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AARON ISRAELSON
Aaron Israelson softar sig igenom
sporadiska studier, sjyst musik &
skräpig TV. Aaron är redaktör för
Liebling och sitter i förbundsstyrelsen där han ansvarar för integrationspolitik.

”

Vi mejslar ut
våra roller för att
finna oss själva,
men också för
att skilja ut oss
från andra.

Spelar du
rollspel?
KVINNAN I BLÅ TRENCHCOAT vaggar av och an med sin kraft iga kropp.
Hon ser för taskig ut, stackars Svea, tänker jag. Slitna paltor, fårat ansikte, galen
blick. Hon står i hörnet vid Ica och jag tror inte att hon ska känna igen mig. Det
gör hon. Svea ber mig om en tia till en korv.
Där jag växte upp var Svea barnens bästa kompis. De vuxnas outcast var den
som tog sig tid att leka med deras ungar.
Samhället är ett pussel av mänsklig samverkan. En svåröverskådlig mosaik
av miljoner och åter miljoner bidrag från alla de människor som ingår i vår lilla
och vår stora värld. För att få bitarna på plats är det nödvändigt att vi kommunicerar med och förstår varandra. Och alltså har vi utvecklat en rad verktyg för
att underlätta mellanmänsklig samvaro. I ett växelspel mellan arv och miljö,
natur och kultur, har vi byggt ord, gester och minspel. Och gett traditioner en
allmänmänsklig innebörd. Vi söker gemenskap med vissa och distans från andra. Vi skapar normer – en uppsättning regler för hur man bör leva sitt liv – och
lyckas få alla att dansa efter samma pipa.
INTE RIKTIGT ALLA. Agnarna måste skiljas ut från vetet. För att vetet ska
kallas vete måste det ﬁnnas en motsats, någonting att jämföra med. För att det
ska ﬁnnas ett ”vi” måste det också existera ett ”dom”.
En människas identitet formas i spannet mellan självmedvetandets jakt efter
ett svar på frågan ”vem är jag?” och rädslans primitiva reﬂexer i reptilhjärnan
– amygdala. Vi mejslar ut våra roller för att ﬁnna oss själva, men också för att
skilja ut oss från andra. Svenskar är lagom och ordentliga. Bäst i världen på välfärd och jämställdhet. Svartskallarna är lata och bidragsberoende. Män är starka, hjältemodiga lirare som aldrig lipar. Eller fjollor värda noll respekt. Kvinnor
är bräckliga och undergivna. Eller sjövilda horor värda noll respekt.
För diktaturens oﬀer handlar kampen om fysisk överlevnad. Ställd på sin
spets en fråga om att ta till vapen eller få tillgång till valsedeln. För oss i den fria
världen, som har rösträtt och kan säga och tycka vad vi vill, är problemet ett
annat. Vi är istället den normativa diktaturens oﬀer. ”Vi spelar alla våra roller,
vissa slarvigt och andra med omsorg”, säger farmor Helena Ekdahl i Ingmar
Bergmans klassiker Fanny och Alexander. Vi burar in oss i en trång identitet
präglad av familjen, skolan, reklamen och kulturen. Rollerna förändras, kulturer bryts upp i subkulturer, men jakten på ett jag och ett vi kan aldrig blåsas
av. ”Vi och dom” återﬁnns bland bingotanter och punkare, metallarbetare och
socialbidragstagare, politiker och väljare. Sätt två personer i samma rum och du
har minst tre grupper mellan fyra väggar.

bostadsområde var ”vi” med barnen och ”dom” med de
vuxna. Annorlunda, ganska knäpp, men världens snällaste. Det vet inte de vuxna. Därför varnar de sina barn för Svea och andra ”fula gubbar och gummor”.
Den slitna trenchcoaten, det yviga håret, den stirrande blicken blir symboler för
fara. Idag får inte Svea leka med barnen längre. Istället hänger hon med -lagarna
på parkbänken. Käkar korv med bröd. Det är inte kul att slås av att jag inte längre
är något barn. För mig är Svea numera ”dom”. Och ändå jagar jag ännu subkulturen ”jag”.

TANT SVEA I MITT
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FRIHET BÄST PÅ BIO? Liebling har
laddat DVD:n med tio av filmhistoriens
grymmaste frihetsfilmer inför de sista
mörka vinterveckorna. Med benägen
hjälp av filmvetarna Hedvig Härnsten
och Lotta Sahlberg har Liebling vaskat
fram tio riktigt sköna rullar om frihet på
hjul och i andra former.
Sidan 8–9
GUD FINNS I DE INVANDRARTÄTA
FÖRORTERNA. Bland moskéer, synagogor och kyrkor hittar Liebling ett gäng
sköna människor som ännu tror på övre
makter i världens mest sekulariserade
land. Sverige har glömt Gud, men Liebling har hittat sökarna som funnit en väg
till frälsning.
Sidan 10–11
ICING, NEDRANS SEXISTER! Det är
dags för gubbväldet att kasta in handduken. Liebling har hängt ut med ett gäng
ruggigt kaxiga tjejer som intagit i princip
allt utom rinken i ishockeyns värld. Huka
er gubbar, nu laddar brudarna om.
Sidan 12–13
DOKUMENT: MIGRATIONSVERKET.
Siavosh Zarrasvand, skribent på tidningen Epigon, har för Liebling gjort ett enastående Wallraffreportage inifrån Migrationsverkets murar. Följ med till livet på
flyktingförläggningen. Apati, utnötning
och tristess är för tiotusentals flyktingar
första mötet med Sverige. Sidan 14–16

TRYCK

Tryckeriet Lagersberg,
Eskilstuna 2004
Tryckeriet miljöcertifierat
enligt ISO 14001

TOUGH ON CRIME. Politikerna tävlar
om tuffa paroller i kampen mot brotts-

ligheten. Men hur går det med rättssäkerheten och den personliga integriteten
när alla snöat in på hårdare tag och
längre straff? Liebling har låtit två tuffa
kombattanter drabba samman om synen
på brott och straff.
Sidan 17
JOBB ISTÄLLET FÖR BIDRAG. Sverige
tycks aldrig hämta sig från den ekonomiska förkylningen. Arbetslösheten för
unga och invandrare ökar mest. Liebling
har vandrat ut i Stockholmsnatten för
att ta reda på hur människor klarar sig
under årets mörka månader utan försörjning. Vi fann att det faktiskt lönar sig att
arbeta, men inte riktigt som Lars Leijonborg tänkt sig.
Sidan 18–21
QUINNAN SOM FÅR HETEROSVERIGE ATT TIINA. Tiina Rosenberg
är känd för att ha introducerat begreppet
queer i Sverige. En finlandssvenska med
överdoserad karaktär. Liebling har träffat
en romantisk kommunist och skarpsynt
kritiker av den manliga, heterosexuella
normen. Möt Tiina Rosenberg.
Sidan 25–27
ETT DAGIS SOM BRYTER MÖNSTER.
Killar och tjejer uppfostras till män och
kvinnor. Redan sen koltåldern lär vi oss
våra roller i könens apartheidpolitik. I
barnkammaren och på förskolan sker
den omedvetna indoktrineringen. Men i
Gävle har personalen på förskolan Tittmyran hittat en ny väg mot jämställdhet.
Sidan 28–29

KRÖNIKA SID 31 – SIMON DUDU

”Den som genom att bryta mot
lagen trotsar samhällets våldsmonopol kan få smaka på detsamma
när så krävs.”
LIEBLING 1/04 – 3

malm

Sossarnas tre högerkrokar
år med Göran Persson vid makten har Sverige i det närmaste stängt sina gränser. Det är en medveten politik som förs. Arbetarrörelsen
är inte mentalt redo för ett mångkulturellt Sverige, och därför bygger man nya
murar för att behålla makten.
Under en vecka i mitten av januari levererade socialdemokraterna tre rejäla
käftsmällar mot dem som vill ﬂytta till Sverige, eller tvingas att ﬂy hit, och som
vill bygga en framtid i vårt land.
Först ut på banan var  som krävde att östeuropéer inte ska ha samma rätttigheter som västeuropéer när  utvidgas.  anser att svenska arbetare inte
klarar konkurrens och därför vill de bromsa invandringen. Att arbetskraftsinvandringen ger möjligheter åt miljoner, boostar ekonomin och hjälper välfärden struntar  i. Det viktigaste är att Metall, Handels och Transport inte ska
behöva rucka på sina lönekrav i avtalsrörelsen. I :s Sverige ställs svenskar mot
invandrare och är du inte brasiliansk fotbollsspelare som kan dribbla dig in i
Örgrytes startelva så är du inte välkommen hit som arbetskraftsinvandrare.

EFTER DRYGT ÅTTA

kom (s)-pampen Ilmar Reepalu. Han kräver ﬂyktingstopp
till Malmö. Efter att Reepalu bränt folks pengar på bostadsmässor och dålig
konkurrens vill ha nu göra Malmö till en Gated Community. Murar i stället för
broar (förutom till Danmark). Svenskar i stället för invandrare. Reepalu ﬁck
stöd från två partier: Moderaterna och Sverigedemokraterna, förstås.
Dagen därpå kom högerkrok nummer tre. Migrationsminister Barbro Holmberg (s) krävde stopp för nya asylansökningar om en tidigare ansökan har avslagits. Att ge människor livschanser ska nu bli ett minne blott. Om avslaget på
en asylansökan är felaktigt kan det i framtiden inte rättas till och ﬂyktingen kan
inte få upprättelse. Stora starka myndigheter ska bli ännu starkare. Små utsatta
ﬂyktingar ska bli ännu mer utsatta. Sådan är den socialdemokratiska ﬂyktingpolitiken idag.

NÄST EFTER LO

FREDRIK MALM
Fredrik är förbundsordförande för Liberala
ungdomsförbundet. Du kan nå honom på
malm@liberal.se. På www.luf.se finns det
fler kul texter som Fredrik har skrivit.

Vi brinner för
liberalismen.

DEN SVENSK A ﬂyktingpolitiken är lika taggig och djävlig som en sosseros.
Och nu ska det tydligen bli ännu värre. Och som vanligt tiger . Under de senaste åtta åren har  begått ett historiskt misstag, när det valt att systematiskt
strunta i att öppet ta strid för en mer human ﬂyktingpolitik. De har alla möjligheter att förändra, men har valt bort ﬂyktingfrågan och i stället engagerat sig för
att förbjuda alkoglass och inte förbjuda piercing.
Det är en skam, och den visar allt
tydligare att det enda som gäller är att
byta regering i Sverige.

Jag vill veta mer om LUF.
Jag vill bli medlem i LUF.
NAMN

Vad brinner
du för?
Bli medlem.

ADRESS

Liberala
ungdomsförbundet

POSTADRESS

TELEFON

E-POST
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AKTUELLTREDAKTÖR: EVA-MARIE BYBERG

BOTTEN UPP!
SVENSK AR DRICK-

allt mer. Det är ett
problem. I alla fall när
folk dricker för mycket.
Frågan är bara hur
man bäst löser det. Den
socialdemokratiska regeringen har i alla fall helt
missuppfattat sitt uppdrag
- som vanligt. Medan folkhälsoministern ingen kommer
ihåg namnet på tillsätter kommittéer för att minska drickandet finns det två statliga bolag
(Systembolaget och Vin & Sprit)
som gör en stor vinst på att sälja
alkhol. Sjukt, kan tyckas.
Det statliga alkoholmonopolet har
tjänat ut sitt syfte och spelat ut sin
rätt. Privata butiker med tillstånd från
ER

socialförvaltningen i varje kommun
kan sköta alkoholförsäljningen
minst lika bra som Systembolaget. Om inte annat får ju i alla fall
fler ta del av mutorna.
Vin & Sprit ska givetvis säljas
ut så fort som bara möjligt.
Socialdemokraternas
recept på en lyckad alkoholpolitik är tydligen att
tjäna så mycket pengar
man kan när folk handlar
alkohol och spendera
dem på att behandla
skadorna efteråt. Den
blandningen skär sig.
Sverige behöver en
aktiv alkoholpolitik fri
från dubbelmoral. Slopa
ett monopol idag.

miljoner beräknar SJ att deras nya resegaranti kommer att
kosta. För en resa på en timma måste
man vara minst 20
minuter sen för att få ersättning. Fine. För en resa på över två timmar är den
magiska siffran 40 minuter. Fair deal. Om tåget är helt inställt får man – ingenting. Det
är lika logiskt som kokt korv. Skippa de 15 miljonerna och satsa ett par hundringar på
en ordbok. Slå sedan upp ordet garanti och kom tillbaka när ni begripit det.

15

Ska vi avskaffa
äktenskapsbalken?

K ARIN BÜNGER, LEDAMOT I
FÖRBUNDSST YRELSEN : – Äktenskapsbalken ska öppnas upp för samkönade par och om man sen vill kalla
det kontrakt eller äktenskap är inte så
noga för mig.

A XEL DARVIK, RIKSDAGSLEDAMOT (FP): – Nej. Jag tror att det skulle drabba kvinnor då det är en trygghet
att det finns ett “standardpaket”.

tyska studenter, 22 respektive 27 år gamla, spelade in en porrfilm i protest mot
neddragningarna i utbildningsväsendet. Det kan man verkligen kalla en passionerad demonstration.

2
2003

var året då människorna som vill isolera Sverige uppe i det isiga
Norden vann mark. Det svenska folket sa nej till euron. För oss
andra som vill att Sverige ska vara med och ta sitt ansvar för
Europas framtid måste 2003 klassas som ett rätt pissigt år. Fast, å andra sidan, var ju
2003 året då naken-Janne gjorde entré i offentlighetens ljus.
dag var Göran Persson i Singapore. Där vägrade statsministern träffa oppositionsledaren doktor Chee. Han föredrog en tête a tête med envåldshärskaren.
Och inte nog med det - han försökte dessutom kränga vapen till densamme.
Smart Göran.

