2 Debatt/Insänt

Att vara vit

Hotet
från öst
KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”JAG BLIR INTE FOGAD eller kuvad av några öststater. Jag
kör på som stark, svensk, blond kvinna”. Det var mezzosopranen Malena Ernmans kommentar när hon intervjuades i Aftonbladet om schlagersegern och
den kommande finalen i Moskva. För det är
”Ett uttalande
fullt möjligt att vara fanatiskt likgiltig
helt i linje med den faktiskt
inför själva tävlingen och samtidigt vara oersjaskiga östofobi
hört intresserad av de ljusskygga politiska yttringar som följer i dess paljettbetrödda spår.
som blommat upp
Ingen vet hur Aftonbladet har vinklat och
de senaste åren.”
trixat med fru Ernmans uttalande, men det är
svårt att förneka att det i sin nuvarande form
ligger helt i linje med den sjaskiga östofobi som blommat upp de senaste åren.

i Helsingfors 2007 rasade den svenska schlagerbranschen över det osportsliga beteendet
bland länderna på Balkan och i centraleuropa ”som
bara röstade på varandra”. Och nej, det var inte bara
Bert ”hoppas din dotter blir hiv-smittad av en flykting”
Karlsson som tyckte att östländerna borde ha en egen
tävling. Den notoriske låtskrivaren Thomas G:son tyckte
inte att det var ”någon idé längre” och att ”Sverige lika
gärna kan hoppa av schlager-EM”. SVT-producenten
Christer Björkman behövde ”smälta” det obegripliga att
det gick dåligt för fantastiska Sverige och att SERBIEN
av alla obetydliga länder gick och vann. Även om man
till hans försvar ska nämna att han senare dömde ut farhågorna om östdominansen som en slags rasism. Och
rasism är precis vad det är.
EFTER THE ARKS FIASKO

PÅ
Komikerkvinnor
som tar strid.

AV
M-stödet större
än på länge. Är
folks behov av
att i kristider luta
sig mot stora,
starka makten
så stort?
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Debatten fortsätter på nätet
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen att läsa nya och gamla artiklar
samt att lämna din egen kommentar.

Komjölk är en omodern, nordeuropeisk kulturrest som är
skadlig både för klimatet, industrialiserade kor och världens
fattiga, skriver Lisa Gålmark och undrar hur Sverige kan ställa
sig bakom EU:s exportsubventioner.

var uttrycket ”den vita
piskan” både en bild av komjölkens stråle
mot zinkhinken och en metafor för lantarbetarnas, mjölkdejornas, lågbetalda slit. För
den som hade perception för andra varelser
var det även en bild av kossornas läge. Ester
Blenda Nordström, tidig undercoverjournalist tillika rösträttskvinna, visade sådan perception när hon skildrade både mjölkdejornas vardag och kalvarnas utdragna råmanden
efter kon och mjölken, i En piga bland pigor
(1914).
På Nordströms tid var industrin bara i sin
linda; komjölk till salu blev en nymodighet
för den stora allmänheten i slutet av 1800talet. Som vi vet kom varan att bli ett självklart inslag i den västerländska matkulturen.
Djurhållningen blev mekaniserad verkstad
och det vita guldet kunde utvinnas ur kornas
juver. Framavlade jättebomber bärs idag av
kossor som tvingas upp på det som kallas
”rape rack” där de insemineras för att ständigt vara dräktiga och föda en avkomma som
tas ifrån dem. Samtidigt behålls juvren
stinna i den cirkel som ändar först när kossornas kroppar inte längre går att exploatera.
Avkomman utgör liksom på Nordströms tid
en biprodukt att separera från kon. I de ﬂesta fall sätts kalven i box, sparas några veckor
för att dödas på ett slakteri utan att kalven
fått umgås med en vuxen artfrände eller
uppleva en kohage.

modern – passar den för nutiden? Eller
borde den kanske snarare höra till historien; en nordeuropeisk kulturrest att byta
ut inför pressande villkor som miljöförstöring och klimathot? Kor avlas i dag i så
stora antal att deras sammanlagda fysionomi bidrar till nästan 40 procent av de
globala antropogena utsläppen av växthusgasen metan och 65 procent av dikväveoxiden, gaser som är 20 respektive
tvåhundra gånger mer skadliga än kol-

I DET TIDIGA 1900-TALET

VECKANS DEBATTÖR:

Lisa Gålmark
Frilansjournalist
och författare.

dioxid. Enligt en rapport från FAO är
överbetning och foderodling för köttoch komjölksproduktion en stor faktor
bakom dagens erosion och skogsskövling
liksom minskning av den biologiska
mångfalden.
NORMEN OM de vita nordeuropéernas mjölk
som den enda mjölken har gett industrin
EU-patent på ordet. Fastän världen är full av
mjölksorter: kokosmjölk från Sydostasien,
mandelmjölk från Sydeuropa, sojamjölk från
Östasien, ärtmjölk och havremjölk från
åkrar i Nord. I Kina ﬁnns en traditionell
kost utan komjölk med lite animalier – ändå
har Kina förmåtts importera västerländsk
kosthållning och mjölkindustri. När Kina i

Hur många tar strid mot dagens falska
Arla-reklam och vittnar som Nordström
om kalvars och kors läge? I samhällen
som vill kalla sig moderna bör gamla
vanor, sedvänjor och produkter självfallet
utsättas för granskning. Är komjölk en
produkt att satsa på i framtiden? Är den
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IF Metalls styrelse borde skämmas, anser
signaturen Stockholms sopgubbar.

Svekfullt avtal
Vi, Stockholms sopgubbar, vägrar att acceptera lönesänkningar som ändå inte räddar
jobben. Vidare anser vi att det får vara nog
nu – det är dags att ta tillbaka förlorad
mark och vinna ny. IF Metalls styrelse borde
skämmas, kanske rent utav avgå då man har
svikit sina medlemmar och det fackliga löftet. Vi kräver att IF Metalls svekfulla avtal
rivs upp och uppmanar samtliga fackförbund att ta upp kampen.
Stockholms sopgubbar

Onyanserat om graffiti
Jonas Fogelqvists krönika om graffiti (Arbetaren Zenit 10/2009) innehåller två påståenden: Att det numera bara finns tags och inte
målningar, samt att graffitimålarna bara
bryr sig om sig själva och inte om allmänheten. Han gör inget försök att styrka dessa
ståndpunkter vilket heller inte är möjligt.
Nolltoleransen gör det enklare att tagga än
att måla, men trots detta finns det gott om
graffitimålningar i hela landet, inte bara på
de lagliga väggarna. Dessutom förskönar
graffitimålarna det offentliga rummet
medan reklamen förfular det. Graffitin bryr
sig – det gör inte reklamen. Den som vill
veta mer i ämnet kan läsa artikeln om
“Graffiti” på svenska Wikipedia, som innehåller fler nyanser.
Staffan Jacobson

Alliansen tar ej chansen
Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och
bilden ser mörk ut. Långtidsarbetslösheten
biter sig fast inte minst bland ungdomar. All-

