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09 – ETNUS! Etnologen Cecilia Gärding  lanserar 
ett  nytt  begrepp för att  försöka förändra vår 
förståelse av etnicitet.

10 – I islamofobins tjänst. Forskarna Diana 
Mulinari och Irene Molina blott lägger forskning 
som ger rasister vatt en på sin kvarn.

09 – vår tids mcartyism. Liz Fekete, redaktör 
för Race & Class, granskar islamofobins utbred
ning i Europa.

15 – strypt arbete mot diskriminering. 
Antidiskrimineringsbyråerna får kraft igt sänkta 
anslag och tvingas skära ner i sina verksamheter. 

19 – Vad är bäst för de ensamkommande 
flyktingbarnen? Sandra Lundberg, som 
jobbar på ett  av boendena för ensamkommande 
fl yktingbarn, om Dublinförordningen och Barn
konventionen.

TEMA: KLIMATETS GISSLAN

28 – på flykt. Översvämningar, jord erosion 
och öknar som breder ut sig tvingar människor 
på fl ykt. Shora Esmailian om migrationsmönstren 
och fl yktingarnas framtid.

33 – vad vill klimatrörelsen? Katarina Lind 
tecknar en karta över den brokiga klimatrörelsen.

34 – klimatet in på bara huden. För  nomad
folket Qashqai i Iran är konsekvenserna av klimat
förändringarna något som redan håller på att  kull
kasta deras tillvaro.
 

38 – ”drakkvinnan”. Intervju med Bernard
itas de Castro Muller, fi lippinsk koordinator och 
förhandlare för G77gruppen.

42– e�  skepp lastat med avfall. Erik 
 Paulsson Rönnbäck och John Åberg följer 
 utt jänta TVapparaters och kylskåps färd 
från väst till uländerna.

UTrIKES

46 – raskrig i italien. Francesco Alesi 
och Cristian Spaccapaniccia  rapporterar från 
ett  Italien där rasistiska lynchmobbar terroriserat 
migrantarbetare.

54 – fångar i frihetens land. Sedan 
den 11 september 2001 har USA satt  allt fl er 
asyl sökande och papperslösa i förvar. 
Mana har besökt ett  av dessa förvar.

KULTUr
58 – ”om inget förändras kommer det a�  
bli nya revolter”.  Intervju med franska Faïza 
Guène om hennes bok Sista beställningen på Balto 
som nyligen kommit ut på svenska.

62 – handbok för unga feminister. Sissela 
Nordling Blanco berätt ar om Interfems nyligen 
utgivna Makthandbok för unga feminister som 
(be)möter rasism och sexism i föreningslivet.

64 – recensioner.

67 – saker du inte får göra som 
 invandrare. Serie av Sannah Salameh.

WWW.UPPMANA.NU

Varför ska vi egentligen bry oss om klimatförändringarna? Mana 
belyser de strukturella problem som klimatdebatt en bara snuddar 
vid. Medan ledarna lägger fokus på frågan om hur många tiondels 
procent koldioxid som ska minskas fram till 2050 sätt er vi fokus på 
dem som får betala för vår livsstil.
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Ny SErIE: ISLAMofobI KLIMATfLyKT
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liz fekete om europeiska 
mediers och politikers hetsjakt 
pÅ muslimer och diaNa muliNari 
och ireNe moliNa syNar sveNsk 
forskNiNg.
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”drAKKvINNAN” – 
G77:S förhANdLArE

10

fraNcesco alesi och 
cristiaN spaccapaNiccia 
rapporterar om 
efterverkNiNgarNa av 
italieNs raskravaller.

rASKrIG
I ITALIEN

46

shora esmailiaN 
kartlägger klimat-
flyktiNgarNas framtid.

28

dAGENS ENdA GLädjESTUNd

TExT: KATArINA 
LINd

iNtervju med 
berNarditas de 
castro muller 
som represeNterat 
utveckliNgsläNderNa 
pÅ klimattoppmötet.

 S nön ligger vit här uppe i Stockholm, den kallaste 
vintern på länge. Snön la sig även som ett täcke 
över klimatdebatten efter det misslyckande mötet 
i Köpenhamn. Klimatförnekare fick vatten på sin 
kvarn och åberopade den kyliga vintern som be

vis på att det inte alls är några klimatförändringar på gång. 
Mana bestämde sig för att sätta sitt avtryck i klimatde

batten. Vi granskar konsekvenserna av klimatförändring
arna och det uteblivna klimatavtalet ur ett antirasistiskt 
perspektiv.

När avpolitiseringen av klimatfrågan gör det möjligt för 
företag att tjäna pengar på människors dåliga samvete blir 
klimatfrågan en klassfråga. När klimatförändringarna leder 
till naturkatastrofer som utmynnar i sociala katastrofer 
blir klimatfrågan en rättvisefråga. Klimatförändringarna 
resulterar i ojämlikhet med rasistiska undertoner. Inte 
minst på Haiti, där den fattiga svarta befolkningen fram
ställdes som aggressiva vildar under jordbävningen i janu
ari. Under de senaste åren har det blivit vanligare med so
ciala katastrofer i samband med jordbävningar och över
svämningar i syd. 

Dessa länder har ofta inte de ekonomiska resurser som 
krävs för att hantera sådana här situationer. Bangladesh 
och Holland är båda länder som kommer att läggas under 
vatten vid en höjning av havsnivån, men de har helt olika 
förutsättningar att hantera detta. Detta är de faktiska kon
sekvenserna och de kommer att slå hårt mot de redan 
 utsatta grupperna i samhället och världen. Därför behövs 
en politisering av klimatfrågan som kopplar den till de 
grundläggande strukturella problemen i samhället. 

Shora Esmailian introducerar temat med en artikel om 
hur bilden av en kommande invasion av klimatflyktingar 
används för att legitimera en rasistisk politik.

Är det människans natur som är orsaken till förändring
arna i klimatet? Foad Rad tar sig an den frågan och beger 
sig till Iran för att besöka nomadfolket Qashqai och syn
liggör hur västs kultur och livsstil drabbar de människor 
som knappt bidrar till klimatförändringarna.

Klimatförhandlingarna inom FN ses utifrån den filip
pinska ”drakkvinnans” ögon och erfarenheter. Florencia 
Rovira Torres intervjuar diplomaten Bernarditas Muller.

Återvinning för ekologisk hållbarhet lönar sig inte eko
nomiskt, utan avfallet hamnar i syd där det för med sig 
farliga konsekvenser för människor och miljö. John Åberg 
och Erik Paulsson Rönnbäck kartlägger återvinningsindu
strins verkliga natur.

Med detta nummer hoppas Mana att kunna belysa w 
konsekvenser av klimatförändringarna och visa på att kli
matrapporterna inte bara rör framtiden, utan även vårt liv 
idag. Årtal som 2050 och senare blir en löjligt abstrakt siff
ra för dem som redan nu inte har möjlighet att bo kvar i 
sina hem på grund av förändringar i naturen.

Utanför temat får du inte missa fotografen Francesco 
Alesis och skribenten Cristian Spaccapaniccia reportage 
från Italien – han har följt migrant arbetare i spåren av de 
omskakande raskravallerna i  januari.

38

TEMArEdAKTör

ANTIRASISTISK 
KLIMATOMSTÄLLNING
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Malta ger ett idylliskt första 
intryck. Mitt i ett djupturkost 
medelhav skjuter det lilla 
öriket upp, vackert tät- 
bebyggt som ett resultat av 
historiska rikedomar och ett 
överflöd av invånare och 
kalksten. Här köper pen-
sionärer semesterlägen-  
heter och hit åker sexton- 
åringar på språkresa. 

Men om man sätter sig på 
buss 13 och åker till en annan 
sida av ön,  får man ta del av 
ett helt annat Malta. I ett 
genommögligt tält bjuds man 
på te och berättelser om en 

vardag präglad av diskrimi- 
nering, exploatering och ett 
ständigt hot om våld. 

Just här, i tält 37 i Hal Fars 
läger för flyktingar, bor det 36 
pojkar och män i olika åldrar, 
de flesta från Burkina Faso. 
Majoriteten av de tusentals 
personer som bor i de olika 
lägren kommer från Somalia, 
men här finns också männi- 
skor från Eritrea, Sudan, 
Algeriet, Nigeria och Mali.

Vi träffar Ali under en 
fotbollsmatch mellan 
Somalia och Eritrea. Han är 
17 år och kom till Malta för 

två år sedan. Däremellan har 
han varit ett år i Sverige, men 
han skickades tillbaka till 
Malta på grund av Dublin- 
förordningen. Ali berättar att 
männen i lägren anordnar 
matcher så ofta de kan. Det 
blir alltid dagens stora 
händelse och alla är där och 
hejar på. 

– It’s one of the few things 
we can do here, säger han.

När slutsignalen ljuder blir 
det kaos. Alla ska ta sig 
tillbaka till sina respektive 
läger. På vägen passerar vi 
kvinnocentret där några barn 

leker med en petflaska bakom 
ett stängsel. På andra sidan 
gatan ser vi den stora flyg- 
planshangaren som hyser 300 
personer och långa rader med 
containrar.

I Alis tält står vånings- 
sängarna tätt. I mitten står en 
kokplatta och en av männen 
kokar pasta. I tre av sängarna 
ligger människor och sover. 
Vi pratar om nu och sen. Ali 
berättar om arbetslöshet och 
rastlöshet. Imorgon ska han 
till Gozo, Maltas näst största 
ö, för att söka jobb. Han har 
hört att det behövs folk på en 

byggarbetsplats. 
Men när det gäller 

framtiden hoppas Ali på 
vidarebosättning. Annars 
finns det inte mycket annat 
att göra än att vänta. Hoppas 
och vänta på förändring.

– This is not a life, säger  
Ali och många andra. Och 
ingen vi träffar tror att livet 
någonsin kommer att börja 
här, i Malta. För här får man 
inga permanenta uppehålls- 
tillstånd, inga möjligheter att 
förenas med sin familj, ingen 
framtid. 
Fia Persson, frilansskribent 
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hALvväGS På väG TILL GAzA

SLAGET oM bACoNbUrGArEN

ANTIrASISMEN – SLAGTrä I ArENAdEbATT

SoLIdArITET MEd vEM?

På en buss mot gränsstaden Rafah i norra 
Egypten hugger chauffören tag i oss.

– Ni får inte följa med över till Sinaihalvön, 
jag har fått strikta order om det. Och om ni inte 
går av kommer jag själv att drabbas, vädjar han 
innan vi kliver av.

Jag och journalisten Bengt Sigvardsson har 
varit i Ismalieh i en vecka nu. Först skickades vi 
tillbaka till Kairo av den egyptiska säkerhets-
polisen, efter ytterligare väntan inser vi att vi 
måste ge upp: Vi kommer inte att komma in i 
Gaza, inte den här gången heller.

Under Gazakriget dödades 1 400 palestinier, 
men endast en av tre var stridande. Under  
22 dagar förstördes infrastruktur för över  
7 miljarder svenska kronor. Civila sköts 
avsiktligt. Vit fosfor användes i tätbebyggt 
område.

När då Israels försvarsminister, Ehud Barak, 
säger sig leda ”den mest moraliska armén i 
världen” blir det minst sagt Orwellskt.

Det var därför vi åkte hit, till Ismalieh, för att 
ta oss vidare till Gaza. Men tack vare sin 
egyptiske underhuggare blev Israel av med 
ännu två vittnen. Vi kunde inte dokumentera 
de krigsbrott som begåtts.

Detta ligger så klart i Israels intresse.
Det ligger i Egyptens intresse att göra Israel 

nöjt.
Är Israel nöjt är USA nöjt.
Är USA nöjt fortsätter man att skicka 

biståndspengar till Egypten.
Ett Egypten som tar emot näst mest USA-

bistånd i Mellanöstern. Tvåa efter grannen 
Israel.

Jesper Klemedsson

I staden Roubaix i norra Frankrike har 
borgmästaren polisanmält den franska 
hamburgerkedjan Quick för diskriminering. 
Anledningen är att 8 av deras 350 restauranger 
har börjat sälja endast halalmat och ersatt 
baconen i burgarna med rökt kalkon, något 
som upprör den socialistiske borgmästaren. 
Han förklarar att han inte störs av ”att det finns 
ett halalutbud”, men tycker att ”det går för 
långt när man inte längre erbjuder något mer 
än det”, allt enligt franska Libération. Nu har 
åklagare inlett en förundersökning. Sedan i 
höstas har Quick börjat sälja halalhamburgare 
som ett marknadsexperiment och företaget 
förklarar att skälet till att de berörda 
restaurangerna bara serverar halalalternativ är 
rent logistiska. Quicks advokat menar att åtal 

för diskriminering enligt brottsbalken inte är 
tillämpligt i fallet eftersom ”Quick utesluter 
ingen. Vi förbjuder inte en muslim eller icke-
muslim att komma in i restaurangen.” Marine 
Le Pen, vice ordförande för högerextrema 
Front National, fördömde enligt Libérations 
hemsida ”islamiseringen” och menade i en 
debatt på L’Express hemsida att Quick 
påtvingar alla halal – ”nu har man inte längre 
något val”. Frågan är vem ”man” är. 

Annars verkar Roubaix ha begåvats med en 
finsmakare till borgmästare som är beredd att 
gå genom eld för att garantera stadens invånare 
rätten till sådana delikatesser som hamburgare 
med bacon.

 
Florencia Rovira Torres

Det finns många anledningar att lyssna på den 
kritik som har riktats mot Arenaredaktionen. 
Men det finns anledning att vara försiktig när 
det gäller de delar av kritiken som rör temat 
antirasism. Arena anklagas för att omöjliggöra 
”sociologisk analys av främlingsfientlighetens 
orsaker” då klassanalyser av rasismens orsaker 
saknas i artiklarna, till exempel sambandet 
mellan fungerande välfärd och ”hög syssel- 
sättning” och grogrunden för ”främlings- 
fientlig maktpolitik” (AB 12/1). 
En politisk rörelse mot rasism utan fokus på 
arbete och makt är dömd att misslyckas. Likväl 
blir den rörelse som vill bekämpa rasismen 
men som i Suhonen och Josefssons anda 
förkastar ideologiska eller kulturkritiska 

analyser av rasismen tyvärr tandlös, efter- 
som rasismen är en ideologi och inte en 
klasstruktur. För att urskilja rasism (som inte 
kan reduceras till främlingsfientliga partier) 
måste ideologikritik och klasskamp förenas. 

Arenas poststrukturella linje riskerar att 
vilseleda antirasister till språkkamp, medan 
kritikerna vill ha en enhetsfront mot 
klasstrukturerna eftersom allt förtryck antas 
härröra från dem. En effektiv antirasism måste 
förena socialistisk kamp med en kritisk 
hållning gentemot hegemoniska ideologier 
som framställer folk som annorlunda och 
underlägsna.

Nazem Tahvilzadeh

När det talas om ”solidaritet” i samband med 
europeisk migrationspolitik, handlar det sällan 
om solidaritet med migranter som behöver ta 
sig in i Europa eller sitter fängslade och är på 
väg att deporteras. 

Nej, när migrationsminister Tobias 
Billström eller nya EU-kommissionären 
Cecilia Malmström säger ”solidaritet” handlar 
det istället oftast om att EU-länderna i 
solidaritet med varandra ska begränsa och 
kontrollera migrationen på olika sätt. 

Det ligger därför nära till hands att oroa sig 
för att den så kallade harmoniseringen av 
migrationspolitiken inom EU kommer att leda 
till en ”underbudskonkurrens”, där EU:s 
medlemsländer bjuder under varandra i fråga 
om asylsökandes rättigheter, samt till ökad 
repression i form av låsta läger och tvångs- 
avvisningar. 

Svenska politiker har i dessa diskussioner 
ofta garanterat att Sverige kommer att arbeta 
för höga nivåer och generositet, men med 
tanke på att Stockholmsprogrammet – som 
innebär just ökade möjligheter till övervakning 
och kontroll, minskade rättigheter för 
papperslösa och förstärkning av EU:s yttre 
gränser – drevs igenom under det svenska 

ordförandeskapet så finns det anledning att 
tvivla på den svenska viljan att byta kurs.

Nu har alltså Folkpartiets Cecilia 
Malmström blivit EU-kommissionär med 
ansvar för bland annat asyl- och migrations- 
frågor och ett av hennes första utspel handlade 
om att förstärka EU:s gränskontrollmyndighet 
Frontex – dels med utrustning och personal, 
dels med utbildning av gränspersonalen i 
mänskliga rättigheter. Det är dock svårt att 
applådera de rättighetsstärkande åtgärderna 
när de kombineras med ökad kontrollkapacitet 
och när många flyktingar och migranter aldrig 
ens kommer att få en chans att möta någon av 
dessa MR-utbildade personer. Istället stoppas 
man redan i Marocko eller Algeriet i enlighet 
med dessa länders avtal med EU, eller sätter 
livet på spel när ens båt tvingas ta de farligaste 
rutterna för att undvika Frontex båtar. De 
förslag om ökad ”laglig” invandring, som 
Malmström också nämner på sin hemsida, 
handlar enbart om program för kontrollerad 
arbetskraftsinvandring. Men inte heller hos 
Malmström hittar jag något svar på denna 
enkla fråga: Hur ska en person på flykt ta sig in i 
Europa ”lagligt” och utan fara för sitt liv?

Maja Sager
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SAKKUNNIG På jUSTI
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 man är inte invandrare, man blir det. Det menar 
etnologen och statsvetaren Cecilia Gärding 
som snart lanserar sin nya bok Etnus på Notis 
förlag. En bok som vill etablera begreppet 
 etnus och därigenom revolutionera männi

skors sätt  att  se på sin etniska identitet. 
I dagens samhälle formas vår etniska identitet av sam

hällets maktförhållanden enligt min uppfatt ning. Som et
nolog och statsvetare har jag därför saknat en analyskate
gori som kan förklara varför exempelvis barn födda i Sve
rige kallar sig invandrare trots att  de vet att  begreppet in
begriper sämre livsvillkor i Sverige. Vi behöver ett  analy
tiskt verktyg som kan förklara varför vi utformar olika 
strategier i förhållande till den rådande etniska normen i 
samhället och som tar hänsyn till det bedrägliga i att  ac
ceptera de etnifi erade roller som man tilldelas av samhäl
let som en del av sin identitet.

I min kommande bok Etnus analyserar jag Sveriges 
 integrationspolitiska historia och diskursen kring invand
rarbegreppet sedan det först användes inom akademin. 
Jag vill visa hur etnifi eringen av begreppet invandrare har 
fått  konsekvenser för en hel generations sätt  att  se på sina 
rätt igheter och möjligheter i Sverige. Jag vill också visa på 
de följder som dett a har medfört för integrationsforsk
ningen.

Inom akademin användes invandrarbegreppet för för
sta gången för att  analysera infl ytt ade svenskars livsvillkor 
i Stockholm under 1950 och 60talets urbaniseringsvåg, 
enligt etnologen Ronström. Liksom dagens forskare und
rade dåtidens akademiker hur det skulle gå för de ”tradi
tionstyngda” invandrarna med sina ”konstiga” vanor och 
vad det skulle bli av den andra generationens invandrare. 
Så småningom kom invandrarbegreppet att  användas för 
nästa grupp som ansågs socialt eller kulturellt avvikande 
och samma problembild levde kvar. I min magisterupp
sats i statsvetenskap fann jag att  det dessa grupper hade 
gemensamt var att  de objektifi erades som grupp och att  
de, när diskursen kring invandrarbegreppet växte sig star
kare, själva började anamma identiteten som ”invandra
re”. Jag irriterades över att  jag inte hitt ade begrepp inom 
etnologin eller andra discipliner som kunde beskriva det
ta maktförhållande mellan samhälle och individ som 
först drabbade svenskar i Sverige. I min magisteruppsats 
problematiserade jag mytbildningen kring invandrarbe
greppet och dess konsekvenser för individ och samhälle. 
Det var under dett a arbete som jag uppfann begreppet 
”etnus”.

Feministisk forskning har alltid ställt frågorna: Vem är 
subjektet i talet om vår gemensamma historia och nutid? 

Vem ses som den andre och vilka eff ekter får dett a för 
den andres syn på sig själv? Med analyskategorin genus 
kan feministisk forskning förklara att  det fi nns ett  socialt 
kön bakom de fysiska kategoriseringarna av kvinnor och 
män, som präglas av den rådande kvinno och manssynen 
i samhället. Inom etnologin och andra discipliner har vi 
under 2000talet börjat förstå att  kategorierna 
 ”invandrare” och ”svensk” har präglats av bristande ana
lytisk distans. Jag menar att  vi, likt feministerna, måste 
komma till insikt om att  alla kategorier som inte väljs av 
individen i slutändan endast är roller vi spelar i samhället. 
Dett a gäller även de kategorier som man till slut accepte
rar. Vi behöver en ny analyskategori som fångar in makt
förhållanden och samtidigt belyser vikten av att  skilja mel
lan roller och identiteter i samhället. Etnus introducerar 
ett  genusvetenskapligt tänkande inom etnologin. Etnus 
förklarade för mig, som dott er till en utländsk mor och en 
svensk far, att  jag inte är en invandrare. Det är en roll som 
jag är tvungen att  förhålla mig till men som inte är en del 
av min identitet. Genom att  betrakta begreppet ”invandra
re” som en roll kan jag förstå begreppets diskurs och inse 
att  jag som individ kan välja hur jag vill relatera till det.

Genom etnus kan jag till exempel förklara hur det 
kommer sig att  jag inte upplever invandrarskapet i vissa 
länder utanför Sverige men däremot inom mitt  hemlands 
gränser. Jag kan förklara hur myten om invandraren tar 
sig olika utt ryck och vilket behov den har fyllt i olika 
samhällen. Jag kan också förstå hur min dualistiska etnis
ka identitet som svensk och sydafrikan påverkas av den 
etniska normen i samhället. Etnus förklarar även hur det 
kommer sig att  inte fl er som identifi erar sig med begrep
pet invandrare ställer sig upp och kräver större rätt igheter 
och möjligheter. Simone De Beauvoirs tes var att  under
ordning rätt färdigas på samma sätt  oavsett  om det hand
lar om ras, klass eller kön. Hon menade att  den underord
nade positionen befästes genom att  individen själv till 
slut accepterar sitt  öde som ”den andre”. Det farliga är 
med andra ord att  plötsligt börja betrakta den roll som 
man har tilldelats av samhället som ens identitet. Då fi nns 
risken att  man inte längre tror på sin rätt  till lika villkor i 
samhället. Vi måste därför fånga upp myterna före deras 
fl ykt från vårt medvetande, för att  tvinga oss att  stanna 
upp och inse att  vi alla har rätt  till att  känna oss som sub
jekt. Det kan vi göra först när vi inser att  det pågår en 
maktkamp kring vår rätt  till subjektivitet, såsom feminis
terna har insett . Analyskategorin etnus är därför i första 
hand en proklamering av det feministiska credot om rät
ten att  få analysera sin omvärld och förstå de roller som vi 
spelar.

eTNuS!
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I ISLAMOfObINS TjÄNST
När vetenskap används som slagträ åt grupper med rasistiska motiv blir det extra viktigt att 
granska den. Forskarna Diana Mulinari och Irene Molina demaskerar två malmöforskare  
som fått stort genomslag i medierna, men som håller en låg vetenskaplig nivå – Pernilla Ouis 
och Aje Carlbom.

 F lera aktuella händelser gör det nödvändig att inle
da en debatt om de fall där den vetenskapliga pro
duktionen, forskningsansatsen och slutprodukten 
tydligt bidrar till en kulturrasistisk diskurs med 
islamofobiska undertoner.

Ett gemensamt kännetecken för denna vetenskapliga 
produktion är dess avsaknad av respekt för en av veten
skapssamfundets mest grundläggande principer: metod 
och metodologi. Hur har forskaren fått veta det som han/
hon påstår sig veta? Under vilka villkor har materialet 
samlats in? Genom vilka metoder? Utifrån vilka teoretis
ka premisser? Hur har kategorierna som reglerar insam
lingen av det empiriska materialet konstruerats? Pernillla 
Ouis och Aje Carlbom, två av Malmö högskolas massme
dialt mest kända profiler, har vid flera tillfällen visat prov 
på avsaknad av metodologisk reflektion och bristande 
förmåga att göra rigorösa och solida analyser av det empi
riska materialet. Ett aktuellt exempel är deras respektive 
artiklar i Socialvetenskaplig tidskrift (2009:3–4).

MUSLIMEr = PoTEN
TIELLA TErrorISTEr
Aje Carlbom vill i sin artikel 
”Oförutsedda konsekvenser av 
dialog med självutnämnda mus
limska ledare” problematisera repre
sentationsfrågor vad gäller minoriteters 
interaktion med nationalstaten. Det rör sig 
om en föga originell ansats i en fråga som tidi
gare har diskuterats inte minst av postkoloniala 
och feministiska forskare. Aje Carlbom förvånar 
 genom att bortse från den breda forskning som finns i 
frågan, till exempel kritiken av de europeiska välfärds 
staternas korporativistiska inkluderingsprojekt i förhand
lingarna mellan staten och minoriteter. Feministiska och 
postkoloniala forskare har belyst hur denna praktik riske
rar att förstärka manlig dominans i diasporagemenskaper 
och hur den förstärker diskurser om en enda och auten
tisk kultur och etni citet.