1

Mediekritik

ANNA GRÖNLUND, RIKSDAGS-

– Äktenskapsbalken
ska avskaffas i dess nuvarande form
och bör ersättas av civiläktenskap.

LEDAMOT (FP):

(Dr Liebling ordinerar: slå era kloka skallar ihop och gör nåt tillsammans. En tidning?)

av Kalle Johnsson

LIEBLING 1/04 – 5

Filip och Fredrik skrapar på
ytan till den amerikanska
drömmen.

MED PÅVLIG
OFELBARHET
Paulus II kommenterar den senaste utvecklingen i Mellanöstern: ”Det heliga landet behöver bygga
broar, inte murar.” Liebling när en from
önskan
om att samma klarsynthet
kan smitta av sig på
andra världsliga åsikter. Den fattiga världens kvinnor behöver
bygga sin framtid
med preventivmedel,
inte moralism. Homosexuella behöver
kyrkans välsignelse,
inte dess pekpinnar. Den katolska
kyrkans överhuvud borde
bygga broar till framtiden, inte murar runt
doktrinen.
PÅVEN JOHANNES

TAGER DU
DENNA...?
PIERRE HITTADE sin prins och fick sitt
sagobröllop. Än så länge i sagans värld.
När liberalerna drev igenom partnerskapslagen under den borgerliga regeringen 1994 var det en stor reform för landets homo- och bisexuella som nu kunde
leva tillsammans med valfri partner under
lagens beskydd. Det är dags att nu gå
vidare och klubba igenom
en könsneutral äktenskapsbalk. Åtminstone i väntan på
att staten slutar
lägga sig i vem
människor gifter
sig med och äktenskapsbalken avskaffas
helt och hållet.

High Chaparall – en
amerikansk odyssé
FREDRIK WIKINGSSON ser uppspelt
ut i sin t-shirt med trycket ”Socialism”.
USA:s riksnarr Steve-O från populära
Jackass – programmet som går ut på
att tillfoga deltagarna maximala kroppsskador under maximalt korkade upptåg
– står i färd med att smälla en mikrovågsugn i luften.
Experimentet misslyckas, inte en gång
utan tre. Och på Fredrik Wikingssons
min kan man avläsa besvikelsen över att
materialismens USA återigen besegrat
den chicka europeiska socialismen.
High Chaparall heter Kanal 5:s prisbelönta odyssé genom det vilda, freakbetonade Amerikatt. Ett USA som hämtat från
gonzojournalisten Hunter S. Thompsons
eller Beatnikpoeten Allen Ginsbergs mardrömsskildringar av en amerikansk dröm
som spårat ur.
PROGRAMLEDARNA Filip Hammar
och Fredrik Wikingsson, tidigare kända
från förnedringsprogrammet ”Ursäkta
röran, vi bygger om”, reser från kust till
kust i USA för att intervjua B-kändisar,
föredettingar och excentriker som lyckats

LANDET RUNT / UPPSALA

Kampen mot mörkermännen
skugga sköljde i mars
en arresteringsvåg över Kuba som resulterade i att 75 journalister, bibliotekarier,
människorättsaktivister och oppositionella dömdes till sammanlagt 1456 år i
fängelse. Deras brott är att ha ägnat sig
åt ”kontrarevolutionär” verksamhet - låna
ut böcker, skriva artiklar och driva opinion
mot diktatorn Fidel Castro.
Trots läget finns Svensk-kubanska
föreningen (SVEK), som vill upprätthålla
illusionen om Kuba som en kommunistisk
utopi.
Under hösten har därför Liberala ungdomsförbundet kämpat för att visa den
riktiga bilden av det kommunistiska Kuba.

I IRAKKRIGETS
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Nästan överallt där SVEK haft möten har
de också varit – bland annat i Uppsala
den 11 oktober, Kungsbacka den 24 oktober, Norrköping den 9 december och
Malmö den 15 november.
På många ställen har deras plakat slagits sönder, de har blivit utmålade som
CIA-agenter och affischer där det står att
liberalerna ljuger har satts upp på elskåp
över hela Uppsala.
Och innan Castro är borta kommer
SVEK ha många plakat att slå sönder och
tusentals affischer att sätta upp över hela
landet.
För Liberala ungdomsförbundet kommer att finnas kvar.

i livet med stålar, kärlek och berömmelse.
Men som i ett europeiskt perspektiv är
helt bänga i bollen. Steve Sanders från
Beverly Hills, kriminalaren Tubbs från
Miami Vice och andra avdankade stjärnor
från det förflutna känns närmast tragiska.
OCH ÄNDÅ lyckas grabbarna från humorfabriken i Svedala med bitande ironi
och en trots allt omisskänlig, kanske
nostalgisk, ömhet inför sina stackars intervjuoffer bjuda på en osannolik skrattfest med gamla bekanta från reklam-TVs
jungfruår. Scenen där Filip Hammar i full
fart rammar modellhunken Fabio med en
motorcrosshoj (utlånad av Fabio själv)
kan redan skrivas in i svensk TV-historia.
För älskare av amerikansk populärkultur, åtminstone för dem med glimten
i ögat, blir varje sekund utan Filip och
Fredrik i rutan en lång suck. I vår återkommer herrskapet med en sprillans ny
säsong. Fram till dess rekommenderas
en titt i deras gemensamma bok ”Två
nötcreme och en Moviebox – Svindlande
generaliseringar om vår uppväxt i DDRSverige”.

FOTO: KANAL 5
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APARTHEID I BARNKAMMAREN
vi är spädbarn indoktrineras vi i tydliga och separata könsroller.
Tjejer kläs i rosa och får leka med Barbie,
killar får blåa sock-i-plast och underhålls
med leksaksbilar.
I den vuxna omgivningen är det lika
självklart att mamma stannar hemma
med ungarna som att pappa går till jobbet med enbart portföljen att krama.
Barnkammaren är en mäktig bastion för
könens apartheidordning.
1995 infördes folkpartiledaren Bengt Westerbergs pappamånad för
att få fler farsor att
stanna hemma och
ta ansvar för barnen. Men fortfarande är föräldraförsäkringen
den enda statliga
försäkring som inte
gäller individen
utan familjen.
Enligt en rapport från Riksförsäkringsverket vill mammorna själva inte dela
med sig av föräldraledigheten. Det är

FRÅN DET ATT

själviskt därför att det går ut över barnen
och det är korkat eftersom det förstärker
orättvisa löner och sunkiga karriärmöjligheter för kvinnorna.
Barnen behöver flera förebilder, mammor behöver bättre jobb med högre löner,
pappor behöver mer tid med barnen.
Sverige behöver en individuell föräldraförsäkring.

Hovets pressekreterare är ljusskygga varelser. De ville inte ens
ställa upp på bild.
Soldater är inget
som tjejer kan
leka med. De ska
ju vara tysta och
söta.

är ett hett tips i vinterns kyla. Med
en frän layout, ett rappt tilltal och en stor dos av självdistans berättar första och andra
generationens invandrare om sina liv och upplevelser i och utanför Sverige. Där finns

BOKEN ”SVARTSK ALLAR SÅ FUNK AR VI”

journalisten som berättar om sin bruna gympadräkt och
riksdagsledamoten med den brokiga bakgrunden. Där
finns också den afrikanske prinsen, de unga politikerna
och rapartisterna. De skriver om sina erfarenheter, de problem de stött på och om att tro på sig själva. De kritiserar
Sverige, integrationspolitiken och förbannande fördomar.
Boken är kort och avverkas på ett par koppar kaffe. Underhållande, men också tänkvärt. Ett ilbud med en pall böcker
borde gå till Rosenbad – pronto.

LANDET RUNT

50 000 till gömda flyktingar
MED KOPIERADE flygblad, bössor
märkta Liberala Flyktingfonden och en
vrede över den inhumana svenska flyktingpolitiken gav sig unga liberaler från
hela Sverige ut i decemberkylan.
I Sverige gömmer sig omkring 3 000
flyktingar. De har flytt ifrån krig, förtryck
och diktatur. Att återvända skulle för
många av dem betyda en säker död.
Liberala Flyktingfonden startades 2002,
fonden hjälper människor som lever på
flykt ekonomiskt. Sedan fonden startades
har flera familjer fått hjälp med mediciner,
mat och läkarkostnader.
Clara Sandelind var samordnare för
årets insamlingskampanj:

– Man har en massa fördomar vilka som
kommer att ge och vilka som kommer att
skynda förbi men ibland blir man jätteförvånad över vilka som ger pengar.
Efter årets insamling, som resulterade
i nästan 50 000 kronor, kan Liberala flyktingfonden fortsätta sitt arbete med att
hjälpa gömda flyktingar till en något drägligare tillvaro.
Men det ursprungliga problemet kvarstår.
– Fonden ska påminna socialdemokratin om dess ideologiska konkurs och
avkräva dem ansvar för sin inhumana
politik, säger Johan Chytraeus, en av
fondens grundare.

Arbete eller
bidrag,
kungen?
LIEBLING SÅG kungens årskkrönika med behållning. Den var
underhållande, inte på det roliga
sättet – utan på det tragiska.
Hur länge ska karln få lalla runt
och kalla sig kung?
Liebling bestämde sig för att
ställa honom mot väggen, men
fick inte helt otippat bara tag på en
pressekreterare. Att insynen i vad
knugen egentligen pysslar med är
liten står nu tämligen klart, då inte
ens hon hade någon aning.

■ Varför vill inte kungen redovisa vad han gör för sitt skattefinansierade bidrag? Har kungen några lik i skattekistan?
– Nej, det tror jag inte. Allting
redovisas ju.
■ När kungen talade om sparvar som kommer flygande i
sitt nyårstal menade han då
dina och mina bevingade skattepengar som far in genom
sovrumsfönstret på Drottningholm?
– Nej, det tror jag inte att han
gjorde.
■ Vilket julkort tycker kungen
bäst om i Kalle Ankas julafton?
Min favorit är Robin Hood på
besök hos prins John.
- Det vet jag inte.
■ Vad tycker kungen om folkpartiets slogan ”Arbete istället
för bidrag”?
– Det vet jag inte.
EVA-MARIE BYBERG
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kultur

10 FILMER
OM FRIHET
Ännu har vi några mörka månader framför oss. Ladda mikron med popcorn och videon med de grymmaste frihetsfilmerna i mannaminne. Liebling har bett filmvetarna
Hedvig Härnsten och Lotta Sahlberg från nätfilmtidningen cinerama.se bidra med
tio axplock ur filmhistoriens frihetsstråk.
TEXT LOTTA SAHLBERG OCH HEDVIG HÄRNSTEN

Jack
Nicholson i
Gökboet.
1. GÖKBOET (ONE FLEW OVER THE
CUCKOO’S NEST)

Milos Forman 1975

De intagna på ett mentalsjukhus väcks
ur sin passivitet då en ny patient anländer.
Milos Formans klassiker skildrar eﬀektivt
disciplinsamhällets mekanismer. Sjukhuset är en institution som producerar det
patologiska, som därmed måste stävjas, i
syfte att deﬁniera det friska och normala.
Den nye patienten rör i dessa mekanismer
och upplåter därmed en möjlighet att ﬂy
disciplineringen. ”Gökboet” ställer ytterst
frågor om vem som egentligen är fri och
vem som bestämmer vad frihet innebär.
2. FUCKING ÅMÅL,

mellan en ung idealistisk kommunist och
en äldre homosexuell konstnär i Castros
Havanna. Den bokstavstrogne kommunistens världsbild nyanseras då han
möter den äldre mannen som på grund
av sin sexuella läggning erfarit regimens
baksida. ”Jordgubbar och choklad” visar
tydligt svårigheten att förena teori och
praktik, samt vikten av friheten att ompröva sitt tänkande.
4. DEMONERNAS PORT (RASHOMON),

Akira Kurosawa 1951

Filmen är en studie över sanningsbegreppet och friheten varje människa
har att tolka händelseförlopp. Ett mord
och en våldtäkt har begåtts, men hur
och varför skedde det? Oﬀ ren, banditen
och vittnet ger olika versioner av scenariot, som iscensätts i bilder med en
sanning som moduleras i de olika vittnesmålen. Filmen skildrar och konstitueras av kampen om tolkningsföreträdet.

