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LOVISA ELEONOR LUTAR sig mot den högresta och något spruckna spegeln 
i hallen. Tänker att en sprucken spegel medför otur enligt den gamla tidens vid-
skepligheter. Viar bort tanken. Lovisa Eleonor är en modern kvinna. Tänker att 
de tunga ögonlocken och de förtida rynkorna vittnar om en kvinnlighet i förfall. 
Viar bort även den tanken. Lovisa Eleonor är en kämpande kvinna. Hon fäster 
blåklinten över bröstet och skyndar ut på gatan. Där ute härskar kriget. Blåklädda 
poliser låter batongerna vina över arbetare i blåställ. Arbetare och kvinnor saknar 
rösträtt. Kungahus och adel trycker ner sina privilegier i halsen på undersåtarna. 
Folket kräver sin rätt. Statsmakten kväser den lilla människans enkla anspråk. 

För hundra år sen stod den stora kampen i Sverige mellan frihet och förtryck. 
Mellan å ena sidan liberaler och arbetarrörelse och å andra sidan monarkin och 
högern. Blåklinten var rösträttsrörelsens symbol.  blev liberalen Karl Staaff 
statsminister och Sverige slog in på demokratins väg mot frihet för alla. 

1994 RÖSTADE DEMOKRATINS medborgare ja till svenskt medlemskap i det 
europeiska samarbetet. Sedan snart tio år är Sverige med i Europeiska Unionen. 
Då var det förmodligen få som kunde ana hur detta samarbete skulle se ut idag. 
Tio nya medlemmar som  eer ett halvt århundrades kommunistiskt förtryck 
befriat sig. En gemensam valuta för  miljoner människor och ett allt starkare 
samarbete på allt fler gränsöverskridande områden. 

I ankdammen Sverige känns det ibland som att tiden stått still. Fortfarande 
handlar debatten om ja eller nej. Samma skyttegravar då som nu, samma motspe-
lare som avfyrar samma verbala kulregn över varandra. Kom igen, framåt. Baby 
steps. Andas djupt och vi kirrar biffen. 

VÅR RÖST BEHÖVS för att göra  bättre. Idag hänger  :s ledare ut i slutna 
sammanträdesrum där de fattar viktiga beslut långt över huvudet på medborgarna. 
Öppenheten suger. Byråkratin är snårig som djungeln och bidragskarusellen göder 
korruption och plågsamma djurtransporter. Europa är större än Tony Blair, Jacques 
Chirac och Göran Persson. Maktens män har en förmåga att förvandla -politiken 
till en dokusåpa. 

För hundra år sedan stod socialdemokratin och liberalismen hand i hand i kam-
pen för demokrati. Idag vill Göran Persson gärna fortsätta leka Big Brother i det 
Europeiska Huset. Små länder har ingenting att vinna på de stora grabbarnas makt-
spel. Den lilla människan har allt att vinna på att  demokratiseras. Det betyder 
en författning som säger vad unionen ska pyssla med och vilka beslut som fattas 
bättre i medlemsländerna eller runt vanliga människors köksbord. Det betyder att 
våra valda företrädare i Europaparlamentet ska ha makten att stia lagar. Det bety-
der att  borde ha en folkvald president. Inte minst betyder det att vi borde lämna 
den svenska ankdammen och skapa en plats för europeisk debatt och diskussion. 
En plats för de stora frågorna. 

Idag står kriget om makten på kravallgatorna i Göteborg, Genua och Davos. 
Vilsna ungdomar borde rikta sin vrede mot Göran Persson och inte mot . Kämpa 
för demokrati, inte mot samarbete. 

AARON ISRAELSON

Aaron Israelson softar sig igenom 
sporadiska studier, sjyst musik & 
skräpig TV. Aaron är redaktör för 
Liebling och sitter i förbundsstyrel-
sen där han ansvarar för integra-
tionspolitik. 

Den nya röst-
rättsrörelsen

I ankdammen 
Sverige känns 

det ibland 
som att tiden 

stått still.

”
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DE SKÖNASTE RIFFEN HÖRS PÅ 
KONTINENTEN. Trendiga indietoner av 
The Streets och Chics on speed. Klas-
sisk pop med legenden David Bowie eller 
tung hiphopnostalgi med Wu Tang Clan. 
De grymmaste festivalerna ligger långt 
från Hultsfred. I sommar är det dags att 
packa ryggan, rigga tältet, fixa lift med 
lastbilschaffisen Henke och sticka ut i 
Europa. Liebling har sammanställt de 
hetaste festivalerna med de grymmaste 
artisterna.

Sidan 8–9

DET NYA SLAVERIET ÄR HÄR. Varje år 
säljs tusentals kvinnor och barn på Eu-
ropas nya slavmarknader. Sexslaveriet är 
en mångmiljardindustri där levande män-
niskor av kött och blod har blivit handels-
varor för samvetslösa människosmugg-
lare. Från Östeuropa, Asien och Afrika 
fraktas de in till Europa där de säljs på 
gator, bordeller och köttmarknader till 
en torsk som kanske bor nära dej. Maria 
Carlshamre, vinnare av Stora journalist-
priset 1996, tidigare på Rapport, Aktuellt 
och Dagens Nyheter, har exklusivt för 
Lieblings räkning granskat sexhandeln.

Sidan 10–11

DOKUMENT: EU-BIDRAGEN. Liebling 
har i en serie dokument granskat frihe-
tens fiender. Nu har vi tagit oss an EU:s 
gigantiska bidragskarusell som omsätter 
mer än halva unionens budget. Pengar 
som går till italienska olivlundar utan oli-
ver och konstnärer som bemålar betande 

får. I Pershyttan, Örebro län, har kom-
munen fått tjugo sköna miljoner i EU-
stöd för att bygga bryggor. Av den stora 
turistsatsningen blev det mest pannkaka. 
 Sidan 16–18

BIG BROTHER SER DIG INTE I BRÖL-
LOPSSVITEN. Big Brother-Angela har 
lämnat huset för att återförenas med sin 
stora kärlek Henrik. Angela Nasca var 
inne i Huset i en månad innan hon tog 
sitt pick & pack och drog för att återvän-
da till verkligheten, sina två restauranger 
och bröllopet med Henrik. Liebling har 
hängt ut med Angela för att snacka do-
kusåpor, politik och kärlek.  
   Sidan 22–24

FÖR CARS ÄR DÖDEN INGEN FARS. 
Hadar Cars är ett festligt inslag i Killing-
gängets nya rulle Fyra nyanser av brunt. 
Men också mycket mer än så. Hadar 
Cars är mannen som egenhändigt lycka-
des få hela Europa att avskaffa döds-
straffet. Under sin tid i Europaparlamen-
tet (EP) såg han till att kandidatländerna 
måste ha avskaffat det oåterkalleliga 
dödsstraffet om de ska bli medlemmar i 
EU. Dessutom Marit Paulsens kamp mot 
äcklet i maten och Cecilia Malmströms 
demokratikrig. Liebling har gjort bokslut 
om liberalismens framgångar i EP under 
de senaste tio åren.  Sidan 26–27

PÅ DRIFT MOT FRAMTIDENS EURO-
PA. Unga människor rör på sig. Allt fler 
väljer att plugga eller jobba utomlands i 

”Är du inte snygg och kan 
uppföra dig så kan du lika gärna 
lägga ner – i alla fall om man får 
tro de nya TV-programmen.”

KRÖNIKA SID 39 – ANNA FLEMMERT
Tryckeriet miljöcertifierat 

enligt ISO 14001
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DEN 9 NOVEMBER 1989 är ett av de viktigaste datumen i vår nutidshistoria. 
Då revs Berlinmuren. Först slogs bitar av muren bort och under stort jubel mötte 
trevande händer varandra i gluggarna. Sedan slogs stora block bort och männis-
kor från kommunismens Östtyskland och demokratins Västtyskland hoppade 
över resterna av muren och rusade gråtande in i varandras famnar.

Under några turbulenta år kollapsade hela det kommunistiska östblocket. 
Diktaturens främsta kännetecken är att makten innehas av några få. Demokra-
tin handlar om det rakt motsatta, att makten ska spridas till de många. När öst 
mötte väst var det ingen kompromiss på halva vägen. Det var demokratins seger 
över diktaturen.

I DAG TIO ÅR senare vet vi att revolten mot Moskva, leninismen och plan-
ekonomin inte var förgäves. Miljoner och åter miljoner grannar och europeiska 
bröder i öst har fått frihet och demokrati. Men friheten är inte alltid så lätt att 
handskas med. Vi ser hur det nya Östeuropa trevar sig framåt mot demokrati 
och marknadsekonomi och samtidigt försöker bearbeta det förflutna. I Polen, 
Ungern och de baltiska staterna går det förvånansvärt bra, trots stora bekymmer. 
I Ukraina går det inte särskilt bra och i Vitryssland och Ryssland går det inte alls.

UNDER VÅREN 2004 blir flera forna kommuniststater medlemmar i . De 
tar det stora steget in i vår gemenskap. Eller inte. För samtidigt som de nya med-
lemsstaterna kämpar för att omfattas av samma frihet som vi kämpar de poli-
tiska ledarna i Västeuropa för att resa nya hinder mot öst. Nästan alla -länder 
inför olika sorters övergångsregler i samband med -utvidgningen. Reglerna 
ska hindra polacker, ungrare och balter att flytta till Sverige för att arbeta här. 
Såväl socialdemokrater som folkpartister och moderater är i olika grad föresprå-
kare av ett system som inte ger östeuropéerna samma fria rörlighet som vi själva 
har. I stället för att välkomna Östeuropa in i gemenskapen begränsar vi deras 
möjligheter att vara med på samma villkor som vi.

NÄR BERLINMUREN REVS jublade Europa. Vi lovade moraliskt och ekono-
miskt stöd. Vi lovade med hela vårt hjärta att ena Europa igen. Men drygt tio år 
senare tycks det mesta vara glömt. Rädslan för hotet från öst har tagit över-
handen. Europas ledare måste vakna. 
Annars kan det röda spöket snart ta 
steget ut ur garderoben. 

När muren fallit får 
EU inte bygga en ny

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.

Inget 
porto. 

vi
betalar.

Liberala 
ungdomsförbundet

Svarsförsändelse
kontonr 110 660 300

110 19 Stockholm

Jag vill veta mer om LUF.

Jag vill bli medlem i LUF.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

E-POST

TELEFON  FÖDELSEÅR

Vi brinner för 
liberalismen.

Vad brinner 
du för?

Bli medlem.
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UNGDOMSARBETSLÖSHETEN i 
Sverige ökar. Sedan slutet av 2002 har 
antalet ungtuppar som går utan arbete 
ökat med 13 procent – enligt statistik 
från missfostret AMS.  

Det är absolut inte 
okej att Sverige har en 
regering som varken 
verkar kunna eller vilja 
göra något åt det gigan-
tiska problemet ung-
domsarbetslösheten.

Att som ung gå ar-
betslös är ingen dans på 
(sosse)rosor. 

Utan jobb har man inte 
råd att flytta ifrån mamsen 
och det är ingen höjdare 
att bo hemma när åldern tickat över 
tjugostrecket. 

Att konstant vara förpassad till ett liv 
där den bästa stimulans samhället erbju-

der är såpoperor på TV är lika trist som 
oacceptabelt. 

Samhället gör fräscha krafter till out-
siders, när det egentligen 
är regeringen som är helt 
ute och cyklar. De åtgärder 
som testas räcker ungefär 
lika långt som ett grässtrå i 
en höstack. 

En bra idé som sos-
sarna förkastat är lärlings-
utbildningar. 

Om ungdomar skulle få 
göra sin gymnasieutbild-
ning på ett företag som 
lärling skulle en av fos-
singarna redan vara inne 

på arbetsmarknaden när den 
vita mössan flugit i luften.

Det är bara ett av många förslag som 
skulle behöva slå rot i Rosenbad – helst 
tillsammans med en helt ny regering.

AMS ÄR BARA TRAMS

338 miljoner européer har möjlighet att gå till valurnorna i historiens största 
demokratiska val den 13:e juni. För tio år sedan levde 70 miljoner av 
dessa under kommunistiskt förtryck. Det må väl vara det ultimata bevi-

set på EU:s storhet. Men vänsterpartisterna tjatar om storlek på bananer och byråkrati. 

800 000 kvinnor och barn traffickeras varje år i Europas sex-
handel. Det är vidrigt och oförsvarbart och något EU 
måste ta tag i, helst igår. Det är precis där som EU 

behövs som allra mest. Brottslighet bryr sig inte om gränser.

95 655 miljoner euro var EU:s budget för 2002. Det är otroligt 
mycket pengar, men används de rätt? Nästan 50 procent 
av budgeten går till det urbota fåniga jordbruksstödet. Tänk 

hur mycket de pengarna skulle kunna göra i Östeuropa om bara de egoistiska frans-
männen kunde lyfta näsan ur vinglaset och blicka bortåt horisonten.

4 000 000 människor såg finalen i den svenska melodifes-
tivalen. Skulle lika många rösta i valet till Euro-
paparlamentet skulle det bli nytt rekord. Kan-

ske borde valmyndigheten utrusta varje vallokal med två färgglada transor, en jojkande 
lapp och en juckande småländska för att dra upp besöksfrekvensen. 

AKTUELLTREDAKTÖR: EVA-MARIE BYBERG

JOHAN NORBERG, FÖRFATTARE: 
– Den estniske EU-kommissionären 
Siim Kallas. Han har en tydlig liberal 
agenda som EU skulle må bra av. Dess-
utom behöver EU en röst som kommer 
från någon av de nya medlemsländerna. 

ANTONI MATACZ, ROBINSON-

VINNARE: – Shit, vilken fråga, måste 
fundera... En polack – en sansad po-
lack. 

FILIP HAMMAR, TV-GALNING: 
– Min kollega Fredrik Wikingsson. Han 
har våldsamt dålig koll på politik och 
skulle prioritera frågor som att alla 
skolor ska visa Bob Dylankonserter för 
sina elever. Men det kanske inte skulle 
vara så hälsosamt.

Vem vill du se som 
EU-president?

EU-kritik  av Kalle Johnsson, shirowa@hotmail.com

Det är bara att ta en 
kölapp.
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LANDET RUNT / ÖREBRO

VÄNSTERMÄNNISKOR och liberaler 
står sida vid sida, det är svinkallt och de 
flesta fryser som hundar. Men det är stor 
uppslutning på Stortorget i Örebro. 

Det är internationella kvinnodagen och 
många, både män och kvinnor, är där för 
att manifestera för kvinnors rättigheter.  
Arrangörer var ”Bella”, feministföreningen 
på Örebro universitet,  och en av talarna 
de bjudit in var Alexandra Zetterman från 
Folkpartiet i Örebro.

Hon började med att säga att hon re-
presenterade det liberala feministiska 
nätverket Felira, Folkpartiet och Liberala 
ungdomsförbundet. Det gjorde att en 
del vänsterfeminister rynkade på näsan. 

