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INTRO Liebling nr.3 2004

I SIN LÄNSFÅTÖLJ SITTER KEJSAREN av Sverige
och vräker i sig exklusiva kardemummakakor
från NK. Säpovakten, som skickats att hämta
lyxsnasket, står i givakt medan statsministern
skäller för att kakorna inte dukats upp på det
dyra porslinet.

Enligt en studie är Göran det vanligaste
namnet bland svenska direktörer och styrelse-
proffs. De är Männen med Makten. Göran
Persson står främst i ledet. Arbetarrörelsens
ledare har blivit godsägare. Det är han som äger
ditt liv. Två tredjedelar av dina surt förvärvade
slantar slukas av skatten. Två tredjedelar av
svenskarna är beroende av staten för att cashen
ska trilla in i slutet av månaden. I Görans
Sverige lyssnar man på direktörer, men skiter i
småföretagarna. H&M:s grundare, mång-
miljonären Stefan Persson, får skatterabatt.
Men våra låginkomsttagare beskattas hårdast i
världen.

När farsan var tonåring och gick till kneget
på glasbruket var det självklart för småfolket att
rösta socialdemokratiskt. Tillsammans byggde
man folkhemmet som skulle passa alla. Men
drömmen om det likriktade standardsamhället
passade till slut inte någon. I ett folkhem utan
styvbarn tvångssteriliserade man zigenare,
tattare och sinnesslöa och i dag har folkhem-
mets ruttna stank satt sig i varenda vägg. I sos-
sarnas paradis får ungdomar och invandrare
betala priset för en arbetsmarknad där regeln är
”först in, sist ut”. I en skola där alla ska läsa
samma saker, i samma takt och under lika lång
tid slås de svaga eleverna ut först. I ett seg-

regerat samhälle slår våldet och brottsligheten
mot de redan utsatta. När Göran Persson har
ont i höften kan han gå förbi vårdkön, men din
gamla mormor får vackert vänta på sin tur.
Ändå lever bilden av den svenska idyllen kvar.
77 procent tycker att vår sjukvård är bäst i
Europa. Samtidigt tror 75 procent att den bara
blir sämre utan reformer.

Socialdemokratins husfilosof, österrikaren
Joseph Schumpeter, talade om ”kreativ för-
störelse” som en nödvändig process för förän-
dring. Folkhemmet måste uppdateras till 2000-
talet. Taket lyftas bort, luft och ljus släppas in.
Makten att välja skola och vård ska ligga i dina
händer, inte Göran Perssons.

Beroendet av staten måste brytas genom att
fler äger ett jobb, en bostad och en bra utbild-
ning. Den (s)venska modellen är färdig att stäl-
las ut på museum. Det är dags för Folkhemmet
2.1. Eller med reggaekungen Lee ”Scratch”
Perrys ord innan han brände ner sin studio The
Ark: ”To create, you gotta destroy”.

FÖRRESTEN: Liebling har numera genomgått en
”extreme makeover”. Vi hoppas att  du älskar
den nya formen lika mycket som vi. Fett tack
till Wonderboys som gjort jobbet och Karl
Staaff-fonden som gjort detta möjligt.

Aaron Israelson är chefredaktör på Liebling. 
E-posta honom på aaron@liberal.se.

2 LIEBLING

Nr. 1 Efter typ ett sekel av sliskig socker-
vaddsromantik har vår postironiska genera-
tion återuppfunnit kärleksskildringen.
Avskalad, melankolisk och utan brillor av
rosa ludd. Charlie Kaufmann med Eternal
sunshine of the spotless mind (bio) och
Sofia Coppolas Lost in translation
(video/dvd) visar vägen. Kärlek är inget sago-
bröllop à la Barbie och Ken. Kärlek är blod,
svett och tårar. Amour är LSD i blodom-
loppet och rosa elefanter. Men också
psykosen som ofta följer på ditt livs bästa
tripp. Svärmeri är passion medan kärlek är
svårmod. Det våras alltså för den nya roman-
tiken, men den gör sig bäst på hösten. 

Har du något som
vi borde kolla upp?
Mejla oss på
koll@liberal.se. 

Aaron on tour. Under
hösten gör jag landet
med en turné där jag
snackar integration
och välfärd. 

Dessutom passar jag
på att skåla i skumpa
för Lieblings nya,
sjukt grymma form.

När jag inte dryper av
ångest i jakten på
nytt kneg softar jag
ner med Libertines
och kollar in Andy
Warhol. Hänger
annars ut på Carmen
och hinkar billig bira. 
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Välkommen till
folkhemmet 2.1

Nr. 2 Hemma hos Maud samlades borgarna för
att bada tunna och bereda vägen för maktskifte.
Atmosfären var tjock av kärlekens doftämnen,
feromoner, och partiledarna bjussade på
kramkalas. Efter att socialbyråkraterna regerat
landet 90 procent av tiden de senaste 70 åren
kan man haja att den frihetliga oppositionen kän-
ner sig ratad. Nu ska väljarna förmås att dumpa
sossarna i nästa val. Liberala ungdomsförbundet
drar sitt strå till stacken med en ny
politik för jämlikhet. Under
hösten drar man land och
rike runt under parollen
”Ursäkta röran, vi byg-
ger om”. Friheten frå-
gar chans på Dig!

KOLL Det våras för romansen i höst

ENKÄTEN
Är du radical chic? 

KERRY:
73%

BUSH:
27%

Bill Murray sprider kärlek i Lost in translation.

– Får jag chans på dig!?

Valetina Nordberg,
21 år, Lund
– Nej det är jag inte.
Jag gillar inte den 
stilen.

Leila Mohammed-
brhan, 22 år,
Härnösand
– Jag!? En radical
chic? Nej verkligen
inte.

Sofie Damberg, 
18 år, Solna
– Jag är inte så jävla
insatt. 

Pierre Ohlsson, 
19 år, Stockholm
– Nej, jag är så nöjd
så.

Maja Rung, 17 år,
Göteborg
– En radical chick?
Jag skulle vilja vara
det, absolut. Och på
min skola så är jag
väl det. 

WEBBFRÅGAN
WWW.LIEBLING.NU
Lieblings läsare är eniga 
om vem som ska få ta 
över USA. Resultatet:
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BOSTADSFAJTAS! 4
I dag råder stor bostadsbrist i många av
Sveriges städer. Bostadspolitiken har gått i
stå och det är de unga som drabbas värst.
Vi tycker att det är dags för revolution i den
svenska bostadspolitiken!

VIBEHÖVERPRIDEN 5
Stockholm Pride har blivit en veckolång fest
för mångfald och kärlek. Liebling var där –
och vi gillade vad vi såg.

STORA HÖSTGUIDEN 6
Glöm destruktiv beachhets! Hösten bjuder
på något annat. Vi har samlat allt du behöver
veta om fiken, kläderna och musiken inför
den stundande årstiden i Stora Höstguiden.

TEMA!VIBYGGEROM 8–13
Temat för Liberala ungdomsförbundets nästa
stora kampanj är “Ursäkta röran vi bygger
om”. Liebling ägnar fem sidor åt kampanjen
där vi vrider och vänder på ämnen som
integration, brott och straff samt tillväxt.

CAROLINE W. 14–15
Liebling har pratat fotboll, drömmar, glamou-
rösa fester och utvik med Sveriges just nu
hetaste fotomodell: Caroline Winberg. 

KORRIDORLIV 16–19
Vi åkte till Uppsala för att ta pulsen på livet
som student. Där möttes vi av en stad full av
nationsliv, billig öl och så lite bostadsbrist.  

ÄT UPP DIG 20–21
Så många som 100 000 unga svenska tjejer
kan lida av någon form av ätstörning. Hur
många killar som är drabbade vet ingen.
Liebling gör en djupdykning i ett Sverige där
det gäller att äta, eller att ätas upp.

BATONGFEMINISM 23
Liberalfeminsterna har fått nog av tanke-
smedjor och tar nu saken i egna händer. De
tänker slå tillbaka och delar med sig av sina
bästa tips på sidan 23. 

NYHET!KULTUR 24–25
På nya kulturuppslaget är det mycket som 
handlar om USA och det stundande valet;
lite Michael Moore, lite High Chaparall och
lite JFK. Vi tittar också nämre på radical
chic-stilen och pratar om hur det är att vara
homoförälder med Cecilia och Sara som
skrivit en bok på ämnet. 

MALM SÄGER SITT 27
Liberala ungdomsförbundets ordförande
Fredrik Malm tycker att det är dags att 
skrota den svenska modellen. Vi tycker att
du ska läsa hela hans krönika på sidan 27. 

20–21

I Nordens äldsta universitetsstad Uppsala råder det precis som i så
många andra städer en ohygglig bostadsbrist. Lieblings Caroline
Lundström och Daniela Auerbach gjorde slag i saken och besökte
staden där ölen kostar 19 kronor och Snerikes är hetaste puben.

STUDENTLIV I UPPSALA

ETT MATVRAK
Ätstörningar ökar och drabbar allt

fler unga. Undersökningar
visar att var fjärde sjuåring
någon gång har bantat.
Samtidigt är det i dag näs-
tintill omöjligt att få hjälp
för sina ätstörningar.
Köerna till de svenska
rehabiliterings-center som
finns ringlar långa. Liebling
har träffat Maja, i dag en
”nykter” anorektiker. Läs

om hennes kamp mot
maten på sidorna 20 och 21. 

LÄSARSTORM/ Utbredd rökning i förbundet och nazirubriker som oroar…
Hej red! Jag är ny medlem
och kongressen var den
första stora träff jag var på.
Det som slog mig var att
nästan alla luffare verkade
ha två egenskaper gemen-
samt. Badande och rök-
ning. Finns det krav på att
medlemmarna ska ha just

de egenskaperna eller fal-
ler alla för grupptrycket?
/Icke-rökande badkruka

SVAR: Eftersom Liberala
ungdomsförbundet är ett
förbund som anser sig
smartare än bland annat
Ung Vänster, har vi hittat på

egna sätt att roa oss utan
att media får nys om det.
När alla går och röker pra-
tas det skit och skvallras i
oerhörda mängder och vid
badet får alla luffare chan-
sen att få lite kroppskontakt
med någon söt pojke eller
flicka. Så om du vill veta

vad som händer inom
Liberala ungdomsförbundet
eller vill kladda på folk så
får du nog helt enkelt falla
för grupptrycket du också. 

Hej Liebling! Nyss hem-
kommen från NY slår jag
upp Liebling 1/2004. I den

möts jag av en stor rubrik
med orden ”Arbeit
Macht Frei”. Det är ytterst
osmakligt att använda
denna typ av rubriker i
artiklar som inte har något
att göra med Förintelsen
utan handlar om subkultu-
rer i Stockholm. /Daniel

SVAR: ”Arbeit macht frei” är i
själva verket en lutheransk
slagdänga. Den mest kus-
ligt ironiska innebörden får
orden givetvis där de häng-
er över ingången till histori-
ens värsta massmordsläger.
I filmen Schindlers list frå-
gar Oskar sin revisor Itzhak

Stern om man måste åter-
uppfinna hela språket.
Svaret blir jakande. Och
kanske är det så, eller
också måste vi återerövra
det. Hur som helst bekla-
gar vi om vi upprört känslor
hos läsare med en person-
lig relation till Förintelsen.

9

16–19

NATTUGGLOR
På temasidorna (8–12) berättar vi bland mycket
annat om Norrköpings stolthet: Fritid City. Deras
enda syfte är att finnas till för ungdomar som
behöver dem. Liebling följde med Stina och Willy,
eldsjälarna bakom organisationen, på deras
vandring runt Norrköping city en vardagskväll. 



AKTUELLT Liebling nr.3 2004

I Stockholm har man vaktat kossor.
När betongkossorna i Cow Parade blev
kidnappade av en grupp som sade sig
vara motståndare till sponsrad kultur
ryckte Liberala ungdomsförbundet i
Stockholm ut och vaktade kossorna. 

I Stockholm har man också ordnat ett
stort feminismseminarium. Lite djupare
om feminismens olika falanger. 

I Skåne kunde man se Liberala ung-
domsförbundet i orange kroppsmål-
ningar på Regnbågsparaden (Skånes
motsvarighet till Pride). 

Ungliberalerna i Skåne har också del-
tagit i Öresundsforum – ett samarbete
med Danmark. 40 ungdomspolitiker
samlades för att smida planer för 
regionens framtid. 

I Väst har Liberala ungdomsförbundet
surnat till över att klädkedjan Dress-
mann säljer kalsonger med Che
Guevara-tryck. De undrar vad som
kommer härnäst; Pol Pot eller Stalin? 

Liberala ungdomsförbundet i
Västerbotten har krävt en konfirma-
tionsansvarigs avgång. I konfirmations-
akten fick ungdomarna läsa en bekän-

nelse, men det var en för män och en
för kvinnor. Var tog jämställdheten
vägen?

I många distrikt har man haft års-
möten under hösten. För de nya
styrelsepamparna, de roligaste aktivite-
terna och de bästa åsikterna: 
Kika in under distriktens del på
www.luf.se.

LANDET RUNT/ Regnbågsparad, kommunist-kallingar och kossbestyr

Samtidigt i glesbygden står kom-
munens hyreskåkar och gapar
tomma. Det borde inte vara så,
men det är svårt att förändra
något när de som bestämmer inte
tar situationen på tillräckligt
mycket allvar för att agera.

Socialdemokraterna har haft
makten för länge för att bry sig
om att anstränga sig för att behål-
la den. Istället prioriteras relatio-
nen med LO och när Wanja

Lundby-Wedin snärtar med
piskan gör vår statsminister allt i
sin makt för att tillfredsställa
henne.

MEN DET ÄR INTE BARA LO:s fel och
det syns när sossarna på lokal nivå
tar beslut. Som exempelvis i
Stockholm där den briljanta idén
att göra om skatteskrapan till
bostäder kläcktes. Men hallå –
fanns det någon (förutom Annika

Billström) som tyckte det verkade
bra? Någon student som kände
att det vore prioriterat att lägga
hela sitt CSN på hyra i skatte-
skrapan? Nej. Och varför inte? Jo,
för att studenter vill ha bostäder
som är anpassade efter deras
ekonomi där de kan bo och sam-
tidigt kunna ha en kosthållning
som inte ger skörbjugg.