Ny artikelserie: Islamofobi
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Carlbom är tyvärr inte intresserad av det politiskfilo
sofiska problem som representation innebär (för alla 
grupper); han är inte heller intresserad av att utforska be
gränsningarna i det demokratiska samtalet i de väster
ländska demokratierna och hur dessa begränsningar in
kluderar/exkluderar olika grupper. Hans fokus är islamis
tisk aktivism. Författaren gör sin fallstudie utan att förhål
la sig till tidigare vetenskapliga studier av politisk repre
sentation. Hur det kommer sig att muslimska medborga
re kräver en annan teoretisk infallsvinkel än andra mino
riteter är oklart. 

Vad som emellertid är ännu mer förbryllande är Carl
boms avsaknad av empiriskt material, detta med tanke på 
att han gör våldsamma generaliseringar utifrån problema
tiska kedjeresonemang där alla som kommer från vissa 
regioner konstrueras som muslimer, och där alla musli
mer antas ansluta sig till en och samma religionstolkning, 
och där alla som är religiösa är potentiella terrorister.

Carlbom hävdar i sin artikel att det är svårt att veta hur 
många de islamistiska aktivisterna i Europa är och gör 
därför en uppskattning utifrån medlemskap i kulturfören
ingar, moskéer och en del friskolor. Författaren fortsätter 
med att hävda att han i en intervju fått veta att den stora 
moskén i Malmö har mellan 1 000 och 2 000 besökare på 
fredagsbönen och att det finns mer än 50 000 praktiseran
de muslimer i upptagningsområdet. Detta är den enda 
empiri – utöver andras forskning om islamistisk aktivism 
– som författaren stödjer sig på. Skulle det vara möjligt att 
hävda att alla katoliker i Irland som går i kyrkan stödjer de 
former av politisk kamp som IRA står för? Läsaren blir 
förbryllad: Vad har de praktiserande muslimerna med is
lamistisk aktivism att göra?

Men trots den obefintliga empirin argumenterar Carl
bom för att det finns en risk för att det bakom de självut
nämnda representanterna för den muslimiska diasporan i 
Sverige döljer sig fullfjädrade aktivister med ett totalitärt 
tänkande som vill skapa och försvara etniska enklaver. 
Argumentet är ungefär lika underbyggt som påståendet 
att det bakom varenda representant för den feministiska 
rörelsen döljer sig en fullfjädrad aktivist med totalitära 
uppfattningar om att män är djur, eller att det bakom 
 varenda representant för den katolska kyrkan i Sverige 
döljer sig en fullfjädrad aktivist med Opus Deis agenda 
som drivkraft.

 Vad vet författaren egentligen om islamistisk aktivism 
i Sverige? Vilket insamlat material baserar han sitt argu
ment på? Aje Carlboms artikel redovisar aldrig vilket 
 empiriskt material som ligger till grund för slutsatserna 
om en växande islamism som riskerar att förvrida huvu
det på praktiserande muslimer i Sverige. Det är just bris
ten på seriös bearbetning av det empiriska materialet som 
öppnar för en tolkning som stigmatiserar svenska med
borgare med muslimsk bakgrund. Det är just bristen på 
konkretion och kontext, avsaknaden av empiri, som gör 
det omöjligt att se att en muslimsk europeisk/svensk 

identitet kan gestaltas på många olika sätt. (Med stor san
nolikhet finns det här liksom inom de flesta andra sociala 
och politiska rörelser en minoritet av aktivister som tyr 
sig till totalitära ideologier.)

Men varför bemöda sig om att kritisera forskning som 
är dåligt underbyggd och föga originell? Vad som är spe
ciellt allvarligt med denna tvivelaktiga kunskapsproduk
tion är att den vävs in i kulturrasistiska fantasier om islam 
som ett hot, att författaren skriver in sig i en subtext där 
vetenskaplig argumentation och välförankrad empiri inte 
anses nödvändiga och att författaren trots sin osaklighet 
har blivit upphöjd till ”expert” av medierna.

KULTUr bLIr rELIGIoN
Humanekologen Pernilla Ouis artikel ”’Den verkliga kul
turkonflikten’? Islamisk sexualmoralism i liberala  Sverige” 
(Socialvetenskaplig tidskrift 2009:3–4) är vår andra illustra
tion. Ouis identifierar en kulturkonflikt mellan islam och 
västvärlden, som hon operationaliserar i en studie av 
svenska muslimers värderingar vad gäller sexualitet. För
fattaren resonerar på samma sätt som Carlbom; samma 
typ av förenklingar och problematiska generaliseringar. 
Det rör sig om en deterministisk analys där kultur blir re
ligion och där religion definieras som ett monolitiskt 
dogmsystem som reglerar hur alla inom en viss grupp ser 
på sex och sexualitet, en syn på religiösa processer som 
har blivit ifrågasatt av många forskare. (För exempel på 
forskning som illustrerar skapandet av Islam och Väst,  
se den feministiska historikern Joan Scotts The Politics of 
the Veil).

Ouis skriver i sin artikel att muslimer i Sverige har skil
da bakgrunder men läsaren blir förvånad när texten inte 
handlar om hur dessa olika bakgrunder (vad gäller klass, 
kön, sexualitet, etnicitet, nationalitet, politisk uppfatt
ning, grad av religiositet, olika tolkningar av islam) skapar 
olika subjektspositioner vad gäller synen på sex och sexu
alitet. Istället handlar artikeln om ”muslimer”, där förfat
tarens erfarenheter som konvertit till islam lyfts fram som 
en del av empirin utan vidare argumentation, tillsam
mans med ”ett par muslimska röster” från en ickefullbor
dad enkät från ett pågående forskningsprojekt. 

Ännu en gång rör det sig om en föga seriös vetenskap
lig analys. Och ännu en gång rör det sig om en forskare 
som, trots sin bristande vetenskaplighet, ges stort utrym
me i den offentliga debatten. Ouis har inte bara talat i 
 Sveriges Radios ”Tankar för dagen” (SR 090205), utan är 
också en välkänd krönikör i Sydsvenskan, där hon gång på 
gång får spaltmetrar för att utveckla sina tankar. I en av 
hennes krönikor, ”Identitetskris” (Sydsvenskan 091205), 
påstår hon: ”Europeisk identitet har formats av två viktiga 
historiska processer.”  Ouis hävdar med en skrämmande 
bestämdhet att den europeiska identiteten har formats av 
två (inte tre eller ännu fler komplexa interaktioner, utan 
helt enkelt två) processer: dels uppgörelsen med kristen
domen, dels Förintelsen. I hennes skildring är den euro

peiska identiteten ett faktum, och inte en historiskpoli
tisk konstruktion, vilket de flesta forskare idag skulle 
mena – en uppfattning som kräver att man analyserar 
kampen mellan olika grupper om tolkningsföreträdet 
kring vilka ”vi” är; vad vi ska minnas; vilka som berättar 
historien; vad vi ska hålla tyst om och osynliggöra. Ouis 
utestänger från sin identitetsberättelse de historiska erfa
renheterna av rasism, som enligt filosofen David Gold
berg utgjort fundamentet i koloniseringen av tredje värl
den och koloniseringen av ”ickeeuropéer” i Europa. Inte 
heller diskuterar hon den dubbla roll som moderniteten 
har spelat; en roll som har teoretiserats av ett flertal intel
lektuella, allt från Zygmunt Bauman till Michel Foucault. 
Dessa har belyst hur den europeiska upplysningstraditio
nen öppnade en ny värld där kyrkans makt kunde ifråga
sättas samtidigt som nya former av vetenskaplig rasism 
och reglering av befolkningsgrupper och oliktänkande 
kunde ta form. Istället för en infallsvinkel som belyser 
komplexiteten i den europeiska identitetskonstruktionen 
avslutar Ouis sin krönika med att påstå att ”det är lätt att 
avfärda schweizarnas ovilja mot minareter, men hur rea
gerar man egentligen när den nya dagisfröken slår upp 
dörren till dagis och säger: ’god morgon’ bakom sin an
siktsslöja?” 

Det finns något riktig kusligt i tonen, något som syftar 
till att alarmera (miljoner dagisfröknar med slöja), till att 
dra upp gränser (man, läs ”svensk”; dagisfröken, läs mus
lim och ickesvensk). Med sin förenklade bild av Europa 
skriver Ouis utan tvekan in sig i den väletablerade kultur
rasistiska diskursen.

rAdIKALISErING bLANd MUSLIMEr
Ytterligare ett exempel är Magnus Ranstorp och Josefine 
Dos Santos. Här omsätts den populistiska mobilisering av 
allmänhetens känslor som Ouis och Carlbom ägnar sig åt 
i praktisk politik. Rapporten, som handlade om fruktad 
terrorverksamhet i Sveriges förorter, framställdes av fors
kare på Centrum för asymmetriska hot och terrorism
studier (CATS) vid Förvarshögskolan på uppdrag av alli
ansregeringen. Uppdraget var ”att genomföra en kun
skapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsbeja
kande extremism och radikalisering”. 

Forskarna baserade sin analys på 30 intervjuer med  
den lokala polisen, Säpo, socialarbetare, lärare och  
några ledare för organisationer som arbetar i området, 
samt forskare från Malmö högskola. Trots den i forskar 
världen välkända regeln att forskningsmaterial ska sparas  
i tio år har allt material förstörts, vilket gör det omöjligt 
för andra forskare att granska eller genomföra en förnyad 
analys av det material och den forskningsmetod som 
 använts.

Det centrala budskapet i rapporten är att den kraftigt 
ökade radikaliseringen, definierad som islamisk extre
mism, bland personer med invandrarbakgrund hotar 
grundläggande ”svenska” värden som demokrati och jäm

ställdhet. Även här finns det självklara svenska och euro
peiska arvet som åberopas gång på gång i islamofobiska 
sammanhang. Rapporten följer inte de mest elementära 
reglerna för forskning. Det finns inte en enda hänvisning 
till annan forskning, ingen teoretisk ram, ingen diskus
sion om tolkningen av intervjuerna. Det finns inte heller 
några reflektioner kring den befintliga och omfattande 
forskning som belyser de innovativa överlevnadsstrate
gier som utvecklas av medborgarna. I rapporten kodas 
dessa medborgare som ”utländsk/svart/muslim”, samti
digt som fattigdom och marginalisering osynliggörs. Man 
förhåller sig inte heller till den omfattande forskning som 
visar på hur rasism i allmänhet och islamofobi i synnerhet 
påverkar livet för många på ytterst negativa sätt.

byGGEr På hörSäGEN
Vår kritik av rapporten bygger inte på en naiv förståelse av 
sociala relationer. Systematisk utestängning kan bilda 
grogrund för (mycket problematiska) former av tillhörig
het och identitet. Vår kritik handlar om att rapporten 
bygger på hörsägen och intervjuer med säkerhetspolis, 
lokalpolis och andra statligt anställda, utan att man ens 
har bemödat sig om att tala med de boende i området, 
med dem som studeras. Det är en kritik mot en rapport 
som är tom på redogörelse om vetenskapliga tillväga
gångssätt, men som ändå har kunskapsanspråk. Det är  
en kritik mot hur rapporten skapar en monolitisk bild  
av Rosengård, kriminaliserar alla invånare, underblåser 
rasism och islamofobi. Det är en kritik mot att regeringen 
aktivt stödjer en vetenskapligt sett klart undermålig rap
port, som dock antagligen är väl lämpad för politiska syf
ten.  Islam och muslimer i denna ickefärgbaserade rasism 
 förvandlas som den brittiska akademikern och aktivisten  
Liz Fekete så väl uttrycker det till ”en passande fiende”  
(a suitable enemy).

Föreningen Antirasistiska akademin skrev ett upprop i 
samband med utgivningen av den så kallade Rosengårds
rapporten i januari 2009. Nu har ett drygt år gått. Under 
denna period har en hel del reaktioner och konsekvenser 
uppmärksammats. Invånare i Rosengård har vid flera till
fällen sagt att de känner sig kränkta och överkörda. Stig
matiseringen av området tog nya och mycket allvarligare 
former. 

Per Markku Riistilamis Rosengård och den svarta poesin, 
där stigmatisering beskrevs som produkt av segregation 
och exotisering, är långt borta. Efter Magnus Ranstorps 
och Josefine Dos Santos rapport har området kommit att 
direkt associeras med terrorverksamhet. Detta måste ses 
som en allvarlig kollektiv anklagelse mot en stadsdel och 
dess befolkning.

I alla dessa exempel är det vissa minoriteter, vissa 
grupper, vissa religioner, som är problemet. De visar att 
det är accepterat att undanta vissa grupper från de princi
per som reglerar det vetenskapliga fältet. För om vissa 
grupper kan man säga vad man vill.

”…hAN Gör 
våLdSAMMA 
GENErALISE
rINGAr UTIfråN 
ProbLEMATISKA 
KEdjErESoNE
MANG där ALLA 
SoM KoMMEr 
fråN vISSA 
rEGIoNEr KoN
STrUErAS SoM 
MUSLIMEr, oCh 
där ALLA MUS
LIMEr ANTAS 
ANSLUTA SIG 
TILL EN oCh 
SAMMA rELI
GIoNSToLK
NING...”

”dET fINNS 
NåGoT rIKTIG 
KUSLIGT I 
ToNEN, NåGoT 
SoM SyfTAr TILL 
ATT ALArMErA 
(MILjoNEr dA
GISfröKNAr 
MEd SLöjA), TILL 
ATT drA UPP 
GräNSEr…”
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 Mycket av det som karaktäriserade 
McCarthyeran i USA – när medlem
mar av kommunistpartiet stigmatise
rades, trakasserades och jagades bort 
från politiska uppdrag – är idag på 

väg att smyga sig tillbaka in i rätten och populärkulturen. 
Låt mig ge ett exempel. Under det nordamerikanska 
1950talets McCarthyera infördes nya ”utlänningslagar”, 
som Alien Registration Act eller Smith Act och McCar
ranWalter Immigration and Nationality Act. Lagarna 
gjorde det möjligt att deportera de invandrare som fått 
medborgarskap om de klassades som ”subversiva”, exem
pelvis genom medlemskap i kommunistpartiet. Här 
finns en parallell till den brittiska lagen Immigration 
Asylum and Nationality Act från 2006, som också har en 
bestämmelse om berövande av medborgarskap. Den gör 
det möjligt för brittiska myndigheter att deportera ”ut
länningar” om de gör sig skyldiga till ”oacceptabelt bete
ende”, ett nytt ord för att vara subversiv. Brittiska med
borgare med dubbelt medborgarskap kan få sitt medbor
garskap återkallat om myndigheterna menar att de har 
”oacceptabla” idéer.   

 Idag, när europeiska politiker vill kunna beröva natu
raliserade medborgare deras medborgarskap, kanske la
garna kommer att skrivas om just för att göra detta möj

ligt. Föga överraskande har Immigration Law Practio
ners’ Association sett sig föranledd att påpeka att det 
som gäller i en representativ demokrati – i motsats till en 
majoritetens tyranni – är att ”medborgarna har rätt att 
byta ut sin statsledning, inte att statsledningen har rätt 
att förändra medborgarnas sammansättning genom att 
bannlysa besvärliga element”. 

Grundbulten i McCarthyismen, att personer på grund 
av sina idéer anklagas för att vara illojala och utan rättssä
ker prövning avvisas från landet, har på så sätt blivit en 
del av Europas rättskultur. Därför frågar jag mig: Kan det 
vara så att vi lever i en värld som formas av ett nytt slags 
McCarthyism, med den enkla skillnaden att hotet från 
kommunisterna ersatts av hotet från islam? Kan det vara 
så att det sätt på vilket kommunister en gång behandla
des som en farlig ”femtekolonn”, trogna ”utländska mak
ter”, idag drabbar europeiska medborgare som råkar vara 
muslimer? Kan det vara så att dagens europeiska mass
medier bidrar till föreställningen om hotet från islam på 
samma sätt som gårdagens massmedier i USA utförde sin 
egen ”jakt på subversiva”? Att vissa journalister inbäd
dats i underrättelsetjänster på samma sätt som man bäd
dats in i Irak och Afghanistan under kriget mot terroris
men? Kan det vara så att mediedebattens själva ramverk 
faktiskt bidrar till utvecklingen av högerextrema partier?  

TExT: LIz fEKETE

rEdAKTör för rACE & CLASS Vår tids McCarthyism

översät tning: nikLas seLberg  
iLLUstration: seiF aLHasani

Ny artikelserie: Islamofobi

Dagens hetsjakt på muslimer i Europa har flera gemensamma drag med jakten  
på kommunister under McCarthyeran i USA på 50talet. Det menar Liz Fekete, 
som är redaktör för den brittiska anti rastistiska tidskriften Race & Class och  
som har skrivit boken A Suitable Enemy: Racism, Migration and Islamophobia in 
Europe som kom ut förra året.
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det var medierna som gav honom en seriös framtoning 
och bidrog till hans trovärdighet. Sedan Powell, genom 
sitt tal om motstånd mot invandring och ett konstant fiff
lande med statistik, polariserat debatten om immigration 
blev han ständigt uppmärksammad av medierna. Han 
dominerade tvkanalerna fullständigt och de frågor 
 Powell ställde blev samma frågor som journalisterna själ
va kom att ställa till andra politiker. Powell var under den 
här tiden störst i stan.   

Lärdomarna från 1970talets kampanj mot rasism i 
massmedierna måste åter aktualiseras. Det finns ingen 
ursäkt för att låta frågesportsprogram eller nyhetssänd
ningar i radio göra samma misstag som de gjorde på 
1960 och 70talet. Vi får inte låta Nick Griffin, ledare för 
British National Party, bli nästa Enoch Powell. Kanske 
måste kampen riktas direkt mot British National Party 
genom att kräva att de inte bryter mot lagen om förbud 
mot att bidra till rasmotsättningar. Den första Race Rela
tions Act kom 1965, och idag är lagstiftningen på områ
det än kraftfullare. Vi har dessutom en skyldighet att 
stötta våra kollegor i Europa i deras kamp för mer verk
ningsfulla rättsliga instrument i kampen mot rasism.  
I stora delar av Europa kämpar etniska minoriteter i 
mycket svårare terräng, utan kraftfulla rättsliga skydd 
mot rasism och diskriminering.   

Som en del av denna terräng återfinns de massmedier 
som förser extremhögern med syre i form av publicitet. 
Det nederländska frihetspartiet PvV, som leds av ärke
islamofoben Geert Wilders – och som kan komma att få 
så många som 15 platser i EUparlamentet – är inte något 
politiskt parti; exempelvis saknar det lokalavdelningar. 
Istället existerar ”partiet” endast i form av partiledaren 
och orosstiftaren Wilders personlighet. PvV är i många 
avseenden en massmedial skapelse och skulle vara för
passat till historiens skräphög om det inte vore för att 
medierna oavbrutet ger syre till dess rasistiska utspel och 
tar Wilders frågeställningar till utgångspunkt för nyhets
rapporteringen.

MEdIErNAS hETSjAKT
För det andra sätter massmedierna igång sina egna ”häx
jakter” på muslimer som uppvisar symptom på ”oaccep
tabelt beteende” i antiterrorlagarnas mening. Ingen an
nan grupp skärskådas så kraftigt, utsätts för ett sådant 
konstant ifrågasättande av sina personliga övertygelser 
och sina ”utländska lojaliteter” som Europas muslimer. 
Också i Storbritannien – där kampen mot rasism och 
diskriminering lett till åtminstone en viss acceptans för 
det mångkulturella samhället – känns det som om histo
rien rullas tillbaka: återigen blir nyanlända tillsagda att 
de måste ta avstånd från sina tidigare, opassande kultu
rer, med sina opassande slöjor och skägg, för att de ska 
kunna omfatta värderingar, normer och uppförande i det 
så kallade ”värdlandet”. Det är, för att citera den svarta 
veteranaktivisten och grundaren av tidskriften Race & 
Class A. Sivandan, som om det ”existerade blott en 

 dominerande kultur, en unik uppsättning värderingar 
och en nationslojalitet”.    

Massmediernas sätt att rama in intervjuer med musli
mer skapar en sorts ”lojalitetsdiskurs”. Muslimer får stän
digt frågan om ”var deras lojalitet ligger”. Ingen har drab
bats hårdare av detta än den schweiziske forskare Tariq 
Ramadam, som i medierna oavbrutet anklagas för att 
dölja sina verkliga avsikter, att kamouflera en islamistisk 
agenda med tillhörande främmande lojaliteter, med en 
kosmopolitisk och europeisk fasad. Den senaste häxjak
ten riktad mot Ramadam ledde till att han utan vidare 
prövning avskedades från sin befattning vid universitetet 
i Rotterdam. Hans förseelse var att han ledde ett tvpro
gram om islam och samtidsfrågor på det dygnetrunt
sända iranska nyhetsnätverket Press TV. Det är intres
sant att se att Andrew Gilligan och parlamentsledamoten 
Jeremy Corbin också är programvärdar på Press TV – 
men de har inte avskedats från sina jobb; inte heller har 
de anklagats för att vara förrädare eller avlönade av den 
iranska regimen.

Ett annat exempel på ”lojalitetsdiskursen” finner vi i 
reportagegenren ”farlig moské infiltreras i hemlighet av 
reporter”. Vi har sett ett flertal klagomål riktas mot dessa 
snabbt hopsatta lågbudgetprogram. Men det är viktigt 
att framhålla att i många europeiska länder har massme
dierna, med stöd av just sådana reportage, i själva verket 
aktivt medverkat till utvisningsbeslut gällande imamer. 
Och i de fall där inga bevis om att imamerna uppmuntra
de terrorism framkom, bytte programmakarna fokus och 
anklagade dem istället för att utgöra ett hot mot integra
tionen. Ett bisarrt exempel på detta är historien om 
Yakup Tasci, en kyrklig företrädare i Berlin. Reportrar 
som arbetade undercover försökte avslöja honom som 
hatpredikant, men det de i själva verket kom att filma 
med sin dolda kamera var Yakup Tasci som kritiserade 
tyskar för att inte vara tillräckligt renliga av sig, eftersom 
de inte rakade sig i armhålorna. När tvprogrammet 
 sändes i Tyskland utbröt moralpanik, och återigen 
 höjdes krav på att utvisa Tasci.

UTvALdA MUSLIMSKA röSTEr
För det tredje fungerar massmedierna som ett filter som 
helst ger utrymme åt de muslimer som hyser åsikter om 
islam som passar in i den dominerande bilden. Vi kan se 
exempel på detta i den enorma uppmärksamhet som 
man ägnar Quilliam Foundation, en antiterrortanke
smedja som stöds av myndigheterna men som grunda
des av före detta medlemmar av Hizb utTahir. Ett annat 
exempel är Ayan Hirsi Ali, som blev känd i Nederländer
na sedan hon kritiserat islam för att vara en bakåtsträvan
de kultur som förtrycker kvinnor och kväver konsten. 
Det hjälpsamma tillägget om att profeten, med väster
ländska mått mätt, var en pervers man gjorde sitt till. Jag 
kommer väl ihåg det fantastiska bifall som Hirsi Ali fick 
då hon talade på ett möte arrangerat av brittiska Penn
klubben på Institute of Contemporary Arts i London. 

ANTITErrorLAGArNA
För att förstå varför dessa frågor borde hålla oss vakna 
om nätterna måste vi börja med underlaget till antiter
rorpolitiken. Alla är vi bekanta med de ytliga aspekterna 
av den nödlagstiftning som kom till efter den 11 septem
ber: att principen om habeas corpus – det vill säga att ing
en får frihetsberövas utan prövning i domstol – åsidosat
tes; att principen om non-refoulment – det vill säga att 
ingen får utvisas till plats där man riskerar att torteras  
– undergrävdes; att husarrester – så kallade control orders 
– tilläts och att frågan om hemlig bevisning dök upp på 
dagordningen.       

Men antiterrorlagstiftningen handlar om så mycket 
mer. Man har, utifrån den vidgade EUdefinitionen av 
terrorism som inbegriper inte bara våldsamheter för att 
uppnå politiska mål utan också yttranden, tankar och 
”beteenden”, skapat ett separat straffrättsligt system för 
muslimer som ligger bortom sedvanliga principer om 
rättssäkerhet. EU:s definition av terrorism utgår från att 
islam i sig utgör ett så allvarligt hot att varje ung mus
limsk elev i landet måste övervakas, för att se om det 
finns tecken på ”radikalisering”. Radikalisering, ett be
grepp som enligt Gareth Peirce utgör ett ”fördömande, 
eller en dom, som är lika slående väldefinierad som eti
ketten subversiv var i häxjakterna under den amerikan
ska efterkrigstidens McCarthyera”. 