Lukas Moodys-

son 1998

Moodyssons genombrottsﬁ lm tar upp
klassiska ungdomsteman som omöjlig
kärlek och utanförskap. Hålan Åmål är ett
Sverige i miniatyr, präglat av stereotypa
könsroller och ett fördummande kulturutbud. Introverta Agnes och populära Elin
är varandras motsatser, men dväljs båda i
tristessen vilket för dem samman. Karaktärernas sätt att ﬁnna varandra i utanförskapet är hoppingivande och uppmanar
till frigörelse från konventioner. Sällan har
en svensk ﬁ lm varit så uppviglande som
”Fucking Åmål”.
3. JORDGUBBAR OCH CHOKLAD

Tomas
Gutierrez Alea, Juan Carlos Tabio 1994
(FRESAS Y CHOCOLATE),

Filmen skildrar vänskapsförhållandet
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James Dean i
”Ung rebell”

”Demonernas
port”

5. UNG REBELL (REBEL WITHOUT
A CAUSE),

Nicholas Ray 1955

Filmen som gjorde James Dean till
legend gestaltar ungdomens revolt mot
en degenererad föräldrageneration. ”Ung
rebell” ifrågasätter den amerikanska
drömmens konformitet och problematiserar i synnerhet synen på kärnfamiljen.
Frigörelsen består både i brytningen med

familjen samt i skapandet av en ny gemenskap bortom normen.
6. LAND OCH FRIHET (LAND AND
FREEDOM),

Ken Loach 1995

Filmen skildrar det spanska inbördeskriget ur genom en ung engelsman, som
anländer till Spanien för att kämpa mot
Francos fascism.
Vid fronten
märker han
att motståndsrörelsen
är
splittrad mellan den frihetliga och den
auktoritära socialismen. Det
centrala temat i
ﬁ lmen är huruvida man kan
komprom i s s a
med sin frihet
i
strategiska
syften.
7. THELMA & LOUISE,

Ridley Scott

1991

Den klassiska frihetsﬁ lmen, roadmovien, förstärks i ”Thelma och Louise”

kultur

Geena Davis i
”Thelma och Louise”.

med något av ett radikalfeministiskt narrativ. Kvinnornas resa från sina män och
deras gemensamma erfarenheter
av strukturellt patriarkalt
förtryck resulterar
totalt
avståndstaga
från manssamhället.
är symptomatiskt att
men slutar med de sta
kvinnornas undergån
8. LEVA SITT LIV
(VIVRE SA VIE),

Jean-Luc Godard
1963

En ung kvinna
lämnar sin man för
att slå sig fram som
skådespelerska men
dras sedermera in i
prostitution. Detta
förfall visar svårigheten att vara

fri, det vill säga att leva sitt liv, vilket är
protagonistens önskan. Valfriheten förefaller vara en chimär, kvinnans fria vilja
tar sig formen av små val disponerade
av den maktrelation som styr
henne.
Intrigen
utgör en parabel
ill aktrisens ofriet i relation till reissören, ”Leva sitt
v” problematiserar
ickligt
friheten
h makten ingjuten
jälva ﬁ lmproduknen.
MORGONDAGEN
VÅR (ALL THAT
VEN ALLOWS),

as Sirk 1956

od ra m mästa ren
kanske bästa ﬁ lm

om den rika hemmafrun som förälskar sig
i sin trädgårdsmästare, till omgivningens
stora förtret. Här är det ungdomen som
står för den traditionella, inskränkta synen på familjen som samhällets primära
enhet. Hemmafruns upplösning av denna
enhet, frigörelsen från det privata, sker
här ej som så ofta genom lönearbete, utan
istället med kärlekens kraft över sociala
skiljelinjer.
10. ETT ÅR MED 13 MÅNAR (IN EINEN JAHR MIT 13 MONDEN),

Rainer

Werner Fassbinder 1978

Erwin är en sexuellt förvirrad man som
lever med en annan man som hunsar honom. För att bli mer begärlig byter han kön
och blir Elvira, vilket endast resulterar i
att han förskjuts än mer. Filmen gestaltar
den smärtsamma problematiken att ha
friheten att byta kön, men ej att bestämma
könets betydelse.
■
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samtal

gud
TILLBAKA TILL

Kanske börjar landet där Gud länge haft samma status som jultomten hitta tillbaka
till tron. Men de andliga stigfinnarna finns inte främst i bibelbältet eller högkyrkligheten utan i våra förorter. Liebling har hängt ut med fyra sökare som funnit en väg.
TEXT CAROLINE LUNDSTRÖM FOTO ANTONIA REPKA
ET ÄR fredagseftermiddag, muslimernas heliga
dag och snart inleds judarnas sabbat. Framför
mig sitter Abdi Hanad,
, ifrån Umeå och Fatima Nur,  från
Stockholm. Allt är lite stressat och förvirrat, vårt samtal där muslimer, judar och
kristna skulle vara representerade består
plötsligt bara av två muslimer. Fatima har
bråttom så vi sätter igång.

D

Hur märker man på er att ni är troende muslimer?

Abdi: Jag vet inte om man märker det så
mycket. Det kan vara att jag ber, fastar och
när man kommer in i en diskussion om
tro. Annars så tror jag inte att folk märker
det så mycket
Fatima: Mitt namn, Fatima är ett muslimskt namn och Nur betyder ljus. Det
märks i olika sammanhang när man diskuterar. Jag tycker att det är roligare när
folk frågar ”Vad har du för tro” än att de
frågar ”Var kommer du ifrån” det är jag
trött på.
■ Är svenskar rädda för religion och
tro?

Fatima: Jag diskuterade med en arbetskamrat som kröp ihop och sa ”Jag är
kristen, det är så härligt med dig som är så
öppen med att du är muslim” Min arbetskamrat sa: ”Jag har jobbat här i fem år och
jag har aldrig vågat säga att jag är kristen”
Men hon ursäktade sig. ”Nu får du inte
förstå mig fel. Jag går ju inte i kyrkan varje
söndag” Man undrar varför det ska vara
skamligt.
Abdi: Många svenskar fastnar i sina fördomar om islam. Det blir ju alltid att man
lyfter upp de här fördomarna att islam är
kvinnoförtryck. Man måste ha en bred
kunskap.
10 – LIEBLING 1/04

Anna Sheingold, , från Uppsala kommer in i rummet med andan i halsen efter
att ha hamnat på villovägar i huvudstaden
Anna: The jid comes late. Hej, jag är judinna och har nu upptäckt Stockholm. Ibland kan man på krogen möta människor
som efter några öl säger ”Ja men jag tycker
ju att det här med Gud är rätt häft igt” men
inte annars.
Niklas Berglund, , som är samtalets
kristne representant äntrar slutligen
rummet och samlingen av troende är
komplett.
■ Är det svårt att vara religiös i
Sverige? Tas man på allvar?

Fatima: Som muslimsk kvinna så förväntas man vara mild och man får höra
”Stackars dig” eller ”Du verkar ju vara
framåt och du har inte slöja” Jag sätter
på mig slöjan när jag vill för det är en sak
mellan mig och Gud. Vad har andra med
det att göra?
Niklas: Det räcker att gå ut på krogen
eller att ha en tatuering och säga att man
inte är konservativ eller inte vänsterradikal utan liberal så blir folk förvånade.
Men tagen på allvar det måste jag säga att
jag blir.
■ Vilka fördomar är det man stöter
på?

Niklas: Det är framförallt fördomar om
alkohol och sex före äktenskapet.
Fatima: Är det inte så om man är kristen? Att man inte får ha sex?
Niklas: Nja, det är olika trosuppfattningar.
Fatima: Men alkohol?
Niklas: Vin dricker vi i kyrkan, Jesus
förvandlade vatten till vin.
Fatima: Vi dricker inte nu men när vi
dör kommer vi att få dricka massor med
vin, är det inte så?

Abdi: Nja, frågan är ju om folk lever upp
till det.
Niklas: Kristendomen säger att man
ska leva ett värdigt kristet liv, då får man
ju själv tolka vad det innebär. Kanske det
inte är så bra att vara stupfull, raggla och
klänga på tjejer. Men att dricka ett glas vin
till maten är helt ok.
■ Är ni alltid öppna med att ni är
troende?

Anna: Mitt efternamn låter judiskt. Om
man är ﬁnkänslig, som svenskar ofta är så
frågar man ”Jaha var kommer det namnet
ifrån”? Vill man inte prata om sin religion
så brukar jag säga Sydafrika och sen slutar
den diskussionen. För det blir så jobbigt
ibland, det förutsätts att man ska tycka så
mycket saker vilket ofta kan leda till stora
diskussioner om Israel- och Palestinakonﬂikten.
Abdi: Man kan inte gå runt och säga ”Jag
är muslim, jag är muslim” det måste komma naturligt i en diskussion och så länge
man inte just pratar om något sådant så
nämns det inte. Om det händer någonting
och man diskuterar och debatterar då kan
det komma in att man är muslim för att
förklara varför man tycker som man gör.
■ Ni andra har berättat om fördomar mot kristna och muslimer. Hur
är det med fördomar mot judar,
märker du av fördomar och antisemitism?

Anna: Tyvärr på tok för mycket. När
jag jobbade på ett försäkringsbolag och
jobbade med utbetalningar till kunder
så märkte jag av två olika reaktioner.
Kunderna kunde antingen reagera och
säga ”Jag vill inte prata med dig, jag vill
ha en annan handläggare” eller så kunde
de säga, vilket jag tycker är lika illa, ”Men
vad skönt att det är du som har hand om

samtal
ABDI
mitt ärende för ni har ju så bra hand med
pengar” Sen är ju jag aktiv i många frågor,
så jag har ju haft telefonhot hem och såna
saker och det är inte speciellt kul.

■ Tror ni att ni har en fördel att
hantera problem och sorg genom
er religion? Att det är en trygghet vi
saknar i ett sekulärt samhälle?

■ Alla ni är politiskt engagerade
liberaler, hur kombinerar man det
med en tro? Att man har en liberal
tro på allas människors egna kraft
och sedan en Gudstro?

FATI M A

N IK L A S

ANNA

Niklas: Jag har gått igenom personliga
sorgearbeten, när min pappa dog  och
det kan jag känna väldigt konkret att Jesus
har spelat en väldigt stor roll i mitt sorgarbete. Min övertygelse säger ju mig att förr
eller senare så kommer jag att få möta min
Anna: Nu lever jag inte som bokstavstropappa igen och det är ju ett hopp som jag
ende men jag har hittills inte hamnat i den
lever på som kristen.
situationen. Däremot så blir jag förbannad
Fatima: Vid stora katastrofer, till exemnär folk försöker sätta liberala åsikter på
pel branden i Göteborg, så har man märkt
min tro. Om man tar debatten om manlig
att människor med olika religion kan
omskärelse - det gör mig jätteupprörd.
mötas och sörja tillsammans. Efteråt så
Niklas: En grund i kristendomen är att
undrar man varför det bara är i sorg som
det handlar om det fria valet, det går hand
vi kan mötas, varför inte i glädje?
i hand med liberalism tycker jag, att mänEfter  september så har man ju hört
niskan gör sina egna val. Jag personligen
ifrån många håll att hatet mot muslimer
har inget intresse av att pracka på andra
och judar har växt. Och många säger
människor min tro och mitt kristna liv
att det är en konﬂikt
utan jag har en liberal
mellan judar och musgrundinställning att
limer.
människor ska välja
”När jag bestämAnna: Jag tror att
sina egna liv.
det är svårt att vara
Abdi: Om Fatima
de mig för att bli
både jude och muslim
skulle säga att hon
politiskt aktiv då
i världen idag.
inte längre är muslim
Fatima: Ja, framföså skulle jag inte vara
var vänstern och
rallt har man i Sverige
emot det. Man är ju
sossarna helt ute- börjat ifrågasätta min
alltid samma person.
Men det jag har svårt
slutna. Politiskt och klädsel, det irriterar
för är när man möter
Mona Sahlin
ideologiskt så finns mig.
politiker som har
oroade sig över att
massa fördomar och
ju ingen Gud i soci- muslimska kvinnor
använder det emot
bor i Norden och
aldemokraterna.” som
mig och drar in det
bär heltäckande slöja
jag tror på. Annars
inte får tillräckligt
har jag inget problem
med ljus på sig så att de
med det.
får benskörhet. Hur dum kan man va? Var
Fatima: När jag bestämde mig för att
ﬁnns hennes Gud egentligen?
bli politiskt aktiv då var vänstern och
Niklas: Hur är det med jeans?
sossarna helt uteslutna. Politiskt och
Fatima: Haha ja. Man säger ju ofta att isideologiskt så ﬁnns ju ingen Gud i sociallam förtrycker kvinnor, men som troende
demokraterna.
muslim så är jag jämlik inför Gud och i
Anna: Nej det stämmer, i den socialdesamhället. Under hela våra liv så bär vi
mokratiska ideologin ﬁnns ingen Gud.
muslimer våra fäders namn, vi är uppkalFatima: Sen ser man problemet med polade efter våra pappor. Men dagen vi ska
litik och tro, det är det största problemet i
begravas då får vi mammans namn, då säkrig. Men det hör inte hemma där.
ger man ”Fatima dotter till Amina” Amina
är min mamma. Så när man ska gå till det
■ Men har så kallade religiösa krig
riktiga hemmet, till Allah så är man dotnågonting med religion att göra?
tern eller sonen till sin mor. Det är viktigt
Niklas: Man gör saker i religionens
att säga det för det vet få om, man säger
namn, men vi som tror att Gud är kärlek
hela tiden att ”muslimska kvinnor är så
har svårt att se att krig är resultat av Guds
förtryckta” men det är kvinnan som överkärlek. Det handlar ju inte om Gud utan
lämnar sitt barn till Gud, inte mannen.
snarare om människans bortvändhet från
Tiden har gått fort. Fatimas stress är
Gud, om girighet och maktbegär och sånt.
som bortblåst men det blir dags att säga
Anna: Folk säger att om det inte hade
hej då. Mörkret faller över Stockholm,
funnits religioner så hade det inte funnits
över muslimernas heliga dag och över den
krig men det är ju bara blaj. Konﬂikten i
begynnande sabbaten. I landet där Gud
Mellanöstern handlar ju inte om religion,
nästan är försvunnen sätter folk ikväll
den handlar om mark, vatten och makt.
på sig kippor, knäpper händer och rullar
Alla våra religioner är ju väldigt kärleksut bönemattor. Än är Gud inte helt bortfulla, de trycker ju alla tre på medmänskglömd.
■
lighet. Det ﬁnns ingen krigstanke i dem.
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Sudden
NU ÄR DET SLUT PÅ GUBBVÄLDET

Ishockey är Foppa, Börje
Salming och Wayne Gretsky. Idel tuffa grabbar med
hår på bröstet. Men bland
fanatiska supporters
runt isen börjar brudarna
flockas – och Liebling har
lärt sig att inte dissa deras hobby – eller förlåt
– deras liv.
TEXT HANNA LAGER
FOTO JOHAN ÖRNEBLAD

S

PORT ÄR FÖR KILLAR.

