
Skräpet 
i fokus

LIKA LÄNGE som Sverigedemokraterna har
funnits som parti så har diskussionen pågått
om hur partiet ska bemötas. I början av
1990-talet var det inga problem för antira-
sister att avfärda partiets rasism – det var ju
bara att peka på att partiets dåvarande parti-
ledare, Anders Klarström, bara några år tidi-
gare hade varit aktiv i det öppet nationalso-
cialistiska Nordiska rikspartiet. 

Sverigedemokraterna har under åren varit
generösa med att ge sina antagonister lik-
nande argument. Men i takt med Sverigede-
mokraternas framgångar och anpassning till
det politiska klimatet har de busenkla argu-
menten börjat tryta. 

Partiledaren Jimmie Åkesson kallar det för
att ”minska träffytorna”. Medlemmar som
uttrycker sig plumpt utesluts eller har för-
satts med munkavel. Valsedlarna har ren-
sats från personer med kriminellt förflutet
eller med en bakgrund i vit makt-miljön.
Sverigedemokraterna har också justerat
partiprogrammet i takt med att partiet
stött på patrull från sina motståndare.
Under Åkessons tid vid rodret har juste-
ringarna intensifieras. 

EFTER SVERIGEDEMOKRATERNAS succcéval 2006
och S-fiaskot samma år bestämde sig Social-
demokraterna för att ta fram en strategi för
hur Sd skulle bemötas. Ett av argumenten
var att Åkesson och hans partivänner var
”löntagarfientliga”. Egentligen inget nyda-
nande argument alls för den som har sympa-
tier för arbetarrörelsen eller vänstern. Det är
väl klart som korvspad att ett i grunden
rasistiskt parti är löntagarfientligt. Men soci-
aldemokraterna gjorde det enkelt för sig och

målade upp det klassiska högerspöket. 
”Beviset” för Sverigedemokraternas lön-

tagarfientlighet var partiets arbetsmarknads-
politiska program där de vill avskaffa både
Lagen om anställningsskydd och Medbe-
stämmandelagen. Men det tog inte lång tid
innan Jimmie Åkesson började sudda ut den
träffytan. I ett pressmeddelande från januari
2008 (”Oro för lönedumpning får Sverige-
demokraterna att se över sin arbetsmark-

nadspolitik”), konstaterar Åkesson att Sveri-
gedemokraterna stått lite väl långt ut till
höger på det området. Och inför det stun-
dande Europaparlamentsvalet är försvaran-
det av den svenska modellen nu en av parti-
ets hjärtefrågor. Så kan nämligen ett höger-
extremt parti göra. 

Ett parti vars existensberättigande bygger
på att allt har med mångkulturen att göra
kan i fördelningspolitiken justera och byta
fot hur många gånger som helst.

SVERIGEDEMOKRATERNAS närvaro i debatten
skapar nya utmaningar. Men enligt den
svartvita syn som dominerar i många
sammanhang tycks det bara finnas två alter-
nativ när det gäller att bemöta SD. Det ena

Det finns bättre sätt att hindra Sverigedemokraternas framfart
än att kasta sten på deras torgmöten eller sitta i tv-soffor med
Jimmie Åkesson. Det skriver Expo:s Alexander Bengtsson i
en debattartikel.  
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MEDAN HÅGLÖSA och bensköra människor sedan 700 år
glider runt i rymdskeppet Axiom rullar roboten Wall-e
ensam runt på jorden och städar. Överkonsumtionen
har gjort planeten till en avskrädeshög och trots Wall-es

flitiga skräpsamlade är utsikterna rätt små
för att klotet åter ska kunna bli beboligt. 

DENNA SÖTA PIXARFILM känns just nu 
särskilt aktuell på hemmaplan. Under
några dagar gick ett hundratal sophäm-
tare i Stockholm ut i en vild strejk för 
att markera sitt missnöje med det nya
löneavtalet. 

När konflikten nu är över kan man
konstatera det självklara i att människor

ställer krav för rimliga arbetsvillkor. Men konflikten
satte också nödvändigt fokus på själva skräpet. Strejken
såg, som det heter, ut att ”drabba” även min stadsdel.
Ingen som skulle ta bort lökskalen, tomattetrorna eller
tidningspappret. Och det är helt rätt. Hur ska vi kunna
fatta vad konsumtionssamhället leder till om det alltid
finns någon som rensar bort dess biprodukter? Vi kan-
ske behöver sitta i våra lökskal ibland för att förstå? 
Det spelar ju ingen roll om vi sorterar och sorterar våra
sopor, så länge vi inte minskar den totala skräpproduk-
tionen. 

PÅ SAMMA SÄTT  spelar nya, spektakulära energikällor
mindre roll än att människor på allvar sänker sin energi-
konsumtion. Tänk snarare cykel än elbil, för när klimat-
skredet kommer tvivlar jag på att det finns något Axiom
att hoppa på.

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Det spelar ju ingen
roll om vi sorterar 
och sorterar våra
sopor, så länge vi inte
minskar den totala
skräpproduktionen.”

AV

PÅ
Patetiskt nog att
det bara är 37
dygn till vårdag-
jämningen. 

37 dygn är ju 
en halv livstid. 
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Alexander
Bengtsson
författare till boken Sverige-
demokraterna har fel och
utbildningsansvarig på Expo.

Att betala med kroppen
Det är  allmänt känt att byggnadsarbetare
har förslitningsskador, var av ryggproblem
är en av de vanligaste. Vi vill inte jobba
under omänskliga förhållanden. Vi måste få
fram bättre lyfthjälpmedel och hela tiden
jobba för en bättre arbetsmiljö. Vi måste
våga säga ifrån. Diskbråck tar, om man har
tur, 6 till 18 månader att läka, men det är
inte självklart att det blir saklig grund för
sjukskrivning. Tänkte regeringen på detta
när de klubbade igenom de nya sjukreg-
lerna? Hur mycket ska våra kroppar betala
innan arbetsgivaren och regeringen tar sitt
ansvar?

Marie och Thomas, byggnadsarbetare

Svekfull kelgris
Det är bedrövligt att se hur de stora medi-
erna hetsar för kärnkraften. Dag efter dag
trummar de på. Sedan gör de opinonsunder-
sökningar och konstaterar resultatet av sin
kärnkraftspropaganda. Politiska kommenta-

torer som K-G Bergström, Mats Knutsson
och Anders Lindqvist tycks mest se frågan
om kärnkraften som ett politiskt sällskaps-
spel – när det är fråga om en energikälla
som vid ett nytt Tjernobyl kan ödelägga
stora delar av Europa. Och det är inte frå-
gan om det händer utan när det händer.
Hur bedrövliga de stora medierna fungerar
bekräftas bäst av att sedan Maud Olofsson
började vackla i kärnkraftsfrågan har hon
blivit de kärnkraftvänliga medierna kelgris.
Med Olofssons linje tappar partiets sina
kärnväljare som fortfarande finns på lands-
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Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen att läsa nya och gamla artiklar
samt att lämna din egen kommentar.  
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Stora medier hetsar för kärnkraft, 
skriver Rune Lanstrand.
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