Och Gareht Peirce vet vad hon talar om. Hon är om
bud för hundratals unga muslimer som hamnat i klorna 
på rättsväsendet med stöd av tre mycket lite omtalade 
bestämmelser i antiterroristlagstiftningen (Terrorism 
Act 2000): paragraf 57, om att inneha böcker eller före
mål för terrorändamål; paragraf 58, om att samla infor
mation som kan nyttjas i terroristiskt syfte; och paragraf 
1 i 2006 års Terrorism Act, om att indirekt bidra till terro
rism genom att glorifiera den.

hIChAM yEzzA oCh rIzWAAN SAbIr
Det är sådana lagar som legitimerar den förra utbild
ningsministern Ruth Kellys löjliga instruktioner till uni
versiteten. När Kelly var minister uppmanade hon hög
skoleadministrationerna att hålla utkik efter symptom på 
”oacceptabelt beteende” på campusområdena, och att vi
darebefordra information om misstänkta studenter till 
underrättelsetjänsten. Det var Paul Mackney, som då ar
betade på organisationen University College Union, som 
blev den förste att varna för att medlemsorganisationer
na kunde komma ”att bli indragna i en antimuslimsk 
McCarthyism med allvarliga konsekvenser för de med
borgerliga rättigheterna, genom att gränserna mellan det 
som är olagligt och det som möjligen inte är önskvärt 
suddas ut”. Mackney var förutseende i sina varningar; det 
kan Hicham Yezzas och Rizwaan Sabirs vänner intyga.

Rizwaan var masterstudent vid Nottingham Universi
ty och forskade om radikala muslimska grupper. Hicham 
var administratör vid samma universitet. För den som 
vill studera politisk islams utveckling, är det en god idé 

att börja med att rikta blicken mot alQaida. På en ame
rikansk myndighetshemsida finns en av alQaidas manu
aler för fri nedladdning. Rizwaan laddade ner texten och 
frågade Hicham om denne kunde skriva ut filen. En an
nan universitetsanställd upptäckte det hela, blev upprörd 
och rapporterade Hicham, som är algerier, till universi
tetsledningen. Ledningen, medveten om sin skyldighet 
att rapportera misstänkt beteende, ringde polisen. An
mälningen fick förutsägbara och katastrofala följder, inte 
bara för Hicham och Rizwaan som båda frihetsberöva
des som misstänkta terrorister, utan för hela universite
tet. Campusområdet överhopades av poliser, och studen
ter och lärare utfrågades bland annat om sina engage
mang i olika fredsrörelser.

Men det är Hicham som drabbats hårdast genom att 
se sin frihet äventyrad. Han kämpar fortfarande för att 
slippa att bli utvisad till Algeriet. ”Jag borde inte ha blivit 
behandlad så här”, säger han. ”Av ett land som jag älskar 
och som jag skulle skydda, och där jag gjort allt för att 
vara en god medborgare… Jag hade uppskattat om jag 
hade fått fem minuter för att helt enkelt besvara relevanta 
frågor om dokumentet”.  

Tyvärr har ingen lärt sig läxan från fallet i Nottingham, 
vilket kampanjen ”Justice 4 the North West 10” visar. 
Kampanjen startades för att stötta tio pakistanska stu
denter som utan att få reda på vilka anklagelser som rik
tats mot dem frihetsberövades efter polisräder i nord
västra England i april förra året. En rapport skriven av 
min kollega Arun Kundnani visar med kirurgisk preci
sion vilken agenda myndigheterna arbetar efter när det 
gäller våldsam extremism. Rapporten visar att personer 
som arbetar ute i samhället, och med ungdomar, utsätts 
för extrem press att agera som antiterroristpolisens ögon 
och öron – och i och med detta undergrävs de regler om 
tystnadsplikt som annars gäller för deras arbeten. 

hATPrEdIKANTEr
Det är tack vare några utmärkta grävande journalister 
som vi känner till så många av dessa fall av orätt visor. 
Men massmedierna i allmänhet och tvmediet i synner
het utmanar inte rättsordningen, utan återspeglar den 
bara. Låt mig nämna några exempel. 

För det första ger medierna för mycket utrymme åt 
extremhögerns hatpredikanter, som tillåts prångla ut 
budskapet om hotet från islam. Detta får effekter, avsed
da eller inte, som innebär att antiterrorpolitiken interna
liseras och att islam homogeniseras och behandlas som 
något som i sig utgör ett hot.

De som är lite äldre kommer ihåg hur det var att leva i 
Storbritannien under Enoch Powells tid. Powell var en 
konservativ brittisk politiker som satt i det brittiska par
lamentet från 1950 till 1974. Arkiven på IRR (Institute of 
Race Relations) visar att det var kampanjen mot rasism i 
media (CARM) som i och med sitt pionjärarbete med 
Open Doorprogrammet It Aint Half Racist Mum, syna
de mediernas framställning av Powell och visade på att 
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STRypT  
ARbeTe MOT 
dISKRIMINeRING
TExT: ErIK 
PAULSSoN 
röNNbäCK
rEdAKTIoNSMEdLEM

EFtEr att rEgEringEn Skurit i StatSbudgEtEn kom dråpSlagEt mot trE av  
landEtS antidiSkriminEringSbyråEr. nödvändigt på grund av FinanSkriSEn  
Enligt intEgrationS- och jämStälldhEtSdEpartEmEntEt. likgiltighEt inFör dEn 
SvEnSka raSiSmEn mEnar männiSkorättSForSkarE. mana gör En djupdykning i 
nEdmontEringEn av En rEdan kringSkurEn vErkSamhEt. 

 på en en antidiskrimineringsbyrå i Stockholms
regionen trummar en tjänsteman nervöst i 
bordsskivan. I skrivbordslådan ligger de preli
minära uppsägningspappren från huvudmannen, 
på väggen hänger en kalender för 2010.  

   Det är början av januari och en vecka kvar tills Ung
domsstyrelsen beslutar vilka antidiskrimineringsbyråer 
som kommer att få statligt stöd i ytterligare tre år. Fram 
till för några månader sedan fick landets 17 byråer om
kring 14 miljoner kronor per år att dela på. Nu har 
 summan sänkts till 10 miljoner kronor. 

– Det är struntsummor för en regering som bollar  
med hundratals miljarder, säger tjänstemannen som  
vill vara anonym med hänsyn till huvudmannen. 
   Att nedskärningen kommer få direkta konsekvenser för 
flera av byråernas fortsatta verksamhet, det är tjänste
mannen på antidiskrimineringsbyrån säker på. 

– Ingen vill säga något rakt ut, men alla byråer befin
ner sig i samma situation just nu, med ett hundratal 
 åtaganden var som de kanske blir tvungna att släppa. 
   En vecka senare kommer beskedet i form av ett press
meddelande på Ungdomsstyrelsens webbsida. Samtliga 
byråer får sänkt stöd och antidiskrimineringsbyrån i 
Umeå, det ena av de båda kontoren i Stockholm samt by
rån i Karlskrona kommer inte längre att få några pengar 
alls. 
   För Stockholm innebär detta att ett kontor nu måste 
 utföra det arbete som två gjorde innan. För Umeå  
och Karlskrona innebär det att hela länet blir utan anti
diskrimineringsbyrå – det vill säga om byråerna inte lyck

as  hitta annan finansiering för att täcka kostnaderna. 
Men: 

– Jag tror inte att kommunen kommer gå in, säger 
 Patrick Siesen på Karlskronabyrån, som är mitt uppe i 
 arbetet med att slutföra de fem sista ärendena innan 
 kontoret sägs upp.

– Nu kommer folk behöva ta sig till Kalmar eller 
 Helsingborg. Anledningen till att man uppförde byråerna 
var att det skulle bli närmare för dem som behöver stöd. 
Det blir återigen långa avstånd, säger han. 
   Byråerna, som når omkring två miljoner människor i 
sammanlagt fjorton kommuner, har två huvuduppgifter: 
dels att fungera som stöd för personer som känner sig 
diskriminerade och vill ha hjälp att gå vidare med en an
mälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, dels att 
sprida kunskap om diskriminering i den kommun som de 
verkar i. Därmed fungerar byråerna som en förlängning 
av DO:s arbete. DO använder också byråernas insamlade 
information om diskriminering ute i landet när myndig
heten planerar inför kommande åtgärder.

Antidiskrimineringsbyråerna började som en försöks
verksamhet 2002 under den socialdemokratiska regering
en, efter ett EUdirektiv från 2000 som gjorde det obliga
toriskt för medlemsländerna att stödja lokala organisatio
ner som verkar mot diskriminering. Efter maktskiftet 
2006 fortsatte verksamheten under överinseende av den 
borgerliga regeringen, som från och med i år har beslutat 
att göra den permanent. I samband med detta fick hand
läggaren Khaled Assel på Ungdomsstyrelsen agera bödel 
genom att avgöra vilka byråer som kunde läggas ner.

Värd för mötet var forskaren och skribenten Timothy 
GartonAsh, som beskrev Hirsi Ali, en kvinna som trots 
allt var parlamentsledamot för ett holländskt nyliberalt 
parti vars asylpolitik är närmast totalitär, som ”den svarta 
Voltaire”. Atmosfären på mötet var avskyvärd. Trots att 
det satt äldre muslimska kvinnor som bar hijab i publi
ken häcklade den församlade intelligentsian gång på 
gång islam och kvinnor med hijab. Man talade i allmänna 
ordalag om problemet med muslimer, som om de inte 
funnits där i rummet. 

Ett exempel som roar mig däremot är den norska stå 
uppkomikern Shabana Rehman. Som ett av flera hjälte
dåd har hon låtit sig fotograferas medan hon kastar av sig 
sina pakistanska kläder och visar sig naken med bara en 
norsk flagga målad på kroppen. Det sägs att muslimska 
kvinnor som bär hijab inte kan bli helt integrerade. Men 
en muslimsk kvinna som kastat kläderna och visat sig na
ken har i medierna blivit framröstad som en av de mäkti
gaste kvinnorna i Norge.

bUrKor, MoSKéEr oCh MäN I böN…
För det fjärde skapar medierna ”skräckscenarier” genom 
sina bildval. Det finns en tendens att underskatta de visu
ella intrycken i nyhetsrapporteringen. Men försök då 
komma ihåg hur många gånger terrorism eller integra
tion diskuterats, och hur ofta nyhetsankare då stått fram
för bilder på kvinnor i burka, moskéer eller muslimska 
män i bön.  

Massmediernas bildsättning sammanfaller med majo
ritetens rädslor och osäkerhetskänslor, och skapar en 
sorts kollektiv hysteri som exponerar den muslimska mi
noriteten för rasistiskt våld. Ett offer för denna hysteri 
var Marwa alSherbini, en egyptisk kvinna som levde 
och arbetade i Tyskland och som trakasserades av en fa
natiker – han kallade henne muslimsk hora och terrorist 
– på en lekplats. Till skillnad från de flesta som drabbas 
av den här typen av angrepp anmälde Marwa attacken. 
Hon mördades brutalt i den rättssal i Dresden där hon 
vittnade om händelsen. Hennes mördare högg henne 30 
gånger på 13 sekunder, samtidigt som han skrek ”du har 
ingen rätt att leva!” Detta avskyvärda fall rapporterades 
inledningsvis i tyska medier som en vardaglig dispyt och 
som ”ett mord på grund av ett bråk om en gunga”.  

Enligt den nordamerikanske forskaren Daniel Bell var 
”McCarthyismen” mer en tidens tendens än en politisk 
rörelse. Den introducerade på allvar den ”moraliska in
dignationen” i den offentliga debatten. Det vi ser idag, i 
samhället och i medierna, är en otäck tendens att åter 
utse syndabockar och piska upp mobbstämningar som 
på avgörande punkter liknar de processer som släpptes 
lösa av Joe McCarthy och hans utskott för oamerikansk 
verksamhet.    

ALTErNATIvA MEdIEbILdEr
Men allt ser inte hopplöst ut. Det finns många goda initi
ativ – och gott om erfarenheter att bygga vidare på. Vi 
har bekämpat massmediernas rasism tidigare, och vi kan 
göra det igen. Kanske är det dags att återlansera kampan
jerna mot rasism i medierna, men denna gång som en 
kampanj mot islamofobi. 

Förutsättningarna för 1970talets kampanj var svåra: 
unga svarta människor framställdes som ”rånare” och 
asiater som misstänkta ”illegala immigranter”. Men dåti
dens kampanj kom att skapa en allians mellan journalis
ter, svarta organisationer, antirasister och arbetarrörel
sen. Syftet var att utmana och vidga mediernas ramar. Då 
liksom nu var National Front på uppgång och lokaltid
ningsjournalister blev de första att ta ställning. Exempel
vis gick journalisterna på Hackney Gazette ut i en tre da
gar lång strejk efter att en av National Fronts annonser 
publicerats i tidningen. 

Vi måste också stödja en helt ny våg av spännande al
ternativa nyhetsmedier, som i många fall skapats av unga 
européer och som har flera likheter med den pionjäranda 
som präglade det arbete som svarta journalister utförde 
på 1960talet, när kampen för medborgerliga rättigheter 
var som skarpast i både USA och Storbritannien. Det var 
också en tid då medborgarrättsaktivister tog intryck av 
de strider som utkämpades i ” tredje världen”, en tid då 
man inspirerades av internationella rörelser mot nykolo
nialism och imperialism. När jag talar om dagens situa
tion tänker jag på tidningar och tidskrifter som franska 
L'Indigène de la Republic, vars perspektiv inspirerats av 
skrifter av Franz Fanon, Aimé Césaire, Malcolm X och 
Angela Davis. Jag tänker på österrikiska Der Wisch som 
produceras av Kanafanis interkulturella initiativ, som 
 lånat sitt namn av den store palestinske författaren och 
panarabiske aktivisten Ghassan Kanafani. Han argumen
terade för att utbildning måste ta sin utgångspunkt i 
 studentens nära omgivningar. Det finns till och med en 
hemsida skapad av unga muslimer i Nederländerna, som 
tagit sitt namn, We are here to stay, från ett av den brittis
ka antirasistiska rörelsens slagord, riktat mot immigra
tionslagar. 

IRR har Independent Race & Refugee News Service, 
som min kollega Harmit Athwal är redaktör för. Och sist 
men inte minst har vi Ceasefire. Hela det senaste numret 
har redigerats av Hicham från en cell i Canterburyfäng
elset (där han fortfarande kämpar mot hotet om utvis
ning). Ceasefire bygger helt på läsarbidrag och alla intäk
ter går till att betala Hichams advokatkostnader.

Det är alternativa medier som dessa som pekar framåt 
och som ger oss nya perspektiv, utifrån vilka vi kan kriti
sera de nya former av rasism som har uppstått i dessa 
 bekymmersamma tider.

”INGEN ANNAN GrUPP SKärSKådAS Så KrAfTIGT, UTSäTTS för ETT SådANT KoNSTANT  
IfråGASäTTANdE Av SINA PErSoNLIGA övErTyGELSEr oCh SINA ’UTLäNdSKA  LojALITETEr’ 
SoM EUroPAS MUSLIMEr.”
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– Den första konsekvensen blev att vi tvingades vara 
mer restriktiva med anslagen, säger han. 
Men kommer det inte leda till att färre personer får 
hjälp?

– Inte nödvändigtvis. Vi har frågat Kalmar om de 
skulle kunna tänka sig att ha vissa aktiviteter i Karls
krona, om de kan åka dit regelbundet och ha någon   
mottagning där. Men det hade varit lättare för oss om 
summan varit större. Det här ställer högre krav på oss när 
det gäller prioriteringar och urvalskriterier, säger Khaled 
Assel när vi träffas i ett mötesrum på Ungdomsstyrelsens 
kontor i Stockholmsstadsdelen Södermalm, ett stenkast 
från Integrations och jämställdhetsdepartementet på 
andra sidan Riddarfjärden.

– Byråerna borde egentligen få högre anslag så att de 
kan utvecklas, just mot bakgrund av att de gjort ett bra 
arbete. De är mycket ambitiösa, säger Khaled Assel.

Tillbaka på antidiskrimineringsbyrån i Stockholm har 
tjänstemannen svårt att få ekvationen att gå ihop. Under 
förra året hjälpte hans byrå omkring 100 personer som 
känt sig diskriminerade. Hälften av fallen löstes genom 
förlikningar, medan de övriga fick hjälp att gå vidare med 
sina anmälningar till DO, varav omkring 20 vanns.

– Kostnadseffektiviteten här är otrolig. Med tanke på 
hur många människor vi har hjälpt är det lilla pris som 
samhället betalar helt oproportionerligt i jämförelse med 
andra statliga projekt.  
   Integrations och jämställdhetsministern Nyamko 
 Sabuni hälsar via sin pressekreterare att hon inte ställer 
upp på en intervju, utan hänvisar till Lennart Rohdin, 
som är politiskt sakkunnig på departementet. 

– Inför budgetarbetet 2010 gjorde vi bedömningen att 
antidiskrimineringsbyråerna är en värdefull verksamhet, 
säger han. 

Men hur kan en verksamhet som uppskattas få sänkt 
stöd?
– Det har varit ett väldigt kärvt budgetarbete mot bak
grund av finanskrisen och sysselsättningsläget, vilket gör 
att det inte har funnits utrymme för mycket av det som 
fackdepartementen önskat, säger Lennart Rohdin.  
   Först vill han inte gå med på bilden att verksamheten 
fått sänkt stöd, eftersom antidiskrimineringsbyråerna för 
första gången fått en egen budgetpost i samband med att 
de har blivit permanenta. I själva verket har de fått  
10 miljoner kronor extra.

– Det är så det ser ut budgettekniskt, eftersom de  
10 miljonerna inte fanns tidigare. 

I realiteten är det väl en minskning med 4 miljoner 
 kronor?

– För byråerna är det det, självklart. 
På ytan kan det verka konstigt: Ungdomsstyrelsen är 

nöjd med byråernas arbete och regeringen väljer att 
 permanenta verksamheten. Ändå sänks stödet till tio 

miljoner kronor – en summa som hämtats ur en pott på 
sammanlagt 25 miljoner för åtgärder mot diskriminering. 
   Lennart Rohdin skyller på den globala ekonomiska 
nedgången, men en snabb titt på regeringens budgetpro
position inför 2009 visar att nedskärningen var planerad 
sedan den 21 september 2008. Inför budgetåret 2009, då 
finanskrisen härjade som värst och staten hade störst an
ledning att spara in pengar, föreslogs 39 miljoner kronor 
för åtgärder mot diskriminering. I samma budgetpropo
sition rekommenderades en sänkning på 24 miljoner 
kronor för de kommande två åren, det vill säga 2010 och 
2011. 
   Människorättsforskaren Arthur Diakité vid Raoul 
 Wallenberginstitutet i Lund beskriver nedskärningen 
som ”ett slag i ansiktet”.

– Det enda skälet till att budgetposten ens finns är att 
regeringen ska kunna visa upp att de gör något inför EU, 
Internationella arbetsorganisationen ILO och FN:s 
människorättsråd. 
   Enligt Arthur Diakité har antidiskrimineringsbyråerna 
aldrig fått det stöd de behövt: det vill säga tillräckligt för 
att kunna anställa minst fem personer per byrå och ha 
råd med nödvändig kontorsplats. I samband med årets 
nedskärning av statsstödet har också de kvarvarande  
byråerna fått lägre summor per ort än förut, vilket inne
bär att de får ännu svårare att nå ut med en så pass 
grund  läggande sak som att byrån finns på orten. Många 
kontor har tvingats begränsa sin samhällsinformation till 
att bli inbjudna av kommunala arbetsgivare, problema
tiskt i sig eftersom diskriminering även drabbar privatan
ställda och arbetslösa. 

Men Arthur Diakité är inte bara kritisk mot den bor
gerliga regeringen, utan menar att bristande engagemang 
även präglade Socialdemokraternas senaste tolv år vid 
makten. 
– Den förra regeringen lade massvis med pengar på att 
bestämma vilka grupper som behövde integreras mest, 
anställde nybörjare till sina egna kontor och höll dyra 
möten med partivänliga organisationer som aldrig varit 
intresserade av antidiskrimineringsfrågor innan regering
en öppnade plånboken. 
   Arthur Diakité menar att problemet bottnar dels i en 
förnekelse av etnisk diskriminering som ett svenskt pro
blem, dels i en konkurrensliknande situation mellan fe
minismen och antirasismen, där arbetet mot könsdiskri
minering alltid har premierats av svenska regeringar 
 eftersom det ger större utslag i valen: hälften av befolk
ningen är kvinnor, men bara en tiondel är ickevita.  
   Detta återspeglas också i budgetposten för särskilda 
jämställdhetsåtgärder, som är så stor som 400 miljoner 
kronor. Summan har till och med höjts med åtta miljo
ner kronor under krisen.

– Inget av riksdagspartierna ger ett ruttet öre för de 
 etniska minoriteterna, som till på köpet har ett lågt val
deltagande, säger han.

Med tanke på regeringens satsningar på jämställdhetsar
bete borde väl en utgift på ytterligare fyra miljoner kronor 
passera relativt obemärkt? Lennart Rohdin på Integra
tions och jämställdhetsdepartementet försvarar beslutet 
med att de 10 miljoner som delas ut till antidiskrimine
ringsbyråerna bara är ”en del av det som regeringen och 
kommunerna gör på området”.  
– Det är inte så att byråerna står för huvuddelen av det 
som görs på diskrimineringsområdet. Diskrimineringsom
budsmannen har en betydligt större budget och en skyl
dighet att ta hand om de här frågorna.

Antidiskrimineringsbyråerna ska istället ses som ett 
”komplement” till DO, enligt Lennart Rohdin. Men 
Christine Gilljam, som är utvecklingschef på DO, menar 
att mycket av det arbete som antidiskrimineringsbyråerna 
gör är oersättligt.

– Diskriminering sker oftast i människors vardag. För 
oss är det viktigt att det finns någon som kan arbeta mot 
diskriminering lokalt och komma in tidigt i processen un
der en anmälan. Sådana saker kan inte ske från Stockholm. 
Det måste ut i landet, säger hon. 
   Myndigheten har ingen tillgänglig statistik över hur 
många av diskrimineringsanmälningarna som passerat en 

byrå innan de hamnat på skrivbordet hos någon av DO:s 
handläggare. Eftersom det i dagsläget inte finns mer än 14 
byråer, är anmälningarna sannolikt inte särskilt många i 
förhållande till det totala antalet. Men de skulle mycket väl 
kunna stå bakom hälften om byråerna funnits represente
rade i varje svensk kommun, gissar Christine Gilljam, som 
helst skulle vilja se en ökad statlig närvaro ute i landet, 
med en regionalisering av DO.

– Det behövs mycket fler satsningar mot diskriminering 
än i dagsläget, inte mindre som är den nuvarande trenden. 

Vad kommer den kommande nedläggningen av tre 
 antidiskrimineringsbyråer få för konsekvenser? 
– Jag tycker inte att det är långsökt att tänka sig att det kan 
innebära att en och en annan person som kanske skulle 
lämna in en anmälan inte gör det nu, just för att det känns 
väldigt långt för många att vända sig till en statlig myndig
het i Stockholm. 

Vilka personer är det? 
– De resurssvaga och de som inte har en stark förankring i 
det svenska samhället. De som behöver mycket hjälp och 
någon att diskutera en ansökan med.

”Det behövs mycket  
fler satsningar mot  
diskriminering än 
i dagsläget, inte 
mindre som är den 
nuvarande trenden.” 
Christine Gilljam
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ETT EfTErLäNGTAT rIKSdAGSbESLUT

AIN’T I A WoMAN
”Vem talar idag om förintelsen av armenier?”, 
frågade Hitler sina dödsskvadroner i augusti 
1939. 

Skamligt nog har Carl Bildt sällat sig till ledet 
av ryggradslösa statsmän som vägrar erkänna 
förra århundradets första förintelse.

Även USA:s president Barack Obama hör till 
dessa, trots att utrikesutskottet i USA:s 
representanthus den 4 mars röstade igenom en 
resolution om att Osmanska rikets mördande av 
1,5 miljoner civila armenier, assyrier/syrianer, 
kaldéer och pontier år 1915 faktiskt var ett 
folkmord.

Sveriges riksdag röstade den 11 mars för ett 
erkännande av folkmordet, trots att den 
borgerliga regeringen insisterar på motsatsen.

 Bildt tycker att riksdagens beslut är olyckligt 
och vägrar därför att underordna sig det; hans 
inställning är ”lika tydlig som utrikesminister 
Clintons i den här frågan: den här typen av 

försök att politisera historien motverkar 
försonings- och fredssträvan”. 

Fredssträvan? Menar Bildt då fredssträvan 
som i Clintons, och hennes chef Obamas, rädsla 
för risken att förlora sina flygbaser i Turkiet? 
Eller eventuellt de vägar som den amerikanska 
militären använder sig av på väg till Irak?

