

European Forum for Vaccine 
Vigilance (EFVV) har startat 

en utmärkt namninsamling för 
att stoppa medicinsk tvångsbe-
handling av barn i Europa. Pe-
titionen är mycket professionellt 
utformad, och innehåller utdrag 
ur en mängd olika stadgar och 
konventioner som är gällande i 
Europa. Dessa utdrag visar på ett 
solklart sätt att tvångsvaccina-
tion är fullständigt olagligt.

Bryssel har lovat att ta upp 
frågan om tvångsvaccination 
om de får en miljon underskrif-
ter från minst sju EU-länder. 
En miljon, hörni! Det kan för 
sjutton gubbar inte vara så svårt 
att samla ihop en miljon namn 
då vi har hela EU som område! 
Detta är nämligen inte en fråga 
om vaccination. Det handlar 
inte om det gamla vanliga; ska 
man vaccinera eller inte. Det 

handlar om vem som har rätten 
att bestämma över våra barn! 
Ska vi föräldrar ha rätten att 
fatta beslut om våra barns hälsa, 
eller ska vi underkasta oss den 
industri som tjänar multum på 
att vaccinera barnen?

Jag vet att den stora massan 
tror på vacciner. Men vill den 
stora massan överlåta sina barn 
till industrin? NHF Sweden har 
sett till att det ligger en svensk 
översättning tillgänglig, vilket 
betyder att petitionen nu fi nns 
på hela tio olika språk! Jag tän-
ker igen: tio språk, hela EU, en 
miljon. Piece of cake! Men inte 
utan er hjälp. Tillsammans är vi 
starka. Tillsammans kan vi slå 
oss fria från det strypgrepp som 
läkemedelsindustrin håller oss 
fast i. Jag vet att det går!

Linda Karlström
Kronoby, Finland

Om litteratur på sista sidan
Ludvig Thor
Uppsala

Jag har en fundering kring lit-
teratursidan i nr 31, där Dan 
Uhboms bok omskrivs. Hur 

kan det komma sig att bokens 
redaktör och tillika förlagets 
ägare Viola Sandelin får göra 
reklam på en hel sida? Var är de 
kritiska frågorna? Var är redo-
görelsen av läsupplevelsen? Det 

här är enligt mig en annons, 
inget annat, och detta borde 
ni tydligt redovisa! Vad har ni 
själva för tankar om det här i 
redaktionen?

Miljömagasinet 
uppmuntrar till brott

Bo Söderbärg
Svängsta

I nummer 31 har ni en artikel på 
sista sidan om ”Gratis mat från 

naturen”. Ett av illustrationsfotona 
visar tallkvistar och texten under 
säger att de passar bra till smoot-
his. Vad som inte framkommer 
i artikeln är att det är förbjudet 

enligt lag att bryta eller ta kvistar 
från levande träd. Vänligen se till 
att ett förtydligande om detta 
kommer i nästa nummer och 
att fadäsen inte upprepas.

Miljömagasinet svarar:
Gustaf Jillker
redaktionschef

Till Ludvig " or kan sägas att 
artikeln innehöll mer person-
liga tankar utifrån både ett per-
sonligt och allmänt intresse än 
att vara en bokrecension. Den 
passade in på baksidan, därför 
att den på ett lättsamt och en-
gagerat sätt belyser en vardag-
lig situation som vi alla ställs 
inför. Artikeln var intressant 
ifråga om att hitta ätbara väx-
ter som alternativ till att köpa 
intensivodlade grönsaker med 
starkt reducerat näringsvärde. 
Den var såtillvida läsvärd och 
ingen uppenbar marknadsfö-

ring. Vad Ludvig " or efterlyser 
är i stället en klassisk bokrecen-
sion, där kritiska frågor ställs, 
vilket självfallet även ligger i 
tidningens intresse, men i det 
här fallet skulle artikeln i så fall 
fått en annan karaktär och då 
inte passat in på baksidan utan 
på kultursidan.

Bo Söderbärg besvarar genom 
sin kritik just frågan vad en 
sådan klassisk bokrecension 
borde innehålla. Han vill att vi 
ska förtydliga att det enligt lag 
är förbjudet att bryta eller ta 
kvistar, för annars uppmanar vi 
till lagbrott. Vi kan hålla med 
om att hans påpekande berör 

just det som borde funnits med 
i boken, nämligen en diskussion 
om allemansrättens gränser på 
privat mark.

Artikelrubriken borde självfal-
let då också varit annorlunda 
formulerad, för vi vet att ”gratis” 
mat från naturen aldrig är gratis. 
Det är alltid någon som betalar, 
till exempel många markägare 
och naturvänner, när någon sät-
ter i system att plocka bär eller 
ta från naturen och det blir en 
rätt som utnyttjas av privata bo-
lag, då de anställer bärplockare, 
framställer naturprodukter eller 
driver kommersiell naturtu-
rism.

Särskilt skogsbolag är irrite-

rade över allemansrätten och 
vill ha mer detaljerade regler. 
En del fritidshusägare, som köpt 
tomter på attraktiva stränder, 
har redan fått undantag från 
strandskyddet och kan därige-
nom hindra allmänheten från 
att vandra fritt.