SVERIGES UNGDOMAR förtjänar bät-
tre. De förtjänar en regering som
inser att det måste bli billigare att
bygga – och som låter bli att slösa
skattemedel på att bygga där
ingen bor. Byggmarknaden måste
öppnas upp för fler aktörer som
sätter press på dagens byggjättar
och tvingar ner priserna. Det

innebär att man får ta en strid
med byggfacket som gärna sätter
press och vill ha höjda löner. Men
den striden vågar inte social-
demokraterna ta. Så fort det blir
tal om att sänka löner tar det hus
i helvete.

Det är förståeligt, ingen vill ha
lägre lön. Men finns det ingen-
stans att bo i städerna kommer
tillväxten på sikt att avstanna och
med en ekonomi i botten blir det
garanterat lägre löner för alla.

Nä, nu måste det bli slagsmål.
Ut på gator och torg och gör som
de liberala skåningarna – visa att
ni är arga och att ni vill ha förän-
dring. Det är dags för revolution i
bostadspolitiken.

EVA-MARIE BYBERG

I dag är det inte lätt att flytta hemifrån till en
egen lägenhet i någon av Sveriges större
städer. På de allra flesta håll är det bostads-
brist, vilket gör att du kan skatta dig lycklig
om du kan dela en etta med en kompis. 

Hur är 
läget då, 

Jan Emanuel?
!?

DAGS FÖR REVOLUTION!

Stockholm rycker ut för kornas väl.

TEMA:

URSÄKTA
RÖRAN,VI
BYGGER OM

Nu är det dags för förändring. Sveriges ungdomar förtjänar en bättre bostadspolitik.  Foto: PRB

REDAKTÖR: EVA-MARIE BYBERG
eva-marie.byberg@liberal.se
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Liebling har checkat läget med Jan
Emanuel Johansson, Robinsonvinnare
och numera riksdagspolitiker för social-
demokraterna. 
Du gör rollen som rysk skurk i en
ny actionrulle som heter Jerred,
the deadly encounter. Är det roli-
gare att spela skurk än att vara
Robinsonhjälte?
– Ja, det kan jag villigt erkänna. 
Thomas Bodström är din med-
spelare. Har han skådistalang, 
justitieministern? 
– Det har han säkerligen, men han har
ingen roll utan är påannonsör. 
Du ville att sponsorerna skulle dra
sig ur dokutävlingen Idol. Är du
rädd för konkurrens av fler doku-
såpapolitiker? 
– Anledningen till varför man ger sig på
ett sånt program är de bakomliggande
krafterna. Multinationella företag tjänar
storkovan på att extremexploatera
unga människor. Vi 70-talister är vana
vid program med sensmoral. Teve tog
ansvar för vad man ville förmedla. Det
är ingen trivsam utveckling vi ser i dag. 
Du har ju en gång i tiden rökt braj
med en av sommarens rymmare,
Mahmoud Amaya. Vad garvade ni
åt under haschdimmorna? 
– Vi har aldrig pundat ihop och dess-
utom känns det lite sent påkommet att
romantisera kring sånt som man hade
velat ha ogjort. I dag bekämpar jag
narkotikan, men det är väl bra att politi-
ker har egna erfarenheter. Finns säkert
i ert parti också. Alla folkpartister har
väl inte suttit hemma och kollat på
Hem till gården hela livet. 
Du föreslog nyligen att hemlösa ska
hysas i ett mögelskadat hus. Finns
det inga bättre hus för hemlösa? 
– Satans sjukt det där. Det här puckot
från miljöpartiet som tycker att jag är en
dum kille, som tycker att hemlösa ska
bo i mögel. Nu bor de i frostig asfalt
utanför. Var bor man helst? I ett eget
hem där det är mögel i gången eller på
asfalten utanför? SL (Storstockholms
lokaltrafik, red anm) med miljöpartisten i
spetsen ville inte ens sälja kåken. Mitt
företag tänkte köpa huset för att vara
sjysta. Men de ville inte ens berätta vad
det kan vara värt, ville inte hyra ut. Nej,
SL ska skämmas. 

AKTUELL OPINION:



VEM DIGGAR INTE ATT RESA? Dag-
drömmen om en sol, en strand och
en paraplydrink kan få vilken trist
skoldag som helst att skina upp.

Bäst just nu är att våga strunta i
Mallis, Cypern och Kos. Istället
lägger man lite extra pengar och
drar österut. Kroatien, Bulgarien
och Slovenien bjuder utan tvekan
på den sjystaste solsemestern just
nu. Och den dyrare flygstolen
kompenserar du lätt på plats.

Billigare mat, öl och glass får man
leta efter. Dessutom slipper man
slibbiga bartendrar som lagt en
heldag på att lära sig säga ”svens-
ka flicka sockerdricka”.

Dessutom kan man känna sig
nöjd med att bidra till den
ekonomiska uppbyggnaden i ett
område som nyss härjades av krig
och kommunism.

Now boarding at gate 24.
EVA-MARIE BYBERG

AKTUELLT

50.1...
…procent av rösterna i riksdagsvalet
2006 hoppas borgerligheten på. Då
kan sossarna sopas ut från Rosenbad
och Sverige kastas upp på spåret igen.
Lägre skatter, fler företag, bättre skola.
Är det äntligen dags för maktskifte? 

290...
…miljoner amerikaner ska den andra
november välja en president. Om
Liebling fick bestämma skulle vinnaren
vara demokrat och heta John Kerry.
Konservativa knölar som George W
Bush borde inte få sitta i Vita huset.
Vote Kerry!

11...
…kilo gick filmmakaren Morgan
Spurlock upp när han bara käkade
megamenyer på McDonalds i 30 dagar.
Lagom klyftigt, men filmen är rolig. Se
Supersize me, men se till att inte vara
proppmätt när du slår dig ner i bio-
mörkret.  

231...
…avsnitt av en av världens bästa sit-
coms Vänner har det blivit under mer
än ett decennium, men nu är det slut. 
27 oktober börjar Kanal 5 sända de
allra sista avsnitten. Som tur är finns ju
alla gamla avsnitt på dvd. Om tio år
kommer de att vara nostalgitrippar för
80-talisterna. 

VÅR OMVÄRLD I SIFFROR/ Vi säger farväl till våra vänner och hejar fram Kerry i presidentvalet

DET SOM NU KALLAS Stockholm Pride
Festival började då några få modi-
ga människor under ”frigörelse-
veckor” demonstrerade för att få
sina rättigheter erkända av en
skeptisk statsmakt.

Under åren har det växt, skör-
dat sina framgångar och baxat ett
litet överbeskyddande arktiskt
land in i den moderna världen.

Till slut har festivalen hamnat
där vi är idag –  en veckolång fest
som firar mångfald och kärlek,
med partyn och uppträdanden,
tvåmeterstransor och bdsm-fans.

Ett gäng glada liberaler drog
till Priden och kampanjande för
att upplysa folk om socialdemo-
kraternas misslyckanden under
åren.

Man kunde tro att partiet som
styrt typ sen vi fick demokrati i
landet skulle kunna bestämma sig

om något så enkelt som om folk
ska få gifta sig med den de älskar
eller inte. Fel. Det socialdemo-
kratiska partiet vågar inte stöta
sig med någon väljargrupp som
räknas och då struntar man i
äktenskap och diskriminerings-
lagar.

SVERIGE ÄR INTE VAD det en gång 
var. Folkpartiet trixade igenom
partnerskapslagen, folkpartisten
Barbro Westerholm bestämde
som socialstyrelsens generaldirek-
tör att det inte var sjukligt att vara
flata och unga liberaler slogs för
homosexuellas rätt att adoptera
långt innan riksdagen sa ja.

Priden är inte vad den en gång
var. Sverige är nu ett tolerantare
och liberalare ställe. Tack och lov
för det.

TOBIAS HOLDSTOCK

I RUMÄNIEN KLAGADE grannarna på
att det luktade från den 74-årige
grannens lägenhet. När polisen
kom dit hittade de ett dött djur i
mannens vardagsrum.

Han tyckte inte alls att det var
konstigt att ha ett kadaver
hemma. Han var pensionär och
fick helt enkelt inte pengarna att
räcka till.

Den hädanfarna, ostyckade
kossan hade han fått till ett för-

månligt pris. Att skära ett stycke
och steka när hungern trängde sig
på skulle hålla honom mätt i
veckor.

Arvet efter kommunistdikta-
torn Nicolae Ceausescu har läm-
nat Rumänien – en gång känt
som ”Europas kornbod” – i ett
bedrövligt ekonomiskt skick.

Med ens verkar det inte så
tokigt att bli pensionär i Sverige.

EVA-MARIE BYBERG

”KAN INTE
PÄR REDOGÖRA
FÖR VAD HAN

HAR SAMORDNAT
OCH VILKEN

NYTTA JAG HAR
AV DET?”

SSU-toppen betygsätter ministrar
och passar på att såga sam-
ordningsministern och Göran

Perssons gunstling Pär Nuder.
Vann omröstningen gjorde, inte

helt oväntat, justitieminister
Thomas Bodström. ”Jättebra på
alla sätt” tycker SSU. Att folk 
rymmer från fängelserna för 

jämnan verkar inte ha påverkat
SSU:s åsikter om regeringens

mest välansade minister.

I Kroatien slipper du
slibbiga män i baren

Gamla rumäner får
stå för diktaturnotan

I orange kulör tog unga liberaler täten i 
kampen för tolerans och allas lika rättigheter.
Homofrågorna har länge varit en liberal
paradgren som nu börjat ge resultat.

Unga liberaler under sommarens pridefestival i Stockholm. Foto: TOMAS ÖHLUND

LIEBLING NOTERAR/ Samtidsspaning

Strunta i Mallis, åk till Kroatien! Foto: KROATISKA TURISTBYRÅN Arvet lever kvar än i dag. Illustration: WONDERBOYS
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AKTUELLT Liebling nr.3 2004

Är Din organisation i behov av för-

ändringsarbete?

SV kan vara en del i den process-

sen! Med hjälp av vår unika arbets-

metod ”Ett steg till” blir vi ett stöd

och en inspiratör för organisationen.

Genom att SV ställer frågorna och

organisationen reflekterar över sva-

ren, utvecklar vi det inre arbetet

tillsammans.

Vårt breda utbud av cirkelverk-

samhet, kulturarrangemang och

fackmannamedverkan blir naturliga

hjälpmedel i processen.

Ett steg till...

Vill du veta mer, 
kontakta SV för ett möte!
Du hittar oss på
www.sv.se eller i telefon-
katalogen.

Hur man ska se ut är en fråga som vi alltid brottas
med. Under sommaren trycks svaret upp i våra

ansikten via veckotidningar och livsstilsguider. Det hand-
lar hela tiden om en sak – vara snygg, smal och välträ-
nad för att bli beachens läckerbit. Tjejer ska banta enligt
Cosmopolitans nya metod och killar pumpar på gymmet. 

Hösten bjuder på något annat. Nu är det slut på
destruktiv beachhets. Om du inte gjorde det i somras är
det verkligen dags nu; släng veckotidningarna och börja
softa. Lieblings Caroline Lundström och Miriam
Nordfors tipsar dig om allt du behöver veta inför hösten! 

HÖSTGUIDEN:

FIKA:
På sommaren fikas det fräscha
glassdrinkar och trendigt iskaffe.
Nu har du chansen att krypa in
på ett traditionellt fik och ta det
lugnt bortom alla krav på
trendighet. I samma veva kan du
ta upp sällskapsspelandet som
är en mycket bra höstaktivitet.
Följande behövs för en riktig
höstfika:
• Ett stammisfik
• Svart bryggkaffe
• En traditionell ostmacka
med paprika
• Ett Riskspel KLÄDSEL:

Nu är det dags att markera mot minikorta
kjolar och djupa urringningar. Äntligen kan
du med klimatet på din sida klä dig i flera
lager av kläder och matcha med snygga
halsdukar och läckra hattar. 
Liebling tycker att följande 
plagg är måsten i höstblåsten:

• Manchesterbyxor
• Anorak
• Färgglad halsduk, viras två varv
• Basker
• Yllekofta
• Trenchcoat
• Raggsockor

MUSIK:
På hösten är det helt okej att sitta hemma
och pyssla. Liebling struntar i virknålar,
brodyrmönster och sandpapper och går
lös på det finaste hantverket av alla,
blandbandstillverkning. 
Här är redaktionens bästa 
höstblandband:

• Aretha Franklin, Respect
• David Bowie, Changes
• Curtis Mayfield, You’re so good to me
• R.E.M., Shiny Happy People
• Fountains of Wayne, Bright future in sales
• Moby, Honey
• Yannick, Ces soirées là
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Box 5234, 102 45 Stockholm 
Tel 08-587 898 00, Fax 08-587 898 55 
info@timbro.se, www.timbro.se

Böcker 30 procent billigare direkt på Timbros hemsida:
www.timbro.se/bokhandel.

TIMBRO ÄR NÄRINGSLIVETS TANKESMEDJA och har i 25 år varit en 
viktig inspiratör i den svenska samhällsdebatten. Genom att sprida kunskap om vad 
fria individer, marknader och ny teknik kan skapa för möjligheter, arbetar Timbro för 
det öppna samhällets värden och för en större rörlighet för människor och idéer.

Vad läser du i höst?

En lidelsefull stridsskrift för frihet, demokrati och 

mänskliga rättigheter. Den ställer sig mitt i den 

politiska dragkampen om Irakkriget, terrorism, 

antisemitism och antiamerikanism. Ska inte alla 

folk och nationer få chansen att leva i frihet, 

frågar Ahlmark? 

Ett av vår tids centrala politiskt-

fi losofiska verk. Hayeks tunga kritik 

av totalitarism och planekonomi blev 

efterkrigstidens skarpaste intellektu-

ella vapen mot de krafter som ville 

kontrollera samhället från ovan. 

Pris 59 kr.

Porto tillkommer.
ISBN 91-7566-555-7,

pocket, 245 sidor.

F A Hayek
VÄGEN TILL TRÄLDOM

Per Ahlmark
DET ÄR DEMOKRATIN, DUMBOM!

Pris 203 kr.

Porto tillkommer.
ISBN 91-7566-548-4,

inb, 336 sidor.

Pocketutgåva 
kommer!