Ironiskt nog handlar detta om samma vägar 
som armeniska män, kvinnor och barn 
vandrade, på väg till sina massgravar där de 
begravdes efter att kvinnorna blivit våldtagna 
och mördade, efter att männen blivit nedskjutna 
och knivhuggna till döds och efter att deras barn 
blivit slaktade med hjälp av knivar, hammare, 
svärd och yxor för att spara ammunition.

Allt detta utfördes inför ögonen på tyska 
officerare som senare skulle finslipa metoderna 
under förintelsen av sex miljoner europiska 
judar.

Jesper Klemedsson

Idag finns det en skarp skiljelinje mellan pappers- 
lösa kvinnors och andra kvinnors rätt till skydd 
när de utsätts för hot, misshandel, utpressning, 
trakasserier eller sexuella övergrepp. Gömda 
kvinnor släpps sällan in på kvinnojourer och 
riskerar utvisning i samband med att de anmäler 
övergrepp. Nätverket Ingen människa är Illegal 
har nu tagit initiativ till kampanjen Ain’t I a 
Woman för att uppmärksamma papperslösa 
kvinnors särskilda utsatthet.

– Vi i nätverket Ingen illegal har under årens 
lopp stött på många fall som tydliggjort 
papperslösa kvinnors situation, säger Trifa 
Shakely. 

– Jag har kontakt med en kvinna som levt 
gömd undan svenska myndigheter i tre år. Hon 
gömmer sig också undan sin bror som hotat och 
misshandlat henne samt en manlig bekant som 
erbjudit henne bostad mot sexuella tjänster, 
fortsätter hon.

Förövarna vet att polisen ofta vägrar ta emot 

polisanmälningar från gömda och att polis-
anmälan ofta leder till att det papperslösa 
brottsoffret själv grips och avvisas innan en 
utredning ens hunnit komma till stånd.

Målet med kampanjen är att kvinnofridslagen 
ska ha företräde framför utlänningslagen. Att 
papperslösa kvinnor som utsatts för hot, 
misshandel, utpressning, trakasserier eller 
sexuella övergrepp ska garanteras skydd i 
samband med anmälan om brott.

– Idag betraktas kvinnors asylskäl inte som 
tillräcklig grund för att få asyl. Vi vill att kvinnor 
som flyr undan hot om könsstympning eller 
tvångsgifte eller de som flyr efter övergrepp 
utförda av militär och polis ska få stanna. Vi vill 
att papperslösa kvinnor som medverkar i brotts-
utredning ska beviljas tillfälligt uppehålls-
tillstånd så länge som förundersökning eller 
domstolsprocess pågår, säger Trifa Shakely.

Aida Ghardagian



Sverige lägger över ansvaret på andra instanser 
och skickar barn till vad de själva beskriver 
som helveten. Kvar står vi som undrar vad som 
hände med principen om barnets bästa i asyl
processen.

Det är inget nytt  att  den europeiska asylpoli
tiken slår hårt mot människor i nöd. Ensam
kommande fl yktingbarn drabbas av Dublinför
ordningen, det europeiska avtal som reglerar 
asylprövningsansvar. Väl i Sverige, eft er en lång 
och svår fl ykt, riskerar många barn att  inte få 
stanna på grund av Migrationsverkets tillämp
ning av förordningen. Beslut om deportation 
fatt as dessutom utan att  barnet får tillgång till 
juridiskt ombud som kan företräda dem i dett a 
livsavgörande skede.

Dublinförordningen slår fast att  det första 
EUland som fl yktingen kommer till ska be
handla dennes asylansökan. Förordningen utgår 
ifrån att  alla länder i Europa har ett  likvärdigt 
system för asylprövning och fl yktingmott agan
de. Men så ser det inte alls ut i verkligheten. 
Malta, Italien och Grekland är första anhalt för 
många på fl ykt. Internationella människorätt s
organisationer som Amnesty, Human Rights 
Watch och Läkare utan gränser har gjort svenska 
myndigheter uppmärksamma på dessa länders 
brister i fl yktingmott agandet. Malta 
har bett  övriga EUländer om hjälp 
för att  klara av situationen. Den se
naste tidens mediebevakning av den 
tragiska situationen för fl yktingar i 
Italien talar sitt  tydliga språk.

Jag jobbar på ett  av boendena för 
barn som har kommit ensamma och 
hör dem själva berätt a om sina upp
levelser under fl ykten genom Euro
pa. Många har bott  på gatan och 
andra har långa perioder sutt it inlås
ta under fängelseliknande villkor. 

De har utsatt s för våld och kränkningar av myn
dighetspersoner. Deras berätt elser är oft a ofatt 
bara och svåra att  lyssna till. Det som de har va
rit med om strider mot internationella konven
tioner om både fl yktingars och barns rätt igheter.

Det fi nns dock ett  ljus i tunneln. Dublinför
ordningen har en undantagsartikel. Sverige kan 
avstå från att  skicka tillbaka en person till första 
ankomstland för att  istället pröva asylansökan 
här. Sverige valde att  tillämpa undantaget för 
Grekland sedan omfatt ande kritik riktats mot 
landets inhumana fl yktingmott agande. Nu har 
dock Sverige valt att  rulla över bollen till EU
kommissionen. Det blir inga fl er undantag och 
vi fortsätt er att  skicka barn till Malta och Italien.

Barnens reaktioner är tydliga. Vid rädsla för 
att  skickas tillbaka till ett  annat avtalsland upp
visar många av barnen psykisk ohälsa; de får 
ångest, apati, självskadebeteende och själv
mordsbenägenhet. Inskrivningar på barn och 
ungdomspsykiatriska kliniker är vanliga. Många 
avviker även från de boenden som ordnats för 
dem i Sverige. Av de 136 barn som i slutet av 
2009 hade fått  veta att  de skulle skickas till ett  
annat avtalsland valde 63 att  avvika. Med andra 
ord tvingar Dublinförordningen barn med ny
vunnen trygghet att  återigen bege sig på fl ykt.

Vi som arbetar med dessa barn har nu trött 
nat på att  stå vid sidan av och se dem fara illa. Vi 
har trött nat på att  ingen tar ansvar för dem fram 
till dess verkligheten överensstämmer med 
pappret, fram till dess EUkommissionen lyckas 
skapa ett  likvärdigt system för asylprövning och 
fl yktingmott agande i Europa. Sverige är enligt 
barnkonventionen skyldigt att  följa principen 
om barnets bästa. Barn som fl ytt  från missför
hållanden i hemlandet möts sedan av nya i ett  
annat land. De fl yr på nytt . I Sverige upplever de 
för första gången på länge en grundtrygghet. Att  
återigen tvinga dessa barn att  bryta upp och 
återvända till något som de själva valt att  lämna, 
och som vi vet innebär sämre livsvillkor, är en
ligt vår mening inte förankrat i principen om 

barnets bästa.
Vi har tillsammans med andra som 

genom sitt  arbete eller engagemang 
träff ar dessa barn skrivit ett  upprop: 
htt p://upprop.nu/QPBX. Under kort 
tid har vi samlat in många namnun
derskrift er. Vi hoppas få ännu fl er inn
an vi lämnar uppropet till migrations
minister Tobias Billström och Migra
tionsverkets generaldirektör Dan Eli
asson.

Vill du göra något för barnen, skriv 
på du också.

vAd ÄR bÄST 
föR de eNSAM-
KOMMANde 
bARNeN?

SANdrA
LUNdbErG

rAPPorT fråN MoTSTåNdET
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Varför ska vi egentligen bry oss 
om  klimatförändringarna? Mana 
belyser  de strukturella problem 
som klimat debatten bara snuddar 
vid. Medan  ledarna lägger sin fokus 
på frågan om hur många tiondels 
procent koldioxid som ska minskas 
fram till 2050 sätter vi fokus på dem 
som får betala för vår livsstil.

KLIMATeTS  TeMA:

fOTO: SARAh KATARINA hIRANI

GISSLAN
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dEt är i dE FattigaStE dElarna av världEn Som man rEdan märkEr av 
klimatFörändringarna. mEn männiSkor Som Flyr Sina hEm på grund  
av klimatkataStroFEr är intE Flyktingar Enligt intErnationEll rätt.  
journaliStEn och klimataktiviStEn Shora ESmailian diSkutErar dE  
Framtida klimatFlyktingarnaS ödE och vårt anSvar För dEm.

TExT: ShorA 
ESMAILIAN

joUrNALIST oCh 
 KLIMATAKTIvIST

Foto: Jesper  
kLeMeDsson/anra

på fLyKT
28

TEMASIdor

29
MANA 1 2010
TEMASIdor



TEMASIdor

31

 S om en lotusblomma breder Nildeltat ut sig 
över norra Egypten med Medelhavet som övre 
granne. Deltat, som är ett av världens största, 
tar vid där Nilen rinner ut i åtta huvudfloder. I 
över 5 000 år – sedan faraonernas tid – har del

tat brukats av människor. I dag är det en av de bördigas
te platserna på jorden, hem för drygt två tredjedelar av 
Egyptens 80 miljoner invånare och platsen för 60 pro
cent av landets livsmedelsproduktion. Det är svårt att se 
hur Egypten skulle överleva utan Nildeltat. 

Den bördiga jorden här välkomnar inte bara männis
kor; hundratusentals fåglar gör deltat till sitt hem när 
vintern slår till på norra jordklotet. Floden Nilen, som 
hittills har varit deltainvånarnas främsta färskvatten
källa, är det vattendrag som möjliggjort Egyptens själva 
överlevnad, mitt i ökenland.

Men det är något som gnager i kanterna, bokstavli
gen. Kustlinjen till Medelhavet ligger farligt nära havs
nivån, med det mesta av marken endast en meter över 
havet. Kusterosionen har på vissa ställen varit nära 
hundra meter per år – alltså hundra meter som havet 
slukar i sig årligen. Den bruna jorden är numera märkt 
med vita saltbeläggningar.

Risbonden Majid Shamdy, vars familj har brukat 
mark i Nildeltat i över hundra år, jämförde erosionen 
med Egyptens tidigare kolonisatörer i en intervju med 
The Guardian:

– Vi håller på att försvinna under vattnet. Det är som 
en ockupation – det stigande havet kommer att erövra 
vårt land.

Bristen på färskvatten på en mycket tätbefolkad plätt 
av jorden har tvingat Majid Shamdy och andra bönder 
att använda sig av avfallsvatten för att bevattna sina fält.

Forskarna är inte säkra på när Medelhavet kommer 
att invadera Nildeltat, men för drygt två år sedan dekla
rerade FN:s klimatpanel, IPCC, att Nildeltat är en av de 
tre regioner i världen som kommer att drabbas värst av 
en höjd havsnivå. Egyptiska myndigheters senaste dys
tra rapport, som nyhetsbyrån AP refererade den 27 ja
nuari, är att havsnivån kommer att öka med 30 centime
ter enbart under de kommande 15 åren. Bara det skulle 
tvinga en halv miljon människor från sina hem. 

STILLA hAvETS öAr
På andra sidan jordklotet, mitt i de djupaste av vatten, 
ligger 22 önationer i Stilla havet med en befolkning på 
närmare sju miljoner människor. Regionen uppvisar en 
enastående mångfald, med ursprungsbefolkningar som 
bebott öarna i mer än 10 000 år. Invånarnas koldioxid
utsläpp står för 0,06 procent av världens totala utsläpp, 
enligt IPCC, men önationerna riskerar att drabbas tre 
gånger hårdare av klimatförändringar än länder i det 
globala nord. Invånarna vittnar om allt högre tidvatten 
som sveper in över grödorna. På sex av önationen Tuva
lus åtta öar väller, precis som i Egypten, saltvatten in 

från havet och jordens produktivitet är kraftigt nedsatt. 
Med varmare hav kommer också korallblekning, en oå
terkallelig process som tar död på korallerna och utar
mar fisket runt öar och atoller.

Regn är en väsentlig källa för färskvatten på många 
ställen, men även nederbördsmönster håller på att för
ändras. Bara i Afrika beräknas mellan 75 och 200 miljo
ner människor lida vattenbrist om tio år, enligt IPCC. 
En stor del av det afrikanska jordbruket är beroende av 
regnvatten och dess kapacitet kommer att minska till 
hälften med förändrad nederbörd. Utan regn sprider sig 
öknen som mattor över delar av Afrika, dock med stora 
undantag bland annat i de västra delarna av kontinen
ten. 

Redan i dag har tio miljoner migrerat inom konti
nenten, till största delen på grund av ökenspridning. I 
april förra året rapporterade FN:s nyhetsbyrå Irin att 60 
000 somalier blivit internflyktingar i sitt eget land. Tan
karna gick genast till inbördesstriderna i landet, men 
dessa tusentals flydde inte undan några miliser eller is
lamiska domstolar. De fick flytta på sig på grund av 
ökenspridningen, som äter sig in i jordbruksmarken. 

Under slående likartade förhållanden lever männis
kor i Bangladesh. Med mer än 60 procent av territoriet 
beläget endast fem meter över havet har Bangladesh 
drabbats av 70 naturkatastrofer sedan år 2000, mesta
dels tropiska cykloner. Cyklonerna, vars styrka ökat 
med höjd havstemperatur, kan ta med sig allt i sin väg 
från havet upp mot fastlandet. I ett land där hälften av 
landets 155 miljoner invånare lever under fattigdoms
strecket innebär sådana extrema väderhändelser en na
tionell katastrof varje gång de inträffar. Fem miljoner av 
landets invånare lever mindre än hundra kilometer från 
kusten, med resultatet att 500 000 människor drivs på 
flykt varje år. Det är inte bara liv och jordbruksmarker 
som går förlorade, även viktig infrastruktur sköljs bort.

SAKNAr fLyKTINGSTATUS
I dag finns det inget juridiskt begrepp för klimatflyk
tingar. För att, enligt Genèvekonvention från 1951, kun
na bli erkänd som flykting ska du vara oförmågen att 
återvända till ditt hemland av rädsla för förföljelse på 
grund av bland annat ras, religion, nationalitet eller po
litisk åsikt. Människor som flyr sina hem på grund av 
klimatrelaterade katastrofer är alltså inte flyktingar en
ligt internationella lagar och konventioner. Men allt fler 
forskare och miljö och klimatorganisationer använder 
just begreppet ”klimatflyktingar”. Brittiska miljö och 
människorättsorganisationen Environmental Justice 
Foundation, EJF, gav förra året ut rapporten No Place 
Like Home – Where Next for Climate Refugees. Där får 
läsaren ta del av hisnande siffror som att klimatföränd
ringarna årligen bidrar till 300 000 människors död, att 
de påverkar 325 miljoner människor allvarligt och att de 
placerar uppemot 600 miljoner människor – 10 procent 

av världsbefolkningen – i farozonen. Därmed slår EJF 
fast att klimatförändringar är ett fundamentalt hot mot 
de mänskliga rättigheterna.

Hur många människor beräknas då vara på flykt i 
framtiden, bort från höjda havsnivåer, torka, försaltat 
vatten eller inget vatten alls, översvämningar, stormar 
och orkaner?

Norman Myers, Oxfordbaserad professor i hållbar
het, har genom att studera tusentals informationskällor 
uppskattat att 200 miljoner människor kommer att vara 
flyktingar år 2050. 50 miljoner av dem kallar han ”miljö
flyktingar”, återstoden ”klimatflyktingar”. Siffrorna är 
mycket snarlika IPCC:s uppskattningar.

SyNEN På KLIMATfLyKTINGAr
Klimatvetenskapen lär oss att de värst drabbade länder
na är de i världssystemets periferi, medan centrumlän
derna kommer att drabbas senare. Så vart ska dessa 200 
miljoner flyktingar ta vägen? Och hur ser västvärlden på 
dem?

För att förstå framtidens migration måste man enligt 
Giovanni Bettini, doktorand vid Lunds universitet som 
forskar om migration och miljö, koppla det som sker i 
ekosystemen med det som pågår i samhället.

– Det finns två komponenter som samspelar i de mest 
utsatta regionerna. Dels de biofysiska komponenterna: 
vad som händer med ekosystem som är sårbara och inte 
tål förändringar som torra regioner eller glaciärer som 
vattenkälla. Dels de sociala komponenterna: hur kom
mer det sig att Bangladesh inte klarar en havsnivåhöj
ning, medan Holland, som i princip befinner sig i ett lika 
utsatt biofysiskt läge, klarar sig? 

Med tanke på fästning Europas expansion, synen på 
migranter som inkräktare som invaderar Europa och de 
allt större ansträngningarna för att hålla ”oönskade” ute 
inställer sig frågan hur klimatflyktingar hanteras. Precis 
som migration i övrigt rör fenomenet upp heta debatter 
och hätska stämningar i vissa delar av världen.

Enligt Giovanni Bettini måste man undersöka den 
större diskussionen som pågår i samhället om migra
tionsströmmar för att få en uppfattning om hur klimat
flyktingar kommer att hanteras.

– Man måste tänka på vad som sägs om migration i 
allmänhet. De förhärskande diskurserna kring migration 
– även i Europa – präglas av skräckbilder och hotfulla fö
reställningar. I dagens Europa finns det normer som är 
rasistiska: människor har olika rättigheter beroende på 
varifrån de kommer. Man sorterar människor endast uti
från deras ursprung, säger han.

höGErPoPULISTISK rETorIK
Även högerpopulistiska idéer har letat sig in i diskussio
nen om klimatflyktingar. Ett land som redan tvingats ta 
ställning i frågan är Australien. År 2000 bad önationen 
Tuvalus regering Australien och Nya Zeeland att ta 

emot landets befolkning om det går dithän att havet tar 
över öarna. Australien vägrade. Den australiensiska mot
svarigheten till Naturskyddsföreningen, Australian Con
servation Foundation, ACF, redovisade i ett utlåtande i 
september förra året siffror som visade att Australiens 
befolkningsmängd växer. Stiftelsen menar bland annat 
att ju större befolkning, desto ”svårare kommer det att 
bli för oss att minska utsläppen av växthusgaser, återstäl
la våra floder och garantera en god livskvalitet för alla 
australiensare”. Lite längre ned i utlåtandet hymlade 
man inte med vad man menade med detta uttalande: 
”Australien kan öka sina humanitära åtaganden och hjäl
pa till med familjeåterföreningar, samtidigt som vi mins
kar den totala migrationen till en hållbar nivå.”

Är skräcken för de invaderande klimatflyktingarna 
befogad? Giovanni Bettini menar att det förvisso kan 
komma till en punkt där människor tvingas fly, men på
pekar att migrationsflödena troligen inte kommer att ta 
formen av en stor och farlig våg som väller in över väst
länderna. Migration är någonting dyrt, som inte är alla 
förunnat.

– Migrationsstudier visar att människor inte börjar 
migrera till USA och Europa som en direkt följd av en 
naturkatastrof. Detta förtar såklart inte att ekologiska 
faktorer långsiktigt har stor påverkan på migrationsflö
dena. Men de som är tvungna att fly är i stort sett de mer 
marginaliserade, sårbara och utsatta människorna, och i 
dessa situationer flyttar de till något närmare ställe un
der en kort period för att senare försöka återvända hem. 
Migration till ett land långt bort är en annan sak. Snara
re än en nödstrategi handlar internationell migration om 
en investering, som kräver och kostar mycket.    

– Om man tittar på migrationsflöden i allmänhet, ser 
man att det inte är de fattigaste som rör på sig mest. En 
färsk rapport från FN:s utvecklingsorgan UNDP visar 
att ju rikare man är, desto mer rör man på sig. De flesta 
migrerar inom sitt land och endast 37 procent av värl
dens migrationsflöden sker från uländer till iländer. 
Det finns en rätt vanlig föreställning om att Afrika håller 
på att invadera Europa, men enligt UNDP bor bara en 
procent av Afrikas befolkning i Europa. Afrika är inte på 
flykt, säger Giovanni Bettini.

Han menar att vi här i väst har en förenklad syn på 
migration – människor flyr inte så fort de utsätts för fara 
på grund av miljö eller klimatförändringar, ofta för att 
de inte har råd.

– Studier från Mali och Burkina Faso i västra Afrika 
visar att folk migrerade mindre under perioder av torka 
– tvärtemot vad man kanske skulle ha förväntat sig. 
Mindre regn kan betyda större utgifter och mindre 
skörd och därmed sämre ekonomiska förutsättningar att 
röra på sig. Även i frågan kring klimatflyktingar riskerar 
förenklade bilder bara att förstärka populistiska skräck
bilder, samt en negativ och rasistisk inställning till mig
ration.
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MIGrANTErS ”KLIMATPåvErKAN”
Högerpopulistiska tongångar kan också höras från ame
rikanska lobbygruppen FAIR, Federation of American 
Immigration Reform. Organisationen vill ”förstärka 
gränskontrollerna” och ”stoppa illegal migration”. Det är 
svårt att bedöma hur FAIR betraktas i allmänhetens 
ögon i dagens USA, men man har över 250 000 medlem
mar i hela landet och har vid ett flertal tillfällen kallats att 
vittna om migrationslagar inför USA:s kongress.

FAIR:s tankesmedja gav 2008 ut rapporten Immigra-
tion to the United States and World-Wide Greenhouse Gas 
Emmissions och följde året därpå upp med rapporten Im-
migration, Energy and the Environment. Båda diskuterar 
nackdelarna med invandring och slår fast att utlänningar 
som bosätter sig i USA kommer att öka landets koldioxid
utsläpp. Visserligen slår den första rapporten fast att ille
gala migranter står för mindre utsläpp än lagliga migran
ter, eftersom den förra gruppen har lägre levnadsstan
dard. Men med diagram och uträkningar visar man att en 
mexikan släpper ut 2,9 gånger mer koldioxid i USA än i 
Mexiko, en iranier 4 gånger mer, en haitier 85,6 procent 
mer [sic!], en peruan 16, en engelsman 3,1 och så vidare.

Inom 20 år kommer 30 miljoner migranter att bosätta 
sig i USA, varnar rapporten. 428 är en återkommande 
siffra. 428 miljoner ton koldioxid – på USA:s utsläpps
konto – kommer att orsakas av dagens amerikanska mig
rationspolitik, enligt FAIR. ”Effekterna av migration är 
inte obetydliga”, för om man skulle räkna alla invandrare 
i USA som ett eget land skulle det ”placera sig sjua i värl
den i årliga koldioxidutsläpp”. Slutsats: täpp till USA:s 
gränser, stäng ute möjliga klimatbovar och låt de bo kvar 
i sina ”underutvecklade länder”, för där släpper de ut 
mindre.

Men vi behöver inte blicka så långt som bortom två 
hav, ända till USA och Australien, för att höra liknande 
tongångar. Inte långt från Sverige verkar British National 
Party, BNP. I dag är BNP ett av Europas snabbast växan
de högerextrema partier, med två nyvunna platser i Eu
ropaparlamentet. I grunden vill inte BNP kännas vid nå
gonting sådant som klimatförändringar – partiet tror inte 
på fenomenet. Ändå kan inte partiledaren Nick Griffin, 
som också är Europaparlamentariker, dra sig för att an
vända sig av klimatargument i sin egna populistiska ut
spel. Före FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i decem

ber förra året sade han i en intervju att ”för varje person i 
tredje världen med ett litet klimatfotavtryck som vi häm
tar till västvärlden ökar vi koldioxidutsläppen”. Vidare er
känner Griffin att den västerländska livsstilen inte är 
hållbar och frågar sig: ”så vad i hela friden är det för me
ning med att omvända fler människor till västerlänning
ar?”. BNP kallar sig numera det enda ”sanna gröna parti
et”. Nyfascistiske österrikaren Jörg Heider var inne på 
samma linje innan han dog, och franska Front Nationals 
JeanMarie Le Pen har i flera år slagit på den gröna trum
man med liknande uttalanden.

INdUSTrILäNdErNAS ANSvAr
Doktoranden Giovanni Bettini säger att debatten måste 
nyanseras, att om man vill hjälpa människor i periferin så 
måste synen på migration förändras. 

– Migration framställs ofta som en invasion som drab
bar eller hotar mottagarländerna. Men så är det inte. An
vänder vi förenklade uppfattningar ger vi bränsle åt de 
intressen i samhället som vill ta migration till intäkt för 
sin rasism. Klimatförändringarna kommer att pågå under 
en längre period, i koppling till andra sociala, politiska 
och ekonomiska förändringar, som inte är förutbestäm
da. Det viktiga är att försöka ändra saker och ting så att 
människors sårbarhet blir mindre, säger han.

Öinvånarna på Tuvalu har länge krävt att deras flykt 
ska synliggöras av omvärlden, att deras status som ett 
folk ska fastställas så att de som klimatflyktingar kan få 
rättigheter i andra delar av världen. 

Sådana rättigheter kan i första hand komma dem till 
del i den rika delen av världen, som inte drabbas lika hårt 
av klimatkatastrofer på grund av sitt geografiska läge, 
men som framför allt sitter på de största resurserna för 
anpassning. 