Men när Alexandra kom igång ändrades 
snabbt minerna. Hon talade engagerat 
om hur det offentliga rummet är ocku-
perat. Ockuperat av undernärda, retu-
scherade, idiotleende kvinnor med bröst 
som svämmar över och tänder som lyser 
i mörkret. 

Hon fortsatte med att kritisera synen på 
att kvinnor behöver bära stringtrosor för 
att vara kvinnliga. Hur stringen uppfanns 
därför att kvinnor på porrklubbar inte fick 
servera nakna, så några flinka män upp-
fann ett plagg av snören. Hon menade 
att man måste kunna vara kvinnlig utan 
att vara ”kåt, glad, tacksam och ständigt 
leende”.

Feministiskt brandtal

DANSA IN I… 
UNIONEN 
DEN 15 MAJ är det dags för årets 
version av Eurovision Song Contest. 
Återigen är det dags för falsksjungande 
britter, galna tyskar och smäktande 
irländare att göra upp i en av världens 

mest godtyckliga tävlingar. I år är 
det dock lite annorlunda. Förra 

året gick ju den turkiska 
magdanserskan Sertab och 
tog hem hela klabbet så i 
år samlas ”gräddan” av eu-
ropeiskt musikliv i Istanbul. 

Det om något bör väl bevisa att 
Turkiet så småningom, när de uppfyller 

kraven, bör ta steget in i den europeiska 
unionen. Kan man vinna Eurovision kan 
man minsann vara med i EU. 

HEJA SVERIGE 
DEN 13 JUNI RÖSTAR vi på våra valda 
företrädare i Europaparlamentet. Mitt 
under valrörelsens spurt börjar någonting 
som inte brukar bygga vänskapsband 
mellan Europas länder. Fotbolls-EM bru-
kar snarare få svenskar att gasta ”en-
kelrikta Öresundsbron” och engelsmän 
att skrika okvädesord om fransmännen. 
Och självklart är det i år Sveriges tur att 
plocka hem pokalen (även om vi sist det 
begav sig borde ha blivit förpassade till 
knatteserien i Brunflo). Men glöm inte 
att det samtidigt går att vinna en annan 
tävling. Ju fler som röstar i valet till 
Europaparlamentet ju bättre är det. 
Sverige är inte bara bäst på att sparka 
boll utan även på att ta tillvara sina de-
mokratiska rättigheter. Så dra på en gul-
blå tröja, öppna en påse chips, dra med 
ett gäng kompisar och ställ kosan mot 
en vallokal nära dig. Heja Sverige friskt 
humör, visa Norge hur man gör.

ATT STATEN FÖRST kräver skatt och 
sedan licenspengar för att vi ska titta och 
lyssna på deras icke-reklamfinansierade 
media kan man tycka riktigt illa om. Ing-
enting är ju dock helt svart eller helt vitt. 
Det finns förstås tillfällen då man spen-
derar våra pengar smart och tillfällen då 
våra pengar äts upp av skräp. 

När Sveriges Radio anställer sommar-
vikarier är man smart, de senaste årens 
sommarsatsningar på P3 har varit en 
plantskola för oetablerade komiker. Som-
maren 2001 sändes Måns Nilsson och 
Anders Johanssons program Så funkar 
det. Lyssnarna tog snabbt de två killarna 
med udda dialekter till sina hjärtan och 
”Så funkar det” blev en fast program-
punkt. 

Det dröjde två och ett halvt år innan 

SVT fattade någonting och gav killarna 
ett eget TV-program. Förra sommaren 
vikarierade Klara Zimmergren och Mia 
Skäringer på Göteborgsredaktionen och 
sände Sommarsalva, nu har de fått ett 
eget program. Roll On sänds varje sön-
dag och lyssnarna bjuds på humor som 
inte sällan lyckas krossa både en och två 
könsroller genom att ohejdat driva med 
relationer. 

SVERIGES TELEVISION gör redan 
nu reklam för sin späckade sommar; två 
veckor fotbolls-EM i början av sommaren 
och fyra veckors OS i slutet av sommaren. 
När ska SVT låta sina vikarier göra annat 
än att sända repriser och allsång? För en 
gångs skull kan man använda uttrycket 
”lär av den statligt finansierade radion”.  

Skillnad på vikarier 
och vikarier 
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Alexandra Zetterman.

Klara Zimmergren 
och Mia Skäringer.

Måns Nilsson och 
Anders Johansson.
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LARS OHLY är nyvald partiledare för 
Vänsterpartiet. Liebling ringde upp 
honom.

 Vem föredrar du Bush eller 
Stalin?
– Jag föredrar en död Stalin framför 

en levande Bush. George W har dess-
värre mycket större möjlighet att ställa 
till jävulskap I världen.

 Tycker du att Kuba är en dik-
tatur? Om nej: Tror du på tomten 
också?
– Nej jag tror inte på tomten och har 

ofta kritiserat bristen på demokrati och 
mänskliga rättigheter på Kuba.

 Du har sagt ”det fi nns inget 
i kommunismens ideologi som 
leder till förtryck”. Vart var du på 
historielektionerna i skolan? 
– Den kommunistiska ideologin är en 

frigörelseideologi som strävar efter det 
klasslösa samhället, ett samhälle ”vari 
envars fria utveckling är en förutsätt-
ning för allas fria utveckling”.

 Din företrädare CH Hermansson 
sa ”Att vara kommunist, det är att 
ha Lenin och Stalin till föredö-
men”. Vem är din kommunistiska 
idol? 
– Det uttalandet har du hittat på. 

Däremot hyllade CH Stalin när han 
dog för fyrtio år sedan, men det gjorde 
Tage Erlander också. CH har tagit 
avstånd från det massor av gånger 
och jag tycker att man ska acceptera 
hans avståndstagande och sluta dra 
politiska växlar på ett fyrtio år gammalt 
uttalande. Min idol är Anja Karlsson.

 Du var en gång i tiden med i 
Folkpartiets ungdomsförbund 
(Fpu). Hur tänkte du då? 
– Det undrar jag med.
 När du var med i FPU-klubben i 
Åkersberga försnillades klubbkas-
san och skickades till FNL. När 
tänker du pröjsa tillbaka?
– När USA och alla som stödjer 

och har stött deras krig och brott mot 
mänskligheten ber världen om ursäkt 
och betalar krigsskadestånd till offren.

Bush eller 
Stalin, Ohly?

DEN 31 JANUARI hade Moderata ung-
domsförbundet i Uppsala en utbildning 
för sina medlemmar. Dit hade de bjudit 
en representant från det främlingsfi ent-
liga partiet nationaldemokraterna, som 
fi ck hålla ett föredrag om partiets åsikter. 
Efter besöket tackade nationaldemokra-
terna, på sin hemsida, MUF för ”möjlig-
heten att få föra fram sin politik”. Vidare 
hoppades de på ”ett fortsatt givande 
samarbete”.
Händelsen fi ck Liberala ungdomsför-
bundet i Uppsala att gå i taket och öppet 
kritisera ungmoderaterna.  

– MUF har agerat oansvarigt och 
olämpligt genom att ge ett rasistiskt parti 

gratis exponering, säger Joakim Larsson, 
tillförordnad distriktsordförande i LUF 
Uppsala. 

MUF höll inte med om det olämpliga 
och hänvisade till att Lars Leijonborg 
inför valet 2002 tog debatter mot både 
Dansk Folkepartis Pia Kjersgaard och 
Sverigedemokraternas Sten Anders-
son. Inte jämförbart tyckte liberalerna då 
Leijonborg debatterat med ”de mörka 
krafterna” – inte givit dem fri lejd. Sveri-
gedemokraterna hade 2002 dessutom en 
reell chans att få förtroendevalda poster 
runt om i landet, vilket man knappast kan 
säga om nationaldemokraterna mitt emel-
lan två val. 

LANDET RUNT/UPPSALA

LUF rasade mot MUF

UNDRAR NÄR svenskarna ska titta 
upp från sina glas med Absolut, gå ut 
ur den lilla röda stugan och ta en titt ner 
mot resten av Europa? När ska vi förstå 
att det inte är ”vi mot dem” utan bara ett 
enda stort vi? 
Europa växer samman mer och mer, och 
det fi nns redan en gemensam fl agga att 
utgå ifrån, men det pysslas samtidigt för 
fullt med bland annat en 
nationalsång, europa-
hymnen, och den 
fi nns redan i 
alla tänk-

bara 

versioner, allt från techno till hiphop. 
Dessutom förs det diskussioner om 

ett gemensamt språk. Ska vi börja prata 
engelska som de fl esta (utom de tjuriga 
fransmännen) kan, esperanto eller varför 
inte gå tillbaka till rötterna och köra på 
latin? 

Svenskar, vakna upp från den dund-
rande baksmällan från all fulöl, använd 

fl ugsmällan mot ilskna, 
irriterande vänsterpartis-

ter som hela tiden 
surrar om att 

vi inte är el-
ler bör vara 
européer. 
För det är vi 

trots allt, i allra 
högsta grad. 
Så hala fl aggan, sälj 

de röda stugorna till tyskar 
på spaning efter älg och lev i 

Europa. För oavsett om du bor i 
Västervik eller Vilnius så tillhör du 

kontinenten och det är det som binder 
oss alla samman.

Europeisk identitet?

BEFORE NIGHT FALLS är verklighetsbaserad och handlar 
om den homosexuelle kubanske poeten Reinaldo Arenas 
(1943–1990). Filmen tar oss med på en resa genom hans liv 
bakom kulisserna på paradisön Kuba. Mest får man höra om 
hans yrkesverksamma tid under diktatorn Castros regim. 

Arenas blev förföljd på grund av sin sexuella läggning men 
också för sina kontrarevolutionära texter. Endast en av hans 
böcker har publicerats på Kuba. Alla andra är bannlysta – i 
gott sällskap med bland andra Pippi Långstrump.  Filmen är 
mycket intressant och ger en bild över Kuba och en diktator 
som mer och mer tar i med hårdhandskarna. Om man vill 
se en rulle som säger något mer än en Hollywoodsnyftis 
med Meg Ryan, är detta en fi lm att rekommendera.

frigörelseideologi som strävar efter det 
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D
ET ÄR TÄTT framför 
scenen och himlens 
pastellfärger byts mot 
nattens svarta. Runt om-
kring hörs förväntans-

fulla holländare, tyskar, italienare. Ni har 
alla köpt eller möjligen laddat ner skivan, 
suttit på era rum en massa mil från varan-
dra och sagt ”Det här är fan världens bästa 
låt”, ”is is the fuckin’ best song in the 
world”. Men ikväll står ni där tillsammans 
på ett gigantiskt fält någonstans i Europa 
för att frälsas av Morrissey, Wu Tang Clan 
eller Audioslave.

Det är långt hemifrån, du känner inte 
en enda person och du nås av insikten att 
ingen kommer att kalla dig hora om du 
börjar tokhångla med fransosen bredvid, 
ungraren framför är precis lika mycket 
musiknörd som du och en holländska be-
römmer dina skor ”ey are so cool, you 
know”

Den som säger att Sverige är fantastiskt 
är bara för feg för att åka utomlands. In-
lagd sill, allsång och kräpremiär i all ära 
men kontinenten kallar. För dig som vill 
göra något mer än att jaga mygg och höja 
cigarettändaren till Gyllene Tiders jubi-
leumståg följer här Lieblings restips för en 
lite mer fantastisk sommar.  

PINKPOP 

Landgraaf, Holland, 29–31 maj 
Nederländerna är lite friare, liberalare 

och betydligt mer orange än Sverige. 
Pinkpop ger en tidig start på festival-
sommaren. Festivalen är Europas äldsta 
och årets festival är den trettiofjärde i 
ordningen. Festivalområdet Megaland 
är enormt, 60 000 människor kommer till 
Landgraaf och går gärna klädda i rosa. 
Bokade artister är bland annat Franz 
Ferdinand, Muse, Pixies, Black Eyed 
Peas och förra årets sommarälsklingar 
The Thrills.
Biljetter: Biljetterna kostar 95 euro och 
säljs på www.ticketservice.nl
Hemsida: www.pinkpop.nl

HOMELANDS

Matterley Bowl, Winchester, England, 
29 maj
Storbritannien bjuder på en massa fes-
tivaler i sommar, men de klassiska pop-
festivalerna börjar bli lite tråkiga, tradi-
tionella artister och svinigt dyra biljetter. 
Men det finns undantag;
ta båten eller ett lågprisflyg till England 
och upplev en enorm dansfest. Under 
17 timmar kan du dansa dig galen i 
Winchester; på sju scener uppträder de 
absolut bästa dansakterna. Sväng dina 
lurviga till Groove Armada, The Streets, 
The Chemical Brothers, De La Soul, Ju-
nior Senior och Audio Bullys bara för att 
nämna några. Ditt största problem blir att 
hinna med allt. 
Biljetter: Biljetterna säljs via 
www.ticketmaster.co.uk och kostar 54£

Hemsida: www.homelands.co.uk

ROSKILDEFESTIVALEN

Roskilde, Danmark, 1–4 juli
Kontinenten börjar redan på Pepparhol-
men och när du äntrar Köpenhamn och 
senare Roskilde är kontrasten mellan 
Pripps-blå-riket och det dejliga Danmark 
ett faktum. Roskildefestivalen är ungefär 
tre gånger så stor som Hultsfred och 
banden är fler och större; Wu Tang Clan, 
Morrissey, N.E.R.D, David Bowie, I am 
Kloot och massa fler. 
Biljetten är ganska dyr men resan dit kan 
bokas direkt på SJ och har du inte alltför 
höga krav och bokar tidigt kan tågresan 
bli ganska billig.  
Biljetter: Roskildebiljetten kostar 1 150 
danska kronor och kan bokas på ticnet.
Hemsida: www.roskilde-festival.dk

SZIGET FESTIVAL

Budapest, Ungern, 4–11 augusti
En av Europas absolut största festivaler 
hålls i EU-nykomlingen Ungern. På ön 
Óbeda i Budapest samlas 400 000 per-
soner för att besöka det stora festivalom-
rådet med 50 scener och drygt 1 000 
aktiviteter under veckan. Bandbokarna 
verkar ha en stor förkärlek för rock med 
betoning på Finland. Bokade band är 
bland annat Bloodhound Gang och de 
finska banden The Rasmus, Amorphis 

David Bowie, The Streets, Chics on Speed eller Morrisey? Sommarens alla festiva-

ler bjussar på grym musik, sviniga campinganekdoter och fri kärlek i natten. Dissa 

Hultsfred och styr kosan mot Europa. Liebling ger Dig den fetaste festivalguiden. 
TEXT CAROLINE LUNDSTRÖM

STYR KOSAN 
MOT EUROPA

INTERRAILKORT
För alla de som packade ryggsäcken och gav sig ut för att 
upptäcka Europa efter studenten på 70-, 80- och 90-talen var 
Interrail det självklara valet. Ett Interrailkort gäller för resa med 
tåg i ett bestämt antal dagar och en eller flera zoner, ju fler 
zoner desto dyrare. 