Sådana här frågor kunde en 
klassisk recension av en bok om 
naturens mat ta upp. Men det 

känns lite polemiskt att begära 
att Miljömagasinet i alla lägen 
ska påpeka vad lagen säger, när 
vi vet att frågan är så komplex. 
Att begära att alla goda råd 
till # ällvandraren, som bryter 
grenar eller kvistar för att göra 
upp eld på # ället, alltid ska 
innehålla information om vad 
som är förbjudet, är orimligt. 
Så känns det i detta fall också, 
även om frågan är intressant.

Debatten rör texten Gratis mat från naturen i MM 31.
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till skillnad från fastlandsvargen 
som helst kalasar på kött från älg 
eller rådjur. En ! ärdedel av deras 
basföda består av lax; utöver det 
äter de musslor, fiskrom, säl, 
utter och valkadaver som fl utit 
upp på land. Att havsvargen är 
mindre än sina kusiner på land 
beror förmodligen på deras 
kosthållning.

Stammen minskar
Den största stammen av havsvar-
gar håller till i sydöstra Alaska, 
men stammen har tyvärr mins-
kat under de senaste åren. Förr 
sträckte sig havsvargens jakt-
marker hela vägen ner till norra 
Kalifornien, på den tiden det 
fanns tempererade regnskogar 
där, men nu för tiden kommer 
de inte längre söderut än till norr 
om Vancouver.  Än så länge lever 
dessa havsvargar oantastade i det 
vilda landskapet. Men det fi nns 
för närvarande inga bestäm-
melser i British Columbia som 
förbjuder jakt på havsvarg.

Förhållandet mellan människa 
och varg har alltid varit ett spänt 
sådant, där vargen oftast har 
dragit det kortatste strået. I dag 
lever dessa havsvargar i fara för 
sitt liv på grund av människan.

Utrotningshotad
Dessa anmärkningsvärda vargar 
har levt tillsammans med Ame-
rikas urinnevånare i hundratals 
år längs den nordamerikanska 
västkusten. De har utvecklats 
under miljontals år till att leva 
i de rika regnskogarna på denna 
vilda kust och finkamma de 
klippiga stränderna på jakt efter 
föda till fl ocken.

Förhoppningen är att man ska 
uppmärksamma denna sällsynta 
och okända vargstam och få den 
att fortsätta leva vidare i sin egen 
miljö, även i framtiden. Risken 
är annars att ytterliggare en ut-
rotningshotad djurart inte klarar 
sig särskilt länge till.

Jacqueline Nylin

Dessutom är mer än 60 pro-
cent av ”Den stora björnregn-
skogen” föremål för omfattande 
skogsavverkning, där stora ener-
gijättar väntar på att få sända dit 
stora olje- och gasutvinningstan-
kers genom kustens trånga och 
sårbara vindlande kanaler.

Havsvargar, vad är det för något? 
Är det något mytologiskt djur,  
från gamla sägner och berättel-
ser, eller fi nns de på riktigt?

Ja, de fi nns på riktigt, men det 
krävs en enorm tur eller skick-
lighet för att få se en havsvarg i 
verkligheten, då de är extremt 
skygga.

Kanadas västkust
Den mycket sällsynta havsvar-
gen lever på Vancouver Island, 
en ö ungefär i Nederländernas  
storlek, belägen utanför British 

Columbia på Kanadas västkust, 
och deras liv kretsar runt havet. 
Havsvargar rör sig som undan-
glidande skuggor längs kustlin-
jen av den kanadensiska ön, eller 
ligger och lurpassar gäckande i 
den mossbeväxta skogen på ön.
De är mindre till storleken än 
sina kusiner på land, gråvargen.  
Storleken är ungefär densamma 
som en schäferhunds, och deras 
päls är brunröd.

Både på havet och i land
Forskarna har kommit fram till 
att havsvargarnas DNA också 
skiljer sig från deras kusiner på 
fastlandet.

Man kan säga att havsvargen 
lever med två tassar i havet och 
två tassar på land. De är mycket 
skickliga simmare, och de kan  
simma miltals mellan olika öar 
och klippor längs Kanadas vilda 
kustlinje för att få tag på den 
föda som havet kan ge.

Havsvargens meny består till 
största delen av fi sk och skaldjur, 

Havsvargen är en underart 
av gråvargen som bor i en 
smal region omfattande 
de delar av fastlandet och 
närliggande öar som är 
täckta med tempererad 
regnskog och som sträcker 
sig från Vancouver Island i 
British Columbia till Alex-
anderskärgården i sydöstra 
Alaska.

Den okända havsvargen

Havsvargens meny består till största delen av fi sk och skaldjur, 
till skillnad från fastlandsvargen som helst äter kött. 
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Vargarna simmar även mellan öarna i sökandet efter föda. De 
är mycket skickliga simmare.

Havsvargsungar. Djuren är till stor del beroende av den enor-
ma mängden lax som leker uppe i älvar och bäckar. 
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