Frölunda Indians supporterklubb heter Goa
Gubbar. Den är till för
gubbar. Eller? Liebling
ringde upp Goa Gubbar för att fråga om
det ﬁnns tjejer som ägnar hela sin fritid åt
att kolla på hockey.
– Hallå!
– Hej! Är det Goa Gubbar?
– Ja, som fan!
Och visst fanns det Goa tjejer.
Jag träﬀar Lena Fossum, , Clarie Sörensen,  och Margareta ”Maggan” Ståhl,
 på McDonalds i Scandinavium i Göteborg. Frölunda ska snart spela mot Linkö12 – LIEBLING 1/04

ping och stämningen bland tjejerna är på
topp. Alla tre älskar hockey och skulle inte
kunna leva utan den. Runt omkring oss
vimlar det av barnfamiljer, par och vänner
som ska göra samma sak som vi, det ser
man på alla halsdukar och emblem.
Hur kommer det sig att man är beredd
att viga hela sin fritid åt Frölunda?
– Det är pappas fel, säger Clarie och
skrattar.
I hennes familj står hon och pappan för
hockeyintresset.
– Mamma har aldrig brytt sig om det
och brorsan frågar sig om hockey går att
äta, fortsätter Clarie. Det är tur att min
kille är intresserad så att vi kan gå på matcher ihop.
Lena berättar om sin man som är hopplöst ointresserad.
– Jag sa till min gubbe att du ber mig
inte välja mellan dig och hockeyn, för jag
kommer att välja hockeyn!
Idag ser Lenas gubbe fram emot hockeysäsongen, för då vet han att Lena mår
som bäst.
Maggan har sin syster som också är intresserad och hon tycker att det är bra att
ha någon i sin närhet som delar intresset.
värld. De
är medvetna om det, men ingen av dem ser
det som ett hinder. När det kommer till

DE ÄR TJEJER I MÄNNENS

bortamatcher kan det dock vara lite jobbigt att åka som ensam tjej.
– Jag vet att många tjejer inte vågar åka
med på grund av att vi är så få, säger Lena.
Men om det åker med ﬂer tjejer så är det ju
inte längre ett problem.
Att åka på bortamatcher kostar  kr
inklusive bussresa, matchbiljett och mat i
båda riktningarna.
Lena åker på alla bortamatcher som
Goa Gubbar ordnar. Clarie åker när hon
har tid. Maggan är ganska ny i gamet och
kommer att åka med så mycket hon kan
framöver.
HUR ÄR DET DÅ på matcherna? Är inte
bråk mellan supporters ett stort problem?
– Nej, vi är väl inga stockholmare heller,
säger Lena och de andra skrattar.
Den som bråkar åker ut ur föreningen
med en gång. Det ska bara ﬁnnas Goa
Gubbar och inget bråk. Mottot för föreningen är ”Inte hata. Bara Älska”. Men
under matchen kan man dock höra ett och
annat ”domarjävel” och ganska många
”vi hatar…”, men det är sådant man får
räkna med på en hockeymatch – även i
Göteborg.
Det har inte alltid gått lika bra för
Frölunda som det gör nu. Många och
långa har de år varit då Frölundas supporters har väntat på en stor framgång. Jag vill

sport

death
I HOCKEYRINKEN
därför veta hur det kändes förra våren, när
Frölunda vann SM-guld.
– Åh, säger Clarie och ser salig ut, efter
det avgörande målet blev det alldeles tyst i
Scandinavium. Sedan grät jag rakt ut.
– Det är ju detta man väntat på i alla
år, säger Lena. Nu känns det nästan tomt.
Men vi tar dom i år igen!
– Självklart, instämmer Clarie.
Maggan har spelat in matchen på video.
– Jag kan se den hur många gånger som
helst och det känns lika underbart varje
gång.
Det går inte att ta miste på. Detta var
en av de bästa dagarna i dessa tjejers liv.
Clarie berättar att hon och hennes pappa
hamnade på Göteborgs-Postens förstasida
och hon kunde till och med kosta på sig
att gå till jobbet dagen efter i Frölundas
matchdräkt.
– Alla på jobbet håller på Färjestad, men
då kunde jag verkligen strunta i det, säger
hon med ett stort leende.
missa en match
och till exempel kolla  imorgon hur det
gick?
– Nej!
Alla är eniga. De tittar på mig som om
jag inte vore klok.
– I västa fall sitter jag och håller ställningarna via text-, säger Lena.

SKULLE NI KUNNA

Tack och lov behöver de inte missa
matcherna. Lena tar ledigt för att åka på
bortamatcherna och Maggan, som inte
varit med ute och åkt så mycket, har Canal
+ som visar alla matcher i elitserien. När
säsongen är över för Frölunda gäller det att
titta på resten av slutspelet på .
– Det är så tråkigt när säsongen är över,
säger Maggan.
– Jag ringer efter Canal + så fort Frölunda åker ur, berättar Lena.
På så sätt kan hon följa resten av säsongen på .
är inget alternativ
när hockeyn är slut. De himlar bara med
ögonen när jag säger ordet fotboll. Lena
medger dock efter ett tag att hon hänger
med och kollar i tidningen när det gäller
andra sporter, men det är bara hockey som
gäller. Möjligen kan motorsport vara intressant, tycker Lena och Clarie. Maggan
gillar golf. Så när sommaren kommer och
hockeyn är långt borta är abstinensbesvären inte att leka med. För att härda ut
ordnar Goa Gubbar markträning för alla
supportrar. De brukar spela brännboll i
Slottsskogen. Det skulle dock kunna vara
mycket mer aktiviteter håller alla med
om för i deras värld är det inte sommar,
sol och bad som är årets höjdpunkt, utan
vinter, hockeyrinkar och goa gubbar. ■

MEN FOTBOLLS-VM
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dokument
DOKUMENT: MIGRATIONSVERKET. Siavosh Zarrasvand, skribent på Epigon, kom till
Sverige som flykting 1988 från mullornas Iran. På uppdrag av Liebling avlägger han
ett nytt besök hos Migrationsverket och kan i ett skrämmande Wallraffreportage
avslöja hur vi bemöter människor på flykt med byråkratisk apati, likgiltig inkompetens och kallhamrade avslag.
TEXT SIAVOSH ZARRASVAND

Flykting i sitt
eget land
13.40, FRIHAMNEN

Det blåser kallt om mina öron när jag
närmar mig byggnaden. På en av dörrarna
läser jag Gränspolis. Tio meter till vänster
om skylten står en man och en kvinna i
jackor märkta med ”Tullen” och röker. De
får bli min biljett in. Jag går fram till dem
och säger ordet polis med nödvändig ton
för att det ska uppfattas som en fråga. De
börjar förklara vägen men när jag upprepar
orden ”don´t speak” blir de osäkra. Som tur
är kommer en polis förbi just då och undrar
vad som försiggår.
– Stay, säger jag och pekar på marken.
sökte   människor
asyl i Sverige för att undkomma förtryck
och fattigdom. Samma år färdigbehandlades   asylfall. Av dessa bifölls  ,
eller statistiskt, , procent. Folkpartisten
Erik Ullenhag förklarar den svenska ﬂyktingpolitiken.
– Sverige ger idag väldigt få människor
ﬂyktingstatus i enlighet med Genevékonventionen. Omkring tusen människor om
året får ﬂyktingstatus, detta kan jämföras
med Danmark som tar in tre gånger så
många. Socialdemokraterna förklarar detta med att vi tar in ﬂer ﬂyktingar på andra
grunder, exempelvis övrig skyddsgrund
och humanitära skäl.
Socialdemokraternas förklaring duger
dock inte. Dels för att fel människor kan
bli avvisade men också för att Genevékonventionen garanterar ﬂyktingar starka
rättigheter. Något som exempelvis humanitära skäl inte gör.
FÖRRA ÅRET

14:00, VÄNTRUMMET

Polisen vet nu att jag heter Caveh och är
14 – LIEBLING 1/04

”Eftersom jag inte
fått någon annan
information än
informationsbladet på
persiska hittar jag inte
till maten men jag får
hjälp av en schyst
kille från Eritrea.”
från Iran. De har ringt efter två civilpoliser
som ska transportera mig till Migrationsverket i Solna. Från väntrummet hör jag
hur de skämtar om att kalla mig Robert i
sin rapport.
När civilisterna anländer får de veta att
Solna har stängt, (klockan : en måndag) och att jag måste transporteras till
Karlslund. De hämtar mig och vi går mot
bilen. Under hissfärden diskuterar de det
pris jag kan ha betalat en smugglare.
– Tjugo, säger den ena.
– Max tio, säger den andra som heter
Per-Arne. Diskussionen fortsätter ända
fram till bilen där jag får lämna ifrån mig
min väska i framsätet och själv sitta i baksätet.
ETT ANNAT PROBLEM med den
svenska ﬂyktingpolitiken i allmänhet och
Migrationsverket och Utlänningsnämnden i synnerhet är bristen på rättssäkerhet.
Flyktingsadvokaten Lena Isaksson tycker
att en förvaltningsdomstol ska få hantera
asylärendena.
– På så sätt får vi ett tvåpartförhållande.

Idag har asylsökande ingen som representerar dem. Det görs förhör. Sedan bedöms
fallen utifrån förhören. Ibland bedöms fallet av en annan person än den som ledde
förhöret. Erfarenheten har också lärt mig
att grundinställningen är att alla ljuger.
15.20, K ARLSLUND

Färden går bra. Per-Arne ska ﬁra jul på
båten Patricia. Vid ett tillfälle frågar han
sin kollega om hur jag skulle ha hittat till
gränspolisen helt själv.
– Äh, han frågade väl bara någon, blir det
tacksamma svar som lugnar mina nerver.
Kvinnan bakom disken vägrar ta emot
mig. Karlslund är inte längre någon extern
förläggning vilket betyder att jag inte kan få
plats där förrän jag sökt asyl.
– Förändringen gjordes för längesen,
säger kvinnan.
Per-Arne väntar på oss i bilen samtidigt
som den andre polismannen försöker ta
reda på var jag ska placeras.
beviset på att Migrationsverket är dåligt på att representera
båda parter är det faktum att de ﬂera gånger lurat asylsökande till sina lokaler för att
hjälpa polisen.
Det ﬁnns redan en riksdagsmajoritet för
att låta en förvaltningsdomstol pröva asylärenden. Problemet är bara att sossarna
hela tiden förhalar förändringen.
– Dels beror det på ekonomiska problem, men det beror även på att socialdemokraterna vill komma förbi det politiska
ansvaret, säger Erik Ullenhag. När domstolen får avgöra fallet hamnar ansvaret på
dem som lagstiftar, regering och riksdag.
Då måste de komma med konkreta lagför-

DET T YDLIGASTE

dokument
slag för att förändra. Som det är nu skyller
de bara allt på Migrationsverket.
16:10, MIGRATIONSVERKET
I MÄRSTA

Polisen lämnade av mig för tjugo minuter
sen. En iranier frågar mig hur gammal jag
är och ger mig ett papper med instruktioner.
Jag förklarar att jag inte kan läsa persiska
för att min familj var fattig och jag behövde
jobba. Han rynkar pannan, vänder sig till
sin kollega och berättar vad jag nyss sagt.
– Det ﬁnns många efterblivna, säger
hon.
Iraniern tillägger att jag uppger mig vara
tjugo år gammal (något som jag verkligen
är och ser ut att vara). Svaret från kollegan
låter inte vänta på sig.
– Hahaha…om han är tjugo så är jag
femtio, säger damen som ser allmänt ung
ut. Vi har ju haft minderåriga som varit
betydligt skäggigare än så.
Jag bör tillägga att jag hade sparat skägg
i tre dagar bara för att se ut som en människa som färdats en lång väg. Jag får en lapp
med mitt rumsnummer och min kod på.
Där står även mitt namn och min nationalitet. Kurd står det, förmodligen för att jag
säger att jag är analfabet. Erinrar mig Lena
Isakssons ord om att grundinställningen är
att alla ljuger.
ADVOK ATEN KJELL Jönsson berättar
om en ﬂykting från Syrien som han försvarade. Mannen påstod att han skulle
torteras om han skickades tillbaka till
hemlandet. Hans påståenden togs dock
inte på allvar och han skickades tillbaka.
Redan på ﬂygplatsen i Syrien togs han till
fängelse och torterades. Han släpptes men
blev regelbundet torterad i ett års tid. Det
slutade med att han blev psyksjuk. När han
sedan lyckades ta sig till Sverige igen ﬁck
han ett nytt avslag, trots att Migrationsverket trodde på hans historia. Han har nu
gått under jorden och beﬁnner sig i Sverige
illegalt.
Erik Ullenhag tycker att alla som är
undangömda borde få amnesti när domstolen tar över asylfallen. Därmed slipper
man risken med att felaktigt skicka tillbaka människor till följd av den nuvarande
bristen på rättsäkerhet.

Siavosh Zarrasvand spelade, på Lieblings uppdrag, asylsökande flykting från
Iran. Siavosh, 20 år gammal, har bott i Sverige i 16 år. Till Migrationsverkets
personal förklarar han att han varken talar svenska eller engelska.