Förr var kortet ett bra köp men allteftersom unga människor 
väljer lågprisflyg och buss har kortet stigit i pris och kostar nu 

en rejäl summa som lätt gräver enorma hål i festivalkassan. För 
att ha råd med bandtröjor, öl och duschavgift kan man istället 
åka buss, båt eller flyg.   

Ett interrail kort kostar mellan 1 700 och 3 700 och kan inför-
skaffas på sj.se

Eurolines är ett bussbolag som kör reguljärt i Europa, det 
kan vara smart att jämföra buss med tåg särskilt om man bara 
ska åka på en festival. www.eurolines.com
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och Children of Bodom. Men många fler 
band tillkommer.
Biljetter: Biljetten kostar 80 euro och 
kan köpas på plats eller på nätet. 
Hemsida: www.sziget.hu

WACKEN OPEN AIR

Wacken, Tyskland, 5–7 augusti
Hårdrockarnas verkliga festivalmecka 

ligger inte i Sölvesborg utan i Tyskland. I 
Wacken, i norra Tyskland, hålls årligen en 
gigantisk hårdrocksfestival, årets festival 
är den femtonde i ordningen. Till Wacken 
tar det inte mer än 15 timmar på ett hårt 
bussäte om man åker från Stockholm. I 
år kan man headbanga till bland andra 
Cannibal Corpse, Helloween, Motörhead, 
Warlock, Böhseonkelz, Helloween och 
Anthrax,
Biljetter: Biljetterna säljs via 
metaltix.com och kostar omkring 70 
euro.
Hemsida: www.wacken-open-air.com

FIB 2004

Benicàssim, Spanien, 6–8 augusti
I spanska Benicàssim anordnas även i år 
en stor musikfestival med många stora 
internationella artister men också många 
spanska band. Den som vill kan bo på 
festivalområdet i nio dagar. Bokade band 
är bland annat Blur, Chics on Speed, 
Beth Orton, Beck och Suede.
Biljetter: 115 euro, köps på hemsidan.
Hemsida: www.fiberfib.com

TÄNK PÅ
Fördelen med festivaler är att man i de allra flesta fall kan 
campa vid festivalområdet och på så sätt slipper fixa logi. 
Campingplats ingår nästan alltid i festivalbiljetten men kolla för 
säkerhets skull upp det först.

Att lifta är också ett sätt att ta sig till festivaler, men risken för 
att den snälle lastbilschauffören inte alls är så snäll existerar 
faktiskt. Lifta inte ensam.

Festivalcamping är sällan fräscht efter några timmar. Köp 
hellre billiga sovsäckar och tält som du sen slänger än att ta 
med dig ett svinigt dyrt tält avsett för fjällvandring. Camping-
livets höjdpunkt är att bränna upp tälten när det blir dags att 
packa ihop och åka hem. 

Tänk på att förankra tältet stadigt i marken. Och res en lång 
påle med en liten vimpel i toppen vid din tältplats så det blir 
lättare att hitta hem till sovsäcken. 

Festivallivet är inte alltid lika soft & inspirerande. 
Men även när tillvaron påminner om en 

krigsskådeplats får man lov att göra det bästa av 
läget. Gyttjebrottning mellan konserterna? 

Festivallivet är inte alltid lika soft & inspirerande. 
Men även när tillvaron påminner om en 

krigsskådeplats får man lov att göra det bästa av 
läget. Gyttjebrottning mellan konserterna? 
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S
AMTIDIGT SOM insik-
terna ökar om det demo-
kratiska problemet med 
sexslavhandeln i Europa 
finns inom den Europe-

iska Unionen idag en stark opinion för 
att legalisera prostitutionen. Tillsammans 
med den uttalade viljan att bekämpa traf-
ficking utgör detta en märklig paradox. Å 
ena sidan vill man stoppa sexslavhandeln, 
å andra sidan stöder man finansiellt grup-
per som aktivt verkar för en total avkrimi-
nalisering av prostitu-
tion och koppleri.

Ingenstans är denna 
paradox tydligare än i 
Nederländerna.

Nyligen uttalade en 
framstående holländsk 
politiker att det vore 
omöjligt att förbjuda 
prostitution i Neder-
länderna eersom detta 
skulle sänka landets 
 med  procent. 
Samtidigt har man Europas främsta 
forskare på området människohandel för 
sexuella ändamål. 

Vid universitetet i Louvain har man un-
der flera år noggrant följt utvecklingen på 
det här området.

FORSKARNA VID det holländska uni-
versitetet samarbetar nu med svenska fors-
kare för att stimulera framväxten av ett eu-
ropeiskt . Syet är att samla forskning 

och statistik på den gränsöverskridande 
brottsligheten för att på ett mer effektivt 
sätt kunna bekämpa den.

Men problemen är oerhört stora. Och 
närliggande. För även om det folkvalda Eu-
ropaparlamentet på allvar har tagit itu med 
frågan stöder samtidigt -kommissionen 
flera projekt med rakt motsatt verkan. 

I ett examensarbete från Juridiska Fa-
kulteten vid Lunds universitet påpekar 
Andreas Björkman att -kommissionen 
varje år betalar drygt tio miljoner kronor 

till organisationer som 
verkar för att avkrimi-
nalisera koppleri och 
legalisera könshandeln. 
Finansieringen sker från 
fonder som ansvarar för 
-bekämpning. 

En organisation som 
finansieras är holländ-
ska ”Den röda tråden”, 
som bland annat aktivt 
arbetar för att underlätta 
importen av sexslavar 

från länder utanför . Ett annat nätverk 
som stöds är Europap, som anser att pro-
stitutionen ska legaliseras.

Alla säger sig stödja kampen mot den or-
ganiserade sexslavhandeln. Alla politiker 
oavsett partitillhörighet är överens om att 
detta måste bekämpas. Men den politiska 
retoriken går inte alltid hand i hand med 
det faktiska politiska handlandet. 

Under de senaste fem–tio åren har få 
riktade anslag skjutits till för bekämpning 

av sexslavhandeln. Konkreta åtgärder har 
uteblivit. 

Överallt kan myndigheter vittna om att 
bristande resurser gör att man inte kan 
beivra dessa brott. Inte i Sverige och än 
mindre den gränsöverskridande delen av 
denna brottslighet. 

Kunskapsbristen är också mycket stor. 

SITUATIONEN INOM :s olika organ 
är därför närmast symptomatisk för hur 
frågan behandlas i praktiken. 

Det är ändå skrämmande hur :s olika 
organ på detta sätt ger tvetydiga signaler 
till beivrandet av sexslavhandeln i Europa. 

Det nya 
slaveriet 
Tiotusentals kvinnors kroppar säljs varje år till högst-

bjudande torsk. Sverige är ett av de stora genom-

fartsländerna för sexslavar med slutmål i Holland eller 

Tyskland. Maria Carlshamre, vinnare av Stora journa-

listpriset och kandidat till Europaparlamentet, har för 

Liebling granskat könshandeln i Europa. 
TEXT MARIA CARLSHAMRE

”Fortfarande 
lever i den hol-

ländska debatten 
den märkliga bil-
den av ’den lyck-
liga horan’ kvar.”
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Och den holländska attityden förtjänar 
ett eget kapitel. För trots att forskningen i 
Nederländerna tillhör Europas främsta så 
är den politiska medvetenheten och opini-
onsläget minst sagt skral. 

Fortfarande lever i den holländska de-
batten den märkliga bilden av ”den lyckliga 
horan” kvar. Och attityden finns över hela 
det politiska fältet, från miljöpartister, till 
socialdemokrater och liberaler.

DE VIKTIGASTE destinationsländerna 
för sexslavhandeln inom  i dag är Bel-
gien, Tyskland, Storbritannien, Nederlän-
derna och Italien. 

En kartläggning visar att  procent av 
de prostituerade kvinnorna i Tyskland 
kommer från länder utanför . Siffrorna 
för övriga länder är  procent för Storbri-
tannien,  procent för Nederländerna och 
Belgien. 

Den största andelen av dessa kvinnor är 
mellan  och  år, men det finns också ett 
stort antal yngre flickor.

BARA I SOHO i London finns  bordel-
ler, där de flesta prostituerade kommer 
från Östeuropa och Asien. I Italien är en 
stor andel av de prostituerade från Afrika.

Samtidigt framgår det att våldet mot 

dessa kvinnor är brutalt och frekvent. 
Siffror från Italien pekar på att  mord 
på prostituerade begicks mellan åren 
–. Samma kartläggning visar 
också att handeln med prostituerade hör 
nära samman med annan internationell 
kriminalitet.  

Enligt  tjänar den organiserade brotts-
ligheten ungefär sju miljarder dollar varje 
år på trafficking.

I detta perspektiv borde vi givetvis 
kräva att -kommissionen slutar stödja 
organisationer med ideologiskt samröre 
med denna internationella brottslighet i 
mångmiljardklassen.  

Det är inte bara kossor som åker tvärs igenom Europa under vidriga förhållanden. Kvinnor som lever under 
slavlika förhållanden färdas fritt över gränserna.  Europaparlamentet har nyligen tagit tag i frågan.
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TinTin är nykläckt journalist. Hon tycker att EU är en rikemansklubb och nojar för 

hoten mot svensk jämställdhet och välfärd. Men nu när vi ändå är med kanske det 

vore cool att göra en dokumentär. Hela Östeuropa är på väg in. Banden stärks. Allt 

är nytt. Och rikemans-Europa har en baksida. De arma och utstötta finns ju också 

där. Vad tänker dom om alltihopa? Beväpnad med kamera och inspiration kastar 

hon sig ut i det nya Europa. TinTin on tour.  ILLUSTRATIONER KALLE JOHNSSON

1: Resan börjar i Stockholm. Nisse från Hökarängen visste inte riktigt vad 
han gjorde när han röstade ja till svenskt medlemskap i EG 1994. På sin höjd 
trodde han att Systembolaget skulle skrotas och helgens obligatoriska sjuttis 
Marinella bli några tior billigare. 

 – Det är ett jävla skit! Våra fina svenska välfärdssystem som tar hand om 
oss som har det taskigt. Allt det där tänker gubbarna i Bryssel och Göran 
Persson lägga vantarna på. Hur fan ska det gå för oss då? 

Europe united as one
serie

2: TinTin tar tåget 
över Öresund och 
mellanlandar i Kö-
penhamn. I landet 
där mjölken heter 
Tuborg hittar hon 
Hamid. 

– Vår danske 
kultur, yau! Vad 
händer med vår 
pölsekorv och 
våra vrickade 
tungor när mu-
selmanerna och 
ydlaeningerna tar 
över? Nae. EU er 
keff. Danmark åt 
danskerne! 

3: Kontinen-
ten slukar Tin-
Tin med full 
kraft. I Berlin 
träffar hon 
Fritz och kän-
ner att hon 
börjar närma 
sig pudelns 
kärna. 

– Europa: 
jawohl! Jak 
säger som 
Thomas 
Mann. Jak will 
ha ett europä-
iskt Tyskland 
och inte ett 
tyskt Europa. 
Till ok med 
Hitler wille ha 
gemeinsam 
waluta, ja. 

4: I Frankrike intervjuar vår reporter Fatima i full 
färd med dagens inköp. 

– Här i La France pröjsar vi gärna mer för våra 
grönsaker, bara bonnläpparna har det bra. Eu-
ropa kan ta sig i brasan om de inte ger oss våra 
jordbrukssubventioner, n’ est-ce pas? 
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5: TinTins 
färd genom 
en historisk 
epok i det 
nya Europa 
går vidare till 
Spanien och 
ett möte med 
Abidjou, båt-
flykting från 
Senegal. 

– EU är 
grymma ba-
naner! Jag 
skulle aldrig 
ha flytt till 
Spanien på 
fascisten 
Francos tid. 
EU har styrt 
upp både 
demokratin 
och ekonomin 
i det här lan-
det. La costa 
del sol och 
tangon har de 
gratis.  

7: Slovenien, nyblivet EU-land, är nästa stopp på resan. 
Mitt i Östeuropas rikaste grannskap ligger zigenarbyn 
där romen Antonij håller hov med sin gura och sin stolta 
stämma. 

– Är du från Sverige, säger du? Jag och min släkt har 
läst kartan och ert land har haft turen att väljas ut. Vi har 
hört att det finns plats för både husvagnar, cirkusdjur och 
spådamer i Rålambshovsparken i Stockholm. Jag diggar 
den fria rörligheten inom EU. Hälsa Göran Persson att vi 
inte är några sociala turister. Guldet tar vi med oss i både 
händer och tänder. 

8: Vår resa börjar gå mot sitt slut 
och för att varva ner tar TinTin några 
bloss på den turkiske kurden Dil-
mans vattenpipa i Istanbul.

– Turkiet är ett bra land för oss 
kurder. Orättvist om EU inte släpper 
in ett land som stretat på så länge. 
Mänskliga rättigheter i all ära. Men 
kom igen, man måste belöna den 
goda viljan… 

9: Så har vår vän TinTin nått sin resas slut. Och kanske också nått 
något slags insikt. 

– Hmm. Nu har jag mött så många fina människor över hela vår 
kontinent. Alla olika och ändå lika. Jag har faktiskt lärt mig en viktig 
läxa. Vi måste alla lära oss att hålla händerna och sjunga nåt fint 
tillsammans. Hej, hopp: ”We shall overcome…Europe united in love” 

6: Popflickan med sin kamera landar på Sicilien och i byn 
Corleone bjussar Don Spaggio på grappa. 
- EU är ena satans mafiosi som försöker sätta dit vår he-
dersman till premiärminister. Märk mina ord, Silvio Berlus-
coni är vännernas vän. Bryssel ska inte kröka ett hårstrå 
på hans redan utsatta hjässa. 



LIEBLING 2/04 – 15

Årets utmaning inom arbetslivet:

Nya idéer vs Fördomar
Equal är ett EU-program som stöder samarbete för att bekämpa alla typer av diskriminering
och utestängning i arbetslivet. Aktörer i samhället, t ex företag, föreningar och myndigheter
ska utveckla goda idéer i samverkansprojekt.

Har ni en idé om hur man kan öppna arbetsmarknaden för alla? 
Från och med 8 mars t o m 30 juni 2004 kan ni och era samarbetspartners gemensamt 
ansöka om medel till ett utvecklingsarbete. För utförlig information besök Svenska ESF-
rådets sida www. esf.se och klicka på EQUAL. Där kan du även beställa det material ni
behöver. Välkommen med er ansökan! Equal är en idéverkstad där samarbete sker för ett
arbetsliv fritt från diskriminering och utestängning p g a kön, ålder, etnisk tillhörighet, 
funktionshinder eller sexuell läggning.