Sök till vår utbildning: STUREAKADEMIN
Stureakademin är Timbros spetskurs för liberala universitetsstudenter. Under ett 

år ordnas helgseminarier och kvällsträffar, där deltagarna får diskutera ideologi, 

ekonomi och politik med författare, forskare och politiker. I Stureakademins 

kurslitteratur ingår både klassiska texter och aktuella debattskrifter. Sture-

akademin ger unga, lovande personer med starkt intresse för ett friare Sverige 

en möjlighet att växa idémässigt och komma i kontakt med det nätverk av 

etablerade liberaler som Timbro är en del av.

Sista ansökningsdag är 30 november.
Mer information hittar du på 
www.timbro.se/stureakademin.



Drömmen om ett jämlikt samhälle där alla får plats har
spruckit. På ett antal områden står det alltmer klart att 
en likriktad välfärdsstat har misslyckats. Och de som
drabbas hårdast är de redan allra mest utsatta. Våldet
slår mest mot dem som redan ligger, segregationen
drabbar inte miljonärsgetton utan betongförorter.
Liebling har gjort några djupa nedslag i allas vår
verklighet. Och vi tror nog att Sverige faktiskt
måste byggas om.

TEMA:

URSÄKTA
RÖRAN,VI
BYGGER OM

I filmen Drakens år gör
tuffingen Mickey Rourke
ett maniskt porträtt av den
hårdföre polsk-amerikanske
snuten Stanley White.
Rafael Zawilinski, brotts-
bekämpare vid Tullverket, är
kanske Sveriges svar på den
inbitne poliskaptenen i
Chinatown. Han har inte
bara polsk bakgrund, han
ger också intrycket av att
vara lika omutbar, lika pas-
sionerad i sin brottsbekäm-
pande gärning och lika
skoningslös i sin inställning
till kriminella.

Rafaels huvudsakliga
funktion är att förhindra ter-
rorister från att slå till i

Sverige. Hans område är NBC – nukleära, biolo-
giska och kemiska vapen – och jobbet är att
förhindra dessa vapen från att smugglas in i landet.

Sveriges beredskap är lam, den organiserade
brottsligheten desto mer på hugget.

– Terrorister är som rovdjur, de slår till mot den
svagaste i gruppen. I exempelvis Finland och Polen
använder tullen portalmonitorer med vilka man
kan detektera radioaktiv strålning. Men i Sverige
finns knappt någon beredskap alls, suckar Rafael.

BROTT&STRAFF 1988 kriminaliserades narko-
tikabruk i Sverige, 1993 skärptes straffen för dem
som greps med narkotika i blodet. Många var tvek-
samma; man varnade för att den personliga
integriteten kunde bli lidande och att man bör und-
vika att kriminalisera saker folk gör mot sig själva.

Daniel Svensson arbetar som utredare på BRÅ,
Brottsförebyggande Rådet.

Var det rätt att kriminalisera narkotikabruk?
– Inte direkt, första undersökningen man gjorde

visade att polisen tog in många ungdomar mellan
15–20 år misstänkta för bruk av narkotika, men att
en tredjedel av ungdomarna var drogfria när man
testade dem. När vi gjorde en senare undersökning
var siffran 41 procent. Man gör 13 000–14 000
tester varje år och man måste fråga sig var gränsen
går för hur mycket fel man får ha.

Hur löser man problemet med att många ung-
domar fastnar i narkotikamissbruk?
– I början av 90-talet höll man på med VÅGA-

projektet, poliser kom ut till skolor och informer-
ade om droger, men det visar sig att det där har
ingen effekt ”what so ever”, det borde vara vetti-
gare att polisen ägnade sig åt vardagsbrott.

– Det fungerar inte att bara höja straffsatsen,
öka antalet poliser eller att försöka stoppa all
narkotika vid gränsen. Min egen åsikt är att det
handlar om välfärdspolitik, om att se miss-
brukaren som patient snarare än kriminell och om
uppsökande verksamhet. CAROLINE LUNDSTRÖM

AMSTERDAM WARZAWA

MOSKVA

STOCKHOLM

KOKAIN FRÅN
SYDAMERIKA

65 procent av det amfetamin som 
smugglas in i Sverige kommer från 
Belgien och Nederländerna medan 
35 procent har sitt ursprung i Polen, 
Baltikum och Ryssland. Cigaretter och 
rohypnol kommer uteslutande från 
östländerna medan dopingpreparatens 
hemländer förutom öststaterna är 
Grekland och Thailand. 

CANNABIS KOMMER 
MESTADELS FRÅN

MAROCKO

HEROIN SMUGGLAS
FRÅN AFGHANISTAN

CIGARETTER KOMMER 
FRÅN ÖSTSTATERNA

BROTT & STRAFF Knark, vapen
och terror utmanar Sveriges vid-
sträckta gränser. Rafael Zawi-
linski är mannen med uppdrag
att skydda oss mot den gräns-
överskridande brottsligheten.  

Smugglarnas paradis

Tullaren Rafael
Zawilinski skyddar
våra gränser.
Senaste beslaget:
Cigaretter till ett
värde av 3,6 miljon-
er gömda i långa
värmeledningsrör. 

Foto: DANIELA AUERBACH

HANS JOBB ÄR ATT ANALYSERA hotbilden och bygga upp
denna beredskap men arbetsdagarna handlar också
om att härja ute på fältet.

– Vi åker runt i Mälardalen och gör punktkon-
troller mot misstänkta lastbilar och annat.

Men tullen pysslar givetvis med mycket mer än
jakten på massförstörelsevapen. I Frihamnen, i
Stockholms utkanter, där vi träffar tulltjänsteman
Zawilinski har man precis gjort ett stort beslag av
smuggelcigaretter. I cirka 35 meter långa, svar-
ta värmeledningsrör hittade man 27 miljoner
cigaretter till ett marknadsvärde av 3,6 miljoner
kronor. Nu ligger rören där i hamnen och rostar,
tömda på all illegal tobak.

– Smuggelciggen är en del av
den ryska maffians lukrativa
affärer tillsammans med
sprit, narkotika, vapen,
stöldgods och män-
niskohandel, konstat-
erar Rafael.

SAMTIDIGT JOBBAR TULLEN

med att förstärka säk-
erheten i hamnen.
Rafael Zawilinski
nämner ett terro-
rattentat mot
exempelvis Öster-
sjökryssaren Silja
Serenad som ett
skräckscenario.
Skulle båtens
skrov sprängas
bleknar till och
med minnet av Estonia.

Det finns en naiv syn i Sverige, menar Rafael
Zawilinski, som genomsyrar många områden.

– Inom tullverket får vi enligt svensk lag inte
leta efter smuggelgods som lämnar landet, bara

det som kommer in. Det är ekonomiskt sunt att
ha en effektiv gränskontroll. Men det betyder
förstås inte att vi ska resa murar mot omvärlden.

AARON ISRAELSON

Ungdomar kränks med batonger och urinprov

Knarktillhåll: Sergels
Torg i Stockholm.

8 LIEBLING



BROTT & STRAFF Kriminalvården är i het-
luften. Polismördare, våldtäktsmän och maffians
gudfader går lösa. Samtidigt ser man justitiemi-
nister Bodström spela schack, kommentera fot-
boll och ställa in latjolajbansändningar i SVT
som han själv medverkat i.

Hittills i år har hela 175 intagna rymt från lan-
dets fängelser. Bara under augusti månad avvek
27 personer. Liebling konfronterar kriminalvår-
dens informationschef AnneMarie Dahlgren:

Vem är ytterst ansvarig för rymningarna?
– Framförallt justitieministern. Generaldirek-

tören har ansvar för organisationen. Inget särskilt
uppdrag har givits om att öka säkerheten.

Vilka åtgärder vidtar ni för att öka säkerheten?
– Inpasseringshinder vid de åtta anstalterna med

högst säkerhet. Inkontroll av inpasserande, störning
av mobiltelefonnätet.

Lars Nylén pratar om ordning & reda, vad
menas egentligen med det?

– Med det menas bra rutiner och att man 
följer rutinerna. Det kan uttryckas så, att använ-
der man inte säkerhetsbälte, så ger det inget
skydd.

Är införandet av en bunker, ett superfängelse
eller högsäkerhetsfängelse som ni väljer att
kalla det, verkligen i linje med human
kriminalvård?
– Kriminalvården måste sköta sitt uppdrag,

inlåsta ska vara inlåsta. RICHARD PEREZ

Människor ser det de vill se. Ser vi människor på
gatan som tigger pengar vänder vi oss bort, går vi
förbi när en 15-åring bli slagen av äldre grabbar i
en gränd måste vi läsa ett urgammalt sms på
mobilen, allt för att slippa se.

I Norrköping finns organisationen Fritid City.
De vägrar blunda. Liebling följde med Stina och
Willy, eldsjälarna bakom organisationen, på deras
vandring runt city en vardagskväll med det enda
syftet att finnas till för ungdomar som behöver
dem.

– Istället för att vuxna löser problemen åt en, så
får man hjälp att själv lösa dem. Vi finns där men
du måste göra jobbet.

Han liknar det vid att vara en fotbollstränare
för ett ungdomslag. Tränaren kan coacha och

peppa laget men det är ändå spelarna som måste
göra målen.

STINA BERÄTTAR OM när en massa ungdomar började
hänga utanför Filmstaden i Norrköping och
stämningen blev riktigt dålig.

Till slut började SF och McDonalds, som ligger
precis bredvid, klaga. Fritid City kontaktade då
företagen runt platsen, polisen och andra in-
stanser och var med och genomförde en gemen-
sam insats. De ringde hem till föräldrarna och
stod utanför filmstaden för att avskräcka från nya
bråk. Efter ett tag lugnade allt ner sig och prob-
lemet var löst för stunden.

Några som har egna erfarenheter av att vara den
målgrupp som Fritid City försöker nå är Micke

BROTT&STRAFF I skydd av nattens mörker gör sig människans
demoner påminda. Kidsen som hänger planlöst på stan möter
dem först. I Norrköping heter demonutdrivarna Fritid City.

De svenska anstalterna läcker som ett såll

och Bijan, båda 20 år. Micke har tagit sig ur drog-
missbruk och är nu, tillsammans med Bijan och
andra i ungefär samma ålder, med i en under-
grupp till Fritid City som heter Back Up.

BIJAN BERÄTTAR ATT INNAN han gick med såg han inte
problemen med brottslighet och droger, men nu
tvingas han att se verkligheten i vitögat, och det
driver honom att fortsätta. För att gå med i Back
Up måste man genomgå ett halvårs utbildning
och i slutändan skriva på ett kontrakt.

Bijan berättar att de som inte passar för att vara
ute på stan oftast märker det själva under utbild-
ningen och hoppar av.

Rundan i city lider så småningom mot sitt slut.
Innan vi ger oss iväg berättar Stina något som en
av deras ungdomar sagt:

– Det är så konstigt med er; ni har aldrig frågat
mig vad jag har gjort men ändå har jag berättat
mer för er än för någon annan.

JOHNNY FOGLANDER

De som vaktar Norrköping

Ytterst ansvarig:
Thomas Bodström.

Runt om i Sverige
finns en massa frivilli-
ga organisationer som
gör gatorna säkra. 

Hjältarna finns 
i bland annat:
Riksnätverket Farsor
och morsor på stan,
Lugna gatan i
Stockholm,
Riksnätverket
Nattvandrarna,
Polarna i Sundsvall,
Storstadsprojektet i
Göteborg.

Vill du också göra
en insats? Kolla in:
www.volontarbyran.org
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Theres Lindén, 25,
Stockholm
– Jag tycker att man borde fixa
till bättre dagis, minska bil-
trafiken och göra miljön mer
barnvänlig.
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TEMA:

URSÄKTA
RÖRAN,VI
BYGGER OM

VAD VILL DU 

Josefin Bergman, 23,
Stockholm
– Kollektivtrafiken borde bli bil-
ligare. Man borde uppmuntra
folk att åka kollektivt istället för
att åka bil, det är ju så dåligt för
miljön.

Peter Lundgren, 19,
Norrtälje
– Bensinpriserna är alldeles för
höga. Man borde sänka skatterna
så att folk har råd att åka bil.

Christopher Bergström,
16, Karlstad
– Jag skulle vilja att det blev mer
jämställt mellan män och kvin-
nor i samhället.

Oskar Andersson, 85,
Stockholm
– Jag har det ganska bra som jag
har det tycker jag.

Kalle Jerving, 28
Stockholm
– Nationaldagsfirandet borde bli
viktigare. Folk borde våga vara
stolta över Sverige utan att för
den skull förringa andra länder.

Mattias Karlsson, 22
Stockholm
– Bygg ut kärnkraften i stället för
att lägga ner den!

Sara Segrén, 16
Göteborg
– Mer jämställdhet och såna
saker.

Sanna Sjöblom, 18
Stockholm
– Det borde vara lättare för unga
att få bostad.

Per-Emil Arvidsson, 23,
Torsby
– Stegen borde bli fler i
betygsskalan. Läroplanen borde
ställa tydligare krav.

Sandra Ramström, 18
Nynäshamn
– Kollektivtrafiken borde vara
billigare. Inte gratis kanske, men
det borde vara billigare än vad
det är i dag.

Henrik Moberg, 29
Göteborg
– Inställningen helt klart. Allt är
så negativt i dag. Jag vill ha ett
positivare Sverige.

Anders Olsson, 19
Solna
– Sänk priset på lägenheter.
Stockholm är ingen märkvärdigare
stad än andra så jag tycker gott att
man kan sänka priserna lite.

Teres Strand, 21, Fagersta
– Alla svenskar som är berätti-
gade att rösta i det amerikanska
presidentvalet borde göra det.
Just nu är det viktigare att förän-
dra USA än Sverige.

Julia Isaksdotter, 18
Stockholm
– Ner med sexismen, slopa arvs-
skatten och förändra asylpolitiken.
Och så vill jag börja skolan i sep-
tember i stället för i augusti.
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BYGGA OM?

Mikael Ljungberg, 30,
Stockholm
– Sjukvården är segregerad. De
som har sjukförsäkring genom
jobbet har förtur. Annars be-
höver man ha en remiss. Det är
orättvist.

