
Samtliga regeringspartier
utom kristdemokraterna, som
lämnat en egen motion, siktar
på att en övergång till en köns-
neutral äktenskapslag kan ske
redan i vår. Oppositionsparti-
erna är redo att rösta för i riks-
dagen. Men båda förslagen kri-
tiseras av RFSL och RFSU, som
har olika idéer om hur lagän-
dringen borde se ut.

”Äktenskapets religiösa innebörd
ska inte vara åtkomlig för politiska
beslut”, står det att läsa i den bor-
gerliga motionen. Det är denna
punkt som både Riksförbundet för
sexuell upplysning, RFSU, och
Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners rät-
tigheter, RFSL, har kritiserat för
att vara diskriminerande. 

– Om detta går igenom skulle
samhället, i sin strävan efter lika-
behandling, skapa möjligheter
till diskriminering. Det är en
mycket bekymmersam situation.
RFSU föreslår i stället att kyrkor
och andra religiösa samfund
fråntas vigselrätten helt och hål-
let, säger RFSU:s ordförande Åsa
Regnér i ett pressmeddelande
och förespråkar införandet av en
så kallad civil äktenskapsordning.

Även kristdemokraterna föror-

dar ett införande av en civil regis-
trering genom en statlig myndig-
het och möjligheten till en välsig-
nelseceremoni i kyrkan om sam-
fundet går med på det. Partiet vill
dock reservera ordet äktenskap
för heterosexuella par och att i
lagen i stället tala om giftermål.
Det har väckt starka känslor.
RFSU menar att kristdemokra-
ternas motion är ett försök att
försena införandet av könsneutra-
la äktenskap.

– Vårt tyngsta skäl för att föror-
da civilrättslig registrering är att
människor inte ska behandlas olika.
Att använda olika ord är bara ett

sätt att gömma sig bakom seman-
tik, dölja homofobi och skapa ett
sätt att fortsätta diskriminera, skri-
ver Åsa Regnér i en debattartikel. 

RFSL är också upprörda över
kristdemokraternas idé:

– Kristdemokraternas förslag
vilar på en mörk och dyig grund.
Det handlar om ett sista försök att
undanhålla begreppet äktenskap
från gruppen homosexuella. Att
verkställa lagen borde inte åligga
samfund utan myndigheter, säger
Sören Juvas, ordförande för RFSL. 

Han påpekar dessutom att
äktenskapsbegreppet förekommer
i en mängd lagar, till exempel i
arvsrätten, och inte bara kan kastas
ut hur som helst. 

RFSL ställer sig i stället bakom
förslagen från de övriga sex parti-
erna och ser det som ett första steg
i rätt riktning.

– Lagändringen i sig måste
genomföras nu, det är så många
som väntat länge på det här. Sedan
måste vi naturligtvis ta diskussio-
nen om vad det är som gör att det
kan vara okej att diskriminera i det
här fallet.

Första april är satt som prelimi-
närt datum för omröstning om
motionerna i riksdagen. 
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Klimatförändringarna kan få
effekter – i framtiden. För en
del kan det vara bra effekter,
för andra sämre. Det är bud-
skapet i en ny lärobok om
miljö som snart skickas ut till
skolor.

”Helt missvisande”, säger
klimatforskare som Arbetaren
pratat med. Bakom boken står
Svenskt Näringsliv.

”Klimatet har förändrats många
gånger under jordens historia”. Så
inleds kapitlet om klimatförän-
dringar i boken Miljö – så funkar
det. Klimatet förändras, slår boken
fast, men det är oklart vad det
kommer att leda till. Det kan leda
till att isarna vid Nord- och Syd-
polen smälter, att det blir torrare
på vissa ställen och att det blir mer
regnoväder. ”Vissa platser kom-
mer kanske att påverkas mer än
andra. En del kanske till det bättre,
andra till det sämre.”

Thomas B Johansson är profes-

sor i miljö- och energisystem i
Lund och en internationellt
erkänd miljöexpert. Han dömer ut
beskrivningen av klimatföränd-
ringarna i boken som ”helt missvi-
sande”.

– Den förklarar inte alls storle-
ken och snabbheten på de föränd-
ringar som pågår och hur bråd-
skande det är att göra något åt
dem. Vi ser redan nu hur Arktis is

försvinner, hur haven försuras, gla-
ciärerna smälter och hur vatten-
bristen blir allt mer omfattande på
många håll i världen. Allt detta i en
skala som är alarmerande.

ENLIGT THOMAS B JOHANSSON är
bokens beskrivning av klimatför-
ändringarna en form av förne-
kande av problemets verkliga
omfattning.

– Man framställer det som att det
egentligen inte är något större pro-
blem, medan FN:s klimatpanel
IPCC menar att det är ett stort pro-
blem som kräver snabba åtgärder.

