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Frihet. Vad betyder det för dig? Vad betyder det idag, i en värld som
ibland tycks vara vänd upp och ner? Krig i Europa, pandemi-restriktioner som precis har släppts, yttrandefrihet som ger upphov till våld och
sätter ljuset på sociala samhällsproblem. Hur ska vi navigera kring och
förhålla oss till begreppet?
I detta nummer av Fontänbladet funderar våra skribenter på just
detta. Under arbetet dök frågan om definitionen av frihet upp som både
en öppning och en begränsning. Vem har egentligen rätten att definiera
frihet? Din egen syn på och vilja till frihet kommer alltid vara kopplad
till din medmänniskas upplevelse. Dina handlingar kommer alltid att
påverka någon annan. För vissa är detta en möjlighet, för andra ett
fängelse.
Kanske är det just möjligheten att kunna diskutera olika aspekter av
frihet som definierar den?
Här får du ta del av tankar kring rökfrihet, att få bestämma över sitt
eget liv, att kunna designa sina barn, politik, makt, relationer, filosofi,
positiva och negativa frihetsbegrepp - och att det ofta är ofriheten som
belyser friheten.
Och givetvis bjuder vi på diverse annan spännande och rolig läsning.
Trevlig läsning!
/Redaktionen
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studentenheten ”En väg framåt” och EXAK(T). Handledare och
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TEMA: Frihet

Frihet

Frihet. Någon enhetlig definition av begreppet finns inte.
Flerdimensionellt. Ja, vidsträckt är det som ett böljande
sädesfält. Smaka på ordet. Vad tänker du på, vilka associationer skapar det inom dig? Ekonomisk frihet? Politisk
frihet? Pressfrihet? Individuell frihet? Och hur förhåller
vi oss till frihetsbegreppet? Den här texten gör inte anspråk på att vara ”heltäckande”; blott några personliga
tankar och reflektioner.
Det finns åsiktsfrihet och yttrandefrihet, vilka är grundlagsfästa i demokratiska länder. Något vi nog ofta tar för givet.
Men kanske är det så, att först när mänskliga friheter inskränkes eller kränks, förstår vi värdet av det vi förlorat.
Frihet - hur vi än definierar det - har alltid sin motpol.
Sätt bokstaven o framför - och vi har ofrihet. Något vi säkert
alla upplever, på olika sätt, och som kan vara förknippat med
känslor av maktlöshet. Under Corona-pandemin har vi alla
berörts. Varje människa har sin historia. Vi har fått känna på
ofrihetens konsekvenser av regler, rekommendationer och
restriktioner.
Vi har gått miste om valfriheter och djupt mänskliga behov som nära relationer. Livet har satts på sparlåga med påföljder som psykisk och fysisk ohälsa. Men de begränsande
åtgärderna har varit nödvändiga i en extraordinär situation.
För att hindra eller åtminstone minska smittspridningen, för
att rädda liv samt reducera belastningen på sjukvården och
dess anställda. Ett problem har emellertid varit, att många
människor satt den personliga friheten framför samhällsansvaret.
Återtar vi då friheten när samhället öppnar upp igen? Ja, i
viss mån vill jag hävda. Men kanske kommer vi att omvärdera och använda friheten på ett nytt sätt. I dagens samhälle tar