Morgan Cooper, 21, Alvik
– Jag skulle gärna vilja att de
höjer studiemedlet. Det är ju 
6 900 kronor i månaden nu.
8 500 kanske skulle vara lagom.

Caroline Bjurstedt, 23,
Stockholm
– Äldreomsorgen. Det finns för
lite pengar och för lite ambition-
er. Fångar får vara ute en timme
om dagen, medan äldre män-
niskor aldrig får se solen.

Helen Nathhorst, 19, 
tillsammans med lillasyster
Filippa, 7, Stockholm
– Jag skulle vilja byta statsminis-
ter. Jag håller inte med honom
om det jobb han gör.

Elinor Halling, 21,
Stockholm
– Jag tycker att människor borde
bli lite mer öppna i det här
samhället.

Jenny Nilsson, 31
Stockholm
– Mer pengar till vården och till
skolan förstås i och med att jag
själv är lärare. Dessutom borde
biståndet höjas.

Maria Burén, 17
Huddinge
– Jag tycker att SL gör ett dåligt
jobb. Och jag gillar inte att Bosse
Ringholm åker på resor för våra
skattepengar.

Tiger, 13
Sverige
– Grrr…

Jonas Lindberg, 29
Stockholm
– Sänk skatterna, skaffa ett var-
mare klimat och gör Sverige mer
internationellt.

Anna Nordin, 19
Mälarhöjden
– SL är ruttna. Häromdan fick
jag 800 spänn i böter för att jag
och min bror hade förväxlat kort.

Emil Holmström, 22
Stockholm
– Mer jämställdhet, i arbetslivet
och så…

Sofia Nihlén, 21, Danderyd
– Jag vill att samhället ska bli
mer harmoniskt och balanserat.
Sen vill jag att skolidrotten ska få
ta mer plats.

Philip Blanco, 24
Västra Frölunda
– Det borde vara mindre
byråkrati i den offentliga sek-
torn. Jag tycker att vi ska vara
mer rädda om våra skattepengar.

Jesper Nylund, 21, Växjö
– Mer studiemedel, pengarna
räcker inte till. Jag betalar 3 400
kronor i hyra för en etta på 22
kvadratmeter.

Jaja Karlsson, 25,
Härnösand
– Bättre kvinnliga och manliga
förebilder som förespråkar jäm-
ställdhet. Mer vardagligt genus-
perspektiv i skolorna.



Karin Bünger är 27 år och delägare i sin pappas
företag Büngers, som är grossister i kontors-
varuhandeln. Karin bor i Stockholm, men pend-
lar till hemorten Alvesta. Det var egentligen
aldrig meningen att Karin skulle gå in i företaget,
men arbetslöshet väntade och hon ändrade sig.
Liebling diskuterar med Karin om företagsfrågor
och om framtiden.

Hur är det att vara ung i ett familjeföretag?
– Det brukar sägas att den första generationen

bygger upp företaget, andra generationen förval-
tar och tredje driver i konkurs och det är ju något
som man får arbeta på att motbevisa som tredje
generationens familjeföretagare. Sedan är det inte
alltid positivt att ha pappa som chef.

– Att jobba hemma i Alvesta har aldrig känts
särskilt lockande men jag har relativt stort infly-
tande i verksamheten och det i kombination med
att det var ett tryggt val i dåliga tider fick mig att
tänka om. Ett villkor för att jag skulle ta jobbet
var att jag kunde veckopendla från Stockholm
och även arbeta en del därifrån.

Känner du ansvar för att företaget stannar
inom familjen?
– Inte egentligen, det är klart att det alltid har

funnits en viss psykologisk press i den riktningen
men den har nog kommit främst från mig själv.
Om jag inte trivs med uppgiften så kommer jag
inte att ta över företaget, men det är klart att det
inte skulle bli ett helt lätt beslut att ta.

TILLVÄXT Unga människor som pluggat klart och känner suget efter verkligheten möter
en arbetsmarknad utan jobb, ett vuxenliv utan framtid. Karin Bünger tog saken i egna
händer och blev företagare. Hon är en av dem som bygger Sveriges framtid. 

TEMA:

URSÄKTA
RÖRAN,VI
BYGGER OM

Alla samsas i Ungdomens hus i Fittja
INTEGRATION I Ungdomens hus i Fittja kan
ungdomar göra allt från att spela in en platta till
att bara ta en kopp kaffe och diskutera Bajens
senaste bottennapp. Hit kommer de från
Botkyrka, Skärholmen och givetvis Fittja för att
umgås med likasinnade.

När Sandra Chang som Liebling bokat date
med kommer sätter vi oss i teverummet. Sandra
samordnar en dansgrupp. Hon börjar genast prata
om en av barriärerna som finns:

– Till exempel när vi ska sätta upp en dansshow,
då finns det vissa ”moves” som inte anses lämpliga.

Vadå för ”moves”, ge några exempel.
– Jo men… som på MTV, där visar de mycket

tuttar och rumpor, säger hon. Men vissa föräldrar
skulle bli arga om vi gjorde så här. Visst skakar vi på
rumpan men då vänder vi den bort från publiken.

SANDRA BERÄTTAR VIDARE att alla i gruppen får vara
med och utforma showens olika aspekter. På så

sätt släpps många av flickorna in i en kultur som
annars skulle vara otillgänglig för dem. Här kan de
dansa i sjal om de vill och känna sig accepterade.

– Många skäms i början men jag märker att de
vill, säger hon.

Tiden flyter snabbt medan vi pratar förorts-
drömmar. Lieblings reporter kastar ett öga på
klockan, lovar Sandra att karriären kommer att gå
som en komet och rusar mot tunnelbanan.

SIAVOSH ZARRASVAND

1. Skaffa rätt utbild-
ning. Satsa hellre på
det du är bra på än
det som ger mest sta-
tus, ha inte för bråttom
när du bestämmer dig. 

2. Om du har en
affärsidé du tror på,
satsa hårt, var 
fokuserad men ta
inga onödiga risker.

3. Det är alltid bra att
vara först inom ett nytt
område eller kunna
sånt som ingen kan.

4. Det är inte nödvän-
digt att starta ett nytt
företag för att bli sin
egen, det kan vara
enklare att ta över ett
existerande företag.

5. Du är en hjälte om
du anställer sjuka och
våghalsiga personer.
Oavsett vad som
drabbar din personal
riskerar du att få
betala notan.
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Bünger bygger tillväxt

Hur upplever du företagsklimatet i Sverige? 
– Bara stora företag som fackföreningsrörelsen

kan ha kontroll över är bra företag enligt sossar-
na, alla andra är utsugare. Min erfarenhet är att
företagaren i hög grad lever för sina anställda och
sliter dygnet runt för att slippa avskeda någon.

Skulle du rekommendera unga att starta eget?
– Har man en bra idé så tycker jag att man bör

satsa för det är häftigt att driva företag. Det finns
ungdomar som startar företag och brer mackor
hela nätterna och sedan kör ut dem på förmidda-
garna. Oavsett hur lönsam verksamheten är så
gissar jag att det känns betydligt bättre att bre
mackor klockan tre på morgonen i ett företag
som man äger än att göra det som anställd.

Vad är det viktigaste att tänka på om man har
en affärsidé och vill starta ett företag?
– En sak att tänka på är att det inte är de mest

attraktiva branscherna som är mest lukrativa. Jag
skulle gissa att man kan tjäna stora pengar på
något så oattraktivt som slamsugning, just därför
att det är oattraktivt.

Vilka är dina visioner kring jobb för 
framtiden? 
– Jag jobbar inte med mitt drömjobb just nu,

men risken är förstås att jag fastnar för alltid. Vad
jag skulle vilja göra efter detta vet jag inte riktigt
men jag skulle kunna tänka mig att satsa på poli-
tik när jag har skaffat mig lite erfarenhet av verk-
ligheten. HANNA LAGER

Karin Bünger, egenföretagare, delar med sig av sina bästa tips på hur Sverige ska grönska. Foto: DANIELA AUERBACH

Malin, när du sade ja till intervjun
skrev du också ”vad i hundan är
välfärden överhuvudtaget?” 
Vad är välfärd för dig?

– Välfärd är att trivas. Att ha ett jobb man
gillar att gå till åtminstone några av veckans
dagar. Att må bra, med eller utan sjukdomar.
Välfärd är god mat, vänner och vin.

– Skolan är grundbulten i ett civiliserat
samhälle. Där ska alla barn få chansen att bli
någon annan, alkisungen, barnet vars föräldrar
knappt kan svenska, ungen som får stryk
hemma, bortklemade kids som fordrar under-
hållning varje sekund.

– En av tio elever slutar nian utan godkänt i
engelska, svenska eller matematik.

– Jag skulle kunna orera i evigheter om skolan.
Mala om de förfärande många småbarnslärare
som inte lägger något krut på att lära motsträviga
barn att läsa. “De knäcker koden själva när de är
mogna”. På högstadiet är de enda som är knäckta
eleverna, som i många fall kompenserar genom att
spela Allan på mer eller mindre otrevliga vis.

MARDRÖMMEN FÖR ALLA som värnar om välfärden är
den demografiska utmaningen. Eller med andra
ord, att färre som arbetar ska betala för allt fler –
sjukskrivna, studerande och inte minst äldre –
som inte gör det.

– Våra partier är nog oförmögna att göra något
innan krisen inte bara står för dörren utan också
har öppnat den. Idéen om att halva befolkningen
ska ha högskoleexamen bara för procentens skull
kommer att avfärdas som stollig.

Vården i Sverige är sett till BNP billig jämfört
med andra länder. För billig, eller effektiv?
– Den är nog hyggligt effektiv. I dag behöver

inte vården mer resurser, sedan får man se vad ny
dyr teknik eller andra sjukdomsmönster kan
innebära i framtiden.

RÄDDA BARNEN LARMAR OM ett ”Sverige som glider
isär”, i sina rapporter om barnfattigdomen. Siwe
avfärdar dem som ”utopistiska kommunister”.

– Det finns ett och annat barn som svälter i
Sverige, för att föräldrarna är så väck i pallet av
droger eller av sig själva att de inte kan ta hand
om barnen. Då måste det allmänna rycka in.
Men i många fall har barn det så materiellt bra
att det är dåligt. Att längta och sedan njuta länge
är svårt för den som bara får och får. Det sex-
tisjunde gosdjuret gör sällan någon skillnad.

– Problemet är om inte barnen får möjlighet
att ta sig vidare, att själva välja sina liv bortom de
horisonter föräldrarna ger dem. Vilket för övrigt
gäller barn till rikingar också. RASMUS JONLUND

Sandra Chang lär tjejer i
slöja att vicka på rumpan.

Malin
Siwe:
Debattör och skribent, 
i somras på Dagens
Nyheters ledarsida, 
annars i Veckans Affärer.
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skum loppis mitt i ingenstans återkommer han
hela tiden till Mälarens klippiga stränder. Men
livet i förortsdjungeln kunde också vara förödande
hårt. Dogge berättar om en barndomskompis som
var grym på fotboll, men aldrig fick chansen.

– Du vet, han var bättre än Zlatan. Men de
svenska tränarna var rasister. Till slut gav han upp
och började punda horse. Det är ett slöseri med
människoliv att samhället inte ser alla talanger
som finns här ute hos oss.

Vemodet och frustrationen löper som röda trå-
dar genom Dogges texter. Men där finns också
den oförställda glädjen som charmat brallan av
varenda kotte i de svenska stugorna. Och givetvis
kan han inte låta bli att underhålla oss med
samma energi som en Duracellkanin där han sit-
ter bakom ratten i vår bil och kör mot Bromma
flygplats. Romantiska anekdoter om en ridtur vid
Copacabana med en vacker latinamerikanska,
berättelser om kompisar från förr och tiden innan
kändisskapet. Sen släpper han loss på riktigt och
lägger på några rhymes. Svajar med kroppen i takt
till trafikens rytmer.

Ey len Dogge Daddy Boastin
till alla meckare becknare alla zuttare
å alla riktiga förortare
vi e nere med er vad som än händer
kuken vänder meckarn tänder i alla länder
töntar vi till helvetet sänder

DOGGE ÄR PÅ TOPP. Det dröjer en stund innan planet
lyfter och han tar med oss in i en gigantisk ICA-
hangar precis intill flygfältet. När han får se
fotoautomaten vid ingången blir han barnsligt
förtjust och propsar på att vi ska hoppa in tillsam-
mans och ta en bildremsa. Hur säger man nej? 

Vi tar en fika som den asiatiska damen i caféet
bjussar på, förlägen som hon är över att ha kallat
Dogge för Claudio.

– Hur kunde jag ta så fel? Alla känner ju Dogge.
Så småningom blir det dags för rapparen från

Norra B att äntra gaten och flyga iväg för ännu ett
nedslag i det svenska folkdjupet. Vi sätter oss i
bilen och gittar. Ett flygplan lyfter. En shuno från
förorten svävar bland molnen. Allt är softish.
Bosslibo. AARON ISRAELSON

Inga cash
snabba parra lockar för det går som en dans
inga cash
utan parra kommer man ju ingenstans

Dogge Doggelito har med åren, med det hårda
förortslivet i bagaget och med en familj att försör-
ja hajat vad som får jorden att snurra. Cash is
king, som man säger. Tjänster och gentjänster.
För att vi ska få smälla upp en kamera i fejset på
honom och grilla Dogge med frågor som han vid
det här laget besvarat hundra gånger om måste vi
erbjuda honom något i retur.

– Jag gör ingenting gratis, förklarar Dogge
samtidigt som han uttalar förståelse för vår skrala
studentekonomi. Vi kommer överens om att fixa
en sjyst present och bjussa på skjuts till Bromma
flygplats. Direkt efter intervjun ska han iväg på en
spelning i Halmstad.

VÄLKOMMEN TILL FÖRORTEN! Två välanpassade, ”svenne-
fierade” svartskallar gör sitt bästa för att smälta in

i Alby, Norra B. Att döma av
lokalbefolkningens misstänk-
samma blickar går det inte så
bra. Mr Latin Kings – Douglas
”Dogge” Doggelito – dyker
upp. Sliten och nyvaken.

– Var är bilen? Jag kör om det
är lugnt. Det här är mina kvarter.

Ingen större idé att tjafsa
med Sveriges levande svar på
gangsterrappen, tillika en gam-

mal svarttaxichaffis. Dogge is in da house och sät-
ter sig bakom ratten. Han tar med oss till The
Latin Kings studio i Musikhuset, Norsborg.

