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MIN VÄSKA svämmar då och då över
av små fullklottrade vita lappar. Det

rör sig tyvärr inte om embryon
till snitsiga krönikor eller repor-
tage utan om tarvliga och
ibland desperata räkneexem-
pel, med inkomster och utgif-
ter och långa månader. Av
någon anledning skapas de
ofta på tunnelbanan, där
tusen leende tjejer som lånar

ut pengar via sms tittar ned på
mig från reklamskyltarna vilket

bås jag än väljer att sitta i. Hennes fagra
löften – som förra året skickade kronofogden på mer än
20 000 personer* – är naturligtvis betydligt mindre lock-
ande under den trygga vila som ett långtidsvikariat inne-
bär. Men det finns alltid där någonstans: Vad händer
sedan? Nytt jobb? Går det att få a-kassa? Var kan jag jaga
timmar? Och på de tankarna följer nya räkneövningar. Det
går ihop om jag avbokar tandläkartiden, cyklar i stället för
att köpa SL-kort och ser till att inget oförutsett dyker upp.

Det är helt enkelt oerhört pressande att inte veta vad som
ska utgöra ens materiella grund i tillvaron mer än några
månader i taget. 

MEN – ATT LIKSOM JAG vara högutbildad och med öppna
ögon välja en prekär och skakig tillvaro som journalist är
en sak. Det är en helt annan att stora grupper i det sven-
ska samhället är så systematiskt underbetalda att de inte
lyckas försörja sig trots att de vecka efter vecka sliter ut sig
på övertimmar med att till exempel ta hand om grundläg-
gande behov hos barn och gamla. 

I veckans nummer av Arbetaren återkommer Radar-
sidorna och vår XX-vinjettering efter sommaruppehållet.
Där kan ni bland annat läsa om ny forskning kring låg-
avlönade,  ensamstående mödrars försörjning – och nej,
det går inte ihop. 

KRISTINA LINDQUIST

Reporter 

*Ny statistik från Kronofogdemyndigheten pekar

på att siffran troligen fördubblas under 2008.

Hur hanterar
du klimathotet?

Lisa Lundström, 28 år,
tunneltågförare, Stockholm.

– Jag ska inte flyga mer –
även om jag inte flugit så
mycket förut heller – och
propagera för det bland
mina vänner. Och så ska jag
tänka på att sopsortera och
inte överkonsumera saker
och prylar, utan tänka efter vad jag verkligen
behöver.

Nu slår klimat-
varningarna in: Isarna
smälter, liksom perma-
frosten i Sibirien, floderna
svämmar över i Asien,
orkanen Gustav härjar.

AV HANS FALK

Shelia José-Moghimain,
55 år, lärare, Örebro.

– Jag försöker leva så miljö-
riktigt som möjligt. Jag
komposterar. Jag hushållar
med vatten och el och talar
mycket om miljön med
mina elever. Alla kan göra
sin egen del.

– Klimathotet är den viktigaste frågan för
vår lilla planet och för oss människor. Kortsik-
tigheten är det största problemet. Pengar styr
över all hänsyn till jordens resurser. Det pågår
till exempel en ofattbar kapplöpning om vem
som först ska kunna exploatera Nordpolen,
inte hur vi ska ta hand om resurserna till-
sammans.

Kajsa Lindqvist, 28 år,
ordförande för Miljöförbun-
det Jordens vänner, Malmö.

– Jag engagerar mig i
klimatfrågan både genom
att påverka politiker och
genom direkt aktion i syfte
att väcka opinion. Det är
stora strukturer i samhället
och i världen som måste förändras och det kan
inte ske enbart genom konsumentmakt.

– Men jag försöker förstås göra så gott jag
kan i min vardag. Jag åker till exempel tåg på
semestern och äter vegant, en livsstil som gör
mitt politiska budskap mer trovärdigt. 
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WEBBFRÅGAN
Kommer du åka på
klimatläger nästa år?
Ja

Nej
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Rösta! Kommentera! Debattera!
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Annonsera 
i Arbetaren
I papperstidningen, på hemsidan eller
både och. Kontakta oss på 08-16 08 90
eller annons@arbetaren.se

ANNONS:

Det går inte ihop

Atti
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