
Ingen konst
för ministern

NÄR FACKFÖRENINGSRÖRELSEN konfronterats
med hotet från klimatförändringarna har
den hittills ställt sig något tvekande. Det har
funnits en tendens att förneka det allvarliga i
situationen och – i rädslan över att jobb ska
försvinna – ett motstånd mot att agera. Vår
första utmaning blir att inse att de överväldi-
gande bevisen för att klimatförändringarna
både är reella och ett resultat av den mänsk-
liga handen. Vårt sätt att leva kommer att
förändras dramatiskt under de närmaste
åren, antingen till följd av att vi agerar eller
att vi fortsätter som vanligt. Det senare är
inte ett alternativ om vi inte vill se fruktans-
värda konsekvenser. Såsom den brittiska
Sternrapporten slagit fast representerar kli-
matförändringarna ”historiens största mark-
nadmisslyckande”. Den pågående finanskri-
sen är ett annat sådant misslyckande och vi
kan inte förlita oss på att samma marknads-
mekanismer ska lösa de kriser de skapat. 

Både klimat- och finanskrisen innebär att
vi behöver stärka den demokratiska kon-
trollen över ekonomin och det betyder att
klimathotet för fackets del inte bara utgör
ett hot utan också möjligheter som väntar
på att utnyttjas. Vi måste prioritera
klimatarbetet, men genom att integrera
detta i ett bredare politiskt sammanhang. 

NYCKELN ÄR ATT överbrygga motsättningen
mellan specifika arbetares omedelbara
intressen och de bredare intressen alla arbe-
tare delar på lång sikt. Vi är inte bara till
exempel transportarbete som står inför en
förändrad arbetsstruktur utan människor på
väg mot en katastrof. 

En sak är klar, förändringarna kommer att
bli omfattande. Frågan är hur vi kommer att

hantera dem. Facket befinner sig för närva-
rande på defensiven och vi är alla under stark
press. Det finns i dag en tendens att indivi-
dualisera ansvaret för utsläppen av växthus-
gaser. Det sägs att vi alla måste vara med och
betala för våra utsläpp, trots att majoriteten
av dem är en följd av marknadskrafterna och
av hur samhället är organiserat. Självklart
måste koldioxidutsläppen minskas drastiskt,
men detta kan inte hänföras till individen.

Inte heller kan det ske genom ekonomiska
styrmedel eftersom de rika då i praktiken
kan undkomma ansvar för förändring. Var-
för skulle vanliga människor stödja ett nöd-
vändigt klimatarbete under sådana villkor? 

Folk kommer aldrig att acceptera att väl-
beställda människor kan fortsätta att
köpa sig fria från ansvar och att företags-
intressen skyddas medan kostnaden läggs
på arbetare, konsumenter och skattebeta-
lare. Det som behövs är kollektiva, politis-
ka lösningar där åtgärder mot klimatför-
ändringarna kombineras med en radikal
resursomfördelning. Allt annat står i
vägen för en verklig lösning av klimat-
krisen.   
Miljöorganisationer säger att vi måste

offra saker för att rädda klimatet och plane-
ten, men det är både felaktigt och strategisk

Facket måste sluta vara på defensiven i klimatfrågan och 
i stället ta täten för kollektiva, politiska lösningar som även
leder till social rättvisa. Det skriver Asbjørn Wahl från den
norska organisationen For Velferdsstaten och uppmanar till
allianser med miljörörelsen. 
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MÅNGA VILL i dagarna svara på frågan om vad som inte
är konst. Är det verkligen konst att simulera en psykos?
frågar de darrande av indignation. Man kan ha full för-
ståelse för dem som känner ilska inför konstfackseleven
Anna Odells tilltag och fundera över konsekvenserna för

medpatienter, vårdpersonal och förbipasse-
rande. Undertecknad kan intyga att det inte
är en rolig upplevelse att se räddningstjän-
sten plocka ned en suicidal kvinna från Väs-
terbron en kväll i december. 

DEBATTÖRERNAS UPPRÖRDHET riktas dock inte
främst mot bortslösade resurser och eventuell

respektlöshet, utan mot att Konstfack har mage att kalla
aktionen för konst. Överläkare David Eberhard tycker att
Odell ska ”klippa sig och skaffa sig ett jobb”. Axess chef-
redaktör Johan Lundberg far ut mot den ”meningslösa
dekadensen” och tycker att eleverna ”borde återgå till
att lära sig rita”. Mathias Sundin, Fp, skriver på Newsmill
att Konstfack ”är en lekgård för vita medelklassungar
med för stora tankar om sin egen betydelse.” 

NU HAR VI OCKSÅ fått ställa frågan om det är konst att
graffa ned en tunnelbanevagn med svart färg. Kultur-
minister Lena Adelsohn Liljeroth är ”oerhört provo-
cerad” och helt säker på sin sak efter att ha sett NUG:s
Territorial pissing. ”Graffiti är till sin natur illegalt. Det
här är inte konst”. 

Mitt i all velighet framstår en sak som oerhört tydlig.
Var konstens gränser än går är det inte regeringen som
ska rita dem.  

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Var konstens 
gränser än går är 
det inte regeringen
som ska rita dem.”
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Piraträttegången
är trots allt ett
ganska maffigt
skådespel. 

Den polisstat som
blir den logiska
följden av en 
fällande dom. 
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Farlig gasledning 
Gasledningen mellan Ryssland och Tyskland
var tidigare tänkt att dras i östra delen av
Östersjön, men nu vill bolaget NordStream
dra ledningen utanför Sveriges södra kust.
Detta är olämpligt av flera skäl. Östersjön är
ett innanhav som inte tål alltför hårda
påfrestningar. Risken för att gasledningen
börjar läcka är större med den nya sträck-
ningen eftersom trafiken är tätare där. Om
ledningen går sönder är det en katastrof
oavsett var det inträffar, men ju närmare
fastlandet desto mer påverkas vegetation
och djurliv. Den bästa lösningen att dra led-
ningen på land eftersom en läcka i vattnet
är svårare att upptäcka och åtgärda snabbt.
Även fisket påverkas eftersom det talas om
fiske- och ankringsförbud. Om det visar sig
att det finns farligt material på Östersjöns
botten är det direkt olämpligt att dra fram
en gasledning som innebär omfattande
ingrepp på havsbottnen. Nu är det dags att
bryta tystnaden från svenska regeringens
sida och ge besked om hur man tänker han-
tera frågan om gasledningen och göra klart

att all miljöstörande verksamhet inom vår
zon skall underkastas gällande lagstiftning
för miljöprövning.

Daniel Fredriksson, Bankeryd

Rör inte kronan
Värdet på den svenska kronan har fallit mot
dollar och euro vilket innebär att den som
har ett jobb förlorar lite i köpkraft och att
en utlandssemester blir några hundralappar
dyrare. Nu vill en del införa euron i Sverige.
Men fördelarna med att i kristider ha en
egen valuta är mycket större. Svenska folket
röstade nej till euron och det var ett klokt
val. EU-statistik visar att de länder som valt

Debatten fortsätter på nätet
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Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen att läsa nya och gamla artiklar
samt att lämna din egen kommentar.  

VECKANS DEBATTÖR:

Klimatet är

Den ryska gasledningen oroar många.
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