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NÄR NÅGOT ÄR värdelöst säger man
att det ”inte är vatten värt”. Kan-
ske säger det en del om inställning-

en till vatten i vår del av världen.
Här är vatten för det mesta en
ickefråga, en grundläggande
rättighet vi knappt reflekterar
över. 

På andra platser är det
annorlunda. Där har vattenpri-
vatiseringen gett höjda taxor,

dåligt underhållna ledningsnät
och sämre vattenkvalitet. Men som vi kan

läsa i veckans reportage på sidorna 8–11 har de dåliga pri-
vatiseringserfarenheterna fött ett allt bredare motstånd.
Ett motstånd som har lett till att vattnet under senare år
har tagits tillbaka i kommunal regi på många platser.

HUR MÄNNISKOR I VÄRLDEN får sitt viktigaste livsmedel
levererat kommer i framtiden att bli ännu viktigare. Med
klimatförändringar riskerar visa regioner att drabbas av
torka, medan andra får översvämningar som kan lösa ut

föroreningar och förstöra dricksvattnet. Forskare börjar nu
till och med att tala om en ”vattentopp”, att jämföra med
den oljetopp som innebär att lättutvunnen olja blir allt
mer sällsynt. Nu är det förstås inte fråga om att vattnet
helt skulle ta slut. Vatten har vi gott om på den här
planeten, men vi står inför en kris där en hållbar vatten-
försörjning kanske inte kan ge oss mer rent färskvatten än
vad vi använder i dag, säger de forskare på Pacific Institute
som nyligen kom ut med en rapport kring hur världens
vatten används – och missbrukas.

NÄR JAG BLÄDDRAR i deras uträkningar kring vilket ”vatten-
fotavtryck” som olika livsmedel har ser jag för mitt inre
öga hur Sveriges matbord svämmar över av dolt vatten. Ett
glas apelsinjuice behöver 850 liter vatten för att
produceras. En kopp kaffe: 140 liter. En skiva bröd: 40 liter.
För att inte tala om nötkött: 15 500 liter per kilo.

Med det i bakhuvudet är det lätt att förstå att många
vill göra vattnet till en handelsvara, allt annat än vatten
värd.

SARA JESWANI
reporter och layoutare

Bör värnplikten
avskaffas?

Anna Ostrowski, 59 år,
kulturarbetare, Göteborg.

– Jag tycker man skulle
kunna göra om värnplikten
till en civilförsvarsplikt. Det
behövs till exempel insatser
mot klimat- och miljöhot.

– Vi måste ha ett mer
genomtänkt civilförsvar där
vi framför allt arbetar förebyggande.

ÖB:s förslag till hur
Sveriges försvar ska kunna
skäras ned innehåller bland
annat idén att avskaffa den
allmänna värnplikten.

AV DAVID JONSTAD

Gunnar Eriksson, 68 år,
pensionär, Tväråselet.

– Jag är antimilitarist så jag
säger: inte en man och inte
en krona till försvaret. Jag
tycker vi ska avveckla den
modell av militarism som vi
har och satsa pengarna på
räddningsuppdrag, bistånd
och så vidare.

– Men så länge vi har en armé är det så
klart bättre med en värnpliktsarmé än en
yrkesarmé.

Mehdi Oguzsoy, 39 år,
sjuksköterska, Stockholm.

– Ja, men det får inte ske
till priset av att man
ersätter den med en yrkes-
armé. Om man under de
närmaste årtiondena inte
kan avskaffa armén och en
yrkesarmé är alternativet så
är det bättre med allmän värnplikt.

– Tyvärr är inte tiden mogen hos allmänhet
och beslutsfattare att ersätta armén med
något annat.
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