Liljeholmsvägen 28, 3 tr, Box 471 41, 100 74 Stockholm, www.esf.se 

25 länder. 225 miljoner 
kvinnor. Amelie, vad 
vill du kämpa för i EU?
– Unga kvinnor i Europa har det tufft idag. Vi vill ha fast jobb, 
bostad och själva kunna välja när vi vill föda barn. Det behövs mer 
bett i EU:s arbete mot diskriminering av unga kvinnor.

– Trafficking med kvinnor och barn är en skam för Europa. 
Utvidgningen ger oss nya möjligheter att sätta stopp för vår tids 
slaveri.

– Marit har arbetat kunnigt, envist och konkret för bättre mat och 
miljö. Jag skulle gärna vilja fortsätta det arbetet.

www.amelie.nu
amelie@tarschys.se
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Vad tycker du om 
EU:s jordbrukspo-
litik?

Ska EU bli en 
federation?

Vilka frågor ska EU 
syssla med?

Vilka frågor ska EU 
inte syssla med?

Vad är det bästa 
med EU?

Vad är det sämsta 
med EU?

Ska EU ha en 
president?

Ska EU ha ett ge-
mensamt försvar?

CECILIA MALMSTRÖM, ETTA PÅ 

FOLKPARTIETS LISTA:

– Den är så oerhört osolidarisk mot tredje värl-
dens länder i och med att de inte har möjlighet 
att handla och konkurrera på den europeiska 
supersubventionerade marknaden.

– Ja. EU bör utvecklas enligt en federal modell 
med en författning med en tydlig kompetens-
reglering som tydliggör ansvaret mellan EU 
och medlemsländerna. 

– De gränsöverskridande frå-
gorna som vi inte klarar av på 
egen hand – handelspolitik, 
den inre marknaden, utri-
kespolitiken, miljöpolitiken, 
kampen mot den organisera-
de brottsligheten och arbetet 
för en bättre värld.

– Jordbrukspolitiken bör kraf-
tigt avregleras, stora delar av 
regionalpolitiken bör tillbaka 
till medlemsländerna. EU 
skall inte ägna sig åt lag-
stiftning inom socialpolitik 
eller kultur, turism, sport-
politik.

– Att EU blivit en fung-
erande metod för att 
samla snart alla Europas 
länder till ett samarbete 
som bygger på förhandling 
och kompromiss för att lösa 
gemensamma problem.

– Jordbrukspolitiken, byråkra-
tin samt klåfingrigheten.

– Ja det skulle göra EU tyd-
ligare. På sikt kan hon gärna 
väljas av medborgarna.

– Nej, försvaret bör skötas av 
NATO. Däremot bör EU ha ett 
säkerhetspolitiskt samarbete.

INGER SEGELSTRÖM, ETTA PÅ 

SOCIALDEMOKRATERNAS LISTA:

– Vi socialdemokrater vill kraftigt minska jord-
bruksbudgeten och arbeta för ett miljömässigt 
hållbart jordbruk och en jordbrukspolitik som 
inte drabbar världens fattiga. Till exempel vill vi 
slopa stödet till dem som odlar tobak.

– Nej. EU är ett mellanstatligt samarbete med 
vissa överstatliga inslag, och ska så förbli.

– Många av dagens problem, som lönedump-
ning, miljöförstöring och gränsöverskridande 
brottslighet som narkotika- och människohan-

del, kan vi bara lösa tillsammans 
med andra. Då krävs det att vi 
har bra samarbete med andra 
länder.

– Närhetsprincipen är oerhört 
viktig. EU ska inte lägga sig 

i sådant som vi bäst sköter 
själva. Hur vår skola, sjuk-
vård och äldreomsorg ska 
se ut bestämmer vi bäst 
själva i Sverige. 

– Det bästa med EU-
samarbetet är att det har 
bidragit till fred och enat 
en sargad och krigs-
härjad kontinent. Inom 
EU har vi möjlighet att 
tillsammans göra något 
åt de problem som vi inte 

klarar av att lösa själva. 

– Representationen av kvin-
nor i EU:s beslutande organ 
är fortfarande katastrofalt 
dålig. 

– Ja, men kom ihåg att ”Pre-
sident” på engelska betyder 

”Ordförande”.

– Nej, men däremot är det vik-
tigt att EU fortsätter utveckla sin 
kris- och konflikthantering.

TOPPSTRIDEN
Liebling har sammanfört de två ledande politiker som ska representera sina 

svenska väljare i Europaparlamentet de närmaste fem åren. Cecilia Malmström 

och Inger Segelström möts i en duell om demokrati och medborgarmakt i det 

framtida EU.  TEXT EVA-MARIE BYBERG

duellen
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DOKUMENT: 

EU-BIDRAGEN. Varje år 

slänger EU ut hundra-

tals miljarder kronor på 

regionalstöd till efter-

satta delar av vår konti-

nent. Perstorp i Örebro 

län fick tjugo miljoner 

för att bygga bryggor. 

Pengar i sjön? Liebling 

har granskat miljardrull-

ningen i EU:s bidrags-

system.

TEXT ALEXANDRA ZETTERMAN 
FOTO ANDREAS HYLTHEN

dokument

B
ERTIL BRHAME på 
infocentret Carrefour 
menar att de riktigt 
kassa projekten som 
fått bidragspengar 

från  är svåra att hitta. 
– De läggs snabbt ner, sopas under 

mattan och glöms bort av alla inblan-
dade. Det finns ju bra projekt, säger 
han, men om det är värt pengarna det 
får någon annan värdera. 

Det finns rykten om konstnärer i 

Bergslagen som fått fantasisummor 
för att måla får gula, rosa och blåa för 
att sedan låta dem beta på fälten som 
konst. Andra historier om olivodlare i 
Italien som fått miljoner för sin oljepro-
duktion, där det senare visat sig att de 
saknar olivträd. 

Man kan finna, om man rotar ett tag, 
projekt som klassas som rent kriminel-
la. Projektledare och grupper som fyllt 
sina egna fickor med -pengar. Syet 
med att visa upp dessa exempel verkar 
vara att visa att de eminenta kontrollap-
paraterna inom organisationen Europa 
fungerar. 

TJUGO MILJONER till Pershyttan är 
dessvärre varken skröna eller rykte.

Pershyttan på -talet – ett litet 
samhälle, och om man spetsar till det 
kan man beskriva det som byn bortom 
bergen, beläget i total radioskugga. Här 
fungerar inte mobilen, inte bredbandet 
och kommersiell radio är ett påhitt från 
storstaden. Man räknar åkern i fot el-

Under bryggan   skvalpar vattnetUnder bryggan   skvalpar vattnet
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ler i handens mått. Praktisk läggning 
är det mest överlägsna sättet att skaffa 
ragg. En potentiell partner bör äga en 
traktor, egen mark och ha förmågan att 
ensam kunna montera på snökedjorna. 
Här finns ingen kommunal service, 
ingen polisstation och den enda lag som 
gäller är allemansrätten. 

Annat var det för något år sedan. Då 
kom tomten till byn, bidrag från . 
Regionalstöd till Pershyttan. Manna 
från himlen. 

VIVA EUROPA! Nu skulle det nya 
Pershyttan byggas. Ett levande sam-
hälle skulle växa fram, barnfamiljerna 
skulle strömma till byn, skolan öppnas, 
kommunal service och snöröjning 
skulle finnas för alla. Turism var fram-
gångsreceptet. 

Det byggdes bryggor för pengarna. 
Bryggor vid vattnet som skulle locka 
turister från när och ärran.

Miljonrullningen var i full gång. Till 
och med den konkursmässiga korvki-
osken fick nytt liv och ny ägare, denna 
gång med huvudmeny kebab, kabanos 
och chorizo. Europa hade kommit till 
Pershyttan. 

Invasionen av turister och barnfa-
miljer inväntas med spänning. Mannen 
i korvkiosken tar hem extra stora lager 
av kebabkött från tyskland. Turistby-
rån söker sommarvikarier bland de 

ungdomar som bor i byn. Två lyckliga 
får jobbet, minimilönen och varsin t-
shirt. Bryggorna står klara och speglar 
sig i vattnet. De doar tjära, är breda 
som landsvägar och långa som stapeln 
hundralappar de kostade. Ingen anar 
oråd. 

JOHNNY MUNKHAMMAR, expert 
på omvärld och trender vid Svenskt 
Näringsliv tillika författare till boken 
”Människorna, Marken och Makten” 
är en av Sveriges skarpaste kritiker till 
bidragskarusellen och dess följder och 
menar:

– När det gäller :s regionalpolitik 
visar de utvärderingar som har gjorts 
att målen inte har uppnåtts i något fall. 
Pengarna har kastats i sjön. Man måste 
också fråga sig om målen är särskilt vet-
tiga; om man sätter minskade ekono-
miska skillnader mellan regioner som 
mål kan det ju vara lika bra att göra rika 
regioner fattiga som fattiga regioner 
rika. Det är ett  fattigdomsmaskineri.  I 
grunden är regionala strukturbidrag ett 
system som ställer regioner mot varan-
dra och skapar motsättningar. Man står 
med händerna i varandras fickor och 
vill att andra ska betala. 

NI HAR FÖRSTÅS redan fattat: Det 
kom aldrig några turister till Pershyt-
tan. Inte heller några barnfamiljer. Inga 
bryggor, hur stora och långa de än var 
kunde locka människor dit. Nu gäller 
det att plocka fram snökedjorna igen, 
för den kommunala snöröjningen kan 
ingen finansiera. 

Turistbyrån och arbetsförmedlingen 
har plockat ner sina skyltar och stängt 
kontoren. Bryggorna som står i den 
skvalpande kanten av vattnet och förfal-
ler vill ingen längre tala om. På Central 
Sweden talar man tyst om bryggorna i 
Pershyttan. På Hushållningssällskapet 

som drev frågan och sökte bidragen vill 
ingen kommentera. Byborna fnyser när 
jag frågar om kommentarer.

– Det var ingen som trodde på det 
där från början egentligen, svarar en 
man när jag frågar om man är besvikna 
i byn.

– Inga bryggor i världen kan ge oss 
tillbaka det vi en gång hade här. Men 
det var ett bra år. Det var roligt, vi levde 
upp för en stund, skrockar han. 

KANSKE VAR DET ändå värt  
miljoner kronor? Korvkiosken lever vi-
dare. Man serverar kebab, chorizo och 
pizza till hungriga bybor. Ungdomarna 
samlas varje kväll vid korvgubbens rö-
relse, planerar framtiden och trimmar 
mopederna. Med kebab och smaksatt 
varmkorv kom kanske ändå Europa till 
Pershyttan. 

Under bryggan   skvalpar vattnetUnder bryggan   skvalpar vattnet

VÄND 
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Snabbfakta om
bidragskarusellen: 
Eftersom allt är relativt kan man fun-
dera mycket på om 20 000 000 kr till 
Pershyttan är mycket pengar:
 400 000 filtar och varm soppa till 
frusna barn i Tjetjenien.
 408 163 stycken Big Mac & co.
 20 meter hundralappar staplade på 
varandra.
 98 årslöner för en dagisfröken.

Men å andra sidan kan man ställa 
det i relation till de dryga 11 miljarder 
kronor som Sverige fick totalt från EU 
2002. Det vill säga 11 kilometer hund-
ralappar staplade på varandra, Vilket 
i sig kan tyckas vara en skottspole i 
jämförelse till EU:s totala budget på 
– håll i er: 95 655 miljoner Euro, eller 
ca 874 miljarder kronor.

EU-maskinens 
budget
 Total budget 2002 95 434 miljoner 
euro eller ca 874 miljarder kronor.
 Sveriges avgift 2002 uppgick till 
20 648 miljoner kronor
 Återflödet till Sverige via till exem-
pel regionalstöd och jordbruksstöd 
från EU uppgick till 9 307 miljoner 
kronor.
45 % av EU:s totala budget slukas 
av den gemensamma jordbrukspo-
litiken Till exempel exportbidrag för 
jordbruksprodukter till tredje land.
33 % slukas av strukturåtgärder till 
exempel stöd till EU:s underutveck-
lade regioner. 
5 % går till bistånd.
6 % till så kallad inre politik det vill 
säga kultur, miljö samt forskning.
5 % till administration för organisa-
tionen EU.
3 % går till stöd för kandidatländer 
inför anslutning. 
0,6 % till den så kallade reserven 
om behov uppstår vid exempelvis 
katastrofhjälp inom Europa. 

Utvidgningen av , via Pershyttan 
och österut är garanterat en händelse 
för historieböckerna. Nu finns chan-
sen att skapa ett enat Europa med 
frihet och rörlighet för ungdomarna 
vid korvkiosken. 

Nya länder står på tröskeln på väg 
in i . Med samma bidragskarusell 
i fortsättningen skulle dessa enorma 
bidrag behöva riktas om från dagens 
proppmätta mottagarländer till nya, 
hungriga medlemmar. Vad händer då 
med enighet och grannsämja?   

– BORDE INTE hjälp till självhjälp 
eller konstgjord andning för den 
enskilda regionen rimligen ligga i 
den egna nationens intresse?, undrar 
Johnny Munkhammar. 

Men å andra sidan, vad händer om 
alla ungdomarna tar sina trimmade 
mopeder och drar till storstan? Vad 
blir då kvar av landsbygden, bregott-
fabriken och Falu rödfärg? 

En fråga utkristalliserar sig således: 
Om vi vill ha Lundells öppna land-
skap i Sverige, vem ska då betala?   





18 – LIEBLING 2/04

������

�������������
��������
����������������

�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����

������

�������� � � ���

�������

������

����������������� � � ������������������ � � ����� �������������

���������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������

������������������������

���������������������

��������

��������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������

�������������
���������������

��������������������
���������������������

������������������
��������



20 – LIEBLING 2/04 LIEBLING 2/04 – 21

 

SPELETS 
REGLER: 
 1 - 4 spelare
 Lira spelet som för dig rätt in i Europa-
parlamentet. Testa dina EU-kunskaper 
mot dig själv eller polarna och ta reda på 
om du håller måttet som Europaparlamen-
tariker. 
 Du behöver en tärning och lika många 
spelpjäser som ni är spelare (exempelvis 
fingerborgar, ringar eller lypsyltuber). Du 
ska slå över tre på tärningen för att få ta 
ett steg framåt. 
 Den som först besvarar frågorna och 
når målet bortom Bryssels horisont vinner 
och tar plats i EP. Lycka till! 

STOCKHOLM

1: I september 2003 röstade svenskarna 
nej till euron. Under folkomröstningskam-
panjen gick nejsidans Maud Olofsson hårt 
ut. Bland annat menade hon att en viss 
folkmördare ägnade sig åt ”en del tokiga 
saker”. Vem syftade Maud på? 

TALLIN

2: Med filmen Lilja 4ever slog Lukas Moo-
dysson upp ögonen på hela Sverige. Över 
en natt blev den samvetslösa handeln 
med kvinnor och deras kroppar det stora 
samtalsämnet. Via Tallin kommer många 
av Liljas medsystrar till Sverige för att 
forslas vidare ner mot kontinenten. Vad 
kallas sexslavhandeln med ett annat ord? 

