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INLEDNING

Bör värnplikten
avskaffas?

Vad är vattnet värt?
värdelöst säger man
att det ”inte är vatten värt”. Kanske säger det en del om inställningen 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 vattenprivatiseringen gett höjda taxor,
dåligt underhållna ledningsnät
och sämre vattenkvalitet. Men som vi kan
läsa i veckans reportage på sidorna 8–11 har de dåliga privatiseringserfarenheterna 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.
NÄR NÅGOT ÄR

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

HUR MÄNNISKOR I VÄRLDEN

I I I ÖB:s förslag till hur

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 vattenförsörjning 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 ”vattenfotavtryck” 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.

Sveriges försvar ska kunna
skäras ned innehåller bland
annat idén att avskaffa den
allmänna värnplikten.
AV DAVID JONSTAD

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.
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Gunnar Eriksson, 68 år,
pensionär, Tväråselet.
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CHAUFFÖR SÖKES
Emmaus Stockholm söker en medarbetare till transport.
Tjänsten är ett vikariat på deltid 40%, med början 090309 och
6 månader framåt. Du kommer att jobba med alla förekommande arbetsuppgifter, som att hämta gåvor hos givare,
butikskörningar, serva bilar, köra till återvinningsstationer
med mera. Våra bilar kräver B-körkort. Vi ser gärna att sökande har erfarenhet av att köra lätt lastbil och av stadstrafik, har
god lokalkännedom över Stockholm och bra lokalsinne. Det
är även ett stort plus om du har bilmekanikerbakgrund eller
har kört bud eller taxi i Stockholm. Arbetet är bitvis tungt.
Vi förutsätter att du som söker tjänsten har ett intresse för
Emmaus mål och verksamhet, Fair trade och second hand,
och att ett meningsfullt arbete är viktigare för dig än en hög
lön. Vi ser gärna kvinnliga sökanden.
Lön för heltid är 15 617 kr/mån, 16 617 kr om du har barn.
Endast skriftliga ansökningar. Sista ansökningsdag 18 feb.
E-mail: emmaus.stockholm@telia.com
Skriv “transporttjänst” i rubriken.
Adress: Emmaus Stockholm , att: Julia Finér
Vretensborgsvägen 6, 126 30 Hägersten
Märk kuvertet ”Transporttjänst”.
För frågor ring Julia Finér 070-770 08 50
För mer information www.emmausstockholm.se
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– 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 yrkesarmé. 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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