Men det finns något mer som det tuvaluanska folket 
kräver: att de industrialiserade länderna tar sitt ansvar  
för den globala uppvärmningen och sätter stopp för kol
dioxidutsläppen med ett bindande avtal.

Giovanni Bettini menar att klimat och rättviserörel
sen i nord måste ställa sig på de drabbades sida.

– Vi måste kämpa för klimaträttvisa och rättvis resurs
fördelning. Men vi måste också jobba för att bryta den 
rasistiska diskursen och den rådande synen på migra
tion. 

Laddningen var stor inför klimattoppmötet i 
Köpenhamn i december förra året. Alla tyckte 
till och ville vara med, det var nu eller aldrig. 
Mobiliseringen inför mötet var omfattande 
både bland dem som skulle befinna sig på ga
torna och bland dem som skulle vara på Bella 
Center, där det officiella mötet ägde rum. Störst 
var mobiliseringen till den stora demonstratio
nen den 12 december, som också var den minst 
radikala demonstrationen. Tiotusentals deltog. 
Men vilka består  klimatrörelsen av och är det 
en rörelse värd att ta på allvar? 

Den svenska mediebevakningen av demon
strationen var välvilligt stämd. Och många har 
diskuterat huruvida Köpenhamn var början på 
en social rörelse jämförbar med den globala 
rättviserörelse som tog fart i Seattle. Andra har 
skeptiskt undrat hur länge den här miljötren
den kommer att hålla i sig med tanke på att den 
fångats upp av marknaden på ett skrämmande 
snabbt sätt. En marknad som urholkat klimat
frågan till en fråga om  vilken vara som är mest 
miljövänlig. 

Det var en brokig skara människor och orga
nisationer som samlades på Köpenhamns gator 
för att protestera. Här samlades allt ifrån större 
frivilligorganisationer som också 
deltog på klimattoppmötet inne på 
Bella Center till klassiska miljöorga
nisationer som Greenpeace, nya till
skott som Klimax, Via Campensina 
som jobbar med jordfrågor i Latin
amerika, ursprungsbefolkningars 
olika rörelser, kyrkliga organisatio
ner, radikalanarkistiska Never Trust 
a COP och så vidare. Men klimatrö
relsen fångar också upp många män
niskor som inte har deltagit i de
monstrationer förut och som inte 
politiserar klimatfrågan. Politiker 

och höga näringslivspampar uttrycker hur vik
tigt det är att vara klimatsmart och bygger på 
sin image på att tala om grönt tänkande. Men 
den analys som större delen av klimatrörelsen 
för fram är systemkritisk och de flesta av de  
 rörelser som deltog i Köpenhamn under hela 
veckan kunde samlas kring parollen 
 systemförändring, inte klimatförändring.

De tongivande aktörerna inom den svenska 
klimatrörelsen är Klimataktion, Klimax och 
Greenpeace. Deras krav är att de vetenskapliga 
rapporterna om klimatet och de åtgärder som 
klimatförändringarna kräver ska sättas högst 
upp på den politiska agendan. Det är tydligt att 
det är de utomparlamentariska rörelserna som 
är mest ihärdiga i sina krav på systemföränd
ring, medan partierna lägger klimatet åt sidan 
och satsar på andra, säkrare kort i valrörelsen.

Däremot blev det tydligt i Köpenhamn att 
allt fler vänster och arbetarrörelser nu sluter 
upp bakom klimatrörelsen. Då den industria
lism som ledde till arbetarklassens uppkomst är 
det yttersta upphovet till utsläppen av koldiox
id, fanns det under en period en motsättning 
mellan arbetarrörelsen och miljörörelsen. Den
na har nyligen börjat luckras upp. 

Tydligast kan man se det i hur facken runt 
om i världen kräver långsiktigt hållbara klimat
avtal på många arbetsplatser och är beredda till 
mer radikala omställningar till förmån för kli
matvänliga lösningar. Bland annat har tidning
en Arbetaren rappor terat om hur det australien
siska facket CFMEU, som organiserar arbetare 
inom skogsbruk, gruvnäring, bygg, betong 
och energisektor satsar en halv miljon dollar i 
en kampanj mot Australiens förre premiärmi
nister för att denne vägrade ratificera Kyotopro
tokollet. Facket och politiska rörelser på gräs
rotsnivå bidrar till en radikalisering och politi
sering av klimatrörelsen och gör rörelsens bud
skap konkretare.

Demonstrationen i Köpenhamn den 12 de
cember var en av de största på länge i 
 Norden, men tystnaden efteråt blev 
desto mer kännbar. 

Den klimatdebatt som hade tagit 
så stor plats i medierna och i de var
dagliga samtalen före mötet var som 
bortblåst. Efteråt kunde man bara 
konstatera att mötet hade miss
lyckats. 

Så frågan är om det är  antalet 
 deltagare som räknas för att klimat
rörelsen ska bli tagen på allvar eller 
den  faktiska analys och de politiska 
alternativ som rörelsen presenterar.
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 ’’m
ASHAD! MASHAD!”, ”ESFAHAN! 
ESFAHAN!” ”TABRIZ!”. En brokig 
kör av biljettförsäljare skriker oavbru
tet ut namnen på de olika slutstation 
erna. Jag irrar runt med min packning 

på bussterminalen Argentina i norra Teheran på jakt ef
ter den sista nattbussen till Shiraz. En kille som hänger 
ut genom dörren på en körande buss på spaning efter de 

sista resenärerna frågar mig: ”Shiraz?” Jag nickar, chauf
fören saktar in och sekunderna senare är jag på väg.

Sommaren 2009, bara veckor efter det tumultartade 
presidentvalet, bestämmer jag mig för att åka till Iran för 
att på nära håll bevittna och dokumentera olika föränd
ringar. Syftet med resan var att undersöka utvecklingen i 
Iran, men inte den politiska utan den ekologiska.

Några timmar senare väcks jag av busschaufförens 

hesa röst: ”Abadeh! Någon som ska av i Abadeh?” Jag 
samlar ihop mina saker, kliver av bussen och bländas av 
den starka sommarsolen. Abadeh, en mindre stad med 
knappt 60 000 invånare belägen i de södra delarna av cen
trala Irans torra landskap, är mer känd för att den ligger 
mellan de större städerna Esfahan och Shiraz än för egna 
storverk. Men det finns en sak som har lockat mig hit – 
den mäktiga bergskedjan Zagros som med sina 1 600 km 
sträcker sig från Persiska viken i söder till centrala Iran.

förKLArAr MäNNISKANS NATUr KrISEN?
Som många andra blev jag uppslukad av klimatfrågan när 
den aktualiserades i slutet av 2006. Det som fångade min 
uppmärksamhet var att det naturvetenskapliga fältet 
lämnade sin till synes intellektuellt inavlade akademiska 
miljö och gjorde en radikal vändning. Klimatforskare 
som i åratal vistats på sina kontor, deltagit på seminarier, 
varit isolerade i sina laboratorier och studerat klimatdata 
blev över en natt inflytelserika opinionsbildare. Det be
rodde inte i första hand på undergångsscenarierna som 
forskarvärlden med ett stoiskt lugn delade med sig av, 

utan snarare på den ovanligt snabba förändringen i eko
systemen, något som sällan dokumenterats i vår tid.

De förändringar som nu observerades, studerades och 
inte minst upplevdes på olika platser i världen raserade 
den fiktiva muren mellan natur och samhälle. Ur rasmas
sorna framträdde bilden av ett intimt samband mellan 
ekologiska och sociala system. Bortsett från de snabba 
och oförutsägbara språngens karaktär berördes alltså yt
terligare dimensioner, varav en var den ekonomiska. För 
just den ovanliga förändringstakten synliggjorde mot
sättningarna i vårt nuvarande ekonomiska system, vilket 
tydliggjorde sambandet mellan de ekologiska omvand
lingarna och det sociopolitiska systemet. Bilden av na
turvetarens notoriskt samhälls och normbevarande strä
van bleknade och fram steg en radikal samhällsomvand
lare som ställde politiska krav på omställning. Denna 
oväntade effekt av debatten förde forskarna allt längre 
bort från universitetsvärldens förstoringsglas och klimat
modeller och kastade in dem i ett helt nytt fält – det poli
tiska. Ett fält som de kanske inte alltid behärskade så väl.

Forskarnas blinda fläck var maktanalysen, något som 

KLIMATeT IN på bARA 
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när QaShQainomadErna i iran gjordE Sin årliga Flytt till namdandalEn i 
ZagroSbErgEn år 2008 möttES dE av En kataStroF. torkan hadE gjort dEn 
gröna dalEn praktiSkt tagEt obEbolig. Foad rad har bESökt Ett av dE 
Folk varS livSStil hotaS av klimatFörändringarna.
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skulle få konsekvenser för den förda klimatpolitiken. En 
ständigt upprepad slutsats var att människan förstör kli
matet, en utsaga som få satte sig emot. För inte är det nå
gon annan levande varelse förutom människan som med 
sitt intellekt, sina händer och sina maskiner skapat det 
nuvarande samhällsystemet, samma system som pressar 
biosfären till bristningsgränsen. Utsagan är alltså sann, 
men den är oprecis.

I början av år 2007 presenterade FN:s klimatpanel sin 
fjärde rapport som försåg oss med tillräckliga kunskaper 
om den antropogena klimatförändringen, det vill säga 
den mänskliga klimatpåverkan. 

I rapporten drogs flera slutsatser, men framför allt två 
centrala: För det första att flera olika studier bekräftar en 
pågående ekologisk kris på vår planet, och för det andra 
att krisen inte är resultatet av ett cykliskt mönster, utan 
produkten av människans sätt att snabbt förbruka jor
dens resurser. Förändringarna är alltså inget utslag av en 
naturlig ordning som följer ett givet mönster, utan snara
re ett resultat av yttre påverkan. 

Krisens orsaker spårades till uppkomsten av ett pro
duktionssätt som var och är grundat på fossila energi
källpr, något som i sin tur kopplades till den ständigt 
 stigande energiförbrukningen och utsläppet av växt
husgaser.

Kunskapen om sambandet mellan ett allt större uttag 
av fossila bränslen och en allt större klimatpåverkan för
enklade förståelsen av storleksförhållandet mellan den 
rika världens historiska utsläpp och den fattiga världens 
ringa bidrag. Forskarnas förklaringsmodell hade inte 
mycket att säga om förhållandet mellan världens ekono
miska centrum och dess periferier. Deras analysverktyg 
kunde inte förklara kopplingen mellan klimatförändring
arna och den stora klyftan mellan olika delar av världen.

Nyfiken och aningen trött på deras upprepade tes om 
människans roll bestämde jag mig därför för att ta reda 
på: Kan människans natur förklara de ekologiska kriser
na? Jag åkte till bergstrakterna i södra centrala Iran, hem 
för Qashqainomaderna, för att lära mig mer. 

hEMMA hoS QAShQAINoMAdErNA
Efter ungefär en och en halv timmes väntan i gassande 
solsken kör en bil upp vid min sida och en man sticker ut 
huvudet. Han frågar artigt: Mohandes Rad? Ingenjör 
Rad, som jag kallas för, är en titel för alla med högskoleut
bildning. Det är Ali, guiden. Jag hoppar in i bilen och re
san fortsätter mot nomadernas boplatser i Zagrosbergen.

Den här regionen är känd för sina höga berg, sina heta 
vindar från närliggande saltöknar och i synnerhet för 
sina torrperioder. Utifrån det geografiska läget och de ar
keologiska fynden vet vi att det här området historiskt 
sett har fungerat som en förbifart mellan Västasien och 
Indusdalen i öster. Det finns också tecken på att noma
diska folkgrupper från Ryssland och Centralasien har 
levt och bosatt sig i områden kring Zagrosbergen alltse
dan boskapsskötande nomader dök upp för första gång
en för 10 000 år sedan. Än idag tar sig kolonner av no
madfolk hit varje sommar, reser sina tält och låter sina 
djur beta i de gräsgröna dalarna.

För Qashqaifolket är detta deras hem och de har erfa
renhet av utdragna torrperioder som gång på gång har 
hotat deras livsstil. Den som är på allas läppar är den 
ökända torkan år 1941 som ödelade allt i sin väg. Och 
mycket riktigt återfinns den sommaren i arkiven som re
gionens torraste sedan de lokala väderstationerna börja
de göra mätningar. Den varade ett år och en sådan torka 
hade inte dokumenterats sedan dess – fram till för två år 
sedan. Den här gången kom torkan för att stanna.

Senvåren 2008 inledde Qashqainomaderna den sed
vanliga flytten mot ett svalare klimat i Namdandalen i 
Zagrosbergen. De hade packat sina tält, lastat på sina 
djur, lämnat den kommande hettan i söder och begett sig 
norrut. Väl framme bevittnade de något nytt. Dalen som 
är känd för sina grönklädda bergsväggar, sitt kalla färsk
vatten som strömmar ner från bergstopparna och sin fris
ka luft hade omvandlats till ett grågult landskap som 
lämnat efter sig urgröpta spår där vattnet en gång passe
rat. Undergången låg framför dem.

NoMAdLIvET hoTAT
I FN:s klimatrapport redovisas flera olika scenarier om 
vad som kan hända om uppvärmningen tillåts fortgå. 
Den förändring som slår hårdast är just den extrema tor
kan som breder ut sig och slukar den bördiga jordbruks
marken, något som hotar miljontals människors överlev
nad, framför allt i torra och halvtorra regioner.

Den nomadiska livsstil som idag hotas av total ut
plåning har överlevt motgångar i flera hundratals år, allt 
från politiska omdaningar till ekologiska skiftningar, och 
har i stort sett varit oberoende av det övriga samhället. 
Men det finns en sak som nomaderna inte kan stå emot – 
en ihållande torka. Tillgången till vatten för både dem 
själva och för boskapen är en fråga om liv och död. Som
maren 2008 tvingades flera familjer välja mellan att sälja 
boskapen, överge nomadlivet och ansluta sig till den 
snabbt växande massan som bosätter sig i den urbana pe

riferin och som i bästa fall överlever på ströjobb, eller att 
stanna kvar och gå en säker död till mötes. Valet var en
kelt för de flesta och för de få som valde att stanna kvar 
blev det en svår balansgång mellan att sälja sina djur för 
att få inkomster och samtidigt behålla så många så möj
ligt för att inte äventyra avlingen.

Chauffören kör en bit uppför berget. Den sista biten 
får vi gå eftersom bilen inte kan ta sig fram på den steniga 
vägen. Efter en kortare vandring på 1 800 meters höjd 
syns enstaka resta tält. Under sommarhalvåret, när den 
outhärdliga värmen drar fram i södra Iran, bosätter sig 
nomaderna här. Detta är en flytt som planeras noga flera 
månader före avfärd. Nu, ett år senare, möts jag av ett 
torrt landskap med enstaka gröna fläckar. En uppgiven 
stämning har brett ut sig.

– Tidigare år har vi av nederbördsmängden och vin
darnas styrka under vintern kunnat beräkna hur somma
ren kommer att bli och då har vi kunnat bestämma exakt 
datum för flytten. Men de två senaste åren har våra be
räkningar slagit helt fel och våra spejare som åker i förväg 
för att göra den sista bedömningen har varit förtvivlade, 
säger AliAkbar Amiri.

– Om den här torkan håller i sig ett år till kommer det 
nomadiska livet att dö ut.

Uppvärmningen har inte några geografiska begräns
ningar. Den är projicerad på global nivå av den enkla an

ledningen att det är ett globalt fenomen, men de regio
ner som nu drabbas har inte lika stor del i de förändring
ar som de upplever. Qashqaifolket har i likhet med andra 
nomader historiskt sett stått för en oansenlig förbruk
ning av fossila bränslen och har alltså en obefintlig del i 
den kris som nu riskerar att utplåna deras livsbetingelser.

För ett otränat öga kan den globala uppvärmningen 
enkelt förklaras med människans destruktiva natur, med 
hennes vilja att erövra och förtingliga sin tillvaro. Men 
med en sådan ansats blundar man för ojämlikheten mel
lan människor, den historiskt ojämnt fördelade energi
konsumtionen och utsläppsmängden. Samma år som 
torkan tvingade nomaderna på knä lanserade biltill
verkaren Nissan en ny bensinslukande stadsjeep som 
passande nog kallades Qashqai. Motsättningen kan 
knappast bli tydligare än så. Detta är den ojämlika 
 relation som vårt ekonomiska system grundar sig på.

När jag går från tält till tält på bergsslätten och ned
tecknar vittnesmålen slår det mig hur påtaglig klimatför
ändringen faktiskt är. Hittills har det rört sig om datorsi
mulationer, framtidsscenarier och statistik. Nomaderna 
och andra människor som saknar medel att stå emot 
uppvärmningens följder har känt varenda variation i ne
derbördsmängden och varje rubbning i ekosystemen in 
på bara huden. En livskraftig klimatrörelse med ambition 
att förändra måste alltså rikta blicken åt annat håll.

”dEN föräNd
rING SoM SLår 
hårdAST är jUST 
dEN ExTrEMA 
TorKAN SoM 
brEdEr UT SIG 
oCh SLUKAr dEN 
bördIGA jord
brUKSMArKEN, 
NåGoT SoM ho
TAr MILjoNTALS 
MäNNISKorS 
övErLEvNAd...”

”KUNSKAPEN 
oM SAMbANdET 
MELLAN ETT ALLT 
STörrE UTTAG Av 
foSSILA bräNS
LEN oCh EN ALLT 
STörrE KLIMAT
PåvErKAN för
ENKLAdE för
STåELSEN Av 
dEN ojäMLIKA 
rELATIoNEN 
MELLAN dEN 
rIKA värLdENS 
hISTorISKA UT
SLäPP oCh dEN 
fATTIGA värL
dENS rINGA 
bIdrAG.”
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”dRAKKvINNAN”
drakkvinnan – Så kallaS bErnarditaS dE caStro mullEr i diplomatkrEtSar. dEn 
FilippinSka koordinatorn och FörhandlarEn För g77-gruppEn, Skärpt, kunnig och 
obEvEklig, är En av dE viktigaStE FörEträdarna För världEnS Fattiga ländEr i Fn:S 
klimatFörhandlingar. när FörvåningEn övEr att någon intrESSErar Sig För hEnnES 
SynpunktEr väl lagt Sig SättEr hon igång mEd att Förklara vad Som För utvEcklingS- 
ländErna Samman när SpElEt om klimatEt Ska avgöraS på dEn intErnationElla arEnan.

TExT: fLorENCIA 
rovIrA TorrES
rEdAKToNSMEdLEM

Foto: privat



 n är jag frågar Bernarditas Muller vad man kan 
vänta sig av nästa FNklimatkonferens i Mexiko 
City i år, talar hon inte om vad hon tror kom
mer att hända utan vad hon hoppas på. Ett ty
piskt diplomatsvar.

− Jag hoppas att det ska finnas tillräcklig politisk vilja 
för att implementera FN:s klimatkonvention fullt ut. 
 Något mindre diplomatiskt tillägger hon:

− Men det måste bli en transparent och inkluderande 
process. Inte som i Köpenhamn, det var väldigt nedslåen
de.

Det är inte lätt att stoppa Bernarditas Muller när hon 
väl börjat bygga sin argumentation. ”Inte sant?”, ”eller 
hur?”, ”är du med mig?” – med små retoriska frågor och 
talande exempel ser hon till att man lyssnar tills hon fört 
fram sin poäng. Och Bernarditas Muller har många po
änger att framföra. Som filippinsk diplomat har hon varit 
med och förhandlat klimatpolitik inom FN sedan star
ten, till och med före toppmötet i Rio de Janeiro 1992  
då FN:s klimatkonvention tillkom.

Mullers skicklighet och erfarenhet har gjort henne till 
en oumbärlig förhandlare för världens fattiga länder. 
Hon har nämligen koordinerat G77gruppen i klimat
förhandlingar (FNgruppen för 132 utvecklingsländer) 
och fortsätter att arbeta som expertrådgivare åt den filip
pinska regeringen i klimatfrågor trots att hon gick i pen
sion för två år sedan. 

I diplomatkretsar har hon fått smeknamnet ”drakkvin
nan” på grund av sin enträgenhet och uthållighet. Kort 
före klimattoppmötet i Köpenhamn i december förra 
året plockade den filippinska regeringen ut henne ur den 
filippinska förhandlingsdelegationen, efter påtryckningar 
från USA:s utrikesdepartement om man ska tro vissa 
rykten. Muller blev dock ombedd att ingå i den sudane
siska delegationen som koordinator för G77 då ord
förandeskapet för gruppen 2009 tillföll just Sudan.  
Hon tackade inte nej.

− G77 rymmer stor mångfald och många olika stånd
punkter, men vi har ett gemensamt intresse, och det är 
att FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet imple
menteras. Varför? För att våra länder är de mest sårbara 
för effekterna av förändringar i klimatet.

Muller upprepar det gång på gång. FN:s klimatkon
vention UNFCCC – det enda bindande klimatpolitiska 
avtal som finns – måste försvaras. Den har i princip alla 
världens länder ratificerat och det är inom ramen för den 
som FN:s klimatförhandlingar anordnas. För utveck
lingsländerna är klimatkonventionen viktig därför att 
dess artikel 3 fastslår principen om ländernas ”gemen
samma men differentierade ansvar” för att skydda kli
matsystemet. Enligt denna princip bär industriländerna 
det historiska huvudansvaret för klimatförändringarna.

− Enligt konventionen är de rättsligt bundna att stå 
för de ekonomiska insatser som krävs för att utvecklings
länderna ska kunna minska utsläppen av växthusgaser 
men kunna anpassa sig till de konkreta effekterna av kli

matförändringarna. Dessutom slår konventionen fast att 
matproduktion och hållbar utveckling måste garanteras. 
Konventionen säger att det vi som utvecklingsländer kan 
göra kommer att bero på vad industriländerna gör för oss 
i fråga om finansiering och tekniköverföring. Dessutom 
erkänner konventionen att den högsta prioriteten för ut
vecklingsländerna är fattigdomsbekämpning.

Klimatkonventionens betydelse för utvecklingslän
derna förklarar den kritik som G77 riktat mot den över
enskommelse som nåddes av en handfull länder under 
toppmötet i Köpenhamn.

− Köpenhamnsavtalet förhandlades fram vid sidan av 
den gängse FNprocessen. Det förnekar industriländer
nas historiska ansvar för utsläppen som konventionen 
slår fast. Det talas bara om dagens utsläppsnivåer. Men 
förnekar man industriländernas historiska ansvar förne
kar man samtidigt skyldigheten att stå för finansiering 
och tekniköverföring till de fattiga länderna. ”Varför ska 
jag betala om jag inte är ansvarig?”. 

Flera rika länder sade under toppmötet i Köpenhamn 
att de inte var beredda att utlova finansiering till utveck
lingsländerna förrän de bevisat att pengarna inte skulle 
gå förlorade genom att visa hur de tänker minska sina 
 utsläpp. Är inte detta ett rimligt krav?

− Men det är inte det som står i konventionen! Var ska 
ett utvecklingsland minska sina utsläpp? I matproduk
tion? I industriell utveckling? I jordbruk?! Väldigt många 
utvecklingsländer har inte möjlighet att vare sig minska 
sina utsläpp eller anpassa sig till de ändrade förhållanden 
som klimatförändringarna innebär för dem. Låt mig ge 
ett exempel: Under förhandlingar i Bangkok förra året 
drabbades Filippinerna av fyra supertyfoner inom loppet 
av en månad. På sex timmar öste det ner lika mycket regn 
som det normalt sett skulle ha gjort under en hel månad. 
Hela vår matodlingsareal förstördes. Vi är tvungna att 
importera ris. Hur ska vi kunna ägna oss åt att rapportera 
om minskade utsläpp? Vi behöver hjälp att anpassa vårt 
land efter förödelsen! Och hjälp till sådan anpassning är 
en del av det som industriländerna förbundit sig till ge
nom konventionen. Många utvecklingsländer har inte 
heller möjlighet att minska sina utsläpp, för de har inte 
något vetenskapligt samfund att tala om. Jag har varit i 
länder vars forskarsamfund ryms i ett enda rum! Teknik 
är centralt. Vi behöver vår del av det miljömässiga ut
rymmet för att kunna utvecklas, vilket till en början 
kommer att innebära att vi ökar våra utsläpp.

− De säger att vi inte gör någonting. När vi skulle för
handla fram Kyotoprotokollet sade EU och USA till oss: 
”För att kunna skjuta till pengar måste vi kunna visa för 
våra skattebetalare att utvecklingsländerna också gör nå
gonting”. ”OK”, sa jag, ”så att drunkna är inte nog?” De 
säger till mig: ”Du måste minska dina utsläpp!” ”Visst”, 
säger jag, ”så fort jag har slutat drunkna ska jag sätta 
igång!”