WARSZAWA

3: Förhandlingarna om en ny konstitution 
för EU bröt samman efter att framförallt 
Frankrike och Polen bråkat om hur många 
röster olika medlemsländer ska ha i mi-
nisterrådet. Ministerrådet är det högsta 
beslutande organet i EU och där har län-
der som Tyskland och Frankrike något fler 
röster än mindre länder. I EU finns också 
tre andra institutioner. Vilka är de? 

BUKAREST

4: Under våren 2004 (1 maj) blir tio nya 
länder medlemmar i EU. Vilka? 

ATEN

5: På 80-talet blev Grekland en demo-
krati efter att ha styrts av en militärjunta 

i många år och kunde då gå med i dåva-
rande EG. På Cypern, som under våren 
går med i EU, lever det förflutna kvar. När 
grekcypriotiska nationalister tog makten 
blossade konflikten upp med den andra 
folkgruppen på ön vilket ledde till en del-
ning. Vilken är den andra cypriotiska folk-
gruppen? 

ROM

6: Italiens premiärminister Silvio Berlus-
coni misslyckades förra året med att ro en 
ny konstitution för EU i hamn. Han hade 
föresatt sig att fixa ett nytt historiskt Rom-
fördrag. När undertecknades det första 
Romfördraget som grundade det europe-
iska samarbetet? 

MADRID

7: I mars dog nästan 200 människor i ett 
terrorattentat i Madrid. Detta satte fart på 
EU:s samarbete kring terrorism och sä-
kerhet. Spanjoren Javier Solana leder EU:
s gemensamma arbete kring bland annat 
dessa frågor och kallas Mr GUSP. Vad 
står GUSP för? 

PARIS

8: Så fort den gemensamma jordbrukspo-
litiken CAP ifrågasätts blockerar franska 
bönder vägarna med sina lastbilar och 
kastar ruttna tomater på alla som försöker 
ta sig förbi. Hur många procent av EU:s 
budget slukas av jordbrukspolitiken CAP? 

BERLIN

9: När Tyskland anslutit sig till euron vi-
sade det sig att D-marken var övervärde-

rad och dolde många svåra ekonomiska 
problem. Det land som tidigare varit den 
europeiska ekonomins motor och oroat 
sig över att andra länder ska dra ner Tysk-
land i EMU ropar nu högre än de flesta 
på att stabilitetspakten ska göras om. 
Europeiska centralbanken, ECB, ligger i 
Frankfurt. Vad heter dess chef? 

BRYSSEL

10: Europaparlamentet ligger i Bryssel 
tillsammans med EU-kommissionen och 
NATO:s högkvarter. Men en gång i må-
naden ska alla parlamentariker dra igång 
stora flyttkalaset och maka på sig ända 
bort till Strasbourg i Frankrike. En histo-
risk kompromiss som försvårar arbetet 
och kostar multum. Vilken annan europe-
isk institution ligger i Strasbourg? 

FACIT PÅ SIDAN 38

Destination: Bryssel
spel

MÅL

Madrid

Paris

Bryssel

EXTRASLAG: På färjan över 
Medelhavet spelas Beethovens 
Europahymn i hiphopversion. Du 
blir så exalterad så att du får ett 
extraslag. 
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spel

Destination: Bryssel

START

MÅL

Stockholm
Tallin

Warszawa

Bukarest

Aten

Rom

BerlinBryssel

EXTRASLAG: Välkommen in i 
euroland. Här får du mer valuta 
för pengarna och kan därför unna 
dig ett extraslag. 

EXTRASLAG: Du lanserar ett 
ekonomiskt reformprogram för 
Rumänien som därmed kan ta 
stormsteg mot medlemskap i EU. 
Du får ett extraslag. 

ÖVERGÅNGSREGEL: 

Du har passerat gränsen mel-
lan öst och väst och hejdas av 
en övergångsregel. Stå över ett 
kast. 

EXTRASLAG: På färjan över 
Medelhavet spelas Beethovens 
Europahymn i hiphopversion. Du 
blir så exalterad så att du får ett 
extraslag. 

STOP
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Namn:  Angela Nasca
Gör:  Delägare i två pastarestauranger 

i Nacka.

Ålder: 25
Familj:  Sambo med Henrik, som snart 

blir hennes make.

Känd för: Deltog i Big Brother 2004. 
Medlem i Liberala ungdomsför-
bundet.

ANGELA ÄR SMÅFÖRETAGARE MED INTRESSE FÖR POLITIK

profilen

V
I SÄTTER OSS ner och 
Angela beställer en varm 
choklad. Den första fråga 
som dyker upp i tankarna 
är så klart varför hon valde 

att utsätta sig för dokusåpan Big Brother 
och dess övervakningskameror som sänder 
deltagarnas liv  timmar om dygnet.

– Jag har ha mycket dåligt självför-
troende tidigare, men nu mår jag mycket 
bättre, berättar Angela. Jag fick idén om att 
jag vill pröva mitt självförtroende genom 
att genomgå det extrema testet i Big Brot-
her. Där måste man vara sig själv och där 
är man ständigt övervakad och man vet att 
det finns folk som tittar på en hela tiden. 

TITTARNA SER ALLT och lite till. Det 
har Angela fått erfara. Det är inte alltid 
det vi har fått se är det deltagarna själva 
upplever.

– Kanal  har verkligen klippt bort en hel 
del för att vinkla programmet, säger Ang-
ela. Så mycket konflikter som visas är det 
inte. Vi blir alltid vänner eeråt.

Man kan undra om det verkligen stäm-
mer när det gäller Carolina och Stefans 
ständiga bråk, men förmodligen har Ang-
ela rätt när det gäller Carolina och Olivier. 
Vi har också fått se hur Angela och Carro 
har pratat skit om Olga bakom hennes rygg 
och hur de har gjort sig lustiga över hennes 
brytning.

– Jag har aldrig sagt något till Carro om 
Olga som jag inte har sagt till Olga person-
ligen. Och visst var det dumt av Carro att 

härma Olga sådär, det sa jag också i bikten. 
Men det hade dom väl också klippt bort?

Angela ser frustrerad ut och berättar att 
hon inte klarar av att titta på Big Brother 
nu när hon har kommit ut:

– Jag vet ju att dom klipper bort så myck-
et så att det känns meningslöst att titta.

Frustrationen är stor, men Angela har 
ändå lagt mycket bakom sig. Hon menar 
att det inte tjänar någonting till att vara ir-
riterad på hur folk uppfattat henne på .

– Huvudsaken är att mina nära och kära 
får veta sanningen, säger hon.

INNE I HUSET var det övervakningska-
meror i alla rum, till och med på toaletten. 
Hur är det egentligen att leva ett liv som 
hela tiden är kontrollerat?

– Det kändes helt klart obehagligt, be-
rättar hon. Jag var hela tiden medveten 
om att Kanal :s censurnivå är låg och att 
allt jag gör kan visas i . Men det är inte 
bara kamerorna som är det obehagliga. 
Big Brother har total kontroll över våra 

liv. De bestämmer vilken mat vi ska äta, 
de bestämmer när vi ska festa och de spelar 
hög musik när de vill att vi ska vakna eller 
släcker ljuset när vi ska sova.

Det har helt klart funnits en känsla av att 
leva i Orwells . Nu är det dock inte en 
övervakande stat som dömer det man gör, 
utan vi -tittare som fäller våra domar 
över -deltagarna. Man kan undra varför 
det är så otroligt intressant för oss tittare 
att se på när andra har det tråkigt.

– Jag tror att det mycket handlar om att 
många drömmer om att få vara en fluga på 
väggen i någon annans vardagsrum, säger 
Angela. Det är nog därför vissa kan sitta 
och titta i en kvart när Olga gör sig i ord-
ning i badrummet.

Visst kan det vara förvånande att van-
liga människors vardag fångar många 
tittares uppmärksamhet, men i och med 
att man bara får se en sammanfattning på 
en timma kan man klippa ihop ett riktigt 
snaskigt program.

– Det folk inte ser, säger Angela, är dö-
tiden. Den var det absolut jobbigaste. Det 
fanns ingenting att göra och man ville bara 
sova hela tiden.

ANGELA VALDE att frivilligt lämna 
huset. Frustrationen över att inte veta hur 
människorna där ute hade det blev för 
stor.

– Det var inte värt att sitta där inne och 
ha tråkigt, när jag visste att Henrik sakna-
de mig så mycket och jag saknade honom. 

Att Jocke och Foffo också lämnade huset 

Hon gick in i Big Brother-huset och lämnade ut sig åt alla som ville titta. Den 22 maj 

gifter hon sig med sin älskade Henrik och för hans skull lämnade hon Big Brother-

huset innan hon ens var nominerad. Liebling träffar Angela Nasca, före detta doku-

såpadeltagaren, företagaren och feministen, på ett café i Gamla stan i Stockholm. 
TEXT HANNA LAGER FOTO DANIELA AUERBACH

”Många drömmer 
om att få vara en 
fluga på väggen i 

någon annans 
vardagsrum.”

angela
vill leva sitt eget liv
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profilen

gjorde det lättare för Angela att bestämma 
sig.

– När de som jag tyckte bäst om därinne 
försvann, fanns det helt enkelt inte längre 
någon anledning att vara kvar, säger hon. 
Dessutom trodde jag aldrig att jag skulle 
klara av livet i Big Brother, men jag ville 
verkligen prova på det.

Det Angela inte visste var att hon låg bra 
till i opinionsmätningarna, men å andra 
sidan var det många som tyckte att hon 
var tråkig. Det var inte så mycket action 
kring denna snart gia, ärliga och politiskt 
medvetna tjej.

ANGELA ÄR EN tjej med stort politiskt 
engagemang. Hon hänger med i den of-
fentliga debatten och måste erkänna att 
det kändes lite konstigt när de fick in ett 
allmänbildningstest och Carro, som är 
medlem i Mensa, inte visste vad  var 
för något.

–  Själv fick jag väl också en och annan 
black out i det där testet, men jag var ändå 
förvånad över hur lite koll vissa hade.

För Angela är det viktigt att man hänger 
med i politiken och själv brinner hon för 
att få göra något åt sitt engagemang.

–  Mitt liv är inte meningsfullt om jag 
inte får aktivera mig politiskt, säger hon.

Som egen företagare står företagsfrågor 
högt på agendan av favoritfrågor. 

– Jag äger två pastarestauranger i Nacka 
tillsammans med min pappa och hans 

sambo. Vi har alla möjligheter att expan-
dera och ge fler människor möjlighet till 
arbete. I dagsläget har vi ingen möjlighet 
till det eersom det kostar alldeles för 
mycket.

Angela ger två lösningar på det pro-
blemet. För det första tycker hon inte att 
företagen ska betala för sjukskrivningar 
och för det andra anser hon att arbetsgi-
varavgien måste sänkas så att företag har 

råd att anställa fler.
–  Det finns ju jobb till fler folk ifall vi 

hade ha råd!
För Angela är det också självklart att 

kalla sig feminist.
– Vi måste krossa könsrollerna så att alla 

människor får vara sig själva, säger hon 
engagerat. Individen ska stå i centrum, inte 
könet. Det var just detta som gjorde att jag 
föll för folkpartiet.

Det är snart val till europaparlamentet 
och Liebling frågar Angela vad hon kom-
mer att rösta på och varför.

– Så klart kommer jag att rösta på folk-

partiet! Jag har ingenting emot en över-
gångsregel, men det viktiga för mig är att 
folkpartiet i grunden står för fri rörlighet. 
Vi behöver fler folk som kommer hit och 
jobbar.

Hon fortsätter:
– Jag känner mig som europé och inte 

som svensk och för mig är europasamar-
betet jätteviktigt. Folkpartiet står för en 
mycket bra europapolitik och därför kom-
mer jag att lägga min röst på folkpartiet.

DET SOM NU upptar det mesta av hennes 
tankar är det stundande bröllopet. Den  
maj ska hon gia sig med sin Henrik. 

Hon visar mig den brudbukett som hon 
har valt och ser lycklig ut. Sedan spricker 
ansiktet ut i ett leende när hon pratar om 
Henrik.

– Han är den perfekta mannen för mig. 
Vi ger varandra stor frihet som är så vik-
tigt i ett förhållande. Vi låter varandra resa 
bort eller vara med i Big Brother, men vi vet 
alltid var vi har varandra.

Många har tyckt att Angela, med sina  
år, är lite för ung för att gia sig, men det 
slår hon bara bort.

– Känns det rätt så är det väl inte så kon-
stigt att man vill gia sig?

TILL SLUT ställer jag den oundvikliga 
frågan:

Vem vinner Big Brother?
– Stefan.  

”Vi måste krossa 
könsrollerna så att 
alla människor får 

vara sig själva.”

Angela Nasca ska gifta sig i Seglora kyrka på Skansen i maj. Bröllopsklänningen på bilden 
kommer från Lisa Larsson Second Hand på Bondegatan 48, på Södermalm i Stockholm. 
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jordbruk

D
E SOM ÄR fattigast i 
världen lever på mindre 
än en dollar om dagen 
medan  lägger ner, i 
genomsnitt, två dollar 

per dag på varje ko i unionen. Nära hälen 
av Sveriges avgier till  går till jord-
brukssubventioner.

När man ändå pratar om kor så kan 
man titta på Venezuela.  ger ofantliga 
summor pengar till att bygga upp landets 
industrier och mycket av pengarna går till 
den stora mejeriindustrin. Venezuela har 
dock inte de modernaste apparaterna för 
att framställa mejeriprodukter vilket gör 
att det tar enormt mycket tid, möda och 
arbetskra att få fram tillräckliga mängder 
för försäljning. 

Så långt borde allt vara frid och fröjd 
för landets jordbrukare. Bönderna har en 
industri de kan med och de producerar 

mejeriprodukter som sedan säljs vilket 
borde skapa en positiv trend och gynna 
landets utveckling. 

MEN SE DÅ kommer  in i bilden igen 
och gör livet surt för Venezuelas bönder. 
Det blir nämligen enorma mängder me-
jeriprodukter över inom  på grund av 
att :s höga bidrag till de egna bönderna 
skapar en överproduktion. Därav begrep-
pet mjölkhav. Allt det som då blir över 
måste man ju göra av någonstans, så vad 

gör man då? Jo, man dumpar överskottet 
till sjukt låga priser i tredje världen, då även 
Venezuela. 

SÅ OM DU ÄR en venezuelan och spatse-
rar in på motsvarigheten till Konsum och 
ska handla mat för dina knappa tillgångar, 
köper du då den dyra lokalproducerade 
mjölken eller den jättebilliga från ? 

 pumpar alltså in pengar i ena änden 
för att bygga upp ett land, samtidigt som 
de i andra änden raserar det och allt detta 
kostar samtidigt enormt mycket pengar. 
Det sjuka är att inte ens vi européer tjänar 
något på vårt överflöd. 