sig en växande extremindividualism olika uttryck, kopplat
till det upplevda behovet av ”självförverkligande” och - just
det - rätten till personlig frihet. Allt för ofta med lyx- och
överkonsumtion som något självklart. ”Jaget” betraktas som
det högsta, som en absolut frihetlig utgångspunkt. Men kanske har ändå pandemin lärt oss att uppskatta andra värden
i livet.
Dock går mina tankar även till något vi kan kalla ett mantra: ”omedelbar behovstillfredsställelse”. Är det inte i någon
mening höjden av egoism? Medan andra kanske hävdar att
det faller under begreppet ”frihet”. Men är detta att betrakta
som frihet under ansvar? Jag anser inte det, då konsekvenserna måsta beaktas.
Sedan har vi också en annan dimension. Nämligen att min
personliga frihet kan gå ut över en annans frihet - därmed
skapandes dennes ofrihet. Att t.ex. i offentliga sammanhang
tillgodose sina egna behov - som rökning - åsidosätter andras rätt till en rökfri miljö. Som icke-rökare vill man såklart
slippa drabbas av passiv rökning, med dess förväntade skaderisker. Och är det verkligen en oavvislig rätt och ”frihet”
att belasta sjukvården, vilken vi alla är med och finansierar?
Här ser vi ett klassiskt exempel på konflikter mellan den
enes frihet och den andres ofrihet. Nu råder ändå, enligt lag,
rökförbud på många platser. Det är positivt. Allmänintresset måste gå före privatintresset! Men ”friheten” att begå ett
utdraget självmord via nikotinet, är förstås intakt. Frihet till
döds! kallar jag det.
Frihet och ofrihet kommer alltid att existera, sida vid sida.
De är intimt sammankopplade. Men kan alltså ibland vara
direkt konfliktskapande. Låt mig nu ge några exempel på friheter som jag uppfattar det.
- Att få rösta i ett fritt, demokratiskt val.
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- Att kunna delta i den offentliga debatten.
– Att kunna välja varor i livsmedelsbutiken.
– Att inte ständigt vara övervakad.
– Att kunna göra medvetna val.
– Att få grundläggande behov tillfredsställda.
– Att slippa den påträngande, aggressiva reklamen.
– Att inte känna sig åsidosatt och rentav diskriminerad i
internetsamhället.
– Att leva i ett rättssamhälle.
– Frihet från ångest, psykisk ohälsa och lidande.
– Att ha möjlighet att fritt utforma sitt liv.
Ett sammanfattande men utopiskt exempel skulle kunna
lyda ”Frihet från ofrihet”. Ja, det här var bara några axplock.
Du har förmodligen fler infallsvinklar utifrån dina tankar
och erfarenheter.
Här följer några valda delar ur boken ”Att vara fri”, av den
indiske vishetsläraren Jeddu Krishnamurti (1895-1986).
Han växte upp i England och betraktades som en stor förkunnare och vägvisare. Resorna har gått över hela världen.
Han har också gett ut flera böcker om människans belägenhet och de eviga livsfrågorna.
”När vi talar om frihet, menar vi då absolut frihet eller frihet från någonting olämpligt, obehagligt eller icke önskvärt?
Är det frihet att vara fri från någonting - fri från lidanden,
fri från något slags oro? Friheten vinns endast när du ser och
handlar, aldrig genom uppror.
Friheten är ett sinnestillstånd – icke frihet från någonting

utan ett frihetsmedvetande, en frihet att betvivla och ifrågasätta allt och därför så intensivt, aktivt och starkt att det
förkastar varje form av beroende, slaveri, likriktning och
godtagande. En sådan frihet innebär fullständig ensamhet.
De flesta av oss är i vårt inre aldrig ensamma. Nästa fråga är:
Kan man bli medveten om friheten? Om du säger ”jag är fri”
är du inte fri. Alldeles som när en person säger ”jag är lycklig”. Så fort han säger ”jag är lycklig” lever han i minnet av
något förflutet. Friheten kan endast komma naturligt, ej genom önskan, begär, längtan. Ej heller finner du den genom
att skapa en bild av vad du tror den är. För att möta den måste sinnet lära sig betrakta livet, som är en väldig rörelse, utan
tidens bojor, ty friheten finns bortom medvetandets gräns”.
Källhänvisning: Att vara fri, utgiven på svenska 1974 (Bonniers),
redigerad av Mary Lutyens.

Text: SVEN
Bild: ELIN NILSSON

Frihet: en av fantasins dyrbaraste ägodelar.
Ambrose Bierce (1842-1914?)