Även om klimatkonventionen är Bernarditas Mullers 
trumfkort är hon mycket kritisk till hur delar av konven

tionen implementerats. Det gäller till exempel de flexibla 
mekanismer för utsläppsminskning som ingår i Kyoto
protokollet. Genom de så kallade Clean Development 
Mechanisms, CDM, kan industriländer kvittera ut rättig
heter att göra utsläpp genom att anordna projekt som 
syftar till att minska utsläppen i ett utvecklingsland.

− Genom CDM hjälper utvecklingsländerna industri
länder att på ett flexibelt sätt uppnå sina mål för utsläpps
minskningar. Flexibilitet för vem? För industriländerna. 
Det är vi som gör ansträngningar till omställning åt dem!

Muller vill att man inom ramen för konventionen  
ska avtala om finansieringen av utvecklingsländernas 
 ansträngningar för att minska sina utsläpp och att an
passa sina samhällen till de nya klimatförhållandena.

− Som det ser ut idag kommer det mesta av finansie
ringen utifrån. Men de länder som tar emot dessa medel 
tvingas underkasta sig en rad villkor. Det är lån, lån! Vi 
skuldsätter oss alltmer varje gång Världsbanken vill vara 
snäll mot oss. Det kvittar hur snälla de blir, det är fortfa
rande lån. 

förhANdLINGArNA
I en grupp som omfattar 132 länder vore det konstigt om 
det inte fanns inbördes intressekonflikter. Muller menar 
att skiljelinjerna beror på att olika länder ställs inför olika 
problem.

− Inom G77 finns främst tre skiljelinjer. En regional; 
G77 har tre regionala undergrupper, en asiatisk, en lati
namerikansk och en afrikansk; en för särskilda intresse
grupper såsom Alliansen för små önationer; och en för 
oljeproducerande länder. Vi är långt ifrån alltid överens 
men vi får förhandla oss fram till en gemensam stånd
punkt.

Det sades att G77 blockerade förhandlingarna i 
 Köpenhamn och att det var de oljeproducerande 
 länderna som stod bakom, bland annat Sudan.  
Vad har du att säga om det?

− Sudan råkade vara ordförande för G77, därför peka
des Sudan ut med förevändningen att det är ett oljepro
ducerande land. Jag undrar vad de ska hitta på nu i år när 
ordförandeskapet har roterat. En sak måste klargöras, 
nämligen att det som sägs i G77:s namn är en ståndpunkt 
som vi har diskuterat fram mellan många olika länder. 
Det är en demokratisk process, inte något som jag eller 
någon annan råkade drömma natten innan.

Men finns det inte fog för misstro mot länder som 
Sudan, vars ekonomi till stor del är beroende av olje
produktion?

− Sudan är ett oljeproducerande land men det är ock
så ett väldigt fattigt land. Sudan lider av ökenspridning, 
det har ni säkert hört talas om. Sen är det som sagt väl
digt stor skillnad på om Sudan säger något som enskilt 
land och om Sudan säger något som ordförande för G77.

Det har påståtts att Kina genom sina investeringar i 
Afrika kunde utnyttja afrikanska länder för att argu
mentera för sin sak. Finns det inte en konflikt mellan 

afrikanska länders relation till Kina och utvecklings
ländernas behov av utsläppsminskningar?

− Jag var med i förhandlingarna. Den afrikanska grup
pen inom G77 kom fram till sin egen ståndpunkt utan 
Kina. Kina har ju enligt konventionen inga skyldigheter 
att minska sina utsläpp (på grund av sitt relativt ringa 
historiska bidrag till utsläppen). Varför skulle de då 
 behöva pressa de afrikanska länderna? De afrikanska län
derna utnyttjades inte av Kina, det var tvärtom. Industri
länderna använde sina pengar för att splittra G77, Stor
britannien i synnerhet. Den brittiska envoyén i Manila 
berättade för mig personligen att de kallat ihop en grupp 
svaga länder för att kunna sätta press på Kina och Indien. 
Industriländerna finansierade workshops i utvecklings
länder för att få handelsministrarna att sätta press på mil
jöministrarna. Jag fick reda på det när vår handelsminis
ter kontaktade oss på utrikesdepartementet för att fråga 
om ett klimatmöte som skulle anordnas.

När jag frågar Bernarditas Muller om vilka verktyg de 
fattiga länderna kan använda i förhandlingarna för att 
stärka sin position svarar hon ”siffror”. Det är först när 
konventionens principer tydliggörs i mätbara mål som 
de blir bindande. Muller hoppas på att ett bindande sys
tem med sanktionsmöjligheter för en gångs skull kan 
komma till stånd i Mexico City i år.

Trots motgångarna i Köpenhamn tar hon med sig ett 
positivt intryck därifrån.

 − Jag upplevde att utvecklingsländernas möjlighet att 
göra sig hörda blev större. Man lyssnade något mer på 
oss än vad man gjort förut. Att nå ut till medierna är cen
tralt. Ännu når vi inte fram och medierna skriver fortfa
rande om hur fattiga länder blockerar förhandlingarna. 
Men att journalister frågar om mina synpunkter är något 
helt nytt för mig och det började först efter att jag blev 
bortplockad från den filippinska delegationen. Frivillig
organisationerna har också varit till stor hjälp. De har 
spelat en viktig roll genom att klargöra för medierna vad 
som egentligen står på spel.

I klimatförhandlingarna handlar det för utvecklings
länderna om att inom ramen för en rättvis procedur få 
lov att diskutera och förhandla om sin egen framtid. 
Muller påpekar hur utvecklingsländer gång efter annan, 
både i förhandlingar och i det sätt på vilket de internatio
nella överenskommelserna om klimatet implementeras, 
förväntas acceptera det som de får serverat. Hon uttryck
er denna tanke med en vardagsmetafor.

− Ingen kan komma och säga ”Nu ska du ta och köpa 
den här klänningen och den är röd”. Men jag tycker inte 
om rött! Så kan man väl inte göra, eller hur?

Bernarditas Muller föredrar andra färger. 
− Gul är min favoritfärg på klänningar. Du förstår, jag 

har ett väldigt soligt sinne. Jag är optimist! Säger drak
kvinnan.

Om Muller har anledning att vara optimist så kanske 
resten av världen, efter lika ihärdiga ansträngningar, ock
så kan ha det.

”för UTvECK
LINGSLäNdErNA 
är KLIMATKoN
vENTIoNEN 
vIKTIG för ATT 
dEN I ArTIKEL 
3 fASTSLår 
PrINCIPEN 
oM LädErNAS 
’GEMENSAMMA 
MEN dIffEr
ENTIErAdE 
ANSvAr’ för ATT 
SKyddA KLIMAT
SySTEMET.”

”väLdIGT MåNGA 
UTvECKLINGS
LäNdEr hAr 
INTE MöjLIGhET 
ATT vArE SIG 
MINSKA SINA UT
SLäPP ELLEr AN
PASSA SIG TILL 
dE äNdrAdE 
förhåLLANdEN 
SoM KLIMATför
äNdrINGArNA 
INNEbär för 
dEM.”
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 September. En container på väg till Uganda med 70 
uttjänta kylskåp upptäcks i Göteborgs hamn efter 
att tullen slagit larm. 

Oktober. En liknande container fastnar i 
 Södertäljetullen. 90 kylskåp med ozonförstörande 

ämnen beslagtas.
– Kylskåp är vanligast. Dels för att det är dyrt att ta 

hand om dem på ett miljöriktigt sätt, men sen är det 
 också mycket koppar i kompressorerna som kan åter
vinnas. De är inte värda något i Sverige, tvärtom är det 
dyrt att ta hand om dem, säger Martin Johansson på Tull
verket i Göteborg och bläddrar i dagens inkomna fall: en 
container på väg till Gambia med en bil och  tvapparater. 

Ingen vet när den illegala dumpningen av uttjänta 
 produkter började, men det är hur som helst det senaste 
problemet i avfallshanteringens långa historia. Till en 
början användes avfall inom jordbruket, men när männi

skor flyttade in till städerna under industrialiseringen 
var detta inte längre möjligt. Lösningen på problemet var 
lika enkel som förödande: Avfallet skulle snabbt och en
kelt transporteras bort till soptippar, som vuxit i takt med 
industrisamhällets utveckling. Sedan kom efterkrigstidens 
konsumtionssamhälle, då andelen ickeorganiskt avfall 
började bli svårhanterligt. Samtidigt växte det fram en 
medvetenhet om återvinningens betydelse, både miljö
mässigt och samhällsekonomiskt. 

Men det var och är inte lönsamt att återvinna somliga 
produkter, framför allt inte elektronikskrot, som därför 
aldrig ingår i något kretslopp. Med den tekniska utveck
lingen och de årliga trendskiftena ställs problemet på sin 
spets: Elektronikavfallet ökar snabbare än samhällets för
måga att ta hand om det.

oLAGLIGA väGAr för AvfALLET 
Varje år producerar EUländerna 8,7 miljoner ton avfall. 
En fjärdedel samlas in för återvinning eller förstöring. 
Resten försvinner utan att någon vet exakt hur det går till. 
Det enda som man känner till är att avfallet samlas, slängs 
eller exporteras för återanvändning eller skrotning i län
der utanför EU. Hur mycket av detta avfall som exporte
ras illegalt är höljt i dunkel. En undersökning av Europas 
sex största hamnar från 2006 ger dock en fingervisning: 
hälften av avfallstransporterna är olagliga.

Även om det händer att större firmor ligger bakom de 
svenska sändningarna, rör det sig oftast om enskilda före
tagare. Martin Johansson säger att det förmodligen rör sig 
om en kedja, där större företag betalar för att få sitt avfall 
omhändertaget av smugglarna, även om man inte har 
lyckats belägga detta. 

– En container rymmer 100 kylskåp, det är inget man får 
av sina kompisar om man säger så. Personerna måste få 
tag i dem på återvinningscentraler eller affärer som tar 
emot kundernas gamla produkter. Det är en kedja som 
ligger utanför vår bevakning, säger han.

Men allt avfall som skickas utomlands är inte illegalt. 
1992 slöts ett avtal inom OECD, världens 30 ledande in
dustrinationer, för att underlätta den globala handeln 
med avfall som återvinns och återanvänds. Fokus i 
OECDavtalet ligger inte på miljöskydd, utan snarare på 
att underlätta handeln med avfall. Exempelvis exporterar 
Tyskland kärnbränsle som tas om hand av Sverige. För
hoppningen är att ökad handel ska ge ökad stimulans att 
återvinna och återanvända.

åTErvINNING – bArA När dET är LöNSAMT
Återvinning går hand i hand med miljönytta. Samtidigt är 
de ekonomiska fördelarna med att återvinna uppenbara: 
Om man framställer stål av återvunnet material sparar 
man exempelvis 75 procent energi jämfört med om man 
framställer stål av malm. Återvinningen drivs av ekono
miska intressen som vilket företag som helst. Vad händer 
med den gröna välviljan när det inte är lönsamt att åter
vinna?

Allt kan inte göras grönt när ekonomiska övervägan
den styr vad som återvinns och var det återvinns. Om vi 
tittar på återvinningsindustrins politiska ekonomi blir 
mönstret tydligt: när det kostar för mycket att plocka isär 
och återvinna uttjänta produkter skickas de istället iväg, 
lagligt eller olagligt. Världens fattiga länder används som 
dumpningsstationer som tar emot det vi konsumerar. En
ligt Naturvårdsverkets utredning från januari 2010 om 
elektroniskt avfall är trenden tydlig.

Under 2005 exporterade till exempel Europa 15 000 ton 
tvapparater till Ghana, Nigeria och Egypten. Med tanke 
på att det förtullade genomsnittsvärdet per tvapparat 
bara var en bråkdel av det vanliga försäljningspriset, finns 
det goda skäl att misstänka att en stor majoritet var avfall 
som maskerats. Notera att mängderna i det här exemplet 
bara gäller tvapparater. EU exporterar även använda da
torer, dataskärmar, cdspelare, mobiltelefoner, kylar och 
frysar med mera.

”SLIT oCh SLäNG”KoNSUMTIoN
Det senaste tillskottet i kampen mot den illegala exporten 
av elektroniskt avfall är EUdirektivet European Directive 
on Waste from Electrical and Electronics Equipment. Di
rektivet ålägger företagen att samla in och återvinna sina 
uttjänta elektroniska produkter. Direktivet har ännu inte 

eTT SKepp LASTAT 
Med AvfALL

Varje år växer det elektroniska sopberget som en cancertumör på västvärldens konsumtions 
samhälle. Mycket tas om hand av svenska återvinnare, men många uttjänta TVapparater  
och kylskåp skeppas iväg till uländer. När avfallshantering överlåts på marknaden styr den 
ekonomiska logiken. En insparad krona väger tyngre än ett kylskåp på en afrikansk soptipp.

TExT: ErIK 
PAULSSoN 
röNNbäCK &
johN åbErG
rEdAKTIoNSMEdLEMMAr

”… När dET 
KoSTAr för 
MyCKET ATT 
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oCh åTErvINNA 
UTTjäNTA Pro
dUKTEr SKICKAS 
dE ISTäLLET 
IväG, LAGLIGT 
ELLEr oLAGLIGT. 
värLdENS fATTI
GA LäNdEr AN
väNdS SoM 
dUMPNINGS
STATIoNEr…”
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verkställts i alla EUländer och i Sverige finner Natur
vårdsverket stora brister i den operativa tillsynen för att 
förhindra den illegala avfallsexporten, som av allt att döma 
ökar. Enligt Yahia Mahmoud, forskare vid Lunds universi
tet som studerat dumpning av elektroniskt avfall i Kame
run, går inte direktivet till botten med huvudproblemet – 
den illegala dumpningen av uttjänta elektronikprodukter.

– Det ger en teoretisk möjlighet till ökad kontroll, men 
det säger inget om våra konsumtionsmönster. Datorer och 
telefoner byts ut med en sådan hastighet att inte ens värl
dens rika länder hinner med att bygga upp en infrastruktur 
för att hantera avfallet. Så länge vi konsumerar som vi gör 
kommer problemet med all sannolikhet att finnas kvar. 
Det behövs produkter med längre livslängd, men sådana 
ryms inte inom den kapitalistiska ekonomin som smörjs 
av snabb konsumtion.

Det går också att finna en väg runt direktivet genom 
kryphål. Exempelvis får produkter som anses fungera lov 
att exporteras som begagnade varor, vilket är ett vanligt 
knep för att dölja avfallsdumpningen. Men även om det 
många gånger rör sig om ren dumpning är den faktiska ex
porten av begagnade elektroniska produkter en stor verk
samhet med tre huvudaktörer: organisationer och institu
tioner som menar väl, exempelvis skolor som byter ut sina 
datorer och skänker bort de gamla till välgörande ända
mål; affärsmän i väst som samlar på sig ”skrot” (dessa ingår 
i en lång tradition, som kan sägas ha börjat med exporten 
av begagnade bilar till fattiga länder); och affärsmän från 
uländerna själva med god insyn i det inhemska utbudet 
och efterfrågan.

väLvILjA hAMNAr På SoPTIPPEN
Handeln med begagnad elektronik kan tyckas harmlös. I 
många fall är begagnade varor den enda möjligheten för en 
familj att få tillgång till ny teknik. Men finns det uppenbara 
problem, säger Yahia Mahmoud. 

– Även om det som skickas är fungerande så har det en 
kort livslängd. Och hur ska ett land som Ghana kunna 
hantera skrotet om länder som Holland och Sverige har 
problem med sin egen elektronikåtervinning? Ju snabbare 
den teknologiska innovationen går, desto hastigare samlas 
avfall i länder som inte kan hantera det. Vi sitter på en tick
ande bomb.

Att de fattiga uländer som tar emot skrotet saknar in
frastruktur för att återvinna det står klart. Mycket hamnar 
på soptippar. Men det finns också pengar att tjäna, och här 
står personer längst ner på den sociala stegen för grovjob
bet, i många fall personer under 18 år. De länder som tar 
emot illegala avfallstransporter saknar ofta resurser för att 
återvinna avfallet på ett sätt som skyddar människor och 
miljö. Soporna bränns istället direkt på soptipparna i jakt 
på elektronikskrotets värdefulla metaller, som innehåller 
hälso och miljöfarliga ämnen som PCB, bromerade kemi
kalier och ozonnedbrytande ämnen.

På så sätt skeppar vi iväg miljontals odetonerade miljö
bomber varje år till de fattiga uländerna, som blivit den 

rika världens avfallskvarn. Men i det fördolda sker också 
en handel med gifter från västvärldens kemiindustri, där 
avfallet dumpas i havet eller staplas på hög på den afri
kanska landsbygden.

LIvSfArLIGA UTSLäPP
Den mest kända händelsen, just på grund av dess omfatt
ning, var när ett panamaregistretat skepp dumpade giftigt 
avfall utanför Elfenbenskusten 2006. Gifttunnorna inne
höll en blandning av fordonsbränsle och kaustiksoda och 
giftmolnet som drev in mot hamnstaden Abidjan dödade 
17 personer och skadade 30 000.

Mindre kända är den pågående handeln med och 
dumpningen av giftigt avfall i Somalia. Efter tsunamin 
2005 rapporterade FN:s miljöorganisation UNEP om ett 
stort antal giftbehållare som dumpats i Adenviken och 
som på grund av flodvågen spolats upp vid hamnstaden 
Puntlands stränder. Flera hundra människor i området 
blev förgiftade och kräktes blod, fick blödningar i mag
tarmkanalen och drabbades av hudförändringar.

Dumpningen i Somalia har pågått länge. Ända sedan 
landets statsapparat kollapsade 1991 har den 360 mil långa 
kusten blivit en soptipp för europeiska och asiatiska av
fallsdumpare. Enligt Ahmedou OuldAbdallah, som är 
FN:s sändebud i Somalia, finns det bevis för att det syste
matiskt dumpas giftigt avfall – till och med radioaktivt 
kärnavfall – i vattnet utanför Somalia.

vEM TAr ANSvAr?
Italien och Schweiz pekas ut som två av de främsta avsän
darländerna. Men mörkertalet är stort och det är långt från 
osannolikt att fler europeiska länder är inblandade, just på 
grund av hur verksamhetens lönsamhet. Enligt UNEP är 
kostnaden för det avfall som dumpas i Somalia cirka 2,5 
dollar per ton, jämfört med 1 000 dollar som det skulle ha 
kostat om avfallet hade tagits om hand i Europa.

Vissa marknadsaktörer har försökt ta ett större ansvar, 
där mobilföretagen Nokia och Ericsson ofta lyfts fram som 
goda förebilder. Datorjätten Apple har också gjort ett för
sök att öka medvetenheten om avfallsproblemet genom att 
flagga för att kunderna ska kunna lämna tillbaka sin gamla 
dator när de köper en ny. Men problemet kvarstår. 

Det kommer alltid att vara billigare att dumpa skrotet 
utomlands än att ta hand om det i en svensk återvinnings
fabrik. Yahia Mahmoud är tveksam till den ekonomiska 
logiken: 

– I vissa fall fungerar det kapitalistiska ekonomiska sys
temet på så sätt att företag måste ta hänsyn till vad konsu
menter kräver. Systemet drivs av konkurrens och olika ak
törer profilerar sig på olika sätt. Grön profilering är en ka
pitalistisk överlevnadsstrategi som blivit allt viktigare, men 
den är inte uppbyggd kring en ny medvetenhet. Diskursen 
om att vår planet är hotad har vuxit sig stark och är idag en 
del av marknadsföringen av olika produkter. Även om de 
skadliga gifterna skickas bort kommer de fortfarande att 
ackumuleras där de inte tas om hand.

”jU SNAbbArE 
dEN TEKNoLo
GISKA INNovA
TIoNEN Går, 
dESTo hASTI
GArE SAMLAS 
AvfALL I LäN
dEr SoM INTE 
KAN hANTErA 
dET. vI SITTEr 
På EN TICKAN
dE boMb.”
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RASKRIG 
I ITALIeN
I den lilla italienska staden Rosarno 
började året med de mest våld
samma raskravallerna i Europa på 
länge. Bilder på Rosarnobor som 
misshandlar afrikanska migrant
arbetare med järnrör har blottlagt 
den italienska rasismen. Manas 
medarbetare Francesco Alesi har 
besökt en annan invandrartät  
stad – Castel Volturno – dit många 
migranter tog sin tillflykt, men där 
förhållandena är desamma.

Moro MUsaH FrÅn 
eLFenbenskUsten 

arbe tar i  väX tHUs Där 
Han oDLar spenat oCH 

toMater. Han tJänar  
25 eUro oM Dagen.

översät tning:  
Linnea graDén

TExT: frANCESCo 
ALESI & CrISTIAN 
SPACCAPANICCCIA

foTo: frANCESCo 
ALESI 
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 jag tar på mig mina solglasögon och njuter av resan 
till Castel Volturno: storslagna kustlandskap som 
breder ut sig som stora vykort längs vägen. Jag 
njuter av samma utsikt som de romerska kejsarna 
beundrade när de reste samma väg för 2 000 år se

dan för att tillbringa sommaren i en vacker strandvilla. 
Jag är på väg till den plats varifrån nästan all frukt och 
alla grönsaker som man äter i staden kommer.

Väl framme möts jag av sopor som ligger slängda längs 
vägarna och klungor av människor vid busshållplatserna. 
De är alla mörkhyade. Nu är jag alltså här. Castel Voltur
no. Staden med större andel afrikansk befolkning än nå
gon annan europeisk stad. Enligt de officiella siffrorna 
har staden 24 000 invånare, varav 3 000 är invandrare. I 
verkligheten finns här ytterligare 20 000 ickeregistrerade 
migranter.

Mitt första stopp är Centro Fernandes, som grunda
des av katolska kyrkans hjälporganisation Caritas år 1996 
för att hjälpa invandrare. Afrikanerna i dagens Castel 
Volturno har ju knappast samma möjligheter som de ro
merska kejsarna en gång hade. Med undantag av solen 
har allting förändrats. Kustlinjen är en av Europas mest 
förorenade. Den stora pinjeskog som en gång sträckte sig 
två mil längs kusten har drunknat i tungt cement. Men 
framför allt finns de många invandrarna. De är fattiga, 

marginaliserade och illegala på grund av den mycket res
triktiva invandringslag som drevs igenom 2002 av minist
rarna Bossi och Fini (ledarna för Lega Nord respektive 
Nationella Alliansen). Centro Fernandes är till för dem 
som har svåra hälsoproblem eller som inte har mat eller 
någonstans att sova.

SLoGS NEr MEd KäPPAr
Här träffar jag Maxwell Amponsah, en 37årig man från 
Ghana som kom till Italien 2008 och till Castel Volturno 
nyligen. Han haltar och tre framtänder saknas. Fram till 
för någon månad sedan arbetade han i norra Italien, i 
Pordenone, för ett företag som fick minska personalstyr
kan när den ekonomiska krisen slog till förra sommaren. 
När detta hände bestämde han sig för att åka till Rosarno 
för att försöka få jobb med att skörda apelsiner – han och 
2 000 andra invandrare.

Under sina två månader i Rosarno har Maxwell jobbat 
i 36 dagar för 3 euro i timmen. Här tjänar han betydligt 
mindre än i Pordenone, men han är glad att han trots allt 
kan försörja sig. Efter arbetsdagen låser Maxwell och 
hans vänner in sig i sitt hus, eftersom det har hänt att in
vandrare överfallits på gatan. Men den 8 januari hann 
Maxwell inte hem från arbetet i tid. 

– Klockan halv fem var jag på väg hem från jobbet när 

min vän och jag blev omringade av tre unga killar på 
 mopeder. De slog mig med käppar, så illa att jag skadade 
höften svårt och tappade tre tänder.     

Dussintals andra afrikaner råkade ut för samma sak 
som Maxwell i Rosarno den dagen. Det som utlöste kon
flikten var en attack på en annan ghanan, som träffades av 
ett skott från ett luftgevär. De andra invandrarna fick 
snabbt reda på detta och organiserade genast en spontan 
protestaktion. Några av demonstranterna reagerade våld
samt på att ännu en person skadats, varpå några ungdo
mar från Rosarno, med den lokala maffians stöd, svarade 
med ännu mer våld. Sedan dess har de angripit alla in
vandrare de mött på gatan. Elva invandrare har fått föras 
till sjukhus som ett resultat av ungdomarnas ”bestraff
ningar”.

MIGrANTArbETArNAS ProTEST
Att immigranterna protesterade förvånade alla, eftersom 
våld mot de invandrare som arbetar med apelsinskörden 
förekommer varje år, men hittills har det tystats ned. I år 
däremot var situationen mer ansträngd redan från början 
på grund av arbetsbristen. Många invandrare fick inget 
arbete eftersom ett flertal markägare föredragit att låta 
apelsinerna sitta kvar på träden och ruttna. Eftersom 
fruktproduktionen i området varit mycket ojämn under 
de senaste åren har EU beslutat att från och med i år 
minska det ekonomiska stödet till Rosarno, med resulta
tet att man inte längre tycker att odlingen lönar sig. 
 Immigranternas redan svåra situation har alltså förvärrats 

i och med dessa minskade ekonomiska resurser och 
 arbetstillfällen, vilket var en av de utlösande faktorerna 
till protesterna.