Man kan ju tycka att vi som har så 
mycket av allting borde få billigare varor, 
men då man dumpar dem till priser som 
är under produktionskostnaden går det 
jämnt ut. Alla är förlorare med den här 
sortens inblandning. 

DUMSNÄLLT
Även bland EU:s varmaste vänner är kritiken frän mot unionens byråkratiska klå-

fingrighet. Inte minst riktas kritiken mot EU:s jordbrukspolitik som omsätter ungefär 

hälften av unionens budget.  TEXT JOHNNY FOGLANDER

XAVIER, 13 år
Xavier Palacio är tretton bast och jobbar redan tillsammans 

med sin farsa och sina tre äldre bröder 
på en liten bondgård tre mil utanför 

Caracas i Venezuela. 
Han lever på mindre än 
en dollar om dagen. 

Familjen Palacio har 
ett litet stall med 

kossor och lever 
på att sälja mjöl-
ken, osten och 
grädden. 

Eftersom EU 
dumpar europeis-

ka mejeriprodukter 
som subventionerats 

av våra skattepengar 
på Venezuelas mark-
nad går det inte så bra 

för familjens jordbruk. 
Xaviers familj har helt 

enkelt inte råd att 
låta honom gå i 

skolan. 

ROSA, 4 år
Rosa är en europeisk mjölkkossa. Hon subventioneras av EU 
med två dollar om dagen. Om man lägger ihop alla pengar 
under drygt ett år kan Rosa köpa sig en jorden-runt-resa i 
Business Class. 

Om Rosa är sparsam och tjackar 
en biljett i Economy Class får 
hon råd att dessutom handla 
whiskey från 
Jim Bean,  
en limpa 
Marlboro 
och en fet 
Toblerone 
på tax-free-bu-
tikerna vid varje mel-
lanlandning. 

Stålarna kommer bland 
annat från dig. Dina skat-
tepengar går till den svenska 
staten som varje år betalar 
sin medlemsavgift till EU. 
Hälften av dessa pengar 
försvinner ner i jordbrukspo-
litikens svarta hål. 

”Alla är förlorare i 
EU:s bidrags-

karusell”
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vinjettbokslut

I Killinggängets 
senaste fi lm Fyra 
nyanser av brunt 

fi gurerar Hadar 
Cars som smak-
lös träfi gur och 

får illustrera den 
trendkänsliga 

vänsterns skelett i 
klassgarderoben. 

Men Hadar är mer 
än ett skämt. Un-
der sin tid i Euro-

paparlamentet såg 
han till att döds-

straffet avskaf-
fades över hela 

Europa. 
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vinjettbokslut

Liberalerna gör
skillnad i Europa
HADAR – DÖDSSTRAFFETS BÖDEL
Redan 1961 gav han ut 

skriften ”Ja till Europa”. 

Sedan har det fortsatt 

och Hadar Cars blev som 

Europaparlamentariker 

dödsstraffets baneman 

på vår kontinent.

TEXT RASMUS JONLUND
FOTO DANIELA AUERBACH

F
ÖR HADAR CARS var det 
svenska EU-inträdet  en 
slags målgång. Som statsråd 
och riksdagsledamot och 
ordförande i riksdagens 

-utskott och -delegation hade han 
levt och andats Europa. Nu blev han euro-
paparlamentariker. 

Hadar är också ett levande bevis på att 
det går att påverka även som enskild parla-
mentariker. Han spelade en avgörande roll 
för beslutet att länder som vill komma med 
i  först måste avskaff a dödsstraff et.

– Nej, det hade inte hänt utan mig. Av-
skaff at dödsstraff  är nu ett krav för att bli 
medlem i .

INSATSEN GJORDES inför Amster-
damfördraget . En konservativ och en 
socialdemokratisk ledamot ansvarade för 
parlamentets bevakning av arbetet och 
ingen av dem tog upp dödsstraff et. Det 
gjorde inte heller den liberala gruppen för-
rän Cars ly e frågan.

– Till slut lyckades jag få med mig libera-
lerna och vi fi ck fram en kompromiss. Se-
dan godkändes kravet med stor majoritet 
av parlamentet.

Utan det beslutet hade kanske nya 
medlemsländer som Lettland ha  kvar 
dödsstraff et. Turkiet, som gärna vill 
godkännas som -kandidat, har 
också tagit bort sitt dödsstraff  och 
britterna och belgarna har 
som sista stater i det 

gamla  avskaff at det även formellt.
– Många i parlamentet tyckte inte att 

dödsstraff et var något som  borde ha 
synpunkter på. Men kraven på mänsk-
liga rättigheter får inte göra halt vid någon 
gräns. Det känns självklart för mig, som 
liberal, säger Cars.

Han har svårt att förstå stödet för döds-
straff  i , som i andra frågor starkt för-
svarar mänskliga rättigheter. Cars hoppas 

att demokraternas presidentkandidat, John 
Kerry, som uttalat är mot ”capital punish-
ment”, kan göra en skillnad. 

– Det är mänskligt att reagera som att 
de som begår grova brott, som pedofi lerna 
i Belgien, inte förtjänar att leva. Men i ett 
samhälle som inte respekterar livet blir 
brotten snarare fl er, understryker Cars.

HADAR CARS ser gärna att samverkan 
mellan demokratierna i vår del av världen 
blir ännu djupare.

– Något parti måste våga säga 
att det här med  är något jäkligt 
bra. Det fi nns mycket att vinna på 
beslut på europeisk nivå.

 blev han den förste svenske 
liberalen – och den förste som ytt-
rade sig på svenska – i parlamentet. 
Han satt som ensam folkpartist 
fram till  och har fortfarande 

skarpa åsikter.

– Sverige vill att varje land ska ha ett veto 
men då gör de stora upp på förhand och 
Sveriges inställning blir helt ointressant. 
Vi måste vara med innan besluten fattas. 
Det är ett elände att vi har en regering som 
vill förminska de små staterna. 

Fotnot: Amsterdamfördraget är en av de 
stora överenskommelserna mellan reger-
ingarna i EU:s medlemsländer. Innan EU 
får en författning är det dessa fördrag  som 
ligger till grund för samarbetet.”Något parti måste 

våga säga att det 
här med EU är 

något jäkligt bra.”

VÄND OCH LÄS MER 
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bokslut

MARIT OCH 
ÄCKLET I EUROPA
MARIT PAULSEN blev folkpartiets 
stora dragplåster i Europaparlamentsva-
let 1999. När hon nu lämnar parlamentet 
kan hon se tillbaka på fem år av arbete 
kring bland annat säkrare mat, djurskydd 
och miljö. Det är områden där parla-
mentet har stort inflytande och kan stifta 
lagar som gäller i hela EU. 

Marit har ansvarat för fler tunga lagar 
än någon annan parlamentariker och 
ibland sagt att hon tar hand om ”äcklet 
i Europa”. Till exempel kommer hela Eu-
ropa få en skärpt kontroll av sjukdomar 
som kan spridas från djur till människa, 
djur ska inte längre tvingas bli kannibaler 
genom kadavermjöl i fodret och nya reg-
ler för tillsatsämnen i mat ska tas fram för 
att skydda barn.

CECILIA OCH 
DEMOKRATIN
CECILIA MALMSTRÖM toppar folk-
partiets EU-lista. De gångna åren har 

hon arbetat med lite mer abstrakta frågor 
än Marit, som Europas nya författning, 
där det tydligt ska stå var, hur och av 
vem beslut ska fattas. 

Cecilia har kämpat för att stärka de-
mokratin genom ökad insyn och mer 
makt åt det folkvalda parlamentet. Till-
sammans med andra liberaler drev hon 
hemsidan ”Open up Europe” där de lade 
ut handlingar för att medborgarna skulle 
kunna ta del av dem.

Cecilia har sysslat med utrikespolitik 
och de senaste åren varit den liberala 
gruppens utrikestalesman. Respekten för 
mänskliga rättigheter har lyfts fram och 
ambassadörer från en rad länder, bland 
annat Turkiet, Israel och Kina, har besökt 
Cecilia för att diskutera detta. Hon har 
också deltagit i Kubas demokratikamp, 
bjudit in demokratikämpar till parlamen-
tet och retat upp den kubanska regimen, 
som anser sig förolämpad.

OLLE, PENGARNA 
OCH GRÄNSERNA
OLLE SCHMIDT har varit folkpartiets 
tredje parlamentariker och står nu tvåa 

på listan. Han har jobbat mycket med 
ekonomi och euron och har lyckats öka 
insynen i centralbanken, ECB. 

EU:s flyktingpolitik har också blivit 
några snäpp liberalare tack vare Olles 
insatser, bland annat innefattar ”familj” 
numera partner eller sambo, oavsett 
kön. Genom nordiskt samarbete har han 
dessutom lyckats stoppa steg mot legali-
sering av narkotika i Europa.

LIBERALER, 
FÖRENA ER
I EUROPAPARLAMENTET ingår folk-
partisterna – och centerns ende ledamot 
Karl-Erik Olsson – i den liberala gruppen, 
ELDR. 

Flest liberaler kommer från de brittiska 
liberaldemokraterna. Med 53 av parla-
mentets i dag 626 ledamöter (efter valet 
732) är liberalerna den tredje största 
gruppen men genom att skickligt balan-
sera mellan de två största, konservativa 
(232) och socialister (174) kan de avgöra 
många frågor. Sedan 2002 är den ir-
ländske liberalen Pat Cox talman, det vill 
säga ordförande för hela parlamentet.

Vad har liberalerna gjort?

Marit Paulsen.

Cecilia Malmström.

Olle Schmidt.
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Är Din organisation i behov av för-
ändringsarbete?

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 organisa-
tionen reflekterar över svaren, utveck-
lar vi det inre arbetet tillsammans.

Vårt breda utbud av cirkelverksam-
het, kulturarrangemang och fack-
mannamedverkan blir naturliga hjälp-
medel i processen.

Ett steg till...

Vill du veta mer, kontakta
SV för ett möte!
Du hittar oss på www.sv.se
eller i telefonkatalogen.
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Vem ska du    rösta på?
MARIA WEIMER: ”JAG VILL FÅ IGÅNG 
EUROPADEBATTEN I SVERIGE”
MARIA SITTER i Liberala ungdomsförbundets förbundssty-
relse och är ordförande i Internationella nämnden. Maria är en 
härjedaling bosatt i Uppsala och har sina rötter i Tyskland. Maria 
har varit mycket engagerad i demokratirörelsen på Kuba och på 
Balkan. Hon har bott i fem europeiska länder och talar fem språk. 
Sin fritid ägnar Maria åt rodd eller salsadans.

 Vilken är din profil inför EP-valet?
– Det viktigaste med den här valrörelsen är att väcka Europade-

batten i Sverige. Jag hoppas att kunna bidra med att få upp debat-
ten om vilket Europa vi vill ha nu och i framtiden. Jag har tre pro-
filfrågor. För det första vill jag jobba för ökad frihandel gentemot 
:s omvärld. Jag vill också ha ett demokratiskt och mer federalt 
 där Europaparlamentet har all lagstiande makt. Slutligen vill 
jag ha ett  som är mer öppet för flyktingar och invandrare.

 Varför ska jag kryssa just dig?
– Jag tycker att du ska kryssa den person vars profilfrågor stäm-

mer bäst överens med det du tycker. Jag har mycket kontakter i 
den liberala rörelsen i Europa och känner många i parlamentet 
och eersom mycket handlar om brobyggande och kontaktska-
pande när man vill få igenom sina förslag är det något som jag 
kan ha mycket nytta av.

 Hur ska du nå ut till väljarna?
– Så länge skolorna är öppna kommer jag att vara ute mycket 

och prata med elever. Mot slutet kommer jag att köra mer gator- 
och torgkampanjer. 

 Vilken fråga kommer att bli viktigast i valrörelsen 2004?
– Jag tror att det kommer att bli frågan om :s framtidskon-

vent.

NAMN: MARIA WEIMER ÅLDER: 24 SYSSELSÄTTNING: 
STUDERANDE HEMORT: UPPSALA/SVEG PLATS PÅ VAL-
SEDELN: 10

Övergångsregler? Nej Jordbruksstöd? Nej Mer makt åt 
parlamentet? Ja EU-president? Ja, en medborgarnas presi-
dent som väljs av parlamentet

Den 13 juni går Europa till val. Vi ska välja våra representanter till Europaparlamen-

tet i en tid när det nya EU som bäst håller på att formas. Samtidigt brukar valdelta-

gandet vara lågt och många vet inte vem de ska kryssa. För dig som vill slå ett slag 

för friheten har Liebling tagit fram den ultimata valguiden.  
TEXT HANNA LAGER FOTO MIKAEL RÖHR

3. MARIA CARLSHAMRE, 

STOCKHOLM

 Vad vill du göra i EP?
– På kort sikt vill jag genomföra praktisk 

politik för att stärka kvinnors demokra-
tiska rättigheter och på lång sikt vill jag 
jobba för att införa en författningsdomstol 
för unionen.

 Varför ska jag kryssa dig?
– Därför att jag kommer att genomföra 

det jag säger. Jag ger aldrig upp.

6, MARIA ÅSENIUS, BRYSSEL/

GÖTEBORG

 Vad vill du göra i EP? 
– Jag vill jobba för mer polissamarbete, 

men samtidigt skydda den enskildes inte-
gritet. Sedan behöver vi mer konkurrens 
på den inre marknaden, och samtidigt 
måste vi skydda konsumenten.

Varför ska jag kryssa dig?
– Efter nio år i Bryssel vet jag hur EU 

funkar och har bra kontakter.
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Vem ska du    rösta på?
AMELIE TARSCHYS: ”JAG ÄR EN 
KRITISK EU-ENTUSIAST”
AMELIE ÄR FÖDD och uppvuxen i Stockholm och har bott 
många år utomlands i Strasbourg, London och Bryssel. Hon är 
ordförande i Liberala kvinnor, som är folkpartiets kvinnoför-
bund, i Stockholm och sedan tre år arbetar hon med Europa- och 
demokratifrågor på Svenska Kommunförbundet. I sommar gier 
hon sig med sin sambo Jesper.

 Vilken är din profil inför EP-valet?
– Jag är en kritisk -entusiast som tycker att  är ett fantas-

tiskt och nödvändigt projekt men mycket behöver ändå föränd-
ras. EU måste byggas nerifrån och byråkratin minska. Jag brin-
ner för jämställdhet, en säker miljö och sund mat samt att med 
alla medel kämpa mot trafficking i Sverige och Europa. Jag vill 
också öka förtroendet för  genom att underlätta för utbyten till 
exempel mellan skolor. Alla elever som går ut gymnasiet ska ha 
besökt både den svenska riksdagen och Europaparlamentet som 
en del av samhällsvetenskapen.

