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KRISTINA LINDQUIST:
JULKLAPP En peppig julklapp till 09-
nätverket så att de orkar pressa den
politiska makten om sexuella och
reproduktiva rättigheter ända fram till
ordförandeskapet. Fri
abort är enligt rege-
ringen nämligen
ingen fråga att driva
i EU.

SMÄLLARE Med
Jan Björklund finns
mycket otyg att
välja på, men den här
smällaren är specifikt för att han skip-
par att göra sex- och samlevnadfrågan
obligatorisk på lärarutbildningen.
Ministern kanske hellre spelar game-
boy i riksdagsbänken än hanterar det
faktum att landets hivsmittade för-
dubblades mellan 2006 och 2007?

MAGNUS SÄLL:
JULKLAPP Till alla briljanta svenska
serietecknare (eller ska det vara radi-
kala bildkonstnärer?), såväl
old school som new
school. Sara Granér,
Joakim Pirinen, Liv
Strömquist, Jan Lööf
med flera.

SMÄLLARE Till Johan
Staël von Holstein. En
gång svindlare, alltid svindlare.

SARA JESWANI:
JULKLAPP En varm klapp går till alla
dem som under året trotsat bekväm-
lighet – och ibland rädsla – och tagit
sig ut på gator och torg för att reage-
ra, agera och skapa diskussion. 

Varmast blir hjärtat av de 40 000
Kölnbor som i september
vällde ut på gatorna och
stoppade ett rasistiskt
och antimuslimskt
möte.

SMÄLLARE Med min
smällare skulle jag –
försiktigt, förstås –
vilja spränga bort alla
skygglappar som hind-
rar världens makthavare
från att se sanningen i vitögat och
handla radikalt för att rädda klimatet
i stället för att stirra sig blinda på
konsumtionen, påhittade bugettak och
allt som ”måste” se ut som det (inte)
alltid gjort.

Med naturresursprofessorn Johan
Rockströms ord: Vi har flyttat om sol-
stolarna på Titanic länge nog nu!

SHORA ESMAILIAN:
JULKLAPP Min klapp är en smällare
till alla grekiska aktivister som revol-
terar mot, ja, allt, som de kan använ-
da efter behag. En till klapp till alla
ISM-aktivister som fortsätter att åka
till Palestina. Sist men inte minst en
klapp full med kärlek till min livs-
kamrat Andreas Malm som under, på
många sätt, mitt livs svåraste år med
skador, komplikationer, operationer
och rehabilitering tagit hand om mig
med ömhet, tålamod,
tröst och all den
kärlek man kan
önska sig.

SMÄLLARE Till
de galna israeliska
bosättare som i år
intensifierat sina pogro-
mer mot den palestinska befolkningen
i Hebron, Västbanken. Ännu en smäl-
lare i form av en cyklon mot Annex 1-
ländernas (de länder som omfattas av
Kyoto-protokollets utsläppsbegräns-
ningar) förhandlare på klimatmötet i
Poznan, som vägrar förstå vår tids
största utmaning.

HANS FALK:
JULKLAPP Årets klapp vill jag lämna
till en av Sveriges främsta skribenter
Dagens Nyheters tv- och filmkritiker
Johan Croneman,
särskilt för hans
kampanj mot
lördagskvällarnas
plågoris Peter
Settman.

SMÄLLARE Årets smäl-
lare vill jag utdela till
lördagskvällarnas plågoris
Peter Settman.

DANIEL ANDRÉASSON:
JULKLAPP Min klapp går till Flm-
redaktionen. Äntligen en seriös svensk
filmtidskrift utan skådespelarskvaller
och med texter som är intres-
santa utan att det slår över
i akademiskt navel-
skåderi. Hoppas att
nästa år fortsätter i
samma välfyllda
spår!

SMÄLLARE Höger-
maffian! Av många
anledningar förstås. Att ge polis-
befogenheter till skiv- och filmindus-
trins lobbyorganisationer känns till
exempel inte så fräscht. Oavsett hur
illegalt det än må vara med fildelning.