– För mig är förorten drömmar och kreativitet
och här växer det så det knakar. Det här kommer
vara Stockholms innerstad om tjugo år. Se på
Skärholmen med IKEA och Heron city. Det
händer mycket här ute. Jag kommer ihåg när jag
var liten och jag och brorsan lekte på en äng. Den
ängen är i dag en parkeringsplats för ett stort
köpcentrum. Det är klart att vissa kanske skulle
säga att det är synd på gräset, men jag bryr mig
inte så mycket.

Jo, nog är Dogge allt en ruggig utvecklings-
optimist. I somras kampanjade han till och med
för att lära kidzen att digga kärnkraftverk. Men
när vi sätter oss i bilen för att köra vidare till en

INTEGRATION Ingen har på samma sätt blivit en representant för Förortssverige
som Dogge Doggelito från The Latin Kings. Innan den totala hypen i somras
med Allsång på Skansen och TV4:s En del av Sverige åkte Liebling ut till
Norra Botkyrka för att hänga ut med Mästerkatten i sneakers. 

Botkyrka stylee

Rojas tipsar: Så ska vi bryta segregrationen
INTEGRATION Teveprogrammet Fläsk gav
Mauricio Rojas svart bälte i integration. Liebling
har bett honom dela med sig av sina visdomsord.
1 ARBETE ISTÄLLET FÖR BIDRAG
Bidragssamhället är den självständiga individens
fiende nummer ett och de som lever i utanförskap
måste frigöras från bidragsberoendet.
2 EGENMAKT
Integrationspolitik måste bli en politik för egen-
makt. Solidaritet (resurser) ska direkt slussas till de

berörda så att deras bestämmanderätt stärks. I dag
får en massa myndigheter och andra mellanhänder
allt mer makt över människorna.
3 EGENANSVAR
Ansvar medför krav på ansvarstagande och krav
ska ställas, som vi gör med alla vi tror på och som
vi respekterar.
4 TYDLIGHET OM TOLERANSENS GRÄNSER
Mångkulturen ska leva inom gränserna för ett
öppet samhälle. Individens rättigheter och frihet

Förortslexikon:
Norra B 
Norra Botkyrka 
Para pengar 
Punda horse
knarka heroin 
Rhymes hiphoprim
Mecka preparera
hasch 
Beckna sälja (knark)
Zuttare haschrökare
Gitta sticka, dra,
Shuno snubbe, kille 
Softish lugnt
Bosslibo jag svär 

Lär dig ännu mer
förortsslang på:
www.redline-
records.com/
lexikon.
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KUNGARNA FRÅN BOTKYRKA. Dj Sala, Dogge Doggelito och Dj Chepe. Nu finns samtliga Latin Kings-texter samlade i en bok: The Latin
Kings texter heter den och är utgiven på Ruin förlag. Kan beställas för 55 kr på www.ruin.se. Foto: MAUD NYCANDER

ska stå över kultur och kollektiva anspråk.
5 TUFFARE LAGAR MOT DISKRI-
MINERING MEN INGEN KVOTERING
Det ska kosta att diskriminera. Men man ska
aldrig använda diskriminering för att bekämpa
diskriminering. Inga kvoter eller positiv särbe-
handling ska finnas. Det leder till ett samhälle
bestående av grupper med olika rättigheter och
det är inte längre ett liberalt samhälle.

HANNA LAGER

Dogge och
artikelförfattaren.

Folkpartiets integrations-
guru Mauricio Rojas.
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Namn: Caroline
Winberg.
Ålder: 19 år. 
Familj: Föräldrar 
och fem syskon. 
Längd: 180 cm.
Skostorlek: 36.
Första modell-
jobbet: För tidningen
Bon med fotografen
Peter Gherke
Ryktet skvallrar om:
Att Caroline hånglade
med Mick Jagger på
en fest i New York.
Själv säger hon att de
”bara är vänner”. 

5 SKÖNA STÄL-
LEN ATT HÄNGA
PÅ I NEW YORK:
Cipriani down
town. En trendig och
bar som har med-
lemsklubb på kvällar-
na; Cipriani upstairs.
SoHouse är också
bra. Och Nobu. De
ligger i närheten av
där jag bor. Jag gillar
inte att åka taxi så jag
brukar hålla mig i när-
heten av mitt hem.
Marqui och Bunga-
low 8 (bilden) är de
hetaste nattklubbarna
just nu.

5 FAVORITPLAGG:
Jeans, mina prada-
sandaler som jag
haft hela sommaren.
Vivianne West-
wood-boots. Dolce
Gabbana-väskan
och min C&C
California-tröja.

SENAST
LÄSTA BOK:
Digital Fortress av
Dan Brown, författa-
ren till Da Vinci-
koden. 

FAVORITSKIVA:
Jag har min ipod så
jag lyssnar inte på
skivor. Men på
iPoden finns bland
annat Copacabana,
Rich girl, Elton
John och Coldplay
bland annat. 
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Ca liroLIEBLING HAR PRATAT

FOTBOLL OCH UTVIK MED



STOCKHOLMS CITY. Millenniet är ungt. En ovanligt
lång, ovanligt vacker tjej är på väg till fotbollstränin-
gen. Caroline Winberg är ett ungt framtidslöfte
inom svensk damfotboll. Hon har siktet inställt på
en karriär som fotbollsproffs och triumftåg över
världen i svensk landslagsdress. Hon har tidigare
spelat för AIK i många år, men denna dag är de
säckiga träningskläderna blå-gul-röda och bär Djur-
gårdens emblem. Men just i dag hinner Caroline
hamna offside långt innan tränaren låtit visselpipan
signalera att matchen kan börja. På väg ner i t-banan
vid Östermalmstorg hejdas hon av någon som kallar
sig scout. Han tycker att hon ska bli modell och er-
bjuder henne att hänga på till Stockholmsgruppen,
en av Sveriges mest välrenommerade modeagentur-
er, för att ta lite polaroidbilder.

– Jag var väldigt skeptisk till en början. Den här
modescouten var precis den typen av skummis
som mamma alltid varnat för, berättar Caroline
när hon vilar ut under några dagar innan det bär
av tillbaka till New York och den hektiska glam-
ouren i modebranschen.

Skummis eller ej. Scouten från Stockholms-
gruppen vände upp och ner på en ung fotbollstjejs
värld. Caroline Winberg blev Caroline W. Svettiga
tubsockor och nylonoverall byttes ut mot färg-
sprakande, galna kreationer från Versace eller Dolce
& Gabbana och dubbdojor  ersattes av nätta san-
daletter från Manolo Blanik.

CAROLINE WINBERG HADE BRA BETYG i plugget och hade
till och med hoppat över ett år. Efter ett sommarlov
i Paris och ett samtal med Stockholmsgruppens
ledning insåg hon att modellandet var både kul och
lukrativt och hon bestämde sig för att ta ett sabbat-
sår under sista ring och satsa på modellkarriären.
Hon jobbade med stora, framgångsrika kampanjer
som Valentino, Versace, Chloé och Dior.

– Modellandet var aldrig en dröm för mig på
något sätt. Jag ville bli fotbollsproffs. Men jag
tänkte samtidigt att plugga kan man alltid göra.
Jag tog chansen, förklarar Caroline sin nya
omloppsbana.

Du bor i en fet lya på 320 kvadratmeter i exklu-

siva Tribeca på Manhattan. Du pendlar mellan
två världsdelar, får massvis med gratiskläder
(”minst 30 par skor förra säsongen”) och blir
bjuden på cocktailparty för jämnan. Det låter
ganska glamouröst. Är det så? 
– Vissa delar är så klart glamourösa. Gratis-

fester med gratis champagne och så vidare. Men
samtidigt, har man jobbat i femton timmar om
dan så orkar man kanske inte festa. En typisk
arbetsdag kan du behöva gå upp fem eller sex på
morgonen, du ska stå pall för att fotograferas i
kallt väder en hel dag, ibland utan middag och så
kommer man i säng vid två på natten.

– Resandet är också jobbigt. Det känns som att
jag kan alla flygplatser vid det här laget. Under vis-

ningsveckorna i först New York, sen Milano och
sista veckan Paris brukar det sluta med att alla tje-
jer grinar över minsta grej. Man får ingen mat, bara
kakor och kaffe. Det är en timmes sömn per natt,
jag brukar somna i bilen bredvid min chaufför.

Vilken är din värsta jobbupplevelse? 
– Åh, det var nog inför Christian Dior-visnin-

gen. Det var ”fitting” kvällen innan, alltså när
man provar kläderna som man ska bära på visnin-
gen, två på natten. Nålarna satt kvar i en jättetajt
klänning så blodet forsade från mina ben. Jag har
faktiskt kvar ärr på benen än i dag.
SÅ LÄNGE CAROLINE SITTER och väntar spänt på att
telefonen ska ringa under kampanjsäsongerna
tänker hon fortsätta modella. Men så fort det inte
är kul längre väljer hon att lägga av och plugga
vidare. Drömmen just nu är att skriva kontrakt
med Victorias Secrets. De pröjsar bäst.

– De betalar helt sjukt mycket. Flera hundra

miljoner för ett treårskontrakt, avslöjar hon till sist.
Just nu har de skrivit kontrakt med fyra tjejer.

Caroline känner att kontraktet ligger inom räck-
håll. Mycket riktigt är hon inte längre skriven i
Sverige. När kontraktet är signerat skattar hon i
USA och skrattar hela vägen till banken.

Det snackas mycket om utseendehets,
ätstörningar och sjuka ideal i modebran-
schen. Är det en bild du känner igen? 
– Många frågar mig om det. Och visst finns det

tjejer som går på ”nutrition” och inte äter. Men de
flesta tjejer i branschen är naturligt smala. Sen vet
ju alla att bilderna är retuscherade, man är extremt
uppsminkad och stylad. Så ser ju ingen ut på riktigt.

Linda Skugge gjorde nyligen en grej av att vika
ut sig i tidningen Bon. Ett
så kallat antiutvik där hon
poserar osminkad, ore-
tuscherad och med
kejsarsnitt över magen.
Har du sett bilderna och
vad tycker du i så fall? 

– Jo, jag såg faktiskt de
där bilderna och jag tyck-
te att det var jävligt kul.

Jag gillar verkligen inte porriga och kåta manstid-
ningar. Jag gör liksom inte bilder där jag poserar
med framsidan av mitt skrev, inga bilder som jag
inte kan visa mamma. Jag tycker det var bra gjort
av Linda Skugge.

Till sist; vad har du för råd att ge unga tjejer och
killar som vill göra karriär som modeller? 
– Det viktigaste är att hitta en bra, seriös agentur.

I Sverige är Stockholmsgruppen och Mika’s bäst.
Sen faktiskt, trots att jag inte gick ut skolan, så tyck-
er jag att man ska göra det. Det finns många som
hoppar av plugget, kommer till New York och så går
det inte.Ta inte det här jobbet på blodigt allvar. Det
finns så många andra val, i alla fall i ett land som
Sverige. Det är en annan grej för tjejer som kommer
från Ryssland och andra gamla öststater. De är
mycket mer hungriga och karriärmedvetna. Svenska
tjejer tänker mest på att åka hem, träffa pojkvännen
och familjen och så. AARON ISRAELSON

W
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Hon har prytt omslaget till italienska Vogue, plåtats för de största modehusen i världen
och är den hetaste svenska modellen i New York just nu. 

Möt Caroline W – supermodellen som till och med ska ha hånglat upp Mick Jagger.

ineSVERIGES HETASTE MODELL

”MODELLANDET VAR ALDRIG EN
DRÖM FÖR MIG PÅ NÅGOT SÄTT.
JAG VILLE BLI FOTBOLLSPROFFS.
MEN JAG TÄNKTE SAMTIDIGT ATT
PLUGGA KAN MAN ALLTID GÖRA.”

Svenska Caroline
Winberg har 
synts i de flesta stora
modemagasin.



DET ÄR LÖRDAG EFTERMIDDAG och för en förstagångs-
besökare kan Uppsala te sig ganska öde. De sista
lördagsshopparna beger sig hemåt från stadens
gallerior, de gröna biogasbussarnas säten gapar
tomma och vid klockan fem verkar staden när-
mast ligga i dvala på det där småstadsaktiga sät-
tet, trots att vi befinner oss i Sveriges fjärde störs-
ta stad. Vi hittar ett öppet café; kaffet är inte bil-
ligt och det smakar lite konstigt.

Vi går över ån. Här trängs nationshusen med
varandra och när domkyrkan slår sex öppnar
nationerna sina pubar, det är sista kvällen för
några nationers uteserveringar och vi har fått
höra att det ska bli ”Jäkligt skönt drag på
Snerikes”.

– Det är Snerikes eller Stockholm man går till,
förklarar en kille med backslick och texten ”jur
stud” på tröjan.

Universitetsbyggnaden ligger och dåsar i efter-
middagssolen, den vanliga skaran av foto-
graferande turister, studenter på väg till sina cyk-
lar och universitetspersonal som jobbat över rör
sig nerför det 117-åriga husets trappa medan vi
traskar uppför. Över aulans ingång står att läsa
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STUDENTLIV
I UPPSALA

På Uppsala universi-
tet pluggar 39 100
studenter. Där finns
40 program och
drygt 1400 kurser.
Om du du tänker
börja studera vid
Uppsala universitet är
det bra att i så god
tid som möjligt ställa
dig i kö för bostad.
Bostadsföretaget
Studentstaden har
flest studentbostäder.
Nationerna hyr också
ut bostäder. Titta in på
www.student.uu.se
för mer information.

Sveriges Förenade
Studentkårer kon-
staterade nyligen i en
rapport att det fattas
cirka 62 000 stu-
dentbostäder i hela
landet. Läs mer om
studentbostadssitua-
tionen på www.sfs.se. 
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”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. En
av stadens knappt tusen utbytesstudenter frågar
oss var man läser biologi, vi vet inte riktigt men
tror att han antagligen bör söka sig en bit utanför
stadskärnan.

– Is it far from here?
– Quite far I’m afraid.
Det är länge sedan universitetshuset rymde

universitets alla studenter. Idag läser nästan 
40 000 personer på universitetet, bara drygt
häften på heltid och nästan 60 procent är kvinnor.
Saker och ting har förändrats sedan påven Sixtius
den IV 1477 gav Uppsala sitt tillstånd att vara
universitet.