Eftersom jag inte fått någon annan information än informationsbladet på persiska
hittar jag inte till maten men jag får hjälp
av en schyst kille från Eritrea. Maten är
mager men den går ner. Nu går jag runt och
plåtar fritt utan att någon bryr sig. De sitter
allihop och tittar på Saddamdokumentären
på tv. När jag närmar mig expeditionen ser
jag en färgad man med en massa resväskor
stå och agitera mot de anställda. Jag göm-

▼

19:30, INSIDE THE WALLS

Efter diverse felkörningar till
olika nedlagda kontor, hamnar
Siavosh hos Migrationsverket
i Märsta. Där möts han av
misstro. ”Haha... om han är
20 så är jag 50”, säger en av
handläggarna.
LIEBLING 1/04 – 15

dokument
mer kameran under tröjan och går tillräckligt nära för att kunna lyssna. Han säger sig
ha levt i Sverige ett bra tag. Mannen påstår
att han har fått en lägenhet i Stockholm
men att han får nycklarna först imorgon
och undrar om han kan stanna över natten. Nej, säger expediten och motiverar
detta med att mannen har plats på en annan ﬂyktingförläggning i Sverige.
– DET BÖR lagstiftas om att ett asylärende inte skall få ta mer än tre månader,
säger Lena Isaksson. Idag görs ett första
förhör när man söker asyl. Där får den
asylsökande lämna uppgifter som namn,
resväg, hälsostillstånd med mera. Sedan
måste Migrationsverket kolla upp en del
uppgifter, till exempel om principen om
första asylland kan tillämpas. Först när
dessa undersökningar är klara, vilket kan
ta upp till nio månader, kallas ﬂyktingen
till ett nytt förhör tillsammans med ett
juridiskt ombud.

att de deﬁnitivt har koll på vem jag är. Med
min mjukaste engelska säger jag:
– Bli inte chockad nu, men jag är svensk
och journalist.
Några minuter senare hjälper jag henne
att lägga mina oanvända sängkläder i
tvättmaskinen. När jag undrar varför vi gör
det i smyg förklarar hon att om alla andra
ser oss vill de också tvätta.
– Eftersom de inte har någonting att göra
tycker de om att tvätta på natten.
Då vi går ut från förläggningen får jag
veta att tristessen gör att många asylsökande från andra delar av landet åker till
Stockholm för att ha någonting att göra. De
brukar sedan vilja bo på Migrationsverket i
bland annat Märsta.
– Det var en sådan man här idag, en fär-

gad kille, du kanske såg honom.
DET FINNS T VÅ sorters adoptivföräldrar, de som lyckas få ett barn att känna sig
som en del av familjen och de som misslyckas med denna så essentiella uppgift.
Gissa själva vilket barn och vilken familj
som lyckas bäst. Sveriges förmåga att få
invandrare att känna sig som värdiga familjemedlemmar lyser med sin frånvaro…
eller som någon utryckte det "till USA
kommer man som muskelbyggare och blir
guvernör, till Sverige kommer man som
civilingenjör och blir taxichauﬀör".
Detta är mina tankar då jag går mot
lokaltraﬁ ken, befolkad med världens mest
överkvaliﬁcerade personal, för att ta mig
hem.
■

21:15, RIDÅN FALLER

Framför mig, på andra sidan expeditionen står kvinnan som inte kunde tro mig
om min ålder. Hon verkar lite förvånad
över min superba engelska. Jag har frågat
henne vad som händer om jag bara stövlar ut därifrån. Hon förklarar att jag får
väldigt svårt att få asyl då. Jag frågar hur
de ska få tag på mig men blir försäkrad om

Utnötningstaktiken vann
Siavosh Zarrasvand
hade i samarbete
med redaktionen
förberett besöket
på Migrationsverket
med precision. Den
påhittade färdvägen
från Iran via Afghanistan och Ryssland
till Tallin och över
Siavosh ZarÖstersjön med färja
rasvand alias
var utstakad. Liksom
”Caveh”.
den fiktiva identiteten Cavehs bakgrund som homosexuell
iranier på flykt från vännernas angiveri
och regimens väntade repressalier. Siavosh var inte lika väl förberedd på den
apatiska miljö som väntade honom på
Migrationsverket. Efter några timmar
besegrades han av myndighetens utnötningstaktik: den utsiktslösa väntan på
att tiden ska gå. Caveh är en påhittad
person, men hans likar finns i tusenfalt
på förläggningar runt landet. Andra som
fått avslag har gått under jorden. Det är
Sveriges gömda och glömda.
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Vad händer
i den akademiska
världen?

Upsala Nya tidning ger svaren.
Vi har nyheterna, kommentarerna
och debatten om den högre
utbildningen och forskningen.

Danmarksgatan 28, Box 36, 751 03 Uppsala.
Tel 018-478 00 00

duellen

HÅRDARE TAG?
Vansinnesdåden drabbar Sverige gång efter annan. Och politikerna tävlar om att
vara hårda mot de hårda. Samtidigt visar forskningen att brottsligheten inte ökar
nämnvärt. Liebling har låtit två tuffa liberaler mötas i en rond om brott och straff.

JOHAN PEHRSON, ORDFÖRANDE FÖR

NINA LARSSON, 1: E VICE

JUSTITIEUTSKOTETT (FP)

FÖRBUNDSORDFÖRANDE LUF

Ska buggning vara
tillåtet?

– Ja, rumsavlyssning skall kunna användas
vid grova brott. Nogrann uppföljning, offentligt
ombud samt proportionalitet skall tilläpas så
klart.

– Nej. Alltför många oskyldiga människor i de
kriminellas närhet kommer att drabbas. Det
finns andra metoder för att få bukt med den
mycket grova organiserade brottsligheten än att
gå mot ett storebrorsamhälle.

Ska polisen få provocera fram brott?

– Nej. Men bevisprovokation skall vara tillåtet.

– Nej. Polisen ska klara ut brott, inte begå några. Istället för att försöka få människor fällda ska
man fokusera på förebyggande åtgärder.

Är sexköpslagen
bra?

– Ja. Det skickar klara signaler om att det inte
är ok att köpa någons kropp. Tveksamt om
den trots detta är effektiv.

– Den är mycket bra. Dock finns det problem
med att straffskalan är för låg och polisen inte
har resurser att följa upp lagstiftningen.

Ska maskering vid
demonstrationer
vara förbjudet?

– Nej inte generellt. Men det skall finns
möjlighet att meddela förbud
för enskilda demonstrationer
om det polisiärt anses nödvändigt för ordningen.

– Nej absolut inte. Människor har rätt att se ut
precis som de vill, även när de demonstrerar.

Var är det okej att
ha övervakningskameror?

– Det skall finnas en prövning av varje kamera på
offentlig plats.

Ska vi straffa narkotikamissbrukare?

– Ja. Det skall vara
förbjudet att
knarka.

Ska vi ha sprututbytesprogram?

– Ja. Programmen måste
dock vara hårt
uppstrammade mot
vårdinsatser.

Vilka brott ska polisen prioritera?

– Brott mot
individer.

Varför tjatar alla
politiker om brott
och straff när alla
studier visar att
brottsligheten inte
ökar?

– Grova brott
har ökat, särskilt det grova
våldet.

Har du själv begått
något brott?

– Ja. Fortkörning.

– Där det bedöms absolut
nödvändigt för att människor eller egendom inte ska
skadas.
– Nej. Vi ska göra det
lätt för dem att kontakta vården.
– Ja. Det är ett sätt
att minska smittspridning hos redan
djupt beroende narkomaner.

– Prioritera är att välja
bort. Polisen ska inte
välja bort någonting, de
ska ha mer resurser.
– Människor upplever
att brottsligheten blir
grövre och att polisen
inte har resurser att
klara ut allting.

– Skulle vara att jag har
kört för fort då...
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Arbeit
macht
frei
I landet där jantelag och Bosse
Ringholms brandbeskattning lagt
tunga, våta filtar över skaparglädje och driftighet är det lättare att bli lottomiljonär än att lägga grunden för ett nytt IKEA. Men
i folkhemmets mörka gränder
stretar småfolket på – inte alltid
med skattmasens goda minne.
Liebling har med ljus och lykta
gett sig ut i Stockholmsmörkret
för att ta sig en närmare titt på
alternativförsörjningen i ett bistert vinter-Sverige strax innan
jul.
TEXT AARON ISRAELSON
FOTO EMIL MESSING

RETS MÖRKASTE dygn
har satt sina klor i huvudstaden. Stockholm har
blivit kallt, men livet i en
storstadsdjungel letar sig
fram i alla små prång och ﬁ nner råd även i
den mest bitande arktiska kyla. Konjunkturinstitutets prognoser är lika obarmhärtiga som termometern och folkpartiets
slogan – "arbete istället för bidrag" klingar

Å
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ännu ohörd i Göran Perssons rike. Men
på marginalen hankar sig även de mest
kringﬂackande mänskoexemplaren fram.
Entreprenörskapet i alternativförsörjningens Sverige påminner inte alltid om
Leijonborgs skolboksexempel och när det
lackar mot jul har nattens gökungar inte
mycket att hämta hos de snälla barnens
tomte. Och ändå – kampen för överlevnad
fortgår, tills klockan slutar slå.

MEDBORGARPLATSEN 17.45

Det glömda Sverige har tagit sitt pick
och pack under armen och lämnat Medis,
som Södermalms samlingsplats kallas i
folkmun. De hemlösa uteliggare, som tältat på Medis i väntan på ﬁ lmen Alexander
den store med premiär om ett år, besegrades efter någon vecka av socialborgarrådet
Margareta Olofssons charmoﬀensiv och
en illasinnad förkylningsepidemi. Vinden

vinjett

jagar nu också iväg några kvardröjande
julklappsﬂanörer i full färd med att hjälpa
handeln slå ytterligare ett rekord för femtioelfte året i rad.
GÖTGATAN 18.03

Sannah har lovat att ha med sig en julgransbelysning hem och rycker förgäves
i dörren till Designtorget. Murphys lag
hann före – aﬀ ären har precis hunnit

stänga. Vi softar ner på ett café vid Götgatspuckeln och konstaterar att ägaren i
väntan på det annalkande totalförbudet
ransonerat antalet cigg till två stycken per
gäst. Sannah är arton, läser samhällsprogrammet på gymnasiet och extraknäcker
som prostituerad. En dödskalle hänger ner
över hennes bröst där en tigermönstrad
topp tar vid. Hon tänder sin första cigg.
– Sex betyder inte så mycket för mig,

säger Sannah och håller det inte för osannolikt att hennes låt-gå-attityd till den
egna kroppen har med personlighetsstörningar att göra. Men samtidigt tycker hon
att alla tjänster människor utför, alla jobb,
innebär att man säljer sig. Att sälja sex ger
åtminstone lön för mödan. Till skillnad
från många andra horar hon inte för några
drinkar på krogen.
Sannahs karriär som sexarbetare bör-

▼

SVARTÅGATAN,
BAGARMOSSEN 21.55.
Arbetssökande firar
årets mörkaste dygn.
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KÄRRTORPS T-BANESTATION 22.41
Micke kör taxi och drar
till Thailand för pengarna.

S:T ERIKSPLANS
T-BANESTATION 20.01.
”Dimman” lirar progg
för pengar.

▼

jade via en chattsida på internet. Någon
frågade om hon ville ha sex. ”Visst, svarade hon, om jag får pröjs”.
Sannah jobbar i snitt tre gånger i veckan, hon har numera en egen sajt på nätet
och hennes kunder är i regel välbärgade
män i karriären med fru och små barn och
ett ansenligt behov av vardagsaction. De
betalar tretusen spänn för ett ligg och en
avsugning. Äldre, ensamstående män har
ofta mer perversa böjelser och får punga ut
med ytterligare ett lakan för att bli saliga i
enlighet med egna önskemål.
– Men jag har också en del kunder i min
egen ålder. Jag träﬀade en artonåring för
ett tag sen och ﬁck ta hans oskuld, avslöjar
hon med en odygdig kurva mellan smilbanden.
Genom åren har hon träﬀat ett hundratal kunder, vissa som skiter i vad hon heter
och andra som hellre vill umgås än att ha
sex. Vid ett tillfälle var torsken en kvinna.
Sannahs jobb har dock lite att göra med
Pretty woman. Två gånger har hon blivit
våldtagen av hallickar. Den första var hennes pojkvän och den andra var grymt bra
på att ﬁ xa kunder. Idag står båda två under
åtal och Sannah jobbar på egen hand.
– Jag skulle inte kunna ha ett normalt
förhållande, de ﬂesta pojkvänner har nog
svårt för en tjej som är otrogen i jobbet,
konstaterar Sannah. Och utanför jobb och
förhållanden har hon inte sex över huvud
taget.
– Jag har väl blivit en bitch som inte vill
ha sex om jag inte får betalt.
Vi blir avbrutna av en kund som ringer.
Han försöker locka henne till en spritfest
på restaurangen han äger. Med sin mest
sockersöta ton lyckas hon avböja utan att
låta avvisande.

Ursula Berge, tankesmedjan Agora.
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”Imorrn ska jag försöka
fixa jobb och bli vuxen,
garvar Råbert.”
För Sannah är pengar en leksak mer
än en drivkraft. Kanske handlar kallet
snarare om att bygga en ventil för att jaga
värre demoner på ﬂykt. En modig tjej,
tänker man. Och mitt i allt elände lyckas
hon upprätthålla en stolthet över sina val
i livet. Men hon vill gärna avråda andra
från att gå samma väg.
– Alla är inte lämpade för det här jobbet.
De ﬂesta har nog en annan känslomässig
inställning till sex. Men själv mår jag mindre dåligt av det här än av andra saker jag
skulle kunna ta mig till.
S :T ERIKSPLANS
T-BANESTATION 20.01

Nationalteatern ekar i tunnelbaneuppgången och ut mot gatorna i Vasastan.
”Om du letar efter röka…” -årige ”Dimman” Klaesson från Härnösand sitter och
lirar proggiga låtar på sin gitarr. Normalt
pluggar han på curlinggymnasiet uppe i
Norrland med siktet inställt på landslagseliten, men på loven åker han till storstan
för att vara hemma hos päronen och spela
ihop lite cash som gatumusikant.
– Ibland spelar man ihop en hundring för
att gå ut och ﬁka med en brud. Men mest är
det bara skönt att lira, säger Dimman.
Det bästa med Stockholm är folket,
tycker Dimman. Favoritstället är Drottninggatan på sommaren, där han och polaren kan lira ihop  spänn på en timme.