RIKARD WARLENIUS:
JULKLAPP En ytterst väl-
förtjänt julklapp har flyk-
tingkämpen Anita Dora-
zio redan fått genom
utnämningen till Årets
svensk. Och att ge
regeringen en klapp
för att presstödet äntli-
gen höjs känns sådär –
beslutet fattades av förra
riksdagen. Att ”de rödgröna” äntligen
gått samman är värt uppmuntran, men
vänskapen är så skör att en liten jul-
klapp kan utlösa revirstrider, så det är
bäst att avstå. Jag hoppas i stället att
vår nya tidning, Arbetaren Zenit, blir
en bra present till alla fria radikaler!

SMÄLLARE Av allt jävligt i världen är
detta det svåraste att acceptera: Att
världens ledare, i strid mot bättre
vetande, är på väg att låta jorden koka
över.

JAN-ÅKE ERIKSSON:
JULKLAPP En härlig julklapp till alla
sanna kapitalister där ute som genom
spekulation och girighet gett oss en
rejäl dos finanskris som
kanske kan öppna upp ögo-
nen lite grand på alla
människor och få oss att
välta hela, ja hela skit-
systemet över ända och
skapa oss en ny och
bättre värld.

SMÄLLARE Kan inte
alla ni kapitalister, nazister,
Sverigedemokrater, Stael fån Holstein,
Reinfeldt, och ni andra (ni vet vilka ni
är!) sluta med det ni håller på med och
börja typ gå i terapi eller käka medicin
eller nåt eller bara flytta iväg till en ö
för er själva så långt bort från alla
andra ni håller på och sabbar livet för
hela tiden. Fan ta er.

BELLA FRANK:
JULKLAPP Min klapp får Halal-tv och
dess redaktion samt Svt:s led-
ning för beslutet att ge
utrymme åt tre svenska
kvinnor i slöja att själva
definiera sig och tala
om samhället i stället
för att alltid bli defi-
nierade av och talade
om av andra.

SMÄLLARE Till de
rika länderna, inte
minst EU, som genom Doharundan i
WTO i vanlig ordning fortsätter att

försöka göra den ojämna spelplan som
världshandeln utgör ännu ojämnare
genom att pressa utvecklingsländer att
gå med på allt fler ofördelaktiga avtal
och för att många av de frågor som
många av utvecklingsländerna anser är
livsnödvändiga fortsätter att ned-
prioriteras.

REBECKA BOHLIN:
JULKLAPP Varje minut dör två barn
av malaria. Det finns inte några peng-
ar att tjäna på denna målgrupp, vilket
antagligen är en viktig
anledning till att forsk-
ningsresultaten dröjt. En
klapp till alla er som
bidragit till det nya vac-
cin som, i bästa fall, kan
halvera risken för små
barn att drabbas av
malaria!

SMÄLLARE Till alla
er inblandade i läke-
medelsindustrin och
världshandelsorganisationen,
WTO, som upprätthåller sjuka
patentregler. Jag förstår inte hur ni
kan leva med er själva och vetskapen
om att de allra flesta av de 33 miljoner
människor som lever med hiv inte har
tillgång till de mediciner som faktiskt
kan rädda deras liv.

JOSEPHINE ASKEGÅRD:
JULKLAPP Till Barack Obama, för att
han vann och för att han slog
underifrån med gräs-
rötterna med sig.

SMÄLLARE Årets
nyårssmäll till Barack
Obama för vissa under-
liga, och otäcka val i sin
ministär. Irakkrigssupor-
tande Hillary Clinton som
utrikesminister och republi-
kanske Robert Gates som får sitta kvar
som försvarsminister. Ganska oroande
– och är det verkligen nödvändigt med
dessa ständiga lögner om amerikaner
som särskilt frihetsälskande och demo-
kratiska?

God jul och gott nytt år!
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