NÄR EFTERMIDDAGEN BLIR KVÄLL börjar stora grupper av
studenter att röra sig mellan stadens 13 nationer.
Nationerna var från början något av en under-
groundrörelse som bildades av stadens studenter
och förbjöds av universitetsledningen som inte
gillade att studenterna organiserade sig. Det var
på 1640-talet.

I dag har nationerna egna hus i centrala
Uppsala, omsätter miljoner årligen och alla utom

distansstudenterna måste vara nationsanslutna för
att studera på universitetet.

Vid ett bord på Uplands nations pub sitter två
tjejer och dricker billig öl. Eftersom nationerna är
föreningar där medlemmarna jobbar gratis kan
priset på alkohol hållas lågt. Detta kräver
tvångsanslutning till studentkåren och att ingen
som inte är student kommer in på nationerna.

Har ni någon gång varit på andra uteställen i
Uppsala?
– Jo det har ju hänt, men det är inte riktigt lika

kul där, det är dyrt. Känner man inga som inte
pluggar så går man aldrig ut på vanliga ställen.

Känner ni några som inte studerar?
– Jo, jag jobbade extra och på min arbetsplats

jobbade många som inte pluggade.
Hur såg de på er studenter?
– Ibland ser de lite grann ner på studenterna,

lite som turister, vi kommer hit några år och sen
flyttar vi.

VI LÄMNAR NATIONEN och går förbi Snerikes där
stämningen verkar vara hög. Utanför en av
stadens gallerior hänger ett ungdomsgäng och ser
smått rastlösa ut. Någon har sagt att Uppsala är
världens tråkigaste stad när man går sista året på
gymnasiet.

Vid tågstationen har åtminstone några hittat en
alternativ verksamhet till studentspex, tentaångest
och nationsliv: En hel raggarkoloni visar upp sitt
bilstall och Uppsala lyckas förvåna sina besökare.

40 minuter från Sveriges huvudstad ligger Nordens äldsta universitetsstad,
Uppsala. Varje år möts tusentals studenter av ett livligt nationsliv och en enorm
bostadsbrist. Lieblings Caroline Lundström och fotografen Daniela Auerbach
åkte till Uppsala för att ta pulsen på livet som student.

Stan där man hellre
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Linda är 20 år och har precis flyttat till
Uppsala från Vimmerby för att läsa systemteknik
och samhälle. I 400 dagar stod hon i kö för att
flytta in i ett studentrum två kilometer från
universitetet och korridoren vi nyss besökte. 
I Lindas korridor är stämningen en helt annan
än i korridoren vi besökte tidigare, man pratar
inte så mycket och känner inte varandra så bra.

– Jag förväntar mig att det kommer bli bättre.

Linus är 19 år och tog studenten i våras och
har precis flyttat in i samma korridor. Sex
dagar tidigare lämnade han Rättvik för att läsa
molekylärbiologi. Datorns skrivbord är ett alv-
landskap och till och med startmenyn är fanta-
sygrön.

– Du gillar fantasy?
– Jo, det kan man väl säga, svarar Linus och

tänder den julgransbelysning som han har hängt
ovanför datorn och det anonyma korridorrummet
blir varmt och inbjudande. 

– Jag har ju inte bott här så länge så jag har
inte hunnit komma på så mycket för- och nack-
delar med korridor. Nackdelen är väl hygienen
i köket, men korridor är ju billigare än annat
boende så det är bra.

– Hur fick du bostad så snabbt? 
– Via kontakter, det är nästan omöjligt att få

bostad genom studentbostäder om man inte
har massa ködagar, förklarar Linus.

tänker rätt än fritt



HON ÄR ENSAMSTÅENDE MAMMA, studerar på
heltid och får enligt Föreningssparbankens
kalkyler inte ekonomin att gå ihop. Hon tvin-
gas be barnens dagis om uppskov med att
lämna in önskemål om dagistider eftersom
institutionen inte delar ut hennes studieschema
förrän dagen efter kursstart.

Han är troende muslim men för att komma
in i nollningsgänget går han emot sin regel om
att inte dricka på torsdagar eller fredagar; att
sitta nykter på nollningsfesten funkar inte. Han
förklarar att pressen att ta två examen är stor.
”Är man invandrare räcker det inte med att
civilekonom, man måste vara civilingenjör
också, och man måste ha läst dem samtidigt
annars får man aldrig något jobb”

JAG ÄR 19 ÅR, svensk och gående, både mamma
och pappa är med i SACO, jag läser en längre
utbildning och när jag börjar på mitt första
jobb efter examen så kommer nog ingångslö-
nen vara helt okej. När jag ser mig omkring i
föreläsningssalen så är de flesta precis som jag;
svenska tjejer mellan 19 och 25.

Varje månad ramlar 6900 kronor på mitt
konto, efter min hyra för mitt studentrum har
jag 4378 kronor kvar för andra utgifter,
månaden då all kurslitteratur ska införskaffas får
jag lite mer pengar från staten. För drygt 200
spänn per termin kan jag dricka öl för halva det
pris som stadens icke-studerande får punga ut
med på vanliga krogar. Jag lider inte.

ATT ”UTBILDNING LÖNAR SIG” är ett hån mot alla
de som trots hundratals akademiska poäng
aldrig kallas till intervju och mot dem som
skuldsätter sig för livet och aldrig kommer att
ha en chans att betala tillbaka sitt studielån.

Det hjälper inte med reklamaffischer med
nysvenska studenter för att invånare i städernas
invandrartäta förorter ska fylla i ansökan till
VHS. En förändring av studentkulturen och
synen på hur studenten ser ut, aktiva insatser
för att motverka diskriminering och strukturell
rasism både under studietiden och i arbetslivet
samt möjlighet att få jobba extra och tjäna så
mycket man vill under sin studietid är viktiga
åtgärder som lockar betydligt fler studenter
med annan bakgrund än glada broschyrer i fyr-
färg.

Vi unga svennestudenter borde sluta gnälla
över att vi har supit bort chansen att äta annat
än snabbmakaroner och ketchup resten av
månaden och höja våra röster för dem av våra
kursare som trots sina fil. mag. och jur. kand.
alltid kommer att ha fel namn och fel ålder.

Akademisk
apartheid

CAROLINE
LUNDSTRÖM

”DET HJÄLPER INTE
MED REKLAMAFFISCHER
MED NYSVENSKA STU-
DENTER FÖR ATT INVÅ-
NARE I STÄDERNAS
INVANDRARTÄTA FÖR-
ORTER SKA FYLLAI
ANSÖKAN TILL VHS.”
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Bara några kvarter bort från universitetsbygg-
naden ligger en tegelbyggnad med studentkorri-
dorer på varje våning. På andra våningen bor
Veronika, 22 år. Hon kommer ursprungligen
från Stockholm, läser nordiska språk på univer-
sitetet och ska kanske bli lärare. 

I ett år bodde hon i Tierp och i Flogsta innan
hon kunde flytta in i sitt studentrum med toalett
och dusch, mittemot nationen som just nu för-
bereder sig inför kvällens soul- och houseklubb.

På frågan om vad som är bra med att bo i
korridoren svarar hon efter en lång betänketid:

– Det ligger centralt.
Det negativa är inte lika svårt att ha en åsikt om:

– Köket, svarar hon och påminner sin granne
Lars-Johan om att det är hans städvecka.

– Det kan bli lite jobbigt för jag har inga som
helst preferenser när det gäller renlighet, erkän-
ner Lars-Johan och berättar samtidigt om när
han och Veronika tävlade i vem som kunde låta
bli att städa längst.

– Jag vann, säger Lars-Johan inte helt utan
stolthet i rösten.

När deras korridorgranne Shen får frågan om
vad som är det bästa med att bo i korridor
skrattar han:

– Man får väcka Lars-Johan på morgonen. 



www.luf.se
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MAJA BESKRIVER SIG SJÄLV som en ”nykter anorektik-
er”. Hon säger att hon nog aldrig kan få ett sunt
förhållande till mat. Hon blev sjuk på som-
marlovet mellan åttan och nian. Det gick mycket
fort. Maja berättar att hon kommer från en familj
som alltid fanns där. Utåt var allt perfekt. Men
trycket från omgivningen var starkt.

– Man ska vara bäst på proven, bäst på att vara
sexig, bäst på att vara social… Man pushar sig till
en viss gräns, sedan går det inte längre.
Undermedvetet tänkte jag att jag behövde en
paus. När man är sjuk kan ingen kräva något av
en. Jag fäste uppmärksamheten på något jag
kunde kontrollera: Maten. Så tänkte jag inte då,
men jag förstår det i efterhand. När jag ser all
profitering på kvinnors kroppar och själar blir jag
arg. När jag var sjuk blev jag bara förtvivlad.

Hon märkte inte själv hur sjuk hon blev. Hon
kunde inte gå i skolan och blev inlagd på sjukhus.
Döden var ett enklare alternativ, säger hon.

– Jag levde i ett vakuum, utanför alla samman-
hang. Jag var inte barn, kvinna, vuxen – ingenting.
Bara en zombie. Men något hände, sakta, som
gjorde att jag blev allt friskare. Jag kände att jag

inte kunde leva i vakuumet längre. Jag tänkte:
– Antingen lägger jag mig ner och dör, eller så

lever jag. Jag valde att leva.
Maja fick vård, vilket hon beskriver som ett

lyckosamt undantag när hon jämför sig med
många andra.

– Det gäller att våga be om hjälp och att använ-
da sig av det som gör ont i stället för att låta det
onda utnyttja dig.

Ingen kan med exakthet svara på frågan hur
många som drabbas. Men man uppskattar att ca
1,5–2,0 procent av alla tonårsflickor och unga kvin-
nor någon gång drabbas av anorexi eller bulimi.

Hur många som samtidigt lider av angränsande
sjukdomar är oklart, men en inte helt orimlig
gissning är åtminstone tre-fyra gånger så många.

Detta innebär att det i grova tal kan finnas mel-
lan 75 000 och 100 000 tonårsflickor och unga
kvinnor (13–30 år) i Sverige som lider av någon
form av ätstörning.

ANOREXI LIGHT ÄR ETT NYTT begrepp inom medicin och
media. Anorexi light är enligt forskningen en
angränsande sjukdom till anorexi. Varför ”light”

Upp till 100 000 svenska tjejer
lider av ett rubbat förhållande
till den mänskliga överlev-
nadens mest grundläggande
aktivitet: att käka mat. Ingen
vet hur många killar som är
drabbade. Liebling har träffat
Maja – i dag en ”nykter”
anorektiker. 

TEXT:ALEXANDRA ZETTERMAN

Du kan vända dig till
en skolsköterska eller
kurator på din skola.
BRIS har en jourtele-
fon dit det är gratis att
ringa: 0200–230 230. 
E-post: info@bris.se.

Barn- och ungdoms-
psykiatrin i ditt lands-
ting (hör med num-
merupplysningen eller
kolla telekatalogen)

Riksföreningen 
anorexi/bulimi,
www.abkontakt.se

HÄR
FINNS

HJÄLP
ATT

FÅ

ATT ÄTA 
ELLER ATT
ÄTAS UPP



Anorexia nervosa.
Drabbar främst flickor
och unga kvinnor.
Sjukdomen är känd
inom medicinen sedan
1600-talet. Den som
är drabbad känner sig
ofta tjock, fastän hon
väger för lite. 

Bulimia nervosa.
Den som lider av
hetsätning vräker
tvångsmässigt i sig
stora mängder mat för
att sedan ofta kräkas
upp den. Tillståndet
medför ofta ett stort
lidande och kan leda
till svåra komplikatio-
ner i form av depres-
sion, självmord och
social isolering.

Ätstörning UNS.
”Anorexi light” kallas
de lindrigare varian-
terna av ätstörningar
där olika kompensa-
tionsmetoder som
kräkning, laxering,
vätskedrivande medi-
cin eller fasta och
intensiv motion
används för att banta.

(Källa: RIKSÄT –
Nationellt kunskaps-
register för speciali-
serad ätstörningsbe-
handling)
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undrar man? Lite ätstörd? Pyttelite? Är det den
typen av anorexi som ger ångest för att man ätit
en bit choklad? Är det den typen som gör att vi
”unnar” oss en hamburgare? Är det den sjuk-
domen som gör att vi tränar en extra timma för
att kunna ta chips på lördagskvällen? 

Ja, precis den.

ATT ÄTA ELLER ATT ÄTAS. Det kan inte vara det som
unga människor i dag ska ägna sin energi åt.
Undersökningar visar att var fjärde sjuåring har
bantat. Att sjuåringar tror att tjocka människor är
dumma och lata, medan smala är rika och smarta.

Lynn Åkesson, etnolog från Lund, säger:
– Jämför man Barbie med hur pojkförebilderna

är konstruerade finns den viktiga skillnaden att
Batman kan stå på sina ben. Barbies fötter duger
inte att stå på.

Men i ärlighetens namn börjar det hela ännu
tidigare än så. Disneys undersköna barnkvinnor
som Pocahontas, Lilla Sjöjungfrun och Skön-
heten talar samma språk som Barbie. Berättar
samma sak.

Att vacker är getingsmal midja, pipig röst, top-
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piga bröst och stora bligande ögon. Inte konstigt
att sjuåringar börjar banta. Har föräldrarna riktig
tur kommer deras döttrar bara att bli lite ätstör-
da, bara anorektiska light.

Som ni redan räknat ut är det näst intill
omöjligt att få hjälp för sina ätstörningar. Köerna
till de rehabiliteringscenter som finns är långa.
Staten sparar som så många förr gånger på de
ungas vård. Linda Axäng, landstingspolitiker för
folkpartiet i Örebro län:

– Det är viktigt att vi förstår att ätstörningar
inte är något vi kan blunda för. Det krävs mer
pengar till forskning, mer pengar till vård. Att
unga människor drabbas av sjukdomar som
anorexi är en klar signal till samhället i övrigt att
något är fel. Något är riktigt fel. Man måste satsa
mer pengar på barn- och ungdomspsykiatrin.