Annars brukar han landa på en hundring
i timlön, om han får spela ostört det vill
säga. Idag har han bett spärrvakten om
lov, annars har det hänt att vakterna kört
bort honom.
Det sämsta med Stockholm är våldet.
– På Drottninggatan är det ryssar överallt. Spelar man på fel ställe får man syndikatet efter sig, säger Dimman.
Men gatuvåldet kan också ta sig andra
former.
– I somras satt vi och lirade i stresstunneln vid Centralen. Och så kom en knarkhagga plötsligt fram och började pilla polaren mellan benen. Fy fan vad vidrigt, asså,
avslutar Dimman med visst eftertryck.
THEODORAS, S :T ERIKSGATAN
20.36

En tom och kall stad jagar in Liebling
i värmen på puben. Vi beställer varsin
Norrlands Guld för  spänn skallen. Och
dricker ur ﬂaskan.
– Det ser så billigt ut det där, när man är
på restaurang dricker man ur glas, säger en
något alkoholiserad dam vid vårat bord.
Vi kontrar med att  spänn är väldigt
billigt hur man än ser på saken och vägrar
glas.
– Ni är så fruktansvärt tarvliga, fortsätter damen och ﬂyttar för säkerhets skull
en bit bort.
T-BANAN VID STATION ODENPLAN
21.15

Soﬁa,  år gammal, går förbi vår kupé
och ber oss om några kronor. Hon får fyra
spänn och berättar att hon bor på vandrarhem när hon är i stan. Normalt bor hon
någon annanstans i landet. Hon vill inte
berätta vad hon tjänar på att tigga, men

subkultur
SVARTÅGATAN, BAGARMOSSEN 21.55
Råbert ska försöka fixa
ett jobb.

säger att det räcker till mat och husrum.
Soﬁa går vidare och frågar nästa sällskap
om några slantar. Grabbarna på väg till
Kvarnen har glömt medkänslan hemma.
– Kan du inte göra nåt annat?
Soﬁa surfar vidare i -banenätet.
SVARTÅGATAN, BAGARMOSSEN
21.55

I en källarlokal inredd med luggslitna
soﬀor och gammalt bråte hänger ett gäng
ﬂummare och dricker stora mängder
rödtjut ur tetrapack – som ett bildmässigt kvitto på vinsnobbarnas besannade
fördomar om tetrans höga dräggfaktor.
I ett hörn sitter Råbert, nyss fyllda tjugo,
och stillar fyllehungern med en ost- och
tomatmacka.
– Imorrn ska jag försöka ﬁ xa jobb och
bli vuxen, garvar Råbert.
Imorgon är det söndag, men en lördagskväll i vinets tecken kan man inte kräva
att alla detaljer ska sitta på plats. Hur som
helst vill Råbert ﬁ xa ett jobb – "allt från
barn till gamlingar – förutom mongon".
Idag går han på socialbidrag och får ut
 spänn i månaden från staten.
– Helt okej när man inte har nåt annat
ben att stå på, tycker han. I fem år har han
bott hemifrån och levt på soc. Han är arbetsskygg säger han, men tycker samtidigt
att det är tvärjobbigt att känna sig utpekad
och utanför samhället. Han har hållit på
med droger en hel del också vilket inte gör
läget bättre. Men det hjälper för stunden.
– Hela livet verkar häft igt och allt annat
är bara en tanke.
T-BANAN VID K ÄRRTORPS
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– Gå för faan inte till Kinarestaurangen,

sa min polare till mig. Och var tror du att
man hamnar om inte på den där jävla Kinarestaurangen?
Micke kunde bara konstatera att Kinarestaurangen var stängd. Men han håller
humörlågan i god form och bubblar på
om sin långa ungdomsvistelse i Sevastopol, Ryssland, polarna Kenta och Stoﬀe
(som hämtade ur Modstrilogin) och ett
allmänt kringﬂackande liv. Kvällen har
varit stökig.
– En kompis slängde fram en pipa marijuana. Och jag röker ju inte så ofta, bara
sju gånger per dag, spexar han. Nej, var
tredje månad ungefär, så det färgade på
som katten.
Micke försörjer sig som taxichaﬃs. Han
jobbar två månader i taget, tar ledigt och
drar iväg till Thailand i tre månader, kommer tillbaka och går på igen i två månader.
Micke har all anledning att känna sig som
kung i tunnelbanevagnen. Snart slipper
han vintern och kan hämningslöst softa på
en exotisk strand medan arbetsmyrorna
här hemma kan gneta på i övertid, stressymptom och jantelag.
KONUNGARIKET SVERIGE, UR LED
ÄR TIDEN

Det ska löna sig att arbeta, heter det i
en gammal liberal slogan. Ska man tro en
färsk rapport från Handelns utredningsinstitut talar oddsen för att det är lätttare att bli miljonär på Måltipset än genom
hederligt, gammalt kneg. Tretton rätt ger
respekt. En vig höjdhoppare, en ﬂink simmerska eller ett snitsigt fotbollsproﬀs får
också tjäna deg. Men kapitalister göre sig
icke besvär. Lönearbete kan du alltså också
glömma om du är ute efter klirr i kassan.
Och i takt med att den lutheranska arbets-

GÖTGATAN 18.03
Sannah är arton. Hon
lever på att sälja sex.

plikten blir färdig att ställas ut på Nordiska museet, de ungas skattemoral läcker
som ett såll och bidragssystemen hjälper
oss att behålla tätplatsen som världens
sjukaste folk blir de få som ska försörja
de många allt mer desillusionerade över
sakernas tillstånd.
När vi är små drömmer vi om att bli polis, läkare eller aerobicsinstruktör. När vi
blir stora tillbringar vi drygt två tredjedelar av vår vakna tid på jobbet. Yrkeslivet är,
oavsett vad vi tycker om saken, en viktig
del av vår identitet. I dåliga tider får ungdomar och invandrare ta smällarna först.
Unga människor och nyblivna svenskar
som precis är på väg in i yrkeslivet och står
i begrepp att ﬁnna sin plats i samhället.
Mycket riktigt tyder forskningen på att
arbetslöshet påverkan hälsan, inte minst
bland ungdomar.
– Det är inte precis hälsobefrämjande
att vara arbetslös. En kombination av
stress över till exempel privatekonomin
och sämre levnadsvanor påverkar hälsan,
säger Urban Janlert, professor i Umeå.
Samtidigt vägrar alltﬂer i de oändliga valmöjligheternas samhälle, där ingen
skräddare längre behöver bli vid sin nål,
att inordna sig den småborgerliga mallen
med välkammat hår, villa, Volvo och anständigt jobb.
Men genom evolutionens lopp har människan lyckligtvis i tusentals år utvecklat
en enastående anpassningsförmåga. Hon
överlever på den afrikanska stäppen, i Rio
de Janeiros kåkstäder eller under en bro
på Kungsholmen. Kvarstår frågan: vill vi
verkligen anpassa oss till en alltmer karg
och svår verklighet? Eller ska vi för en
gångs skull låta verkligheten dansa efter
vår pipa?
■
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Vem är du?
I jakt på Dig själv? Är Du
en nörd som brinner för
idealen, en borgarbracka
som brinner på Spyans
dansgolv eller en hetlevrad aktivist som bränner
minkfarmar? Testa Dig
fram till Din egen identitet
med Lieblings personlighetstest.

om ”American Psycho” för sjunde
gången.
D: Jag läser inte så mycket.
2: VAD LYSSNAR DU PÅ FÖR
MUSIK?

Kent eller bög-schlager.
Loop troop och nån gång vid festliga tillfällen – sovjetisk marschmusik.
C : Anastacia och systrarna Graaf. "Du
gamla, du fria" hör jag varje natt på fyran
innan jag somnar.
D: .
A:

B:

ILLUSTRATIONER KALLE JOHNSON
3: VAD KLÄR DU DIG
HELST I?
1: VILKEN BOK HAR DU PÅ NATTDUKSBORDET?
A: Jag läser minst två böcker i veckan.
Just nu Albert Camus Pesten och Tobias
Ljungvalls Kontroll – rapport från Vitryssland.
B: Sträckläser Motstånd av Jenny Dielemans. Gatstensaktivistens bibel. Dessutom
Norrskensﬂamman och Proletären.
C : Bläddrar i adelskalendern och läser

A:
En kampanjtröja
från . ”Sverige behöver både företag och
dagis”.
B: Min palestinasjal vårdar jag ömt.
C : Min rosa skjorta från
Ralph Lauren Polo.
D: Min bajenmössa håller i ur och
skur.
4: VAD PYSSLAR DU MED PÅ DIN
LEDIGA TID?

Demokratituristar i diktaturer
när jag inte sitter som klistrad framför PC:n.
B: Befriar minkar och ﬁ losoferar på
Kafé .
C : Hänger på The Lab och beställer
in helrör.
D: Hinkar bärs med polarna. Åker på charter
till Mallis.
A:

5: VAD SK A DU BLI

6: VEM ÄR DIN IDOL?
A: Socialliberalismens pappa John Stuart
Mill.
B: Den västtyska -terroristen Ulrike
Meinhof.
C : Kungen så klart.
D: David Beckham.
7: BESKRIV DIG SJÄLV MED TRE
ORD.

Tänker lite längre. (Lite för länge.)
Ung, arg och radikal.
C : Rik, trendig och höger.
D: Bajen, bärs och rakade brudar.
A:

B:

NÄR DET ÄR DAGS ATT
KLIPPA SIG OCH FIX A JOBB?

Handläggare på riksdagen eller
biståndsarbetare i Senegal.
B:
Kulturarbetare
eller
fritidsassistent.
C : Vice  i pappas företag.
D: Öhh. Vet liksom inte riktigt.
Mina polare jobbar
på bygge.

A:
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8: HUR TAR DU DITT K AFFE?

Med en skvätt mellanmjölk.
Svart.
C : Latte.
D: With a spoonful of sugar.
A:

B:

9: VAD BRINNER DU FÖR?

Jag drivs av vreden över enskilda människors ofrihet.
B: Rädda världen från sexism, djurens
slaveri och rasism.
C : Lägre skatt för pappa.
D: Sverige – Tyskland - i juli.
A:

test

VEM ÄR DU?
VEM ÄR JAG?
LEVANDE CHARADER.
NU ÄR DET HÖG tid att sammanställa svaren och låta
den mest djupa existentiella frågan av dem alla komma
sitt svar något närmare. Tänk Hamlet. Du stirrar djupt
in i dödskallens håligheter och undrar: Att vara - eller
inte vara mig själv. På de frågor Du besvarat med svarsalternativ A kan Du inhösta hela fem poäng. Svarsalternativ B ger fyra poäng, alternativ C tre poäng och D således
två. Räkna ihop Dina poäng och kolla sen vilken etikett
som passar Dig bäst.
NÖRDEN 38–45 POÄNG : Du är närsynt, pundar
Joltcola och dras med epitetet Messerschmidt. Du är den
klassiska nörden. Förläst, förlägen och för det mesta ganska försynt. Men Du ska inte vara ledsen för det. När det
brinner i knutarna och viktiga ideal står på spel är
Du nämligen först med att inta gatan för att protestera mot ﬂyktingavvisningar och diktaturfasoner.
Men nån gång kunde det vara läge att slita sig från
tangentbordet även när det är fred på jorden.
Och utforska det som kallas verkligheten.

Drum n’
base ekar i Dina hörlurar. Du minns inte
Berlinmuren, men väl Rosa Luxemburg och
Che Guevara. Kort sagt har Du sedan länge
löst medlemskap i Djurens befrielsefront
och kanske har Du också en suppleantplats
i styrelsen för Ung Vänsters lokalförening
i Örkelljunga. Softa ner med gnället mot
USA och nyliberalismen. Din världsbild
stinker lika mycket som paltorna Du bär
på kroppen.

AKTIVISTEN 31–38 POÄNG :

Du skäms
inte för att deala visitkort till höger och
vänster. Fast Du lever på päronens American Express och knappast kan stoltsera med
eget jobb. Den viktigaste frågan för Dig är,
alltså trots bristen på egen försörjning, sänkt
skatt. Varför pröjsa för dagis och långvård
när man kan bränna många, sköna tusenlappar på Moët et Chandon runt stammishaken
vid Stureplan? Rufsa till back-slicken och köp
Dig ett liv för pengarna.
BRACK AN 24–31 POÄNG :

IDIOTEN 18–24 POÄNG : En av de gamla
grekerna, Aristoteles, myntade begreppet idiot
om någon som är ointresserad av politik. Ta det
inte personligt, med andra ord. Men Du är ett
pucko. Du pendlar mellan Söderstadion, Kvarnen
och korvmojen. Mellan hejaramsor, rap och bostongurka på överläppen. Det är folkligt och festligt
att gilla fotboll. Det är korkat att hänge sitt liv åt att
vråla och skråla på publikläktaren. Ta en toy och läs
en bok.
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Kärnkraft är framtidens energikälla

Ett steg till...
Är Din organisation i behov av förändringsarbete?
SV kan vara en del i den processen!
Med hjälp av vår unika arbetsmetod
”Ett steg till” blir vi ett stöd och en
inspiratör för organisationen. Genom
att SV ställer frågorna och organisationen reflekterar över svaren, utvecklar vi det inre arbetet tillsammans.
Vårt breda utbud av cirkelverksamhet, kulturarrangemang och fackmannamedverkan blir naturliga hjälpmedel i processen.
Vill du veta mer, kontakta
SV för ett möte!
Du hittar oss på www.sv.se
eller i telefonkatalogen.

Trots att kärnkraften är väl beprövad sedan 50 år
är den fortfarande vår modernaste elproducent.
Kärnkraften har den i särklass största utvecklingspotentialen och kan troligen bli den mest
uthålliga energikällan av dem vi i dag känner till
genom utveckling av acceleratordriven transmutation, bridreaktorer m.m.
Kärnkraften är också en naturlig energikälla.
Naturen har själv skapat kärnreaktorer t.ex. i
Oklo i Gabon.
Låt oss leda och styra utvecklingen av denna,
redan nu, mycket miljövänliga energikälla, till
att bli ännu tti are för mänskl heten.

