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FÖRRA SOMMAREN besökte jag något
av det mest inspirerande jag

varit med om i klimatsam-
manhang – ett klimatläger i
Storbritannien. Efter ett års
minutiös planering gjordes
ett fält på några dagar om
till ett mindre samhälle för
ett par tusen personer.

Komplett med egen vind-
och vattenkraft, tio olika
kök, bageri, duschar, toa-

letter, mötestält och så
vidare. Unga och gamla akti-

vister, nyfikna lokalbor, politiker och forskare fanns på
plats och diskuterade hur vi ska göra det som politikerna
än så länge bara pratar om – att stoppa klimatförändring-
arna. I slutet av lägret hölls en protest – helt befriad från
våld – mot Kingsnorths kolkraftverk.

Lugnet, kreativiteten och det medborgerliga engage-
mang som normalt brukar hyllas stod i bjärt kontrast mot
de hundratals kravallutrustade poliser som omringade

lägret dag och natt. Det tog över en timme bara att
komma in på lägret eftersom polisen nitiskt genomsökte
varje person och all packning.

Flera gånger gjorde polisen ansatser att ta sig in på
lägret för att ”göra det mer säkert”. Vid ett tillfälle gick
polisen också in – för att beslagta vattenledningar,
soppkärl och bestick.

De parlamentariker som besökte lägret chockades över
polisens attityd medan de brittiska aktivisterna verkade
mer luttrade.

SÄKERHETSTJÄNSTEN söker ständigt nya måltavlor för sin
verksamhet. Den militanta djurrättsrörelsens insomnande
verkar har skapat ett hål i denna verksamhet vilket klimat-
rörelsen nu knuffas ner i (se nyhetsartikel på sidan 7).
Infiltratörer, nattliga razzior och ständig övervakning är
det som numer möter den klimatrörelse som inte är särskilt
militant, men så välorganiserad och inspirerande att den
förmodligen börjar uppfattas som ett reellt hot mot
världens regeringars business as usual-politik.

DAVID JONSTAD
Reporter

Tänker du på
arbetarnas lön
när du handlar?

Birgitta Stenberg, 76 år,
författare, Åstol. 

– O ja, det är klart men jag
köper väldigt lite, jag för-
söker att spara och åter-
använda. Jag brukar exem-
pelvis köpa rättvisemärkt
mat. Informationen borde
styras mer från våra myn-
digheter, så att vi vet vad vi köper.

– Jag brukar fråga personalen i affären men
de är inte särskilt upplysta de heller. Jag tycker
att alla ska tjata och fråga, till slut måste det
ha någon effekt. 

Fyra kronor per sko får
en hemarbetare i Bulgarien för
att sy ihop det skopar som här
i Sverige kostar 700 kronor.
Det finns olika sätt att som
konsument undvika liknande
exploatering. 

AV DANIEL ÅHLIN

Gunnar Westin, 27 år,
brevbärare och studerande,
Märsta.

– Det gör jag, men jag tror
inte nödvändigtvis att låg-
avlönade arbetare får det
bättre för att vi låter bli att
köpa en produkt de har
tillverkat. Då tror jag mer
på facklig solidaritet för att förbättra arbets-
villkor och löner och då kan väl en produkt-
bojkott vara en del av det.

– Jag tycker att företag ska hållas ansvariga
för att det finns kollektivavtal med drägliga
arbetsvillkor som arbetarna har gått med på.
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RÄTTELSE
I Arbetaren (15–16/2009) citerades felaktigt Jämställdhets-
lagen, som den 1 januari 2009 ersattes av Diskriminerings-
lagen. Med diskriminering avses nu bland annat:
”4 § 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons
värdighet och som har samband med någon av diskrimine-
ringsgrunderna […]
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur
som kränker någons värdighet.”
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Amalia Alvarez, 44 år,
vårdbiträde, Lund.

– Ja, det gör jag. Exempel-
vis med mat kollar jag var
den kommer ifrån och vad
de olika klistermärkena
betyder. Jag brukar söka
reda på information via
internet. Det går att få
reda på en produkts ursprung och hur arbe-
tarna har det där, men det är inte alltid så lätt.  

– Sverige vinner mycket på slavarbete. Vi är
duktiga på att säga att allt ska vara rättvist
men det är en ganska populistisk hållning,
politiker skulle kunna göra mycket mer.
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