Vid migranternas manifestation var Maxwell inte med, 
eftersom han arbetade vid det tillfället. 

Efter ett akutbesök på sjukhuset tvingades han lämna 
Rosarno, precis som alla de andra immigranterna. De fick 
ge sig av brådstörtat, med poliseskort, och tvingades 
dessutom lämna alla sina ägodelar i huset. Maxwell fick 
inte ens med sig den ynkliga lön på 470 euro som arbets
givaren fortfarande var skyldig honom. Utöver Maxwell 

ansU DaviD FrÅn 
eLFenbenskUsten 
arbe tar soM 
sprUtLaCkerare i 
staDen Caser ta.

Migranter saMLas pÅ  
eX CanapiFiCio, e t t 
soCiaLt Center i 
Caser ta.

”EfTEr ArbETS
dAGEN LåSEr 
MAxWELL oCh 
hANS väNNEr 
IN SIG I SITT hUS, 
EfTErSoM dET 
hAr häNT ATT 
INvANdrArE 
övErfALLITS 
På GATAN.”
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kom 200 migranter till Castel Volturno på flykt från 
 Rosarno.

Jag träffar en annan av dem. Han är fortfarande myck
et rädd och vill inte avslöja sitt namn. I år var han i Ro
sarno för tredje året i rad för att skörda frukt och grönsa
ker. 

– Jag deltog i manifestationen för att vi på något sätt 
måste reagera mot det våld som de invandrade arbetarna 
utsätts för i Rosarno. Varje år blir de angripna utan skäl 
och ingen säger något. Det verkar som om de tycker det 
är roligt. Nu hände det igen, och det uppkom en spontan 
manifestation, som också handlade om att kräva bättre 
arbetsförhållanden. Det enda vi begär är att få samma 
rättigheter som de italienska arbetarna.

Med mycket få undantag har de italienska medierna 
uteslutande rapporterat om migrantarbetarnas våldsam
ma revolt utan att informera om den sociala misär och de 
omänskliga arbetsförhållanden som låg bakom protester
na. 

Den ensidiga rapporteringen har fått de flesta italiena
re att sympatisera med sina landsmän i Rosarno i vad 
man uppfattar som deras rättfärdiga försök att försvara 
sig mot invandrarnas oprovocerade våldsamheter. Och 
regeringen har mer eller mindre godkänt situationen ge
nom att lägga skulden för konflikterna på de illegala in
vandrarna.

MAffIA, PoLITIKEr oCh oSErIöSA ArbETSGIvArE
Även om det mest är afrikaner som bor i Castel Volturno 
är det ingen trygg eller välkomnande plats för dem. I 

september 2008 dödade den lokala maffian sex afrikaner, 
varav en kan ha varit inblandad i droghandeln. De andra 
var säsongsarbetare. Detta ledde till en manifestation 
mot maffiaväldet. Det var den första i sitt slag mot maffi
an i Castel Volturno och bara immigranter deltog. 
Roverto Saviano, författare till storsäljaren Gomorra, 
tackar i en av sina texter immigranterna i Castel Volturno 
för att de ”kämpar för rättigheter som italienarna inte 
längre kämpar för”.

Men även när migrantarbetarna inte faller offer för 
maffian har de stora problem. Emanuela Borrelli arbetar 
på fackföreningen CGIL:s avdelning för migrationsfrå
gor. Hon menar att invandringslagen från 2002 har för
satt många invandrare, främst illegala, i en situation där 
arbetsgivarna kan kontrollera dem genom utpressning, 
vilket gör dem till lätta offer för förtryck och våld. Det 
har blivit vanligt att unga män utger sig för att vara poli
ser för att visitera invandrarna och ta deras pengar. Den 
som lyckas hitta ett arbete tjänar 25–30 euro per åtta tim
mars arbetsdag, utan minsta skydd eller garantier om det 
uppstår problem.

Det är alltså inte särskilt förvånande att invandringen 
är en viktig fråga för politikerna i Castel Volturno, sär
skilt i valkampanjerna. Den 28 mars är det dags att välja 
en ny borgmästare, och Antonio Scalzone, som var borg
mästare 2000–2005, har goda chanser att vinna. Scalzo
nes kontor ligger bara några meter från Centro Fernan
des.

– Mitt främsta mål som borgmästare blir att minska 
antalet invandrare här kraftigt, säger han och visar stolt 

upp ett brev till Inrikesdepartementet där han skriver: 
”Vi i Castel Volturno är nu redo att göra som man gjorde 
i Rosarno – att utkämpa ett gerillakrig för att skydda vårt 
område.” Scalzone gör ingen hemlighet av sitt förakt för 
Centro Fernandes, som enligt honom ”bär skulden till 
att Castel Volturno invaderats av utlänningar”. Brevet 
fortsätter: ”Det som de i själva verket är intresserade av 
är den ström av pengar som flyter in i solidaritetens 
namn. [...] Herr minister, ni är på god väg att befria oss 
från maffiaväldet, befria oss nu också från de illegala in
vandrarna [...].”

SoPor oCh SöNdErfALLANdE hUS
Pescopagano är ett kvarter där fyra av fem boende är 
 afrikaner. Gatorna är övergivna, husen håller på att falla  
i bitar, affärerna är stängda, skyltarna har tappat färgen, 
övergivna hundar dricker regnvatten ur pölar på gatorna. 
Sprickor har börjat bildas i de gamla murarna, och all
ting, allting, är omgivet av mängder av sopor. Jag inser att 
det som för de flesta av oss bara är skräp kan vara något 
mycket användbart för någon annan. Lägenheternas in
redning består av ett urval kasserade objekt som ren
gjorts och gjorts i ordning. Ofta används de till något 

helt annat än vad de var gjorda för: nöden har gjort afri
kanerna till fantasifulla designers och inredare. I ett hus 
bor fyra män i trettioårsåldern. En av dem, Gyapong från 
Ghana, håller på att laga fufu, en tjock gröt, i mörkret. I 
vårt välmående samhälle är sparsamhet en sällsynt dygd. 
Här hänger istället en tom sladd från taket – utan glöd
lampa sparar man nämligen på elräkningen. Det sista 
dagsljuset smyger sig in från korridoren och räcker precis 
för den som försöker överleva. Trots att det är kallt i hu
set är Kwasi, som kommer från Sudan, i badrummet och 
tvättar sig med vatten de värmt på spisen. Männen är 
trevliga och välkomnande och vill gärna berätta om sina 
problem, om svårigheten att få uppehållstillstånd, om 
trögheten i det byråkratiska systemet, om bristen på 
jobb, om rädslan för att bli arresterad för att man inte  
har rätt papper.

Innan Gyapong går och lägger sig tar han på sig en 
rosa badrock ovanpå kläderna. Inte för att det är det 
 senaste modet, säger han, utan för att det skyddar mot 
nattkylan.

Nästa morgon går vi upp halv fem för att ge oss ut och 
söka arbete. Men en man kommer in och talar om för oss 
att idag kommer ingenting att hända eftersom det regnar. 

”dE fICK GE 
SIG Av bråd
STörTAT, MEd 
PoLISESKorT, 
oCh TvINGAdES 
dESSUToM 
LäMNA ALLA 
SINA äGodELAr 
I hUSET.”

De t är tiDigt pÅ 
Morgonen i  p ianUra 
oCH appiaH väntar 
pÅ at t bLi  erbJUDen 
arbe te. pÅ skYLten 
bakoM HonoM stÅr 
De t ”boUn Lavoro” 
– nJUt av arbe te t.

MaX WeLL aMponsaH bor 
pÅ Centro FernanDes 
Där Han ÅterHäMtar sig 
eFter Den MissHanDeL 
soM Han Utsat tes För 
av itaLienare i  rosarno.
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Gyapong och jag går och lägger oss igen medan de andra 
två städar huset.

SLAvMArKNAdErNA
Två dagar senare går jag för att söka arbete tillsammans 
med Appiah, en 44årig ghanan som bott i Castel Voltur
no i åtta år. Vi går hemifrån tjugo över fem på morgonen. 
Det är fortfarande mörkt, men gryningsljuset börjar 
skymta vid horisonten. Himlen smälter ihop med gator
nas mörka asfalt. Små vågor i vattenpölarna på marken 
vittnar om att fler mörka figurer är på väg åt samma håll 
som vi. Framme vid busshållplatsen vid Via Domitiana 
möter vi ett tjugotal personer som står i en stelfrusen 
klunga. Ingen talar. Det beror på mörkret, säger jag till 
mig själv, på mörkret och väntandet. Det enda tecknet på 
civilisation är en bensinpump 200 meter bort. Vid den 
andra hållplatsen är bussen redan full, vid den tredje får 
de väntande knuffas och trängas för att komma ombord. 
Sedan kör bussen utan uppehåll till slutstationen, där 
alla går av för att hoppa på tåget till Neapel. Appiah be

stämmer sig för att kliva av vid Pianura, och ett tiotal 
personer följer hans exempel. ”Vi går av här, för här finns 
det gott om marknader”. Marknaderna, de olagliga sam
lingspunkterna för dem som kan erbjuda arbete, är en 
bekväm institution för den som söker slavar. 

När klockan närmar sig sju har dagsljuset brutit in, 
och vi väntar spänt på att någon ska dyka upp vid väg
kanten och erbjuda oss arbete för dagen. Två timmar se
nare har ännu ingen stannat till vid oss. Det är iskallt och 
vi har inte ätit frukost ännu. Klockan halv tio är bara ett 
fåtal hoppfulla kvar, de andra har redan tagit tåget hem. 
Appiah tar med mig runt för att visa hur många markna
der som finns i området, och jag förstår att det är väldigt 
många som lever som han. Så många män som står i kö 
på slavmarknaden. 

På vägen hem till Castel Volturno är bussen lika full 
igen och tystnaden lika kompakt. Först imorgon kan 
hoppet tändas igen, tillsammans med solen som nu 
 kastar sina strålar över våra hemvändande ryggar, över 
Via Domitiana, de romerska kejsarnas väg.

iMMigranter arbe tar  
pÅ en Åker i  CasaL Di 
prinCipe i  provinsen 
Caser ta.

pÅ 70-taLe t var pesCo-pag a n o e n e X k LU s i v 
s e M e s t e r o r t,  M e n U nDer 90-taLe t breDDe 
brot tsLigHe ten Ut s ig oCH oMrÅDe ts statUs 
sJönk . iDag HYr De itaLiensk a FastigHe ts-
ägarna Ut HUsen tiLL aFrik ansk a Migranter.

Ilskan hos hundratals afrikanska migranter 
exploderade den 8 januari i Rosarno, en liten 
stad i den förhållandevis fattiga jordbruks- 
regionen Kampanien i södra Italien. Allt började 
när några ungdomar sköt med luftgevär mot en 
grupp lantbruksarbetande migranter. Incidenten 
utlöste protester och upplopp. En grupp immi- 
granter konfronterade polis och lokalbefolkning, 
slog sönder skyltfönster och förstörde och satte 
eld på bilar. Efteråt genomförde en del av 
lokalbefolkningen en häxjakt på immigranter 
genom att brutalt slå ner dem med järnrör och 
köra över dem med bilar. Över 60 personer 
uppges ha skadats. Många migrantarbetare 
flydde Rosarno och polisen satte över 1 000  
i bussar och tåg för evakuering till förvar.

fAKTA/
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fåNGAR  
I fRIheTeNS  
LANd
dE har blåStäll, är inlåSta 24 timmar om 
dygnEt och har blivit Fråntagna alla Sina 
tillhörighEtEr. några av dEm är aSylSökandE, 
andra har lEvt i uSa utan pappEr i FlEra år innan 
dE åkt FaSt. och EFtEr attackEn mot World 
tradE cEntEr 2001 har antalEt FörvarStagna 
mEr än FördubblatS – undEr 2009 Satt cirka 
400 000 pErSonEr inlåSta i amErikanSka Förvar. 

TExT&foTo 
NATAChA LóPEz
rEdAKTIoNSSEKrETErArE
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 v arje lördag klockan åtta på morgonen åker en 
minibuss från kyrkan Riverside Church i övre 
Manhattan till Elizabeth Detention Center i 
New Jersey – ett förvar som drivs av det priva
ta företaget Corrections Corporation of Ame

rica, som också driver fängelser.
Denna morgon är det Carol Fouke som kör. Hon är 

en kvinna i 60årsåldern och var en av initiativtagarna 
till den kristna organisationen Sojourners så kallade be
söksverksamhet. De tre andra i bilen är alla runt 30 och 
har bara varit ”besökare” i några månader.

Alla är enkelt klädda, eller till och med nedklädda, i 
långbyxor och tshirt. De förklarar att det beror på be
stämmelserna på förvaret – besökarna måste täcka axlar 
och knän. ”Som i kyrkan”, säger jag. ”Åh, nej, det är 
mycket värre”, svarar Carol Fouke.

Färden till Elizabeth Detention Center tar lång tid. 
Förvaret har tidigare varit en lagerlokal och ligger i ett 
industriområde. De flesta amerikanska förvar ligger på 
ödsliga platser och få känner ens till att de finns.

Väl framme ser vi en gul tegelbyggnad med ameri
kanska flaggor vid ingången. Fönstren är förtäckta med 
tegelstenar. Vi har tur, för idag är det ingen kö i väntsa
len, som vanligtvis är överfylld av folk som ofta åkt 
långa sträckor för att hälsa på någon familjemedlem. 
Det händer också att långväga besökare inte får komma 
in för att personalen just den dagen genomför en kon
trollräkning av de förvarstagna.

För att komma in tvingas vi lämna våra pass till en 
vakt som säger att vi nästa gång inte får ta med några 
kollegieblock eller böcker. Vi går in i ett litet rum med 
två tjocka metalldörrar. 

Bakom oss stängs den ena och först några sekunder 
senare öppnas den andra. Besöksrummet har vita väg
gar och en korridor med ett tiotal bås, likt ett öppet 
kontorslandskap – på vänster sida kommer de manliga 
intagna, på höger de kvinnliga. Närmast dörren finns en 
stor väggmålning av Frihetsgudinnan, den amerikanska 
flaggan och tvillingtornen som förstördes i terrorattack
en 2001. Det är de förvarstagna som har målat den. 
Längsmed väggarna finns övervakningskameror och 
mellan oss och de asylsökande tjocka plexiglasskivor.

Det tar några minuter innan de asylsökande kommer 
ut. Alla bär likadana blåa dräkter med vita tshirts under 
och alla har ett plastarmband runt handleden med ett 
registreringsnummer på. Carol manar mig att slå mig 
ner bredvid henne och prata med Ali från Liberia.

LIvET INNE På förvArET
Ali berättar om sitt hemland och kriget han har flytt 
ifrån. När jag träffar honom har han varit på förvaret i 
fem månader. Hans plan var att hälsa på vänner i USA 
och sedan försöka stanna. Han flög till landet utan en 
tanke på att han kunde bli stoppad. Ali hade aldrig hört 
talas om de amerikanska förvaren. Men han hann bara 
gå av planet innan han blev stoppad av polis som tog 

honom till Elizabeth. ”Så det har varit traumatiserande”, 
säger han, ”att hamna här”.

I ett bås en bit bort från oss sitter en ung man från 
Latinamerika och på andra sidan glaset hans fru, hen
nes föräldrar och det unga parets bebis, inte ens ett år 
gammal. Mamman leker med barnet genom att gunga 
honom fram och tillbaka mot fönstret. När han börjar 
gråta säger Ali: ”Det påminner mig om min son, att 
höra honom gråta.” Alis son var bara någon månad gam
mal när Ali åkte till USA.

Dagarna i förvar är alla varandra lika. Ali jobbar i 
tvätteriet fem till sju timmar om dagen (han vet inte 
riktigt hur långa arbetsdagarna är, han verkar inte bry 
sig). Sedan tittar han på tv och läser bibeln. Enligt lagen 
har de förvarstagna rätt att vara utomhus en timme om 
dagen, men på Elizabeth finns ingen gård. Istället får de 
tillbringa en timme i något som kallas ”utomhusrekrea
tionsrum” – ett rum som visserligen saknar tak, men 
har golv och fyra väggar.

När drygt en timme har gått kommer en vakt och 
meddelar att besökstiden är över. Ali sätter sin hand 
mot glaset och ler. Jag besvarar gesten och undrar vad 
det där plexiglaset egentligen är till för.

SES SoM PoTENTIELLA TErrorISTEr
David Fraccaro är präst och har länge hållit i Sojourners 
besök på Elizabeth Detention Center, en verksamhet 
som började för drygt tio år sedan. Sojourners besöker 
huvudsakligen de förvarstagna som är asylsökande, ef
tersom dessa oftast inte har familj eller vänner i USA 
som kan hälsa på dem.

– Verksamheten går ut på att bekräfta deras männis
kovärde, säger David, att låta dem få veta att vi bryr oss.

Sojourners försöker också, tillsammans med andra 
organisationer, propagera för alternativ till förvaren. Ett 
som används i USA idag är fotboja. Asylsökande som 
kan bevisa att de har någonstans att bo kan få slippa för
varet mot att de befinner sig på den adress där de är 
skrivna minst tio timmar om dagen.

– Det behövs alternativ till förvaren. Fotboja är ett 
steg i rätt riktning i alla fall, även om det inte är det op
timala, säger David Fraccaro.

De amerikanska förvaren inrättades i sin nuvarande 
form av president Clinton 1996. Sedan dess har antalet 
förvarstagna ständigt ökat, trots att antalet asylsökande 
har minskat rejält de senaste åren. Tydligt är att attack
en mot World Trade Center har fått stora konsekvenser 
för den amerikanska migrationspolitiken. Frågor om in
vandring och nationell säkerhet ligger numera under 
samma myndighet – Department of Homeland Securi
ty eller på svenska ”Departementet för inrikes säker
het”. Och idén om preventivt förvar har fått fäste – asyl
sökande ses som potentiella terrorister och hålls därför 
i regel i förvar tills deras asylansökan har prövats. Något 
som kan ta allt från någon månad till drygt fyra år. Väl
digt få får asyl och frivilligorganisationer som Deten

tion Watch Network har kritiserat hanteringen av asyl
ärendena. En tredjedel av de asylsökande får till exempel 
inte träffa någon advokat. Problemet är att de förvarstag
nas rättigheter inte ens diskuteras, menar David Fraccaro.

– Förvaren är en ickefråga i samhället, så de förvars
tagna får inte ens det de har rätt till. De kan inte göra sin 
röst hörd. Ett tecken på det är att hela 80 procent av de 
förvarstagna i vissa delstater får stanna i landet, medan 
siffran för de förvarstagna på Elisabeth är 5 procent. Det 
finns ingen rättssäkerhet.

KrAv På föräNdrINGAr
Det finns också skrämmande rapporter om fysisk och 
psykisk misshandel av dem som sitter i förvar och doku
menterade brister i vården av dem.

– Vi kräver en förändring av vården. Det har skett 84 
dödsfall under de senaste fem åren på grund av brist på 
nödvändig hälso och sjukvård. Det finns ett reglemente 
för hur förvaren ska fungera men problemet är att det inte 
finns transparens och att reglementet inte är tvingande, 
berättar David Fraccaro.

Sojourners erbjuder inte dem som de besöker någon 
hjälp med deras asylansökningar eftersom man saknar ju
ridiska kunskaper. Men utöver det rent humanitära syftet 
med Sojourners besök av de förvarstagna har verksamhe
ten också ett annat viktigt syfte, påpekar Carol Fouke.

– Jag tror det är viktigt att vi som besöker folk i förva
ren förespråkar en förändring, för vi har sett hur det är 
där.

I augusti förra året meddelade Department of Home
land Security och U.S. Immigration and Customs Enfor
cement att förvaren ska reformeras. De ska bland annat 
bli mer transparenta och få en bättre standard för att ga
rantera att de förvarstagnas rättigheter respekteras. Men 
David Fraccaro är rädd att förändringarna kommer att ta 
lång tid. 

Det blir i slutändan ändå upp till ledningen för vart och 
ett av förvaren att genomföra dem genom att utbilda sin 
personal och ändra attityderna.

– För att de här förändringarna ska genomföras kom
mer det att krävas mer än en nedtecknad policy, en ge
nomgripande förändring av kulturen på de förvar som 
finns i hela USA.

David hoppas desto mer på de organisationer som 
kämpar för migranters rättigheter men tror att de behöver 
samarbeta mer framöver.

– I USA har olika organisationer som jobbar med de 
här frågorna just börjat bli medvetna om varandra och 
samarbeta. Vi behöver göra det internationellt också. Vår 
värld är sammankopplad på ett sätt som gör att alla våra 
gränser bryts ner. Därför behövs det en global rörelse för 
migranters rättigheter.

 ”ENLIGT LAGEN 
hAr dE förvArS
TAGNA räTT ATT 
vArA UToMhUS 
EN TIMME oM 
dAGEN, MEN På 
ELIzAbETh fINNS 
INGEN Gård. 
ISTäLLET får dE 
TILLbrINGA EN 
TIMME I NåGoT 
SoM KALLAS 
’UToMhUS
rEKrEATIoNS
rUM’…”

Elizabeth Detention 
Center har kapacitet 
att ta emot 350 
personer men det 
finns förvar som har 
plats för 1 000 
personer.

Det finns 400 
förvar i USA – cirka 
hälften är fängelser, 
men de förvarstagna 
hålls då oftast i 
separata avdelningar, 
avskilda från fångarna.

Sojourners är en 
kristen organisation 
men har en policy om 
att inte prata religion 
med de asylsökande  
som de besöker om de 
inte själva vill det. 

Det finns flera olika 
grupper i USA som 
besöker folk i förvar. 
Men långtifrån alla 
förvar tar emot 
besökare.

fAKTA/

bli en 
sponsor 
du också!
Bli sponsor till MANA! Genom att sponsra MANA hjälper ditt företag eller din organi
sation till att skapa ett mer tolerant samhälle. Välj mellan flera alternativ på årsbasis och 
kontakta oss för mer information. Ditt företag eller organisations logga kommer att 
publiceras i varje nummer av tidskriften och på vår hemsida.
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 den inledande protesten har Faïza Guène fått upp
repa ett antal gånger efter sitt omtumlande ge
nombrott med debutromanen Kiffe Kiffe imorgon 
(2004). Hon var 19 och bodde kvar i föräldrarnas 
förortstrea nordost om Paris när boken gavs ut 

och snabbt började klättra på försäljningslistorna – till 
häpnad och ibland förtret för mer etablerade kulturutöva
re.

– Så där får inte det ädla franska språket behandlas, an
sågs det till höger och vänster. 

Känns debatten igen? Men trots de förmanande pek
pinnarna spred sig ryktet om den roliga förortsskildring
en – skriven på gatans eget språk. Inte minst i städernas 
kransområden där ungdomarna kände igen sig i tankar, 
situationer, miljöer och jargong.

Själv är Faïza glad över att ha lockat åtskilliga bokskyg
ga ungdomar att slå sig ned i läshörnan.

– Jag hoppas att andra tar efter och börjar skriva om sin 

vardag, säger hon under ett tillfälligt besök i Malmö där 
hon stannat till för att berätta om böckerna.

Kiffe Kiffe imorgon handlar om Doria, 16 år, vars pappa 
återvänt till Marocko för att hitta en yngre hustru. Hand
lingen utspelar sig, precis som i efterföljarna, i en Parisför
ort till stor del befolkad av invånare med nordafrikanska 
rötter.

Faïza Guène har mycket att ta av. Hennes föräldrar 
kommer från västra Algeriet. 1952 värvades pappan, Ab
delhamid Guène, som 17åring av franska rekryterare som 
kom till byn på spaning efter billig arbetskraft. Han jobba
de först som gruvarbetare i norra Frankrike men blev snart 
murare på byggen runt Paris där han på avstånd fick upp
leva hur landsmännen frigjorde sig från det franska kolo
nialstyret. Efter 30 år i det nya landet gifte han sig med en 
kvinna från hemtrakterna, den 15 år yngre Khadra Kadri. 
Hon kunde knappt ett ord franska när paret bosatte sig i 
ett litet kyffe i förstaden Bobigny nordost om  Paris.

– nEj, jag är intE FörStadEnS röSt, SägEr FaïZa guènE mEd aningEn Skärpa i 
röStEn.mEn dEt är Samma vardagliga, Föga gloriöSa FörortSbor hon på nytt 
bESkrivEr Så obSErvant och prEciSt i Sin SEnaStE bok, ”SiSta bEStäll ningEn på 
balto”, Som nySS kommit ut på SvEnSka.

TExT&foTo:  
ANdErS GröNLUNd
frILANSjoUrNALIST

”Om inget förändras 
blir det nya revolter”
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61 När Faïza var åtta flyttade trebarnsfamiljen till 
 bostadsområdet Les Courtillières i grannstaden 
Pantin, där hon växte upp. För syskonen kändes lägenheten på tredje planet i sexvåningslängan 
som rena lyxen.