Det finns inget som vi kan kalla för anorexi
light. Utan behandling, utan hjälp ut, leder
anorexi till döden. Genom svält eller självmord.
Som bekant finns inget döden light.

FOTNOT:

Namnet Maja är fingerat.

VI SOM OCKSÅ DRABBATS...
Idrottare drabbas i likhet med Emma Igelström ofta av
ätstörningar. Pratshowvärdinnan Oprah Winfreys vikt
pendlar ständigt upp och ner. Sångerskan Liza Minelli
och skådespelerskan Elizabeth Taylor är också två kän-
disar som lider av ätstörningar. Calista Flockhart i teve-
serien Ally McBeal är en annan och Lena Zavaroni, som
tio år gammal gjorde låten Ma, he’s making eyes at me,
dog endast 35 år gammal av anorexi. 

Emma Igelström är tillbaka efter sin sjukdom.

Foto: P
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VI ÄR MÅNGA, VI ÄR ÖVERENS, DET GÖR DET MÖJLIGT 
ATT FÖRVERKLIGA FNs MILLENNIEMÅL:

• Fattigdom och hunger ska halveras till 2015 
• Alla barn ska gå i grundskola 2015

• Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas
• Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015 
• Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015

• Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015 
• Miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015

• Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler 
och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna

Vi har tillsammans chansen att halvera fattigdomen i världen till 2015. Världens länder har enats om åtta millenniemål för global utveckling. Fler
och fler svenska organisationer, myndigheter och företag arbetar på olika sätt för att målen ska nås. Vi blir gärna ännu fler! Vill du veta mer om målen,
besök www.millenniemalen.se. Eller ta kontakt med någon av organisationerna eller företagen.

Det är möjligt att halvera fattigdomen, om vi hjälps åt.
Besök oss på www.millenniemalen.se

ABF, Afrikagrupperna, Barnens Värld, Centerpartiets Internationella Stiftelse, Diakonia, ECPAT Sverige, EFS, Folksam, Folkuniversitetet, Forum Syd, Frikyrkliga Studieförbundet, Gender Development Network, Globalportalen,
Globalt Ansvar, Global Water Partnership, Hennes & Mauritz AB, Hoppets Stjärna, ICA, ITT Flygt AB, Karolinska Institutet, KFUK-KFUMs riksförbund, Kooperation Utan Gränser, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna,

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, Lantbrukarnas Riksförbund, LO-TCO Biståndsnämnd, Lutherhjälpen, Löfbergs Lila AB, Medborgarskolan, Nordiska Afrikainstitutet, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet,
Näringslivets Internationella Råd, Olof Palmes Internationella Centrum, Plan Sverige, PMU InterLife, RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning, Right Livelihood Award, Rädda Barnen, Sensus studieförbund, Sida, SISU Idrottsutbildarna,

Smittskyddsinstitutet, SOS-Barnbyar, Stockholm Environment Institute, Stockholm International Water Institute, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet,
Svenska Handikapporganisationernas Internationella Biståndsförening, Svenska kyrkans mission, Svenska Missionskyrkan, Svenska missionsrådet, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Röda Korset, Svenska Unescorådet,

Svenska Unicef, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kristna Råd, Sveriges lantbruksuniversitet, TBV, The Body Shop Svenska AB, UBV/Latinamerika, UNDP, UNEP, UNEP/GRID-Arendal, UNFPA,
UNHCR, UNIFEM, Utrikesdepartementet, Världsnaturfonden WWF 
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Batongfeminism

Nu bubblar det i leden igen, kokas, viskas, tisslas och tasslas. Ett nytt feminist-
parti talas det om, hemliga nätverk, kvinnor som ska vägra. Perssons före detta
kvinnor Bahrtine (ex-fru) och Winberg (ex-minister) har fått nog. Vänstervingen
stressar fram ett manifest utan substans, livrädda för att förlora feministfrågan
till liberalerna. Vi tycker inte kvinnan ska vägra. Vi tycker kvinnan borde kräva.
Men framförallt ska vi försvara oss mot angriparen. Se upp, batongfeminismen
krossar äckelgubbar med brallorna nere. 

Liberalfeministerna har fått nog av tankesmedjor, vi tänker slå tillbaka. 
Alexandra Zetterman tipsar om hur du bäst skyddar din kropp. 

1. Tanken  
Kraften ligger i din tanke. Du måste våga tänka
dig att krossa kulorna på en potentiell våldtäkts-
man. Tänk dig att peta ut ögonen på honom, tänk
dig att slåss för livet. Att skrika. Göra motstånd
utan like!

2. Knogjärn
Knogjärnsnyckelring. En otroligt smart och snygg
grej. En nyckelring, ser helt oskyldig ut, men
fungerar som ett knogjärn.

3. Spray
Spraya angriparen röd och gör aset tillfälligt blind.
Lätt för polisen att hitta.

4. Bakåtblick 
Brillor med backspegel. Snygg, cool och med ögon 
i nacken är du trygg när du går hem.

5. Spikmatta 
Tetsubishi (ninjaspik). Dessa små rackare är fyr-
eggade spikar. Kasta dem på marken om du är
jagad. Spring för livet.

6. Rösten 
Röstträning. Rösten är viktig. På FBI:s högkvarter
i Washington får agenterna lära sig att inte ropa
”hjälp” vid överfall. Ropa ”DET BRINNER!” Den
som hör dig ringer alltid brandkår och sen polis.
Prylarna hittar du på www.spyshop.se.

Rösten – ett av de viktigaste
verktygen i kampen mot 
oönskade inviter.

Liberal Press anordnar i samarbete med Göteborgs-
Posten, Liberala Nyhetsbyrån och ytterligare en dagstid-
ning ett trainee-program för intresserade ungdomar. En
trainee kommer att antas till programmet som pågår
från januari till och med augusti 2005. I utbildningstiden
ingår arbete som sommarvikarie på Göteborgs-Postens
ledarredaktion. 

Den som antas till programmet kommer huvudsakli-
gen att arbeta på ledarredaktionerna men får också viss
praktik på allmänna redaktionen. 

Lön utgår enligt aspirantavtal.

Sökande skall ha intresse för politik och en liberal
grundsyn. God utbildning, gärna akademiska studier
under flera terminer alternativt färdig examen, är
meriterande. Vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande.

Trainee-program av samma slag har tidigare med gott
resultat genomförts på ett stort antal av Liberal Press
medlemstidningar. 

Ansökningshandlingar med meritförteckning sänds till
Liberal Press, Jan Fröman, helst som e-post till jan.fro-
man@tidningen.nu eller till postadress 

Box 65 08, 113 83 Stockholm, snarast men senast 27
oktober 2004. Ansökan skall innehlla ett brev om dig själv
samt ett ftal arbetsprover i form av publicerade artiklar. 

Frågor besvaras av Jan Fröman på ovanstående e-post
eller på telefon 070-852 77 95 eller Liberal Press ord-
förande Jerker Norin (jerker.norin@ekuriren.se tel 016-15
61 65.

Liberal Press anordnar även årligen en tredagarskurs för
företrädesvis  ungdomar som är intresserade av att bli
ledarskribenter. Kursen hålls på en av medlemstidningar-
na och nästa kurs kommer att äga rum någon fredag-
söndag i februari 2005. Till kursen antas upp till 15 delta-
gare. Du kan redan nu anmäla ditt intresse enligt ovan.
Ansökan skall även här omfatta ett brev om dig själv samt
ett fåtal arbetsprover.

Skriv till NU
Skicka din debattartikel till red@tidningen.nu eller NU. Box 6508, 113 83 Stockholm. Redaktion 
förbehåller sig rätten att korta insända bidrag. Kom ihåg att skriva kort – aldrig mer än 3 500 tecken.

Trainee som ledarskribent
ANNONS

Liberal Press
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DE HAR UNIVERSITETSPOÄNG. De har Naomi Klein i
bokhyllan. De gillar inte Irakkriget. De gillar
Converse. De är radical chic.

Begreppet handlar om att västerländska
medelklassmänniskor – studenter, akademiker,
mediefolk – som det inte går någon nöd på,
använder vänsteråsikter som en modeaccessoar.
Politisk medvetenhet blir en del av en image.
Vänstern anses tuffare än högern, så folk blir
socialister.

Detta trots att man dagligen drar nytta av 
kapitalismen och aldrig skulle stå ut med realkom-
munism. Begreppet användes första gången 1970
av författaren Tom Wolfe, efter att kompositören
Leonard Bernstein bjudit in medlemmar av det
våldsamma Black Panther Party till en soaré i sitt
hem på Park Avenue i New York, med syfte att
samla in pengar till pantrarnas verksamhet.

Radical chic-folket bekänner sig till en visions-
lös, ologisk och rörig socialism. Viktigast är att
vara emot något; globalisering, kärnvapen, utvik,
kommersialism... Särskilt hatar man förstås USA
i allmänhet och George W Bush i synnerhet. Ett
annat kännetecken är terroristkoketterandet. Det
verkar som att varje ny generation radical chic
måste ha ett eget mördarband att ömma för.

Förut var det IRA, i dag palestinska själv-
mordsbombare. Bränsle för sina ytliga, men inte
desto mindre upprörda hatattacker, får man
genom populärpolitisk litteratur av folk som John
Pilger och Noam Chomsky, men också till exem-
pel genom Lukas Moodyssons filmer (Lukas är

den främste bland svenska radical chic-män-
niskor; minns Guldbaggegalan, palestinasjalen,
den infantila slutsatsen om att Coca-Cola ska få
hans röst i nästa val...). Yngre modesocialister kan
åka på utbildningsläger i form av hata-WTO-
resor, för att lära sig göra dreadlocks, forma pro-
tektionistiska budskap med sina nakna kroppar
och klippa av sin 500-kronors-tröja så att rätt
mängd axel syns.

FÖRUTOM MOTSÄGELSEN MELLAN arbetargullandet och
den egna inkomstnivån, visar sig hyckleriet också
i handling. Man hyllar statliga skolor, rasar mot
mediekoncentration, gnäller över multinationella
företag och kulturimperialism, men sätter sina
barn i Montessoriklass, trivs med att skriva för
DN, röker Marlboro och semestrar i New York.
Radical chic-gruppen har också en tendens att
klaga på folks oförmåga att tänka själva, men det
finns inte mycket självständighet i att köpa ett
helt åsiktspaket.

Trots att radical chic:arna har en massa åsikter,
är radical chic ingen ideologi. Det är mycket ovan-
ligt att de engagerar sig politiskt; mer än att
kanske skicka vidare ett kedjemejl mot Coca-
Cola. Det är inte säkert att de ens går och röstar.
Därför finns det anledning att tro att radical chic
snarare är ett psykologiskt än politiskt fenomen.
För att bli av med medelklassångest och dåligt
samvete läser en del Camus, andra blir radical chic
och vissa går med i Liberala ungdomsförbundet.

KARIN KARLZÉN

Filip Hammar och Fredrik
Wilkingsson är grabbarna bakom
tv-succén High Chaparall. Men
vad vill de egentligen?
Är det en okritisk amerikansk knökvulgofest eller
en elitistisk vänsterfnysning? Fredrik och Filips
äventyr är svåra att kategorisera. De faller inte
direkt i fällan att enbart spy galla över USA, och
programledarduon säger sig själva ogilla svenska
mediers koketterande med fördomsfull anti-
amerikanism (särskilt DN Kulturs höviska in-
ställning till Michael Moore häcklas).

JÄMFÖR MAN MED DN KULTUR, vars skribenter alltför
ofta verkar ha som sitt intellektuella signum att
kritisera och ondgöra sig över det moderna, vul-
gära och kapitalistiska med USA, är det klart mer
befriande att låta sig underhållas av en trevande
exposé in i det Amerika Europa många gånger
älskar att hata. Förr hatat av européerna för ras-
blandningen som ansågs strida mot all upptänklig
moral och den blodsmysticism som var på modet
i Europa. I dag ogillat för landets buffliga bibellib-
eralism – en yankee-doodle-storebror som beskyd-
dar lillebror Europa med de stora vapnen och pre-
ventivkrigar med de något mindre i Mellanöstern.

Upphovsmännens uppväxt i svenska småstäder
under en tid, som de själva halvt på allvar, halvt på
skämt kallar DDR-Sverige i sin bok Två nötcreme
och en moviebox, har nog en inte alltför liten del i
deras förutsättningslösa resa genom USA. Deras
roman om en 80-talistgeneration vars huvudsak-
liga kulturella bagage kommer från ”Over There”
samtidigt som Sverige präglades av en gryende
revolt mot 70-talets ”ofantliga sektor”.

INFÖR DET STUNDANDE presidentvalet i USA är beer-
buddy-factorn en av många vattendelare i opinio-
nen. Det handlar helt enkelt om vem man kan
tänka sig att sätta sig ner och hinka öl med.

Ska man välja mellan gänget bakom High
Chaparall eller DN Kultur-redaktionen så borde
valet vara självklart för valfri borgerlig bohem.

OLA SVEDIN

För dig som missat High Chaparall finns samtliga
avsnitt att hyra på dvd i närmaste videobutik. 

Lukas Moodysson
filmregissör, Robyn
popstjärna, Dennis
Lyxzén (International)
Noise Conspiracy,
Jan Guillou författa-
re och debattör, 
Jan-Emanuel
Johansson
Robinsonvinnare 
och s-politiker,
Fattaru pojkband
från Söder i hiphop-
svängen, 
Gustav Fridolin
riksdagsledamot 
för miljöpartiet, 
Nina Persson sång-
erska i Cardigans,
Lars Nittve chef för
Moderna Museet
Gudrun Schyman
före detta partiledare,
Andres Lokko pop-
guru och skribent.

VI
ÄR

OCKSÅ
RADICAL

CHIC
Medelklassångest? Lugn, popvänstern erbjuder ett terapeutiskt koncept med 
terrorromantik, globaliseringsfobi och skön dubbelmoral. Vi kallar det radical chic. 

Vulgofest eller
vänsterelitism?

KULTUR Mycket USA och lite annat

Är du radical chic, lilla vän? 

CECILIA STRÖMBERG OCH SARA STENHOLM saknade en bok
för homosexuella föräldrar. De tog saken i egna
händer och skrev boken Homofamiljer. Liebling
har pratat med Sara Stenholm om författarskap
och föräldraskap.