 Varför ska jag kryssa just dig?
– Därför att jag som ung, kvinna och brinnande europé har 

något att bidra med i Europaparlamentet.
 Hur ska du nå ut till väljarna?
– Jag kommer att vara ute på gator och torg, delta i seminarier 

och debatter och försöka träffa många ungdomar på skolor och 
universitet.

 Vilken fråga kommer att bli viktigast i valrörelsen 
2004?
– Jag hoppas att det blir visionen med -samarbetet men tror 

att debatten kommer att röra utvidgningen och hur vi tar emot de 
nya medlemsländerna.

NAMN: AMELIE TARSCHYS ÅLDER: 27 SYSSELSÄTTNING: 
PROJEKTLEDARE HEMORT: STOCKHOLM PLATS PÅ VAL-
SEDELN: 5

Övergångsregler? Nej, jag är tacksam över alla som kommer 
hit och vill försörja 40-talisterna. Jordbruksstöd? Nej, det bör 
avvecklas Mer makt åt parlamentet? Ja EU-president? Ja

www.liebling.nu Ska vi bilda ett Europas förenta stater? Borde ett europeiskt FBI 

skapas? Ska vi ha en EU-skatt? Ska vi ha en EU-president? Är övergångsregler mot 

östeuropeiska stater bra? Ska EU ha ett jordbruksstöd? Ska Turkiet kunna bli med-

lem i EU? Se vilken kandidat som passar dig bäst på www.liebling.nu.

14, MIKAEL TROLIN, BREDÄNG

 Vad vill du göra i EP?
– Ge den ett ansikte som inte bara är 

akademiskt utan motsvarar den klassmäs-
siga och etniska mångfald som Europa 
består av idag. 

 Varför ska jag kryssa dig?
– För att skicka en ”svensk neger” till 

Bryssel!

15, FATIMA NUR, STOCKHOLM 

 Vad vill du göra i EP?
– Jag vill jobba mot främlingsfientlig-

het och ta strid mot dem som vill förbjuda 
slöjor och andra religiösa symboler. Och 
jobba för ett narkotikafritt Europa. 

 Varför ska jag kryssa dig? 
– För att öppna upp Europa. 
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F
ÖRRA ÅRET, år , var 
ett späckat år för världen 
och Europa, ett Irakkrig 
som splittrade kontinenten, 
folkomröstning om euron, 

antagandet av villkor för de tio nya -
länderna och som grädden på moset en 
tvättäkta maffiaboss som ordförande.

ATT DET SKULLE bli ett splittrat år 
visste vi redan innan det börjat. Ett nära 
förestående Irakkrig hade kluvit Eu-
ropa och anklagelser om pakter var igång. 

Medan  och England tillvitades för att 
ha ingått en oljepakt beskylldes Frankrike, 
Kina och Ryssland för att bara tänka på 
egna intressen i Irak utan 

att bry sig om folket. När sedan Schröder 
blev stressad i förbundsdagsvalet valde 
även Tyskland att sätta sig på tvären mot 
kurdernas frihet. 

Coolast av alla var Colin Powell som 
med sin berömda show lär gå till historien. 
Ge killen en filmroll!

NÅGON MÅNAD senare vägrade Frank-
rike ännu ett land dess fulla rättigheter. 
Denna gång var det stackars Polen som fick 
se sig överkört av de franska traktorena 

Att sälja en 
europeisk såpa
I en tid då fjantiga journalister på statligt finansierade tidningar sitter hemma och 

tittar på tv, käkar nötter, fiser och recenserar ett och annat Big Brother-avsnitt har 

högintellektuella Liebling granskat vad som försiggår bakom kulisserna i Europa-

politiken.  TEXT SIAVOSH ZARRASVAND FOTO EUROPEISKA KOMMISSIONEN

”Coolast av alla var 
Colin Powell som med 
sin berömda show lär 

gå till historien”

Bäste börshaj, 
kom till Italien och 
kläm en fräsch 
sekreterare!

Nu ska vi bomba 
Irak! Bevis? De be-
höver man väl bara 
i rättegångar?

dokusåpa
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som strejkade mot minskade kosubventio-
ner. Till slut gick Chirac med på en kom-
promiss för att rädda sitt ansikte. 

Ack ack Chirac! 
Killen kan bara stå och se på när 

Frankrike får allt färre länder att kränga 
kärnreaktorer till, till följd av att de blir 
demokratier.

SOMMAREN FLÖT och alla njöt. Alla 
utom Romano Prodi som nu skulle tvingas 
samarbeta med sin ärkefiende, maffiabos-
sen Silvio Berlusconi som samma år hade 
lyckats trixa till sig immunitet i Italien. 
På så sätt undvek han fängelsestraff för 
skattefiffel. Och redan under en av de 
första debatterna kallade han en tysk -
parlamentariker för ”lägervakt” när denne 
ställde en kritisk fråga. 

Skandalerna avlöste däreer varandra 
och kulmen var nådd när Don Berlusconi 
började extraknäcka som hallick för Ita-
liens sekreterare och på Wall Street gjorde 
 för sitt hemland genom att locka med 
fräscha stenografer. 

HEMMA I SVERIGE gick en annan 
debatt varm. Eurovalkampanjen hade 
startat och redan i Almedalen anklagade 
Maud Olofsson den tyske utrikesministern 

Joschka Fischer för att vara en terrorist. 
Göran Person hade bantat och var bara 

en skugga av sitt forna jag. 
Nu när Blair var anklagad för delaktig-

het i David Kellys tragiska självmord var 
det heller inte lika kul att nämna vänska-
pen med Tony. 

Det enda bra Göran gjorde under valet 
var när han i en -debatt påpekade att 

vänstern visst inte är emot allt europeiskt 
samarbete: ”De stödde ju Warszawapak-
ten.”

VID DET HÄR laget börjar även  kän-
nas som en dokusåpa. 

En tråkig sådan dessutom, det är ju bara 
överåriga män som deltar. Eller franska 
kossor i en inverterad variant av Tjock-
holmen. 

Dock kan man inte anklaga politikerna 
för att ligga på latsidan. Snarare så lär de 
sig från såpornas värld hela tiden. I Big 
Brother till exempel, har man börjat med 
att dela upp deltagarna i fattiga och rika. 
Något som Person och alla andra som 
använder begreppet ”social turism” inte är 
sena att nappa på.

MITT I ALLTIHOP finns ändå ett liberalt 
glädjeämne som stavas Marit Paulsen. 

Den kvinnan har skapat mer på fem år 
än vad socialdemokratin har gjort under 
snart ett helt sekel. 

Och inte enbart liberalismen kommer 
sakna Marit. 

Historien säger att Marit en gång köpte 
en present till en holländsk kollega. En tyg-
älg som holländaren glömde kvar i konfe-
rensrummet. När sedan en brittisk kollega 
skulle lämna igen den mötte han en tysk 
kollega i hissen som konfiskerade älgen för 
att stoppa in den mellan brösten. 

Nåväl tänker man, apropå Big Brother, 
att en -parlamentariker frivilligt stoppar 
en tygälg mellan brösten är bättre än att en 
kvinna på lyset får en morot uppstoppad i 
röven.  

”Vid det här laget 
börjar även EU 
kännas som en 

dokusåpa.”

Om du kliar mina 
kossor bakom 
öronen så kliar jag 
dina.

Jag har inte testat 
Berlusconis sekre-
terare. Än.

dokusåpa
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D
U ÄR EN SÅ kallad 
”etnisk svensk”. Du job-
bar med datasäkerhet 
på ett callcenter i Karl-
skoga. En busslast med 

polacker stannar på uppfarten utanför din 
arbetsplats. 

Hundra galna östeuropéer stormar in 
på kontoret så att post-it-lapparna fl yger 
och far som konfetti och den vanligtvis 
komasega kopiatorn spinner  plötsligt loss 
på högvarv. Ett koppel polacker med mörk 
uppsyn intar kontorslandskapet och stan-
nar vid ditt skrivbord. 

– Flytta på dig svennefi tta! Vi ska ha ditt 
jobb. 

En tillspetsad karikatyr av det politiska 
samtalet i Sverige . Men faktiskt, un-
gefär den här bilden försöker ledande 
makthavare och fackföreningar – i gott 
sällskap med Sverigedemokrater och all-
sköns nazister – måla upp. På ren svenska 
kallar man detta att måla fan på väggen. 

FACKFÖRBUNDET Byggnads har på 
tidningarnas insändarsidor, i sina egna 
medlemspublikationer, i intervjuer och 
inte minst på var och varannan reklam-
pelare land och rike runt polemiserat mot 
människor från andra länder som vill 
komma hit för att jobba och fi xa ett något 
sjystare liv för sig själva och sina närmaste. 

På affi  schpelarna hänger Byggnads 
modellhunk (enligt uppgi  en av fackför-
eningens ombudsmän) och poserar i röd 
hjälm och badbrallor. Sitter på huk eller 
ligger på rygg. Som vilken -modell 
som helst. Bilden vill berätta för oss att 
utländska gästarbetare exploateras av 
svenska arbetsgivare. 

Kanske är det därför Byggnads har 
skickat ut fackliga polispatruller till skån-
ska arbetsplatser för att kontrollera att 
byggställningar, baracker och cementblan-

dare är kliniskt befriade från polacker. El-
ler kanske tycker man helt enkelt att endast 
svenskar duga åt svenska jobb.  

”Så länge dom har konstiga namn och 
åker hem på helgerna har vi inget vi och 
vi.” Så uttrycker sig Monica Swärd, press-
chef på Byggnads. Kanske säger det allt. 

OM BYGGNADS hade varit ett särfall i 
den facklig-politiska faunan hade det varit 
ett anmärkningsvärt men överkomligt 
problem. När Göran Persson varnar för 
”social turism” och  – fackföreningarnas 
moderskepp – lovar att ställa sig i vägen för 
arbetskra sinvandring är problemet desto 
större. När moderaterna och folkpartiet 
hakar på och varnar för bidragsinvandring 
är Sverige riktigt illa ute. 

Om en tio år har samtliga -talister i 

Sverige gått i pension. -talistkullen är 
den fetaste generationen, inte bara vad be-
träff ar tjockleken på plånboken, de var sin 
tids stora babyboom. 

När de hoppar av arbetsmarknaden och 
börjar ägna sig åt korsord och studiecirklar 
i rollatorhockey är det vi i den unga gene-
rationen som får ta över på landets arbets-
platser. Men det blir också vår huvudvärk 
att fi nansiera sjukvård, pensioner och 
utbildning via skattesedeln. 

Idag går det tre skattebetalare per bi-
dragsmottagare. I framtiden endast två. 

SVERIGE STÅR INFÖR ett skriande 
behov av arbetskra . En generation av 
slackers som mest gillar att so a framför 
:n eller avskärma sig från världens bul-
ler bakom ett par feta hörlurar har allt att 
vinna på att människor vill komma hit 
och bidra till samhällets välfärd genom 
hederligt kneg. 

Exploatering av svart arbetskra  är ett 
problem. 

Likaså är det ett problem om människor 
kommer hit för att jobba tio timmar vitt 
i veckan, ta ut resten av lönen svart och 
dessutom plocka ut socialbidrag. 

Det första problemet löser man genom 
att släppa in reglerad arbetskra sinvand-
ring och ställa krav på seriösa arbetsgivare. 
Det andra problemet löser man genom att 
förändra bidragssystemen utan att diskri-
minera just östeuropéer. 

Vi måste välkomna folk från fattigare 
delar av världen som vill bygga ett nytt liv 
i Sverige och därmed bidra till att berika 
vårt land. 

Vi måste välkomna polacker, slovener 
och balter som levt under kommunismens 
ok i ett halvt århundrade och nu äntligen 
är hemma i den europeiska gemenskapen. 
Det är inte bara rätt. Utan också ganska 
begåvat.   

Den senaste tiden har debatten rasat om övergångsregler för östeuropéer som 

den första maj blir EU-medborgare. Samtidigt har regeringen inte gjort kattskit för 

att förverkliga riksdagsmajoritetens vilja att öppna upp Sverige för arbetskraftsin-

vandring. Liebling guidar dig i debatten om Sveriges och Europas framtid och ana-

lyserar läget.  TEXT AARON ISRAELSON ILLUSTRATION FREDRIK RAMBERG

VAD ÄR VI 
RÄDDA FÖR?

arbete

”Billig arbetskraft 
eller billig skrämsel-

propaganda?”
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arbete

Arbetskraftsinvandring
 På 1960-talet och fram till 1972 var Sverige öppet för arbetskraftsinvandring. Un-
der den här tiden växte Sveriges ekonomi mer än under någon annan period. Sedan 
stängde s-regeringen gränserna efter påtryckningar från LO. Sedan dess tar Sverige 
i princip bara emot flyktinginvandring. 
 Enligt OECD, välfärdsländernas samarbetsorgan, är Sverige sämst på att integrera 
invandrare på arbetsmarknaden. 
 Enligt den statliga beredningen Senior 2005 kommer vi i framtiden behöva jobba 
tills vi är 79 för att klara av välfärdens kostnader.
 Enligt AMS-ekonomen Sandro Scocco (brorsa till Mauro) behöver Sverige från 
2008 ta emot 45 000 arbetskraftsinvandrare per år för att klara nuvarande välfärds-
nivå.
 Över 150 miljoner människor från hela världen arbetar eller studerar utomlands. De 
skickar årligen hem 90 miljarder dollar till släkt och vänner. Det motsvarar dubbelt så 
mycket som i-världens samlade bistånd. 

Övergångs-
regler
 Samtliga gamla EU-länder har avise-
rat att de tänker införa övergångsregler 
när de tio kandidatländerna blir med-
lemmar 1 maj 2004.
 Den så kallade tio-timmars-regeln 
säger enligt Kempfdomen i EG-domsto-
len att det i vissa fall räcker att jobba tio 
timmar i veckan och utverka socialbi-
drag för resterande tid.
 Domen har tolkats olika. EG-domsto-
len själv säger att det måste röra sig om 
”faktiskt och verkligt arbete” i motsats 
till ett ”marginellt komplement”.
 Socialdemokraterna vill att man ska 
behöva söka arbetstillstånd i ursprungs-
landet för att komma hit och jobba.
 Socialdemokraterna håller också öp-
pet för att alla arbetssökande ska god-
kännas av facket.
 Folkpartiet säger nej till regeringens 
förslag, men vill att Migrationsverket ska 
kunna kontrollera om man verkligen har 
ett jobb i Sverige.
  Övergångsregeln ska, enligt fp:s 
förslag, gälla fram till den 31 december 
2004.
 Fram till dess måste regeringen agera 
i EU för att ändra på regelverket.
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D
ET FINNS MÅNGA 
saker man kan göra ute 
i Europa, och Liebling 
har samlat några ax-
plock. Ena intervjun är 

med Anton. Han flyttade från Sverige och 
Norrland ut till stora världen där han idag 
jobbar som porrfilmsskådis vid sidan av 
sina arkitektstudier. 

