
perspektivet menar hon
att vi minimerar risken att
överskatta det nya, uppenbart
globala. Inte ens de globala digi-
tala sammansättningarna, som är
beroende av nyuppfunnen teknik, är
rätt och slätt ”nya”.

D et som händer i dag är att det natio-
nella delvis monteras ner. Det leder till en rad för-

ändringar, däribland en växande och alltmer privatiserad
verkställande makt (regeringen) som rättar sig efter vissa
globala aktörer, samtidigt som den lagstiftande makten
(riksdagen) försvagas. Allt detta sker i en tid när ekono-
mins globalisering tvingar nationalstaterna att förändra
några av sina centrala lagar och regleringar för att kunna
erbjuda dessa företag ett globalt rum att verka i. Ett
belysande exempel är dagens finanskris som bland annat
har att göra med de avregleringar som inleddes i flera av
de större ledande länderna på 1980-talet och i övriga
delar av världen på 1990-talet, som i sin tur lett till riks-
bankernas minskade makt att styra ekonomin.

Ett mer specifikt exempel skulle kunna vara det trans-
nationella företaget Monsantos påverkan på livsmedels-
lagstiftningen i USA, där för övrigt tjänstemän på det
amerikanska livsmedelsverket växlar arbetsplats mellan
Monsanto och livsmedelsverket. De multinationella

företagen utsätter
regeringar för enorma
påtryckningar för att få sin vilja igenom. De är i allra
högsta grad ickeformella politiska aktörer med allt större
makt. 

Det icke-formella tar stor plats i Saskia Sassens ana-
lys. Hon menar att det formella politiska systemet i allt
mindre utsträckning utgör de verkliga politiska proces-
serna. Och det informella har makt om än med olika
resurser. Även det globala civilsamhällets lokala kamper
avnationaliseras, dock inte till lika stor del som finans-
centrumen, som är en del av den globala kapitalmarkna-
den. Den senare är – till skillnad från den förra – en del
av ett institutionaliserat globalt offentligt rum i kraft av
nationell lagstiftning, internationell rätt samt privata
styrningssystem. Hon nämner också globala aktivistnät-
verk för miljöfrågor, social rättvisa och mänskliga rättig-
heter vilka vidgat sina nätverk och som är en del av den

icke-formella sfären som utökat
sitt handlingsutrymme. Något som hon

tolkar som mycket positivt, även om denna glo-
bala offentlighet till största delen är informell.

Även om Sassen tillägnar ett helt kapitel åt vad som
händer med oss medborgare i en allt mer avnatio-

naliserad stat, vill jag veta mer om de resurssvaga vars
kamper ännu inte artikulerats – liksom hur ansvarsutkrä-
vandet för maktfullkomliga icke-formella aktörer, som i
ökande takt styr det formella, konkret skulle kunna se ut.
Men kanske står det där någonstans mellan raderna. För
hennes bok är ett omfattande studium som kräver fler-
talet omläsningar. 
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tärer för krigsbrott i Nürnberg –
nu begås samma brott för öppen
ridå med stöd av demokratiskt
valda församlingar.

Gardell beskriver ingående hur
Bushadministrationen förvränger
och förändrar juridiken för att
hitta nya kryphål och möjligheter
till rättsvidriga behandlingar av
fångar. Parallellt redogör han för
tortyrens ideologi, den liberala
tortyrideologin, här framgår hur
centralt det är att tortyrens prak-
tik knyts ihop med demonisering
av fienden och den hotade väster-
ländska demokratin så att tortyren
till slut kan accepteras av allmän-
heten som ett förlängt självför-
svar. Det som tidigare skett i det
fördolda kan nu ske öppet, torty-
ren är tillbaka i demokratiska län-

der som offentligt sanktionerad
förhörsform. Synligheten är till
och med medveten menar Gar-
dell, och tar Guantánamo som
exempel på en arena för deklara-
tion av total kontroll där aukto-
ritet och herravälde återupprättas.

Det enorma arbete som måste
ligga bakom Gardells efterforsk-
ningar och grävandet efter tidigare
hemliga dokument är impone-
rande. Annars är boken mest
smärtsam. Om inte förr gör läs-
ningen av Tortyrens återkomst det
klart att det är både bråttom och
absolut nödvändigt att återupprät-
ta grundläggande rättsprinciper för
att överhuvudtaget kunna betrakta
oss som kännande människor.

LINA HJORTH
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Soppåsen på spåret

JAG MINNS HUR JAG i mitten av
1990-talet frågade konduktören
på ett indiskt tåg var jag skulle
slänga de sopor som jag under
ett dygns färd omsorgsfullt hade
samlat i en påse. Konduktören
log vänligt, tog med mig längst
bak i tåget, öppnade dörren –
och slängde ut påsen på spåret.
Indignerat tänkte jag att så där
hade vi minsann aldrig gjort
hemma hos mig.

När jag läser Skräp slås jag av
att det faktiskt är precis så vi gör
hela tiden.

Mattias Hagberg går grund-

ligt tillväga när han tar sig an de
fyra miljarder ton pinsamt stin-
kande rester som de svenska
hushållen varje år lämnar efter
sig. Han tömmer sina soppåsar
och bokför innehållet, praktise-
rar som sophämtare, besöker
sopförbränningsanläggningar
och följer begagnade dataskär-
mar ända till Ghana – för att så
småningom frontalkrocka med
alla sopproblems själva rot: kon-
sumtionssamhället.

Varje år konsumeras 30 pro-
cent mer av jordens förnyelseba-
ra resurser än vad jorden kan
återskapa. Det vi kallar krets-
loppssamhälle har inte med
ordets ursprungliga betydelse att
göra och vår högt ärade återvin-
ning kan i sig vara en energislu-

kande miljöbomb, vars slutsta-
tion ofta är länder i Syd.

HAGBERG GÖR SITT BÄSTA för att
dramatisera sin upptäcktsfärd,
men ibland storknar jag nästan
av alla exempel på kloka männis-
kor som har fattat grejen. Det
känns lockande att skjuta proble-
met ifrån sig och fortsätta intala
sig att man faktiskt är fullt till-
räcklig när man knycklar ner
gamla mjölkpaket i återvinnings-
lådan.

Ändå. Att ta ansvar för sin
konsumtion – på riktigt – är inte
retro, mupperi eller ett särin-
tresse. Det är ett sätt att slippa
drunkna i sin egen skit.

SARA JESWANI

sara.jeswani@arbetaren.se
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Mattias Hagberg
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