Varför behövs det en handbok just för homo-
föräldrar?
– Det finns en massa frågor som inte täcks i de

traditionella böckerna. Om det är bäst att skaffa
barn med lesbiska kompisar och hur och varifrån
man kan adoptera och så vidare.

Vad minns ni bäst av arbetet med boken?
– Det mest minnesvärda är reportagen från 

de tolv familjerna vi intervjuade. Det var roligt att
få komma hem till dem och ta del av deras
vardagsliv.

Cecilia och Sara skrev en bok     Cecilia
Strömberg

och Sara
Stenholm
tycker att

heterosexuella
föräldrar har

mycket att
lära av homo-

föräldrar.

Foto:
A

N
N

A
-L

E
N

A
 A

H
L

S
T

R
Ö

M

Filip och Fredrik på sin exposé USA. Foto: KANAL 5

OLA SVEDIN KOMMENTERAR:
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Give me some Moore

Det finns knappast någon mer
mytomspunnen amerikansk
president än John Fitzgerald
Kennedy. I höst utmanas
George Bush av en ny JFK:
John Forbes Kerry. Liebling har
grävt i likheter och skillnader
mellan de båda demokraterna. 

Den andra november väljer det amerikanska
folket president. Republikanen, abortmotstån-
daren och knökkonservative George W Bush
ställer upp för omval. Det gjorde också hans pappa
en gång i tiden. Året var 1992 och George Bush
den äldre hade varit president sedan 1988. Han
ville sitta kvar, men demokraternas Bill Clinton
satte stopp för de planerna. Nu är det återigen
dags att skicka en president Bush ut ur Vita Huset
och hem till Texas. Mannen som ska göra det
heter John Forbes Kerry. JFK, samma initialer
som en av USA:s mest populära presidenter
genom tiderna – den mördade John F Kennedy.

Att ha sådana initialer förpliktigar, har de båda
männen något annat gemensamt?

FÖRUTOM ATT KERRY OCH KENNEDY båda är demokrater
och president-wannabes finns det faktiskt fler
likheter. Båda är katoliker, kommer från Massa-
chusetts, har varit senatorer och har bankkonton
många skulle döda för. Kerry blir ständigt kritis-
erad för att hans fru, ketchuparvtagerskan Teresa
Heinz, är god för en miljard dollar. ”John Kerry
har en plan för hur vi ska bli av med budgetunder-
skottet – han tänker sätta upp det på sin frus
GoldCard”. ”John Kerry vet hur man ska få slut på
USA:s ekonomiska problem – han tänker hitta ett
riktigt rikt land, till exempel Schweiz, och gifta sig
med det”. Pratshowvärden och republikanen Jay
Leno skämtar gärna om Kerry.

Kennedy å sin sida fick ständigt dras med ryk-
ten om att hans rika familj skulle ha köpt valet åt
honom. ”Stackars lilla rika pojke” sa hans mot-
ståndare när Kennedy kandiderade till represen-
tanthuset 1946.

RIK, INTELLEKTUELL OCH LIBERAL. Det är kanske inte
drömkombinationen för en man som söker det
amerikanska folkets förtroende. Då krävs det att
man har något annat, populärt kallat ”det”.

John F Kennedy var folkkär och det sägs att
han vann valet på sin bländande karisma och
charmiga personlighet. John Kerry sägs sakna
både och. Om USA ska få en ny JFK vid makten
krävs att Kerry rycker upp sig. ”Anyone but
Bush”-faktorn och krigsutmärkelserna kommer
inte att bära honom hela vägen.

EVA-MARIE BYBERG

Det har spekulerats i om filmen kommer att påver-
ka utgången av presidentvalet i höst och med
största sannolikhet kommer den att göra det.

För alla, utom de mest hängivna Bush-
fanatikerna med idolbilder över sängen, får sig en
rejäl tankebeta av Fahrenheit. Moore tar upp lite
för mycket och breddar filmen mer än nöd-
vändigt, det resulterar bara i att olika händelser
blir svåra att koppla ihop och man har inte alltid
klart för sig vad det är som händer.

USA:s
nye JFK

Två JFK:s seglar tillsammans. John F Kennedy
och John F Kerry umgicks en del privat och Kerry
dejtade till och med den legendariske presiden-
tens syrra. Här på dubbeldejt i Kennedys lyxyacht. 

Michael Moores nya film
Fahrenheit 9/11 har stötts och
blötts mycket i våra medier,
med all rätt. Aldrig någonsin
har en dokumentär varit så
farlig för den sittande makten.
Hitler skulle troligen gått över
lik för att få över Moore till sin
stab och låta honom göra pro-
pagandafilmer för nazisterna.

DESSUTOM KÄNNS DET ibland som att Moore vill
sätta dit Bush så mycket att han kopplar allt till
honom. Men när han sätter in sin styrka och
använder sig av sin kontrastklippning, då är han
ohejdbar.

Man kan inte låta bli att engageras. Moore
utnyttjar Bushs uttalanden och klipper ihop dem
med händelser som, milt uttryckt, får honom att
framstå i dålig dager.

Exakt så som han gjorde i filmen Roger and
Me, där han klippte ihop bilder av en vräkning,
som påstods vara ett resultat av General Motors
nedskärningar, med bilder från GM:s vd Roger
Smiths jultal.

Vissa av de här sekvenserna i Fahrenheit är så
starka att man inte kan förstå hur någon vettig
människa, med åtminstone en hjärncell kvar, kan
rösta på Bush som president.

Det man måste ha i åtanke när man ser filmen
är att det trots allt inte är en objektiv bild av
verkligheten, utan Michael Moores verklighet.
Men det spelar nog ingen roll för ”The Average
Joe” i USA. Får Fahrenheit 9/11 fritt spelrum där
kommer den påverka valet, och då garanterat
inte till Bushs fördel.

JOHNNY FOGLANDER

Regi: Michael Moore.
I rollerna: Michael
Moore, George Bush,
Colin Powell m.fl.
Längd: 2 tim 03 min.
Åldersgräns: 11 år.

Guldpalmsvinnaren
ställde till med ett
himla liv på premiär-
visningen i Cannes.
Årets i särklass mest
omtalade film tar 
pulsen på vad som
egentligen hände före
och efter den 11
september 2001. 

FAHRENHEIT 
9/11

KULTUR

LIEBLING
GILLAR

MUSIK
Borlänge har gjort det igen,
först kurbitsen, nu Mando
Diao. R.E.M. säger sitt om
George W Bush med nya
albumet Around the sun
2004. Spring och köp.

FILM
”Ondskan” själv, Mikael
Håfström hoppas kunna
leverera igen med nya
Strandvaskaren.
Premiär: 15 oktober. Och
har du ännu inte sett
Gitarrmongot, gör det!

TV
Sveriges it-entreprenör
nummer ett Johan Staël
von Holstein får sin
revansch som rektor i
höstens roligaste doku-
såpa – Rivalerna.
Kanalen är TV3.

om konsten att uppfostra
Kan straighta föräldrar lära sig något av
homoföräldrar?
– Ja. I dag är det ju ändå många som inte lever

i traditionella kärnfamiljer. Homoföräldrar har ju
på sätt och vis valt det själva. Så de går in i det
med en positiv grundsyn, där finns det nog en del
att hämta.

Vad är fördelarna med att ha homoföräldrar?

– I boken så intervjuade vi några barn som bott
i homofamiljer, och en av dem, en kille på 21 år,
tycker att det är en stor fördel att ha homosexuel-
la föräldrar eftersom han har fått en väldigt för-
domsfri uppväxt då homosexuella själva är en
utsatt grupp. Forskning säger också att barn i
homofamiljer i allmänhet är mer öppna för olik-
heter. JOHNNY FOGLANDER Homofamiljer.

Michael Moores Fahrenheit 9/11 kan bli sprängstoff i det amerikanska valet.  Foto: SCANBOX



Västerbottens-Kuriren
– Norrlands största tidning

För drygt 100 år sedan startade frisinnade pionjärer Västerbottens-Kuriren.

De hade nog inte vågat drömma om hur tidningen och det lilla företaget

skulle utvecklas.

VK är i dag Norrlands största tidning.

Företaget har utvecklats till ett modernt mediehus. Internetsajten vk.se är

störst i landet utanför storstäderna och företaget driver också kommersiell

radio med framgång. I presshallen samsas andra tidningar med VK om tryck-

tiderna.

Det mesta ser annorlunda ut jämfört med starten i början av förra seklet.

Men frisinnet finns kvar – i Västerbotten och VK.



FREDRIK MALM Krönika

MINA FÖRÄLDRAR HAR JOBBAT i samma företag, med ungefär
samma sysslor, i över 30 år. Hur många i vår generation kom-
mer att göra det? Svaret är väldigt få. Tiderna förändras, jobb
kommer och går i ett högre tempo i dag än tidigare. Den
internationella konkurrensen driver på den tekniska utveck-
lingen och den som inte fattar hur en pc fungerar har ingen
nytta av ett bra cv heller. Det gäller att vara på tårna, hela
tiden. Käfta, knuffas, trängas och ta täten.

Det är lätt att måla upp mardrömsscenarier. Men faktum är
att samhället är bra mycket bättre nu än då. Den tekniska
utvecklingen har skjutit ut oss i en framtid som få hade kun-
nat drömma om för bara 20 år sen. Vi kommunicerar obehin-
drat med människor från världens alla hörn, rör oss över jord-
klotet i ultrarapid till nästan ingen kostnad alls och har förut-
sättningar att utrota världssvälten. Miljöproblemen blir allt
mindre påtagliga. Demokratins segertåg över världen skapar
fred och frihet för de allra mest utsatta.

LIVSSTILSLIBERALISMEN OCH mångfalden har sedan länge segrat
över tråkvänstern som vill stöpa alla i samma form. Valfrihet
för den lilla människan och privata alternativ utan politiska
pekpinnar och byråkratisk klåfingrighet håller på att spränga
Sossesverige inifrån. En del socialister drömmer som vanligt
om gårdagen. Skolan var likadan för alla, det var okej att frysa
ut den som ville starta eget och det kommunistiska Kreml gav
större avkastning på investerat engagemang än PK-banken.

DAGENS 70- OCH 80-TALISTER kommer att byta arbetsgivare minst
fem-tio gånger mellan examen och pension. Det är inget kon-
stigt med det. En del drömmer nostalgiskt om hur arbetar-
kollektivet stämplade in på samma grå ställe dag in och dag
ut, jobbade på pricken 40 timmar i veckan och troget löste
medlemskap i facket.

Som tur är kommer den tiden aldrig tillbaka. Eftersom
facket är mer intresserat av att hjälpa sossarna än att hjälpa
sina medlemmar så vänder alltfler facket ryggen. Anställ-
ningstrygghet betyder inte längre att stå vid löpande bandet
ett helt liv. För en modern människa handlar det snarare om
att ha friheten att välja. Den svenska modellen måste byggas
om och sätta människan i centrum i stället för systemen. När
den nya verkligheten tränger sig på kan man inte sitta med
armarna i kors och bevara. Kavla upp ärmarna och besvara!
Det kan bli lite rörigt, men i Sverige är det dags att vädra ut
och rusta upp.

Fredrik Malm är ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
Mejla och berätta vad du tycker om hans krönika, adressen är:
malm@liberal.se.

Höstkampanjen
”Ursäkta röran, 
vi bygger om”.
Sossarnas miss-
lyckanden måste
synas i sömmarna. 

Antikommunism-
kampanj i pipelinen.
Vänsterns diktatur-
flirt måste synas i
sömmarna. 

I vinter traditionell
julinsamling. Den
svenska asylpolitiken
och deportations-
hysterin måste 
synas i sömmarna. 

Dålig höst för
Hammarby. Östlund
riskerar gå på export
och nya talanger
måste vaskas fram.
Fotbollen måste
synas i sömmarna. 
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Svenska modellen
måste byggas om!

Är du intresserad av 
fred och säkerhet?

Folk och Försvar ska vara en öppen arena där försvars- och säkerhets-
politik utvecklas och berör. Hos oss möts olika människor och olika
åsikter. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar fred och fri-
het för oss alla i vår omvärld. Folk och Försvar är en partipolitiskt
obunden sammanslutning av 53 demokratiska riksorganisationer. 

Ja, tack! jag vill gärna få ett 
gratis provnummer av tidningen Folk och Försvar.

Namn..................................................

..........................................................

Adress.................................................

..........................................................

..........................................................

E-post ................................................

Folk och Försvar

Box 2284
103 17 Stockholm

Plats 
för 

porto

�

Box 2284, 103 17 Stockholm, 
Tel: 08-613 49 20,  Fax: 08-660 63 55 

www.folkochforsvar.se

Tidningen Folk och Försvar behandlar aktuella
frågor inom säkerhetspolitik och totalförsvar
och hjälper dig att hålla dig uppdaterad.
Tidningen kombinerar ett kvalificerat innehåll
med ett ledigt språk.

Vi bjuder nu på ett gra-
tis provnummer av 
tidningen Folk och
Försvar!
Skicka in kupongen
nedan eller kontakta oss
på telefon 08-613 49 22, 
fax 08-660 63 55, 
e-post 
sophia.linder@folkochforsvar.se 
– så skickar vi ett gratis provnummer till dig!

Box 2284, 103 17 Stockholm, 
Tel: 08-613 49 20,  Fax: 08-660 63 55 

www.folkochforsvar.se
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Rädda Barsebäck!
Alla vetenskapliga undersökningar visar att kärnkraften är en av de bästa energikällorna för miljö och välfärd.
En förkrossande majoritet (80%) av svenska folket vill behålla eller utveckla kärnkraften.

Regeringen har beslutat stänga Barsebäck 2 under 2005. Detta kommer oundvikligen leda till försämrad miljö, hota
Sveriges konkurrenskraft och jobben i industrin.

Dags att protestera!

Miljövänner För KärnkraftMiljövänner För KärnkraftMiljövänner För KärnkraftMiljövänner För KärnkraftMiljövänner För Kärnkraft
www.mfk.nu - mfk@mfk.nuwww.mfk.nu - mfk@mfk.nuwww.mfk.nu - mfk@mfk.nuwww.mfk.nu - mfk@mfk.nuwww.mfk.nu - mfk@mfk.nu

LIEBLING
POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Returadress: Liberala ungdomsförbundet
Box 6508, 113 83 Stockholm