JOHAN OLSSON, projektledare för
boken på Svenskt Näringsliv,
menar att boken baseras på den
forskning som finns, bland annat
FN:s klimatpanel.
Varför skriver ni i så fall inte att
klimatförändringarna har fått
effekter på jorden redan i dag?

– Vi skriver att klimatet föränd-
ras, vad som görs för att minska
utsläppen och vad som behöver
göras.

När det gäller lösningar i Miljö
– så funkar det är det framför allt
marknaden och företagen som lyfts
fram, liksom ny teknik. Kärnkraft
presenteras som en näst intill ren
energikälla där det radioaktiva
uranet bara eventuellt ”kan vara
skadligt för allt levande”. Dessut-
om, berättar boken, är moderna

kärnkraftverk byggda för att klara
olyckor så att natur och människor
som bor i närheten inte ska skadas.

MARTINA KRÜGER, klimatexpert på
Greenpeace, tycker att beskriv-
ningen av kärnkraftens säkerhet är
vilseledande eftersom kärnkraften
inte kan sägas vara så säker att
människor inte riskerar att skadas
vid en allvarlig olycka.

Hon är dock imponerad av hur
framgångsrika Svenskt Näringsliv
är i sitt arbete med att påverka opi-
nionen, särskilt när de lyckas gå
direkt på barnen.

– Men att smyga in något som
objektiv information till barn är ju
lite problematiskt. Jag hoppas
lärarna som beställt böckerna är
kloka nog att meddela sina elever att
”det här är en skrift från en intresse-
organisation” på samma sätt som
jag antar att de gör när de använder
information från Greenpeace.

DAVID JONSTAD

david.jonstad@arbetaren.se

Näringslivets skolbok
förnekar klimathot

Ny lag kan diskriminera
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� Enligt Svenskt
Näringsliv som ger ut
boken har den hittills
varit en succé. Några
dagar efter att boken
släpptes i förra veckan
har de fått beställningar
på cirka 20 000 exemplar. 

� Boken beskrivs som en
allmän lärobok om miljö
och tar upp klimat-,
energi-, vatten- och

transportfrågor. Boken
riktar sig till barn i
åldrarna 9–12 år. 

� Författare är Frida
Demervall, utbildad bio-
log och centerpartist,
aktiv inom det nylibera-
la nätverket Stureplans-
centern. Nätverk vill
bland annat se en kraf-
tig utbyggnad av kärn-
kraften i Sverige.

Författare från StureplanscenternFakta

Högutbildade kvinnor med
invandrarbakgrund tillhör den
grupp som har svårast att få
ett jobb som motsvarar deras
kompetens.

En ny enkät från den femi-
nistiska tankesmedjan Inter-
fem visar att kvinnorna upple-
ver en stark diskriminering.
Därför ska Intefem skriva en
”makthandbok” och vill starta
en kompetenspool.

Den feministiska tankesmedjan
Interfem (se faktaruta) har
genomfört en enkät där drygt
170 kvinnor som har invandrat
till Sverige för att söka arbete
svarar på hur de upplever bemö-
tandet på den svenska arbets-

marknaden. Enkäten visar att 68
procent av kvinnorna upplever
att deras etniska bakgrund hind-
rar dem på den svenska arbets-
marknaden. Den vanligaste kom-
mentaren i enkäten var att språk-
kraven upplevs som orimliga då
kvinnorna söker arbete. 

Merparten av kvinnorna upp-

gav att de upplevt diskriminering
på grund av ålder, kön, religiösa
eller etniska symboler som till
exempel sjal och att detta försvå-
rat deras tillträde till arbetsmark-
naden. 

BLAND DE SOM svarat finns kvinnor
med ursprung i Asien, Latiname-
rika och Afrika som är utbildade
och har jobbat som läkare, inge-
njörer och kemister i sina hem-
länder men som fått höra att
arbetsgivarna kräver arbetslivser-
farenhet i Sverige och att de till
fullo behärskar det svenska språ-
ket. 

Mirtha Osorio, som samman-
ställt enkäten, är förvånad över att
så många högutbildade kvinnor
möter så stora svårigheter.

– Samhället kan göra mer för
att förbättra situationen. Kvin-
norna får exempelvis inte någon
större hjälp från arbetsförmed-
lingen med att skriva ett CV eller
veta hur en anställningsintervju
går till.

Nyligen fick Interfem 200 000
kronor från Ungdomsstyrelsen
för att ta fram en ”makthandbok”
riktad till arbetssökande kvinnor
med invandrarbakgrund. Den har
som utgångspunkt att diskrimine-
ring är ett strukturellt problem
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Diskriminering

Nätverk startar pool 

Miljö – så funkar det.

Båda förslagen till ny äktenskaps-
lag kritiseras av RFSL och RFSU.
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