Den andra intervjun är med Sara Karls-
son. Hon berättar hur hon och hennes 
klasskamrat Anna åkte ner till Sarajevo i 
Bosnien och en barnby där som en del av 
deras projektarbete. De tillsammans visar 
på att Europa kan bjuda på så mycket mer 
än charterresor till Kanarieöarna och heta 
eurodiskussioner. Det finns faktiskt alla 

sorters människor där ute. Människor som 
inte är det minsta annorlunda jämfört med 
oss underbara svenskar, hur mycket vi än 
försöker tro det.

SARA, 19 ÅR:
 Tjena Sara, vad har du och din 
klasskompis gjort?
– Jag och Anna har varit i Sarajevo en 

vecka hos mitt fadderbarn i en barnby. Vi 
gjorde det som en del i vårt projektarbete.

 Hur kom ni på idén?
– Vi ville ut och resa, se något på riktigt, 

inte bara höra om det, lite mer ”real life”. 
Att det blev Sarajevo berodde på mitt fad-

derbarn då. Det ligger ju dessutom relativt 
nära, men är ändå så annorlunda. Så det 
var väldigt intressant att se hur det är upp-
byggt eer kriget och hur de lever där.

 När ni väl visste vad ni ville, var 
det lätt att genomföra?
– Jodå! Vi tog kontakt med SOS Barn-

byars kontor i Stockholm, där fick vi 
mejladresser till det nationella kontoret i 
Bosnien. Sen bokade vi biljetter och SOS-
människorna ordnade resten. Vi tog också 
med skänkta leksaker som vi skulle ge till 
barnen.

 Hur var det när ni kom dit?
– Det var en väldigt liten flygplats, skratt, 

och det var väldigt fint väder, det var tydli-
gen första gången på länge fick vi höra sen. 

mångfald

Tusentals unga människor väljer idag att utnyttja den fria rörligheten inom EU och 

dra iväg till nåt annat land för att plugga, jobba eller bara finna sig själva. Liebling 

har mött två ungdomar som gjort en annorlunda europeisk resa. Sara har varit i en 

barnby i det krigsdrabbade Sarajevo och Anton har dansat balett i London och spe-

lat in porrfilm. TEXT JOHNNY FOGLANDER

På drift i Europa

Anton
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mångfald

När vi åkte till hotellet så var det många 
nerslitna hus, medan andra var helt nya 
och jättefina. Det var så stora kontraster.

 Vad var ert första intryck av barn-
byn?
– Det var otroligt positivt! Det var fina 

små hus på en höjd, och personalen var 
väldigt trevlig och tillmötesgående. Allting 
där var väldigt välplanerat, genomtänkt 
och strukturerat…

 …och hur var det för barnen?
– De hade det väldigt bra. Vi träffade 

bara en familj, men de barnen var väldigt 
öppna, glada och fulla av livslust. De ver-
kade lyckliga.

 Berätta om en normal dag.
– De lever som vilka barn som helst. 

De bor med en familj i eget hus, de går i 
skolan och har fritidsaktiviteter. Barnen 
uppmuntras mycket och det kan vara en 
anledning till att de är mer aktiva än ge-
nomsnittet i övriga landet.

 Hur ser familjen ut?
– De lever bara med en barnbymamma 

och fyra till sju syskon och kommer det in 
biologiska syskon så skiljer man dem inte 
åt. Däremot så finns det ingen ”barnby-
pappa”. Det finns män i personalen, men 
inte i familjerna. Man kan ju fundera över 
varför det bara finns mammor och inte är 
uppblandat med pappor eller mammor och 
pappor. Det finns i och för sig en anledning 

till att det inte är både en mamma och en 
pappa i en familj, och det är för att skydda 
barnen, om mamman och pappan skulle 
vilja skaffa biologiska barn skulle barnby-
barnen bli lidande.

 Okej, sista frågan då, när de inte 
är barn längre, vart tar de vägen då?
– De blir inte utslängda eer sin arton-

årsdag utan de får hjälp med vidare utbild-
ning, arbete, egen lägenhet och så vidare. 
Man fortsätter att följa upp dem och de kan 
alltid komma tillbaka till byn precis som 
ett riktigt hem.

ANTON, 28 ÅR:
 Hallå Anton, vad gjorde att du 
rymde från Sverige?
– Jag gick på en dansutbildning i Stock-

holm, men det behöver du kanske inte 
nämna, skratt, där utbildade jag mig till 
balletdansare, jobbade lite med kompaniet 
och så. Eer det for jag till Cleveland och 
dansade där, sedan till Lille i ”La France”. 
Men då skaffade jag pojkvän i London, och 
började jobba som balletdansare för ”the 
English National Ballet”, jag jobbade sedan 
på några andra kompanier, men eer det 
slutade jag, jag ledsnade på allt turnerande 
och började istället plugga till arkitekt i 
London.

 Hur försörjde du dig när du inte 
jobbade längre?
– Jag skulle först inte ha fått studiemedel 

från , eersom jag bott utomlands i mer 
än tre år, men vi överklagade och pratade 
med de svenska myndigheterna så till slut 
gav de med sig och beviljade mig studie-
medel.

 Och porrkarriären?
– Hmm, porren började jag med som 

lite extraknack, för trots att  ger mig 
typ   kronor per år i studielån och 
jag jobbar extra på helgerna och loven, så 
har jag inte råd att ha ett eget rum själv, 
utan skulle vara tvungen att dela med fler, 
och det ville jag inte, så hmm ”a bit of nude 
fotography never harmed anyone”, skratt. 
Allt som allt har jag gjort åtta filmer, och 
många, många fotosessioner för webbsidor 
och så vidare.

 Så vill du ge exempel på några fil-
mer du gjort ifall någon läsare skulle 
vilja se någon?
– Javisst, skratt! Jag har till exempel gjort 

”Hard Games” och snart så kommer ”Boys 
on the Side”.

 Kanon! Tack så mycket Anton för 
att du ville ställa upp.
– Tack själv, skratt.
(tilläggas bör kanske, för de som är ny-

fikna på dessa filmer, att de är gay-porrfil-
mer) 

Sara
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läsarbrev

FRÅGA: Hey liebling redden
Ett rykte fl orerar i de liberala 
leden, kan ni reda ut om detta 
är en råtta i pizzan, stulen njure 
eller ett elakt rykte med verk-
lighetsbakgrund? 

Är det så att Hövding Lars 
Leijonborg traskat om-
kring på en scen, 
talande högt om 
förändring–  med 
kavajen instoppad 
i kallingarna? 

Är det till och 
med så att ingen 
– inte ens hans 
personliga assis-
tent – sa någon-
ting för att mildra 
pinsamheten? 

Säg att det inte 
är sant.

Med vänlig häls-
ning 

LIBERAL 
BOHUSLÄNNING
som numera kollar 

extra att kalsongerna 
är på rätt plats 

SVAR: Wow, bohuslänningarna har 
överträffat sig själva i ryktesmumsande. 
Självklart så har du helt 
rätt, klart som glas. Vår 
käre Mufasa (eller var det 
Scar?) spatserade stolt 
runt på scenen med ka-
vajslaget nedstoppat i de 
bakre regionerna. 

Den tystnad som då 
inträdde förklarades med 
att hela salen blev djupt 
chockskadad över att be-
höva utstå synen av Lars 
i all dess prakt. Liebling 
håller tummarna för att 
detta inte inträffar några 
fl er gånger då maken till 
medlemsbortfall aldrig förr skådats inom 
liberala kretsar.

Red.

FRÅGA: Tjena Liebling!
Jag satt och läste förra 
numret och såg då en 
utfrågning av Johan 
Pehrson och Nina Lars-
son. Men vad var det 
för bilder ni hade hittat? 

Johan såg ju ut som en 
centerpartist och Nina 

liknade mest en 
moderatbracka?!

MATS

SVAR: Bäste 
Mats --

Var Liebling 
hämtar sina 
bilder är en väl 
bevarad hemlig-
het. Då det även 
fi nns nakenbilder 

på alla våra inter-
vjuobjekt ser vi helst 
att det förblir så. Hur 
dom såg ut på bil-
derna får stå för dom 

själva, alla kan ha 
en dålig dag och då 
blir man sällan bra på 

kort, bläddra till ledaren för fl er exempel.
Red.

FRÅGA: Liebling!
Är han på förstasidan i 
förra numret verkligen 
död? Eller har ni bara 
slickat upp chefredak-
tören i brygga, satt på 
en lapp och plåtat hans 
nakna fötter?

/ FOTFETISCHISTEN

SVAR: Nej, han är inte 
död, men tyckte dock att 
det va dö´skönt. Chefre-
daktören dementerar all 
inblandning och hänvisar 

istället till sidan fyra för fötternas ägare i 
påklädd version. 

Red.

FRÅGA: I Liebling nr 1/2004 i duellen 
skriver ni att ”brottsligheten inte ökar 
nämnvärt”

Här kommer lite fakta från Brotts-
förebyggande rådet, Statistiska Cen-
tralbyrån, m.fl :

Sex av sju brott klaras inte upp (gäl-
ler 2001). 

Polisen tvingas varje månad välja 
bort tusentals larm om pågående 
brott(gäller 2001). 

Mer än var tredje svensk blir utsatt 
för brott (gäller 2000). 

Den här uppräkningen kan bli lång 
tyvärr. För en liberal borde det vara 
en självklarhet att trygghet från brott 
står högt upp på agendan. 

Det har det gjort för mig ända se-
dan jag blev medlem i FPU 1965 och 
numera gäller det också folkpartiet 
liberalerna, glädjande nog.

JOHAN HERMELIN, GÖTEBORG

SVAR: Tack för pigga fakta.
Red.

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 ungdomspolitiker? Skriv av dig. Denna sida är till för dig. Skicka ditt 
läsarbrev till liebling@liberal.se

”Var killen på omslaget i 
förra numret verkligen död?”

FACIT TILL SPELET PÅ SIDORNA 20-21: 1: Adolf Hitler 2: Traffi cking 3: Europaparlamentet, EU-kommissionen, EG-domstolen
4: Polen, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Cypern, Malta 5: Turkcyprioter 6: 1957 7: Gemensam-
ma utrikes- och säkerhetspolitiken 8: 46 procent 9: Wim Duisenberg 10: Europarådet

Liebling håller tummarna för att 
Lars ska slippa råka ut för fl er 

pinsamheter.

FRÅGA:

Är han på förstasidan i 
förra numret verkligen 
död? Eller har ni bara 
slickat upp chefredak-
tören i brygga, satt på 
en lapp och plåtat hans 
nakna fötter?

SVAR: 

död, men tyckte dock att 
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Omslag 1/2004

förra numret verkligen död?”
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Sidan 17 från 1/2004. Duell mellan 
Johan Pehrson och Nina Larsson 

om rättspolitik.

LÄSARBREVREDAKTÖR: JOHNNY FOGLANDER
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ANNA FLEMMERT

Anna Flemmert är en 19-årig frilan-
sande tjej i sista året på gymnasiet. 
Hon är också en obotlig pratkvarn 
med en närmast sjuklig nyfikenhet 
på livet. När hon var 17 bast höll hon 
tal i riksdagen för dåvarande talman 
Birgitta Dahl. 

”Jag lyckades 
motstå den 

lockande tan-
ken på att ta 
livet av mig 
efter detta 

bisarra försök 
till mänsklig 

kontakt.”

”

VI SOM BOR i Västvärlden är ett fult och klumpigt folk som behöver göras om. 
Är du inte snygg och kan uppföra dig så kan du lika gärna lägga ner – i alla fall 

om man får tro de nya -programmen som ploppar upp som svampar ur jorden. 
Fab. Stylingakuten. Extreme makeover. Stilpoliserna. Har du inte den rätta looken 
och det rätta sättet har du inte mycket. År  är det till och med tillåtet att ljuga 
i kampen om att framstå som den perfekta människan. Man kan gå en kurs i vett 
och etikett, fräscha till sig lite och säga att man är miljonär. Då är man en riktig 
vinnare. Eller?

 Ända sedan i höstas, då dessa ”livsstilsprogram” fick sändningstid i svensk tv, 
har jag frågat mig: borde det inte finnas något mer? Det känns som att jag kommer 
från stenåldern när jag frågar mig vart uppskattningen av insidan har tagit vägen. 
Är den inte lika viktig? 

Empatin, vänligheten, den naturliga charmen, vart tog de vägen? Om Åke, , 
trivs med att bo i ett råtthål och klä sig i trasor, borde hans närmaste då inte upp-
skatta honom för den han är istället för att skicka dit fem trendnissar som ska göra 
om honom och lyan från topp till tå? Klarar sig inte mänskligheten utan Fab?

Varje gång jag har påstått något liknande har jag fått mothugg direkt: 
”Men har du ingen humor? Och förresten är det bara fula människor som säger 

att man ska gå eer insidan. Folk måste ha stil och kunna uppföra sig för att lyckas, 
fatta det!”.

     
JAG HAR ALLTID viat bort det och känt att det är för naivt. Men eer de brava-
der som jag tvingades genomleva för några helger sedan måste jag faktiskt erkänna 
att jag har ändrat mig en aning. Jag och min kompis satt i baren en lördagkväll och 
skulle just börja smutta på våra rosenröda Cosmopolitan när en vildvuxen kalufs 
tillhörande två brillklädda ögon och ett snorigt tryne uppenbarade sig mitt framför 
nunan på mig. Ett os av vitlök spred sig när han särade på läpparna: ”Mm, du ser ut 
som en god smörgåstårta. Jag vill äta upp varje smula av dig.”

Förlåt? Min haka sjönk ned i knäet och öronen funderade allvarligt på att skynda 
hem och dra något gammalt över sig. Jaså, det är så man uttrycker sig nuförtiden. 
Vad ville han att jag skulle svara: ”Wow, vilken påhittig snubbe?”.

Jag lyckades motstå den lockande tanken på att ta livet av mig eer detta bisarra 
försök till mänsklig kontakt. Men för första gången vände jag på steken och insåg 
att fem hjälpande gaykillar kanske trots allt behövs. 

Förvirrade heterosjälar verkar vara ett faktum.

INTE BLEV DET bättre av att jag morgonen därpå slog upp tidningen och möttes 
av en bild på Robinson-Robban, nu i blå tappning och med sin röstsedel intryckt i 
käen. Fab, kom och hjälp! Fort!

Det jag vill säga är nog rätt och slätt att man aldrig slutar förvånas. 
Visst får man käka papper och matcha fracken med blå nuna om man vill och 

visst får man spotta raggningsrepliker som har med smörgåstårta att göra om man 
känner för det. Men jag har faktiskt, mot all tidigare förmodan, börjat inse att man 
aldrig kan vara riktigt säker på sin sak. Inte ens på att så förutsägbara tv-program 
som Fab och Stilpoliserna är onödiga. Då har det gått långt.

Men okej då, 
släpp in bögarna i 
heterogarderoben

krönika
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