Stöd Miljövänner För Kärnkraft!
Box 83, 430 22 Väröbacka.
mfk@mfk.nu www.mfk.nu
Årsavgift 200:- Pg 1 33 74 - 4
Tel.: 0340 - 67 82 90 Fax 070-385 67 34

Liberal och reslysten?
Sök Bertil Ohlin-stipendiet!
Bertil Ohlins donationsfond delar varje år ut stipndier för studieresor till
utlandet. Fonden vänder sig till personder, företrädesvis under 40 år, som
genom arbete i press eller politiska organisationer eller på annat sätt visat
intresse för svensk liberalism.

För information om stipendiet samt regler för ansökan
kontakta Anita Holm, tel
08-786 40 00, eller e-post
anita.holm@riksdagen.se

För ansökan med projektbeskrivning ställs till
Anita Holm
Riksdagen
100 12 Stockholm
Sista ansökningsdag 15 mars 2004.
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När Göran Persson ställdes inför valet – queer eller kommunist? – valde han kommunist. Liebling har
träffat den svenska queerrörelsens affischflicka
nummer 1. För Tiina Rosenberg är valet enkelt. Hon
är queer och kommunist.
VÄND

▼

spel

queer
HON FÅR HETEROSVERIGE ATT TIINA
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profilen
TEXT EVA-MARIE BYBERG
FOTO EMIL MESSING

Å DÖRREN TILL Tiina
Rosenbergs kontor sitter
det ett klistermärke med
texten. ”Why be normal?”
Väl innanför dörren kan
jag relativt snabbt konstatera att det är en
devis hon lever upp till. Det kortklippta,
silverfärgade håret, den ﬁ nska fåtöljen,
tidningsurklippen och planscherna på
väggen visar tydligt att det inte är någon
vanlig insnöad universitetsforskare jag
kommit för att träﬀa.
Men vägen till institutionen för genusforskning vid Stockholms universitet och
en intervju med Liebling har varit lång och
stundvis krokig.

P

i Finland, ett ursprung
som röjs omgående då hon öppnar munnen. Hennes politiska bana började tidigt.
Redan vid  års ålder var hon kommunist.
Jag frågar henne varför.
– Jag växte upp i en förort och ställde
mig som ung frågan jag fortfarande ställer
mig idag, varför har vissa och inte andra,
berättar hon.
Hennes ideal drev henne så långt som
till att bosätta sig i Östtyskland och under
tre år studera vid Karl Marx-universitetet.
Den tiden kallar Tiina idag sin ”jungfrusil”. Hon ”gjorde verkligen sin läxa” som
hon uttrycker det och verkar djupt förankrad i sin övertygelse. Hon berättar hur
hon i mitten av -talet verkligen försökte
bli socialliberal, men att det aldrig riktigt
fungerade för henne.
– Politik har alltid för mig handlat om
var man känslomässigt kan placera sig. Jag
trivdes inte med att ha de röda fanorna så
långt ifrån mig och kände att jag aldrig
skulle kunna bli en bra borgerlig människa, även om jag idag har en sådan livsstil, säger Tiina.
De liberala idealen har dock aldrig varit
främmande för henne, då hon en gång
varit gift med en socialliberal och numera
samlever med en annan. Själv har hon
förblivit socialist för att hon alltid brottats
med egendomsfrågorna.
– Jag skulle aldrig ta på mig en knapp
där det står att det är ballt, kul eller häft igt
att äga, säger hon.
Partipolitiken idag är inget som lockar
Tiina. En viktig orsak är det faktum att
hon arbetar på ett universitet och vill förhålla sig en aning neutral. Hon har istället

valt att satsa på de tvärpolitiska frågorna
– feminism och -politik (homo- bioch transfrågor).
– Feminismen ägs inte av en partipolitisk åskådning, säger hon med eftertryck.
Hon berättar att hon som ”yrkesfeminist” många gånger kanske har det lätttare än ”partifeminister” som också har ett
partiprogram att ta hänsyn till.
Jag frågar henne vad hon tror om att,
som Gudrun Schyman föreslagit, starta ett
feministiskt parti. Hon svarar att hon tror
att det kan bli nödvändigt. Hon håller tillbaka sig själv när hon fortsätter sitt svar,
säger att hon inte vill bli för rabiat eller
anklagad för illegal verksamhet.
– Jag undrar hur länge kvinnor ska orka

TIINA ÄR FÖDD

”Om du skulle vilja ha ett
ärligt svar från mig på den
punkten skulle jag genast
ta mig upp på Säpos lista”
ta allt, utan att göra bättre motstånd. Kvinnor sparkas i huvudet och på något sätt tar
det – decennium efter decennium. Den
värld vi lever i med konstant underordning av kvinnor kräver någon form av
uppror, säger hon.
Hon berättar om när stödstrumporna
hotade med att kvinnor separatistiskt
skulle göra något och bara det väckte en
väldig reaktion.
Tiina tror att ett feministiskt parti kan
vara en bra idé, men ser samtidigt problem
med detta då det parlamentariska läget är
på ett visst sätt.
halkar in på själva ordet
feminism och att många idag inte vill använda det.
– Feminism är en politisk och teoretisk
formulering av kvinnors marginalisering
och könsmaktsordningen. Själva ordet feminist betyder att man fattat galoppen och
protesterar mot den, säger Tiina.
Hon pratar om hur kvinnors uppror
mycket handlar om den heterosexuella

VÅRT SAMTAL

kvinnligheten och de konﬂikter och avvägningar den innebär. Tiina lever sig in i
en ﬁ ktiv roll när hon fortsätter.
– Nu är jag jätteradikal ett par timmar
och sedan ska jag gå hem till min gubbe.
Ska jag då ﬁnna mig i att tvätta, städa och
ﬁ xa? När man har , barn och radhus
visar sig livet från en annan sida. Då kommer anpassningen, man vill vara till lags
och plötsligt ﬁnns det något farligt i att
kalla sig feminist, säger hon.
Tiina tror också att många kvinnor i
yrkeslivet inte kan deﬁniera sig som feminister mycket på grund av det beryktade
manshat som förknippas med feminismen. Ibland brukar Tiina skoja och hävda
att manshatet är utgångspunkten för hela
verksamheten. Då rycker alla till och tar
det som en vansinnig provokation.
– Men varför ska det vara provocerande
då det är okej att hata kvinnor. Tack gode
gud är kvinnohatet inte längre legitimt i
vårt samhälle, men det ﬁnns fortfarande.
Annars skulle inte kvinnor vara andra
klassens medborgare, säger Tiina.
Manshatet tror hon kan komma från att
feminismen innebär att kvinnan frigör sig
och står på egna ben.
– Det verkar farligt att kvinnor kan
tänka på andra saker än män och kan försörja sig själva.
Det enda råd hon vill ge till kvinnor som
grupp är att alltid ha en ﬂyktväg, att skaﬀa
sig en utbildning och försöka ha pengar på
banken. Tiina menar att det är varje kvinnas ansvar att inte bli försörjd.
klart deﬁnierat är
jag nyﬁ ken på hur Tiina vill arbeta för att
komma till rätta med de orättvisor hon ser.
Hon hänvisar till sin politiska bakgrund,
där utomparlamentariska aktioner var en
del och funderar lite innan hon svarar.
– Om du skulle vilja ha ett ärligt svar
från mig på den punkten skulle jag, om jag
inte redan beﬁnner mig där, genast ta mig
upp på Säpos lista då svaret skulle tyda på
illegala aktiviteter, säger hon och skrattar.
Det hon just sa är dock inget skämt.
Hon tycker att det är viktigt att kvinnor
organiserar och tar strid, givetvis inom
ramen för varje persons samvete och varje
persons miljö. Tiina berättar hur hon i sina
dystraste stunder känner att det aldrig
kommer att räcka till.
– Jag är ju givetvis för demokratiska metoder, säger jag nu eftersom jag känner att
jag måste, men det skulle inte sitta helt fel
om kvinnor ibland kunde gnissla tänder
tydligare.

MED PROBLEMET

TIINA ROSENBERG INTRODUCERADE QUEERTEORIN I SVERIGE
Namn: Tiina Rosenberg
Gör:
Docent och universitetslektor i
teater- samt genusvetenskap vid
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Stockholms universitet
Ålder: 39
Familj: Sambo och två barn

Känd för: Att ha introducerat queerteorin
i Sverige

profi
vinjett
len

Tiina Rosenberg blir inte förälskad i män eller kvinnor. Hon blir förälskad i en individ. En människa.

Jag frågar om hon vill kvotera in kvinnor i styrelser. Hennes ja kommer blixtsnabbt.
– Om vi ska jobba lagmässigt och demokratiskt innan vi bara drar på oss combatkläder och drar ut i full strid är den bästa
metoden lagstift ningsmässigt att kvotera
stenhårt överallt.
Hon berättar hur de på universitet har
en exakt könsbalans och hur det fungerar
mycket bra.
berätta om queerteorin. Hon tvekar och säger att jag, om jag
frågat henne för tio år sedan, hade kunnat
få ett exakt svar. Idag tycker hon att det är
svårare då queer ﬁnns lite överallt. Tillämpare av teorin ﬁnns hos liberaler, marxister,
anarkister och andra. Tiina beskriver det
som att begreppet ”är ute på marknaden”.
– Tanken i början av -talet var att
utsätta alla sexuella, men även könsidentiteter för en rejäl granskning. Vi tittade
också på hur den normativa påtvingade
heterosexualiteten är en förutsättning för
de könsroller som ﬁnns, berättar hon.
Hon ville också vända på steken och
titta på heterosexualiteten som ett problem och inte tvärt om. Frågan om varför
människor prompt måste kategorisera sig
besvarar Tiina med att normaliteten inte
kan vara normal om det inte ﬁnns några
som inte är normala – hur det måste ﬁnnas
”bad guy’s”
– Heterosexualiteten och kärnfamiljen

JAG BER HENNE

skapades i syfte att hålla medborgarna på
plats, säger Tiina.
Äktenskapet är ett annat ämne som får
Tiina att reagera.
– Tanken på äktenskap är fullkomligt
befängd och inget annat än en form av
emotionell kapitalism, säger hon bestämt.
Detta får mig att genast ställa en motfråga då Tiina tidigare berättat att hon
själv varit gift – med en man. Hur hänger
detta egentligen ihop?
Tiina berättar att hon alltid varit helt
klar över att varken heterosexualitet eller
äktenskap var något för henne, men en
dag träﬀade en man hon blev våldsamt
förälskad i. Rätt som det var satt hon där
med äktenskap och familj på halsen och
tyckte att det var helt underbart – under
en period. Det som gjorde att det tog slut
var just att alla tog Tiina för heterosexuell,
trots att hon inte var det.
Hon är emot äktenskapet som institution, men inte det faktum att människor
vill förklara sin kärlek till varandra.
– Om du hittar en man eller en kvinna
eller en hermafrodit och känner att det är
ni och vill manifestera det är jag givetvis
inte emot det. Men kärleksäktenskap är ett
relativt nytt fenomen och bara oss i den
rika världen förunnat, säger hon.
Hon menar också att hon inser att det
är varje individs val i vilken form man vill
leva sitt liv.
Hon säger att hon inte är emot kärnfamiljen, men ändrar sig i samma mening.

– Om du anser att kärnfamiljen är ett
bra sett för dig att organisera ditt liv kan
jag acceptera det, men det kan inte vara en
allmän norm, säger hon.
VÅR TID RINNER snabbt ut. Tiina är väldigt upptagen, med att göra det hon älskar.
När jag i slutet av förra året försökte boka
tid med henne för en intervju var det smått
omöjligt. Under vårt samtal har en kollega
knackat på två gånger för att se om Tiina
är ledig. Telefonen har också ringt. Hennes
åtaganden är många. Hon undervisar och
forskar i teater och genusvetenskap vid
Stockholms universitet. Samtidigt skriver
hon på två nya böcker. En om Susanne
Osten och en samling av Judith Butlers
texter på svenska (eftersom många av
Tiinas studenter tycker att Butler är svår
att läsa på originalspråket). Hon bidrar
också regelbundet med texter till olika
antologier. Utöver det har hon en familj
med två barn.
Hon säger att hon trivs bra, hon älskar att undervisa. Men hon erkänner att
hon ibland drömmer om att bara släppa
allt, resa runt, ligga på någon strand och
ﬂumma.
Vi skrattar i samförstånd, för vem när
inte en sådan dröm?
Samtidigt tror jag inte att Tiina skulle
klara av en sådan tillvaro. Världen är
fortfarande alldeles för patriarkalisk och
ojämställd för att hon ska kunna sluta
kämpa. Och skönt är väl det.
■
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Flickor och
ELLER BARA BARN?
Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli. Redan i dagisåldern stimuleras vi att
odla olika beteenden som tjej eller kille. Liebling har spanat in livet i barnkammaren
och tagit reda på hur vaggan gungas i Gävle för att plöja en ny väg mot jämställdhet.
TEXT RASMUS JONLUND

en
vanlig dag i Sverige, världens mest jämställda land:
deltidsarbetande sjuksköterskan Petra ska innan
hon börjar sitt dagpass lämna barnen på
dagis medan pappa Johan redan har åkt
iväg i den nya V:n till sitt arbete som
teleingenjör. Lille Pär i sin blåa, utelek-tåliga overall vägrar
att gå utan
sin favo-