Kiffe kiffe imorgon är späckad av verlan, det baklängesspråk som av och till snackas kompisar emellan i de franska förorterna.
Texten är dessutom kryddad med arabiska uttryck, slangord och andra influenser och skiljer sig därmed totalt från den högtravande standardfranska som annars utgör den litterära normen.
Lotta Riad, som översatt böckerna till svenska, har lyckats med den svåra uppgiften att hitta tonen utan att konstla till det.
– Vi hade en del kontakter och efteråt har jag förstått att hon verkligen har gjort det bra, säger Faïza Guène.Ordet verlan är en omvändning av l’envers, som  betyder just tvärtom.
– I början var det ett sätt att säga saker utan att lärare och föräldrar skulle förstå. Idag har en del av orden tagits upp i franskan och används av alla.
Använder du fortfarande verlan?
– Inte så ofta. Då och då dimper det ned ett ord. När Faïza skrev debutboken var hon bara 17. 
– Att jag blev upptäckt var bara tur. Det finns många i förorterna som skriver. Men de får sällan någon uppmärksamhet. Ingen väntar sig någonting därifrån.
Själv hade hon inga författardrömmar, men älskade att skriva ned vassa iakttagelser om sådant som hände runt omkring – just sådana skruvade, dråpliga och välfångade ögonblicksbilder som har blivit hennes specialitet.
– Jag klottrade ned något varje dag. Hade jag ont om tid så blev det i alla fall några meningar.
Som 13åring gick Faïza med i Les Engraineurs, en filmverkstad för ungdomar som drivs med myndigheternas stöd. 

– Ledaren, Boris Seguin, lärde oss hur man skriver manus.
Faïza gjorde sex kortfilmer, de flesta fiktiva berättelser om ungdomars tillvaro i förorten. En dag fick Seguin syn på en bunt med 30 handskrivna blad som Faïza hade med sig. Han började läsa och drogs med av den rappa dialogen och det kreativa vardagsspråket, delvis på verlan. Han bad att få visa anteckningarna för sin syster på bokförlaget Hachette. 

– En vecka senare skrev vi kontrakt, det var en overklig känsla, konstaterar Faïza Guène.
 Boris Seguin är lärare i franska. Men Faïza poängterar att det inte var i skolan hon fick uppskattning för sina berättelser. 
– Där fick jag alltid kommentarer som: ”så kan man inte skriva” och ”tänk på språket”. Sidorna var fulla av rättelser.
Idag har Kiffe kiffe imorgon översatts till 27 språk.  Enbart i Frankrike lär den ha sålt runt 400 000 exemplar.Faïza Guène värjer sig mot rollen som symbol för förortsungdom med invandrarbakgrund.
– Jag för inte någon annans talan och går inte i ledband. Var och en har sitt jobb, och mitt är att skriva. Det enda jag vill är att berätta historier. Jag sysslar med underhållning. Inte med att uppfostra andra eller propagera.Faïza Guène säger att hon inte är någon politisk författare, men döljer inte sin indignation och kluvenhet. Samtidigt som hon älskar Pantin och människorna där, avskyr hon de osynliga hinder som ligger i vägen för delaktighet.

– Trots att Paris är så nära, är det mentala avståndet stort. I folks huvud är Paris en annan värld. Ingen känner sig hemma där. 
 Ungdomarna i Faïza Guènes böcker tittar ständigt på tv. Dagens snack handlar ofta om tönten som vann senaste allvetartävlingen, eller om hon, den mulliga, som vann alla pengarna i Lyckohjulet.

– Jag såg själv en massa TV i den åldern. Du måste för

stå hur livet i förorten är, den sociala miljön. Det finns 

inga bibliotek, inga biografer och de flesta har inga böck

er hemma. TVrutan blir ett fönster mot omvärlden.

Sett från förorten är det traditionella franska samhället 

enligt Faïza Guène onåbart och stängt: Utan kontakter 

och rätt bakgrund öppnas inga dörrar.

Är du oroad över rasismen?

– Oroad är inte rätta ordet. Men den finns där hela ti

den. Den är ett faktum. Vissa människor accepterar inte 

att andra är annorlunda än de själva. Sånt gör dem rädda.

– Du går och söker jobb. Tar med alla papper och gör 

allt för att passa in. Chefen säger att profilen ser bra ut. 

Men ... Det finns alltid något annat hinder om du inte har 

rätt sorts namn.
– Rasismen finns inte på papper, den är väldigt svår att 

komma åt. Den måste bekämpas. Men att ändra på män

niskor är svårt.
– Det är hemskt att säga för en person i min ålder, men 

på den punkten är jag pessimist.

Kiffe Kiffe i morgon skrevs före ungdomsrevolten 2005 

som började just i Paris nordöstra förorter. Faïza Guènes 

andra bok, Drömmar för dårar, speglar däremot tillstån

det efter att röken från bränderna har skingrats. Där 

tränger hon djupare in i de sociala återvändsgränderna.

24åriga huvudpersonen Ahlème (arabiska för dröm) 

ägnar en stor del av sin tid åt att försöka ordna förlängt 

uppehållstillstånd, men reglerna och rutinerna har 

krånglats till så mycket som möjligt för att försvåra en 

fortsatt vistelse i landet. Men även i en snurrig värld är 

det tillåtet att drömma.
Var fanns du själv när allt exploderade?

– Jag och några andra från Les Engraineurs var ute på 

gatorna och filmade för fullt.

Och det var sällan brinnande bilar och flygande  

 gatstenar som hamnade i fokus.

– Nej, det var polisens ständiga provokationer. De var 

väldigt aggressiva. Vad som helst kunde hända.

Var det rätt att revoltera?
– För det första: vilken revolt menar du? 2005? Lik

nande saker har hänt gång på gång.

– Min uppfattning är att revolter är oundvikliga så 

länge ingenting förändras. Så länge man inte gör något åt 

diskriminering, utanförskap och provokationer.

– Stängs möjligheterna, ser folk ingen utväg. Samti

digt omger sig andra med lyx. Det gör mig väldigt arg. 

Det är fruktansvärt orättvist.

  I nyutkomna Sista beställningen på Balto ligger bar

ägaren Jojo död och blodig på golvet i sin servering redan 

i första avsnittet. Men han kastar sin skugga över de fort

satta händelserna.
 Kan man kalla boken en kriminalroman? 

– Ja, men det är en parodi. Det har många kritiker inte 

förstått.
– Har du spelat Cluedo? Det här är samma sak. Vi är i 

en liten håla där ingenting händer. Plötsligt sker ett brott. 

Vem är skyldig? Vi får träffa de misstänkta en efter en, 

och höra vad de säger i polisförhören.

Du har ett arabiskt arv och ett franskt – väger de lika 

tungt?
– Det går inte att räkna på det viset. Människor kan 

inte göras till statistik. Jag är en blandning av båda. För 

mig är det en bra sak. Att ha inslag från olika kulturer är 

vackert och färgrikt. Det är en tillgång. 

”rASISMEN fINNS INTE På 
PAPPEr, dEN är väLdIGT 
Svår ATT KoMMA åT. dEN 
MåSTE bEKäMPAS. MEN ATT 
äNdrA På MäNNISKor är 
SvårT.”

”ATT hA INSLAG fråN oLIKA 
KULTUrEr är vACKEr oCh
färGrIKT. dET är EN TILLGåNG.”

 ”SETT fråN förorTEN är dET 
TrAdITIoNELLA frANSKA SAM
häLLET ENLIGT fAïzA GUèNE 
oNåbArT oCh STäNGT: UTAN 
KoNTAKTEr oCh räTT bAK
GrUNd öPPNAS INGA dörrAr.”
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hANdbOK föR  
uNGA feMINISTeR
Nyligen släppte antirasistiska och feministiska tankesmedjan  
Interfem Sveriges första Makthandbok för unga feminister som  
(be)möter rasism och sexism i föreningslivet. Den 100sidiga 
makthandbokens ambition är att ta upp både de teoretiska och  
de praktiska aspekterna av maktförhållanden inom organisa  
tioner. Mana har träffat Sissela Nordling Blanco, medlem i  
Interfem och huvudredaktör för makthandboken.
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Dokumentären 
skildrar en upp-
väckelsevåg bland 
unga muslimer i USA 
med en stark hän-
givelse till punken 
samt födelsen av 
kollektivet The 
Taqwacores. Här 
erbjuds en fantastisk 
irrfärd i kategori-
seringarnas anarki. 
Den postkoloniala 
teorins motstånd 
mot essentialisering 
av kulturell och 
etnisk tillhörighet får 
här en klar innebörd.

Kollektivet skapar 
en solid samhörighet 
mellan människor 
med den gemen-
samma nämnaren att 
långfingret riktas åt 
båda hållen; mot den 
rigida tolkningen av 
islam och mot väster-
landets hat mot 
den samma. Punken 
blir en gemenskapens 
praktik och får en 
fördomsfull majo-
ritets befolkning och 
ett konservativt 
muslimskt kollektiv 
att gapa av häpnad, 
om de inte direkt tar 
till vapen.

Fullständigt och 
oemotståndligt 
vackert!

 
 

 

Nazem Tahvilzadeh

fILM

TAQWACorE – ThE
bIrTh of 
PUNK ISLAM
regi: oMar 
MaJeeD

För mig har Stefan 
Jonssons kritiska 
texter alltid varit 
mjuka som en 
dunkudde. En trygg 
plats att luta huvudet 
mot och låta orden 
sakta flyta in i med- 
vetandet som 
honung. Men för 
dem som kritiken 
riktas mot är texterna 
sylvassa. Här samlas 
några av forskaren, 
debattören, kritikern, 
journalisten, anti- 
rasisten och marx- 
isten Jonssons essäer 
som en liten summ-
ering av hans verk. 
De essäer som lyser 
starkast är ”Rasister 
är vi allihopa”, där 
den svenska rasismen 
teoretiseras, och ”Är 
du marxist?”, där 
Jonsson vrider och 
vänder på frågan om 
huruvida marxismen 
har en samtida bär- 
kraft. Utan pardon, 
med största omsorg 
och eftertanke, fri- 
lägger Jonsson 
perspektiv på en 
världsordning som  
är i behov av radikal 
omstöpning. Ofta 
med post kolo niala 
glasögon lyckas han 
träffa huvudet på 
spiken i analyser av 
både historiska och 
nutida fenomen. 
Dessa texter måste 
läsas.

 
 
 

Nazem Tahvilzadeh

böCKEr

av stefan Jonsson
norstedts

rAPPorT fråN 
SoPorNAS 
PLANET: 
KrITISKA ESSäEr  ’’boken är ett sätt för oss att ta tillbaka fe

minismen. Det finns så många feminis
tiska böcker som inte berör något annat 
än vita medelklasskvinnors erfarenhe
ter. Det finns också många jättebra anti

rasistiska och intersektionella feministiska böcker, 
men i Sverige har de framför allt skrivits för akade
min”, säger Sissela Nordling Blanco.

Makthandboken riktar sig till unga tjejer med ut
ländsk bakgrund som är politiskt aktiva, eftersom per
soner med utländsk bakgrund är underrepresenterade 
i partipolitiska sammanhang och utsätts för mycket 
härskartekniker och andra utestängningsstrategier.

Ett av problemen kan vara att man ser ”invandrare” 
som nåt slags varelse för sig. 

– Det tycker jag är vanligt förekommande hos per
soner och organisationer som förespråkar mångfald 
men inte vill ta ord som rasism och vithet i sin mun. 
Man ifrågasätter inte maktstrukturer utan pratar bara 
om hur trevligt det är när det är ”lite blandat”. Ofta 
med en essentialistisk underton av att invandrare skul
le tillföra något särskilt och annorlunda just på grund 
av sitt exotiska invandrarskap. Då blir de här personer
na plötsligt representanter för alla invandrare i Sveri
ge, de blir omänskliga och endimensionella varelser, 
säger Sissela.

Samtidigt blir det problematiskt när folk är så mot 
alla kategoriseringar att de inte längre klarar av att tala 
om vilka som finns representerade i en viss organisa
tion och vilka som saknas.

– Om det till exempel bara finns vita funktionsdug
liga i organisationen så menar jag att man måste fråga 
sig varför det ser ut så. 

Men ibland när jag gjort det så har jag mötts av 
helt oförstående blickar och kommentarer, eller rent
av ilska, för att det gör ont att bli kategoriserad. Om 
man tillhör en privilegierad grupp i ett visst avseende 
så är man oftast inte van att se kritiskt på sin egen 
position.

Flera gånger under arbetet med boken har arbets
gruppen haft diskussioner om vad boken skulle heta 
och hur målgruppen skulle definieras. 

– Vi kände väl att boken var väldigt präglad av oss 
som skrivit den och att våra erfarenheter och exempel 
till stor del är hämtade från feministiska sammanhang. 
Även om man såklart kan dra paralleller till andra situ
ationer så tyckte vi att det  hade präglat boken så pass 
mycket att vi valde att definiera målgruppen som 
”unga feminister som möter rasism och sexism i för
eningslivet”.

En annan aspekt av namnvalet var att man ville 
undvika att i onödan befästa kategorier som ”tjej” och 
”utlandsfödd” och istället fokusera på erfarenheter av 
sexism och rasism i föreningslivet samt viljan att göra 
något åt det.

Målet med boken är att stärka dem som har ut

ländsk bakgrund och få dem som utsätter andra för ra
sism att tänka i andra banor.

Makthandboken är uppdelad i sju avsnitt, som vart 
och ett innehåller korta svar från en enkätundersök
ning där aktiva feminister deltog. 

– Vi ville låta andra ge sin syn på vad antirasistisk 
feminism är, så det inte blir som att vi som skrivit bo
ken får ensamrätt på definitionen.

På frågan om vad antirasistisk feminism är för dig 
svarar Diana Mulinari, lärare och forskare som med
verkar i boken:

Antirasistisk feminism erkänner den smärta som 
erfarenheter av rasism skapar, granskar de roller 
som både kvinnor och män har i skapandet och 
reproducerandet av etniskt diskriminerande pro-
cesser och verkar för en feministisk rörelse som 
förstår rasismens roll i sexismen och homofobin.

Boken är djupt rotad i egna erfarenheter. Sissela 
Nordling Blanco har varit aktiv inom många olika or
ganisationer. 

 – Alla organisationer har ju sina brister och be
gränsningar samtidigt som de ger en något, säger hon.

– Jag tror en viktig sak är att skapa ett klimat där det 
finns ödmjukhet och nyfikenhet inför det man har 
okunskap kring. En vilja att lära sig mer och en solida
ritet även när man kanske inte är personligt drabbad. I 
väldigt interna och sammansvetsade organisatio
ner som inte söker sig utåt kan det finnas en misstänk
samhet mot nya personer. Man ger dem inga uppdrag 
förrän de visat vad de går för, och ibland kan det ta 
väldigt lång tid innan organisationen godkänner 
 ”nykomlingar”.

– Jag tänker att många partier som funnits länge 
funkar så, man ska ha varit aktiv i ungdomsförbundet 
halva sitt liv och sen får man vara med i partiet. Man 
inskolas inte bara i politiken utan också i en massa so
ciala koder, en viss möteskultur, ett visst sätt att prata 
och ibland till och med en hel livsstil, säger Sissela.

Interfem är nöjda med det mottagande makthand
boken har fått.

– Jättemånga har uttryckt glädje över att boken 
kommit, för att den behövs, för att den är så pedago
gisk och för att den ger en redskap att analysera och 
bemöta olika situationer med, säger Sissela. 

– Det skulle vara kul att skriva nya böcker, med nya 
teman och perspektiv. Det är som att vi fått mersmak 
för det här, och genom den feedback vi fått så har nya 
idéer kläckts.

TExT: AIdA 
GhArdAGIAN

rEdAKTIoNSMEdLEM

Foto: Zaira perDigon
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Förutom att jag inte 
blev kåt, kände jag 
mig på inget sätt vare 
sig delaktig eller 
lockad av Dirty 
Diaries. Dålig 
upplösning (filmat 
med mobiltele- 
foner), ryckiga, 
diffusa och alldeles 
för många närbilder, 
skakiga övergångar 
och Fever Ray som 
husband förstärkte 
bara ensidigheten. 
Tydligt var att 
samtliga kortfilmer 
handlade om vita, 
medelklass, 
akademiker-/
konstnärskvinnors 
fantasier och tabun. 
Kul för dem. Inte för 
mig. Inget direkt 
nyskapande och jag 
kan inte se hur det 
skulle skilja sig från 
alla andra hemma- 
gjorda sexvideor som 
finns att tillgå, gratis, 
på internet. Förutom 
att staten finansierat 
projektet, så klart. 
På intet sätt förhåller 
man sig till porno- 
grafin eller tar ett 
politiskt ställnings- 
tagande. Och om 
man bortser från 
återskapandet av 
stereotyper, eller från 
det faktum att man 
bara byter ut man 
mot kvinna, är det 
just avpoliti- 
seringen som 
skrämmer mig mest. 
Animationen 
Dildoman, regisserad 
av Åsa Sandzén, är 
den enda tekniskt, 
narrativt och poli- 
tiskt intressanta 
filmen i samlingen.

 
 
Nadia Mazzoni

fILM

proJektansvarig: 
Mia engberg

dIrTy dIArIES

Leopard förlag har nyligen gett ut två böcker 
på svenska som på olika sätt berör förhållan
det mellan västvärlden och de forna kolonial
länderna. I När bojorna brast berättar Vijay 
Prashad historien om det han kallar de ”mör
kare nationerna” och deras strategier i kam
pen mot västvärldens imperialism. Den andra 
boken, Kriskaravanen, är skriven av Linda 
Polman och behandlar missförhållanden 
inom biståndsindustri, en industri som hon 
menar inte bör stå över kritik.

Vijay Prashad är marxist och professor i in
ternationella studier vid Trinity College i 
Connecticut och skriver i sin senaste bok om 
”projektet tredje världen”. Under kalla krigets 
uppdelning i en första värld (USA) och en 
andra (Sovjetunionen) slöt sig länder i Afri
ka, Asien och Latinamerika samman för att 
skapa en alliansfri ”tredje värld”. Den speciel
la, antikoloniala nationalism som hade ut
vecklats under de koloniserade befolkningar
nas kamp för frigörelse var internationalis
tisk, antirasistisk och sekulär. Det var en na
tionalism som i många fall gav utrymme åt 
kampen för kvinnlig frigörelse. Trots att be
folkningarnas breda massor mobiliserades i 
den antikoloniala kampen fick de liten del i 
ländernas efterkoloniala återuppbyggnad. Is
tället påbörjades en politik inriktad på avmo
bilisering och avväpning av folken samtidigt 
som vänstern krossades, inte sällan blodigt. 
Fram trädde en ny typ av nationalism som 
byggde på ras, religion och hierarkier. Den 
inhemska borgarklassens avståndstagande 
från det antikoloniala projektet tillsammans 
med Internationella valutafondens och 
Världsbankens strukturanpassningsprogram 
blev sista spiken i kistan för ”projektet tredje 
världen”.

När bojorna brast är ett angeläget verk om 
de asiatiska, afrikanska och latinamerikanska 
folkens historia, men också ett viktigt bidrag 
till diskussionen om antiimperialistiska stra
tegier. På sina ställen drar tyvärr ett dåligt 
språk ned helhetsintrycket, kanske till följd 
av en väl hastig översättning.

Frilansjournalisten Linda Polman följer i sin 
välskrivna bok Kriskaravanen biståndsindu
strin till länder i bland annat Afrika och Mel
lanöstern. Polman kritiserar journalistkåren 
för att inte kritiskt granska biståndsindustrin. 
Själv undersöker hon välgörenhetsorganisa
tionernas användning av givarnas pengar. De 
drar sig inte, menar hon, för att ”även i krigs 
och krisländer uppträda som ett semestrande 
internationellt jetset”. Till följd av sitt princi
piellt neutrala förhållningssätt låter sig 
ickestatliga organisationer inte sällan utnytt
jas av krigförande regimer eller rebellrörelser, 
vilket kan förlänga blodiga inbördeskrig. 
 Efter den 11 september ställdes USA:s och 
EU:s biståndspengar i ”terrorismbekämp
ningens” tjänst. Detta ledde enligt Polman till 
att biståndet blev en del av USA:s och dess 
allierades militära strategi i Afghanistan och 
Irak. Tanken var att biståndet skulle hjälpa 
ockupanterna att vinna civilbefolkningens 
stöd, men Polman menar att det motsatta har 
hänt: biståndsarbetare har blivit måltavlor för 
bland annat talibanerna. Sista kapitlet i Kris-
karavanen är en ”ordlista” med ord som har 
med det humanitära samfundet att göra. Den 
känns dåligt genomarbetad och resonemang
en hade tjänat på att integreras i en längre lö
pande text.

Polman kritiserar ickestatliga organisatio
ner för att inte ta politisk ställning när ”givare, 
arméer och miliser bedriver politik med hu
manitär hjälp”. Hon påpekar att humanitära 
kriser så gott som alltid är politiska. Hennes 
egna politiska ställningstaganden är dock ofta 
oklara och det är tydligt att hon saknar en 
antiimperialistisk hållning. Det gör att hon 
blir hopplöst fast i samma återvändsgränd 
som dem hon kritiserar. Som Prashad visar 
behöver världens fattiga knappast mer eller 
ens ”bättre” välgörenhet, utan ett antiimperi
alistisk alternativ till ett system där stora de
lar av mänskligheten är beroende av de rikas 
välgörenhet.

Catherine Holt

ANTIIMpeRALISM,  
INTe vÄLGöReNheT

När bojorNA brAST: 
hISTorIEN oM 
TrEdjE värLdENS 
SEGrAr oCh 
NEdErLAG

KrISKArAvANEN: 
vINNArE oCh 
förLorArE  
I bISTåNdS 
INdUSTrINS SPår

viJaY prasHaD
Leopard förlag 
översättning:  
Hans o. sjöström

LinDa poLMan 
Leopard förlag 
översättning:  
per Holmer

SErIE Av: SANNAh SALAMEh



                     

pROvA ÄGA eN MANA OCh få eN bOK.
För varje prenumeration du ger bort kan du välja en spännande bok också.
Välj bland ett  50tal böcker på Manas hemsida www.uppmana.nu.

 b  MANA
 adress: box 4514 

203 20 MaLMö

 PoSTTIdNING

SAMhäLLET SoM 
TANKE
CHrister LinDberg
arkiv förlag

KöNSPoLITIK På 
GräNSEN
Maria törnQvist 
arkiv förlag

vI är MISfITS
e. sanDströM LUnD 
& C.e. FieLDer
normal förlag

KrIGETS rAMAr
JUDitH bUtLer
tankekraft

rEProdUKTIoNEN
pierre boUrDieU &
Jean-CLaUDe passeron
arkiv Förlag

KLIMATKrIG
HaraLD WeLZer
Daidalos

hÄR SÄLjS MANA
göteborg
pressbyrån angered, 
press stop Drottninggatan 58
pressbyrån, nils ericsonsplatsen 7
pressbyrån, nordstadstorget 2
nätverkstan ekonomitjänst
röda stjärnan
syndikalistiskt Forum
vänder sig om, andra Långgatan 22 
HeLsingborg
pressbyrån, nya knutpunkten 841  
karLskrona
pressbyrån ronnebygatan 49 
Linköping
pressbyrån |press stop trädgårdstorget 4  

LUnD
pressbyrån, bangatan 1
press stop, klostergatan 8 b 
MaLMö
pressbyrån, Centralstationen
pressbyrån, södra Förstadsgatan 40 b  
Malmö konsthall
tidskriftsbutiken, södra Förstadsgatan 18
themba, amiralsgatan 30
glassfabriken, kristianstadsgatan 16
norrköping
pressbyrån, repslagaregatan 5 a  
stoCkHoLM
pressbyrån, postgången 38, soLna
pressstop västermalmsgallerian  

pressbyrån Centralhallen  
pressbyrån/press stop gallerian  
press stop götgatan 31  
pressbyrån odenplan t-bana  
pressbyrån arlanda terminal 5 
akademibokhandeln City
Café edenborg, stora nygatan 35
Hedengrens
Handel & vandel, östgötagatan 33
Hållplatsens t & t ab, Folkungagatan 112
Hallongrottan, bergsundsgatan 25
sUnDsvaLL
pressbyrån esplanaden 2  
UppsaLa
pressbyrån s:t persgatan 10 

Celsiusbokhandeln
västra FröLUnDa
pressbyrån Frölunda torg  
väXJö
pressbyrån storgatan 7  
tUMba
Mångkulturellt Centrum
karLsHaMn
antikvariat bode Carlshamn, 
Jönköping
bokcafét, svavelsticksgränd 7
sUnne
kvarngatans tobak, Järnvägsgatan 17
UMeÅ
press point, kungsgatan 54
Mingus bok & skivbutik, skolgatan 98

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.