Den som inte tycker om ensamhet kommer inte att älska friheten.
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Människan är fri som fågeln i buren. Hon kan röra sig - inom vissa gränser.
J.J.C. Lavater (1741-1801)

Frihet föder laglöshet, laglöshet leder till förtryck, och förtrycket för tillbaka till friheten.
Honoré de Balzac (1799-1850)

Alla människor älskar friheten och tycks sträva efter att krossa den.
Francois de Voltaire (1694-1778)

Frihet är när man hör dörrklockan klockan sju på morgonen och vet att det är mjölkbudet
och inte Gestapo.
Georges Bidault (1899-1983)

Friheten är ingenting värd om den inte innefattar friheten att fela.
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Människan är dömd till att vara fri.
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Källhänvisning: Stora Citatboken. Citat från hela världen samlade av Gösta Åberg. Utgiven av W&W 2005.
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Frihet - en relevant fråga

Bild: Thomas Di Leva

För mig har frihet väldigt stor betydelse – att kunna beVad är frihet? frågar sig Thomas Di Leva i en av sina
stämma
över mitt eget liv och få röra mig fritt i samhällåtar för många år sedan. Ja, i dagens värld/verklighet med pandemi och krig är det en högst relevant let. Naturligtvis inom lagens ram och utan att skada andra
och aktuell fråga. (För övrigt en av mina favoritartis- människor.
ter som jag ska se live för sjunde gången i höst.)
Text: CAROLINE
Vi har turen att bo i ett fritt land, vi har demokrati, kan röra
oss fritt i landet, leva självständiga liv och har naturen och
allemansrätten. Samtidigt är vi ibland mer styrda än vi tänker på om vi ser på frihet ur ett annat perspektiv. Framförallt
vad gäller arbets- och studentliv där vi har mycket att rätta
oss efter och förhålla oss till.
Ibland tror vi att vi är fria från föräldrarna bara för att vi är
vuxna, men jag vet av egen erfarenhet att fallet inte alltid är
sådant. Många av oss låter dem styra oss och vi gör oss beroende av dem, mer eller mindre medvetet, i vissa avseenden
t.ex. när det gäller att fatta vissa beslut i livet.
När pandemin kom och därmed alla restriktioner kunde
en verkligen känna sig ofri ibland. En fördel kan vara att
man blev mer tacksam för friheten när den kom tillbaka, då
restriktionerna släpptes.
Men, trots allt så har vi stor frihet i jämförelse med många
andra länder och många av oss har det väldigt bra på många
plan, till exempel kan vi röra oss fritt, har rinnande vatten,
m.m. Inte så att ingenting inte kan bli bättre, men tacksamhet är viktigt. Då upplever man tillvaron lite ljusare. Tyvärr
tror jag att vi ibland tar friheten för given. Visst ska man
få ta sig små friheter ibland, men naturligtvis inom lagens
ram och aldrig på någon annans bekostnad. Fast man bör
ibland fundera på hur mycket vi faktiskt har som är fritt i
vårt land. Mina tankar går till människor i krig och liknande
– all trygghet och frihet rycks hastigt ifrån dem. Så fruktansvärt att behöva uppleva att marken under fötterna plötsligt
rycks undan på en.
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Wikipedia definierar frihet så här:
”Frihet är ett socialt, politiskt och metafysiskt begrepp.
Det finns ingen tydlig och oomtvistad definition av frihet.
Socialt sett brukar frihet förstås som den sfär av personligt utrymme som en människa har i relation till andra.”
Men detta låter ju väldigt luddigt och oklart så man kan
ju fråga sig om alla som talar om frihet menar samma sak.
Gjorde de som under franska revolutionen drömde om frihet, jämlikhet och broderskap det? Och gjorde de vissångare
som skrev sina sånger om frihet det?
Men förmodligen menade de i första hand sådant som vi
i vårt land betraktar som något självklart, dvs de grundläggande fri- och rättigheter som återfinns i Regeringsformens
andra kapitel.
Regeringsformen ger oss också skydd mot tvång att uppge var vi står politiskt, religiöst eller kulturellt samt slår fast
att dödsstraff, kroppsstraff och tortyr är förbjudet. De flesta
reglerna om fri- och rättigheter gäller även utländska medborgare.
Det finns många undantag från dessa rättigheter för yttrandefrihet innebär till exempel inte att vi får säga eller skriva vad som helst. Förtal är ju inte tillåtet osv men de här
lagarna är ändå rätt omfattande och de garanterar oss viktiga
fri- och rättigheter som många andra i världen inte har.