E

N VANLIG FAMILJ,

rit-leksaksbil för veckan och får till slut
sin vilja fram medan Fia i rosa kjol och
Britney--tröja snällt lämnat sina dockor
och väntar, redan på plats i mammas
lilla Nissan Micra. Sent omsider kommer
de i väg, Petra är stressad och Pär får en
uppsträckning
under bilfärden, lovar
att bättra sig och får
en
försoningskram
innan mamma med
en puss och ett "min
duktiga lilla tjej" till
Fia skyndar iväg från
förskolan.
FRÖKNARNA

TAR

ett kommunalt dagis i
Gävle som uppmärksammats utöver det
vanliga på grund av ett projekt kring hur
ﬂickor och pojkar behandlas, och har blivit
ett begrepp.
– Det är overkligt, vi
fokuserade ju på barnen och oss själva, men
det går att använda på
så många områden,
berättar Kajsa Wahlström, som var förskolechef då projektet efter
en förfrågan från länsstyrelsen drog igång
.  utökades det
med nystartade Björntomten.
Avsikten var att få
något mer långsiktigt
och varaktigt än tidigare kvinno- och
mansprojekt. Studien skulle visa hur
personalen behandlade barnen – man
började med papper och penna, gick över
till bandspelare och slutligen videokamera
för att se allt.
– Pedagogerna visste att de gjorde skillnad men det var obehagligt att se svart på
vitt hur tydligt alla mönster handlade om
kön.
Lösningen blev att vidga könsrollerna
och ta det positiva ur bägge: ﬂickor gavs
möjlighet att ta plats och pojkar mer närhet till de vuxna och tydligare regler. Efter
projekttidens slut  har arbetet permanentats och liknande tankar drivs i hela
Gävleborgs län.
– Barnen blir kompletta personer – var

TITTMYRAN ÄR

”Flickor gavs
möjlighet att ta
plats och pojkar mer närhet
till de vuxna
och tydligare
regler”

över – ja, förskolläraren Lasse väntar i
matrummet och låter
sina kvinnliga kollegor ta hand om klädprocedurerna i hallen.
Vid maten får Fia plats
mellan Kalle och Erik, ”ni behöver ju en
snäll tjej som vaktar er”! Efter frukost
rasar pojkarna ut till sandlådan och lägger
snabbt beslag på de stora trehjulingarna,
ﬂickorna håller sig intill fröknarna, ritar
och pratar.
En liten sedelärande berättelse fylld
med fördomar och klichéer? Men
verkligheten måste ibland skildras
dragen till sin spets. Kommer Pär
och Fia att växa upp till formella
jämlikar men likt sina föräldrar leva vidare i könsrollerna?
Räcker liberalernas verktyg,
individualismen, i den fortsatta jämställdhetskampen?
Ses pojkar och ﬂickor som
individer – eller är de från
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roller

pojkar
och en får skapa sin egen roll vilket ger
både pojkar och ﬂickor en mer positiv
självbild.
Också personalen påverkades positivt,
de är "suveräna pedagoger" med en tanke
i allt.
föreläser på högskolor och i kommuner. Tyvärr saknas ofta
viljan att låta jämställdhetstanken genomsyra hela utbildningen och organisationen.
De vackra orden ﬁnns i läroplanerna, men
pojkarna förblir busande huvudpersoner
medan ﬂickorna förminskas.
– Politikerna måste kliva fram och säga
att detta är något bra. Nu jobbas det tvär-

K AJSA WAHLSTRÖM

temot, eller så vill man få snabba resultat
men råkar ut för bakslag.
WAHLSTRÖM HAR till skillnad från
folkpartiets stridbara riksdagsledamot
Birgitta Ohlsson lite svårt för etiketten feminist (”det är ett ord med massa
olika klanger”) men tycker att idén om
jämställdhetsplaner på förskolan är god.
Birgitta Ohlsson i sin tur har bara lovord
för Tittmyrans verksamhet.
– De borde vara en förebild för alla förskolor, de visar hur man måste ha konkreta
planer för att uppnå jämställdhet. När jag
varit på besök på Tittmyran slås jag av hur
fria individer barn kan bli om de får chan-

sen, det är verkligen fantastiskt.
Ordföranden i regeringens nya jämställdhetsdelegation för förskolan, akademikerbasen Anna Ekström, har tagit
intryck av betydelsen av personalens attityder och vill lyfta fram de goda exemplen.
Så kanske kan pojkar och ﬂickor i framtiden ses som bara barn – små individer. ■

Fotnot: Mer om projektet Tittmyran
ﬁnns att läsa i Kajsa Wahlströms bok
"Flickor, pojkar och pedagoger". Den ges
ut av Utbildningsradion som också tar
upp frågorna i en programserie.
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läsarbrev
Är du också en gnällspik? Vi älskar att gnälla och dissa. Men ibland känner vi att vi själva vill ha en slev av skålen. Stör du
dig på Aarons patetiska ledare eller fåniga frågor till Ali Esbati? Skriv av dig. Denna sida är till för dig. Skicka ditt läsarbrev till liebling@liberal.se

”Sluta kryp för världspolisen”
Hej Liebling! Jag läste ert förra nummer och kom att tänka på en sak. Hur
kommer det sig att ni nästan bara
fördömer regimer som just USA vill
störta (Kuba och Iran)?
Ni skriver om terrorism mot USA
men blundar ju för att USA är det
enda land som någonsin dömts för
terrorism. Borde ni inte i er kamp mot
massa diktaturer påpeka att USA har
hjälpt till att störta demokratier i Latinamerika.
Nej sluta krypa för ”världspolisen”
och visa lite riktig solidaritet och demokratikamp istället.
OSKAR
Tjo - Liebling har läst mycket vänsterpropaganda och har kommit att tänka på en
sak. Hur kommer det sig att socialisterna
alltid pratar om USA när liberaler snackar
om diktaturer? Visst har USA gjort mycket skit under årens gång. En hel del bra
grejer också.
Men nu valde vi i vår demokratikam-

panj att granska och angripa fem av
världens mest brutala diktaturer – Iran,
Vitryssland, Singapore, Marocko och
Kuba. Liebling kryper inte för någon. Vår
solidaritet och demokratikamp sparar vi
åt de frihetskämpar som slåss mot tyranniet runt om i världen.
Hej! Tack för en bra tidning, känns
fräsch för att handla om politik men
samtidigt seriös. Har funderat lite
på det här med jämställdhet i teori
och praktik. Luf och Liebling står ju
självklart för jämställdhet, kalla det
feminism i någon slags liberal tappning (åter till Wollstonecraft och Mill!)
- men hur ser ni praktiskt på det hela?
Hur tänker ni med vilka som sitter i
redaktionen och vilka som skriver? Ni
är tre tjejer och två killar i redaktionen
- men killarna är chefredaktör och
redaktionssekreterare. En av tjejerna
var ju andreredaktör men står nu som
en i redaktionen. En annan grej är era
krönikörer där flertalet tvärtom varit
kvinnor...

Har Liebling kanske passerat patriarkatets strukturer så att allt beror på
tillfälligheter, slump, kompetens och
egen vilja?
EVELIN
Tji - Önskar vi kunde svara jakande på din
fråga, Evelin. Men patriarkatets vidriga
stank från en svunnen tid sitter fortfarande i väggarna. På Liebling såväl som
annorstädes. Vi fryser häcken av oss,
men vi fortsätter vädra. Up with people!
Hej. Jag gillar er tidning, men det är
en sak som är lite jobbig. Jag vill inte
vara medlem i LUF, men vill ändå läsa
tidningen. Så jag måste leta efter Liebling och ibland så hittar jag ingen. Var
finns de och hur får jag tag på dem?
ÄLSKLINGS-FAN
Tjim älskling - Vi gillar dig med. Liebling hittar man
om man ringer till sitt lokala LUF-distrikt
eller mailar luf@liberal.se.

Öka sysselsättningen
bland ”invandrare” !
2 178 280 ord om arbetet mot rasism och
etnisk diskriminering.
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krönika

SIMON DUDU
Simon Dudu är 24 år och läser till
psykolog och medvetandeteoretiker
vid Stockholms universitet. Annars
håller han sitt liv på armlängds avstånd från staten men imponeras på
sistone av Anders Björk.

”

”En ung man
gav uttryck åt
en politisk åsikt
genom att ropa
”snutjävel” till en
polisman.”

Respekt
– my ass
KICKERS. SÅ K ALLAR VI EN ART av vilsekomna ungdomar vilkas liv kommit att handla om våld och småbrottslighet. Många av oss fruktar att möta dem,
vissa sedan de drabbats av hot eller våldshandlingar till följd av att de undlåtit att
"visa respekt". I kickersvärlden, ett system av sociala normer skilda från det övriga
samhällets, kan allting härledas till begreppet respekt. Så långt allt väl. Den respekt som dessa ungdomar avkräver alla och envar är emellertid väsensskild från
det helt igenom positiva begrepp vi känner. Att visa respekt innebär i dessa intoleranta kretsar en form av underkastelse, ett sätt att tydliggöra vem som är överordnad vem. Vill du klara dig undan ett våldsamt avgörande av den frågan förutsätts
det att du självmant redovisar din underordnade ställning.
Det är givetvis inte acceptabelt att samhället är utformat så att vissa personer
med hot om våld kan vinna andras fruktan och självförnekande. Vad som dock
är än mindre acceptabelt är när just detta sker i själva samhällets namn. Kickers
representerar ju endast sig själva, men när människor som representerar samhället
får för sig att de är personligen berättigade till allmänhetens ovillkorliga underkastelse suddas våra lagars legitimitet ut.
Sådant är emellertid vårt samhällsklimat för närvarande.
DEN SOM GENOM att bryta mot lagen trotsar samhällets våldsmonopol kan få
smaka på detsamma när så krävs. Tyvärr gäller det även den som inte faller lagens
företrädare personligen i smaken. Det förtroende vi betror polisen med medger
inte att de på något som helst sätt nyttjar sina resurser för att hävda sig som individer. Detta är dock precis vad de gör. Som om polisen bara utgjorde en yrkesgrupp bland andra tar man sig friheter som att bli personligen förnärmade av att
förlöjligas eller på annat sätt framställas i dålig dager. Incidenter som Osmo Vallo,
Göteborgskravallerna med ﬂera duggar numera tätt, alltför tätt med tanke på att
de utgör ett av de största hoten mot vår rättssäkerhet.
Vad som är så allvarligt med situationen är att polismän- och kvinnor, av vilka
man kan och måste kräva total åtskillnad mellan arbete och privatliv, inte bara
struntar i att uppträda artigt mot alla oavsett omständigheter, utan dessutom
anser sig ha rätt att kräva samma sorts respekt som ovan nämnda kickers. Undertecknad bevittnade i samband med en festival i somras hur en ung man gav uttryck åt en politisk åsikt genom att ropa ”snutjävel” till en polisman. Vad man kan
tycka om detta speciﬁ ka beteende är i sammanhanget helt irrelevant, det enda som
bör noteras är att det inte är ett lagbrott och sålunda inte polisens angelägenhet.
Polismannen i fråga närmade sig ändå den unge civilisten och bände upp hans ena
arm mot ryggen. I denna ställning tvingades ynglingen ut från området varefter
han visiterades och ﬁck höra "jag tar inte sånt från dig".
Vad människor som applåderar polismannens handlande inte inser är att han
därmed använt de befogenheter han fått av samhället enbart för att bekämpa brott
till att själv förbryta sig mot en medlem av detta samhälle. Det enda som kan rättfärdiga att vissa människor i den fria världen åtnjuter vapenmakt över andra är
att de agerar helt utifrån lagen och inte alls i enlighet med sina personliga övertygelser. När enskilda poliser bryter mot denna föreskrift urholkas samhällets legitimitet, när en enad poliskår blundar för brotten ifråga lever vi i ett korrumperat
samhälle.
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Världens
chans!
VÄRLDENS LÄNDER ÄR ÖVERENS OM ATT
• Fattigdom och hunger ska halveras till 2015
• Alla barn ska gå i grundskola 2015
• Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas
• Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015
• Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015
• Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015
• Miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015
• Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler
och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna
Vi har tillsammans chansen att halvera fattigdomen i världen till 2015. Världens länder har enats om åtta millenniemål för
global utveckling. Fler och ﬂer svenska organisationer, myndigheter och företag arbetar på olika sätt för att målen ska nås.
Vi blir gärna ännu ﬂer! Vill du veta mer om målen, besök www.millenniemalen.se. Eller ta kontakt med någon av organisationerna eller företagen.

Det är möjligt att halvera fattigdomen, om vi hjälps åt.
Besök oss på www.millenniemalen.se
ABF, Afrikagrupperna, Barnens Värld, Diakonia, ECPAT Sverige, EFS, Folksam, Folkuniversitetet, Forum Syd, Frikyrkliga Studieförbundet, Globalportalen,
Globalt Ansvar, Global Water Partnership, Hennes & Mauritz AB, Hoppets Stjärna, ICA, ITT Flygt AB, Karolinska Institutet, KFUK-KFUMs riksförbund, Kooperation Utan Gränser,
Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, Lantbrukarnas Riksförbund, LO-TCO Biståndsnämnd, Lutherhjälpen, Löfbergs Lila AB,
Medborgarskolan, Nordiska Afrikainstitutet, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Näringslivets Internationella Råd, Olof Palmes Internationella Centrum, Plan Sverige,
PMU InterLife, Rädda Barnen, Sensus studieförbund, Sida, SISU Idrottsutbildarna, Stockholm Environment Institute, Stockholm International Water Institute, Studiefrämjandet,
Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Handikapporganisationernas Internationella Biståndsförening, Svenska kyrkans mission,
Svenska missionsrådet, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Röda Korset, Svenska Unescorådet, Svenska Unicef, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kristna Råd,
Sveriges lantbruksuniversitet, TBV, The Body Shop Svenska AB, UBV/Latinamerika, UNDP, UNEP, UNEP/GRID-Arendal,
UNFPA, UNHCR, Utrikesdepartementet, Världsnaturfonden WWF