Opinionsfriheter
Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller
på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka
tankar, åsikter och känslor.
Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras
yttranden.
Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller
annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och
deltaga i demonstration på allmän plats.
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med
andra för allmänna eller enskilda syften.
Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Text: MALOU

Bild: Wikipedias Logo
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Designerbarn
-att välja sitt barn

Ett designerbarn är ett barn vars genetiska uppsättning har blivit vald eller modifierad, ofta för att inkludera en specifik gen eller för att ta bort genvarianter
associerade med sjukdom. Banbrytande forskning
inom genredigering har gjort det möjligt att snabbt
och billigt redigera gener i människors DNA. Samtidigt som detta öppnar dörrar till att utrota genetiska
sjukdomar så lyfter det etiska dilemman.
De potentiella fördelarna med genredigering inkluderar till
exempel att barnets liv skulle kunna förlängas genom att
redigera sjukdomsalstrande genvarianter. Genmodifiering
skulle kunna ha en positiv inverkan på barnets liv genom att
påverka bland annat barnets intelligens och barnets utseende. Det skulle kunna minska risken för genetiska sjukdomar.
Förhindra diskriminering mot sjuka människor.
Under genetikens guldålder (under 1800-1900-talet) skulle vi göra viktiga upptäckter som skulle leda fram till skapandet av genmodifierade barn. DNA skulle isoleras för första
gången. Vi skulle förstå att kromosomer innehåller instruktioner för de egenskaper människor ärver från sina föräldrar. Vi skulle upptäcka DNA-strukturen. Vi skulle utveckla
metoder för att sekvensera DNA och molekylära saxar för att
klippa och klistra i DNAt. Genom ökad förståelse för DNA
förstod vi också att genetiska sjukdomar orsakas av gener
eller genvariantskombinationer och att vi i teorin skulle
kunna ändra dessa gener för att utrota genetiska sjukdomar.

när ett virus anfaller bakterien. Forskarna insåg potentialen
av detta system och började utveckla det för användning i
människoceller.
Genmodifierade barn har redan skapats med CRISPRCas9 tekniken, och i teorin gjordes barnen immuna mot
HIV. Hos dessa barn modifierades en gen, CCR5, vilken
kodar för ett protein som HIV viruset använder sig av för
att ta sig in i celler. Men detta experiment möttes av hård
kritik från omvärlden. Experter var eniga om att det fanns
mer effektiva tillvägagångssätt för att undvika HIV-infektioner hos barn med HIV-positiva föräldrar. Experimentet
bedömdes vara förhastat, oansvarigt, och omotiverat för att
utsätta barnen för risken med genmodifiering, för en liten
om ens någon fördel.

Har vi öppnat en Pandoras ask?

Samtidigt är CRISPR-Cas9-tekniken och vår förståelse för
genetiken fortfarande i sin vagga, och risken finns att vi modifierar andra gener som är nödvändiga för att barnet ska
kunna utvecklas till en frisk människa. Tekniken är fortfarande dyr och kanske kommer endast rika människor ha
råd med att modifiera sina barn, och på så vis leda till en
ökad klyfta mellan fattiga och rika. Är det en kränkning av
mänskliga rättigheter att modifiera barnet utan dess samtycke? Eller kanske skapar vi rent av nya genetiska sjukdomar på grund av vår okunskap.
Bör vi ha friheten att välja barn?

Gensaxar

Historiskt sett har geneditering varit komplicerat, tidskrävande och dyrt. Men nyligen utvecklades en teknik,
CRISPR-Cas9, som tillåter både snabb och billig redigering
av gener. CRISPR-Cas9 är i grund och botten ett bakteriellt
försvarssystem, en DNA-sax, som klipper sönder virus-DNA

Text & bild: RIKARD
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Kvantifierad frihet

Kan man kvantifiera frihet? Är frihet en sin- i beslut som rör dem själva. Just det sistnämnda ses
neskänsla, en illusion eller ett verkligt begrepp att ofta som väldigt svårt att implementera också i en demokrati. Att använda sig av nämndemän i rättegångräkna med? Svaren kan vara komplexa.
Om man kan kvantifiera frihet, så måste vi bestämma
hur exakt formellt det ska gå till. Om frihet är en sinneskänsla, vad spelar då psykologin för roll, och kan
man ”pimpa upp” allmänhetens känsla av frihet med
folkkampanjer? Om frihet är en illusion, vad spelar
det då för roll om vi lever i en demokrati eller en diktatur? Om det är ett verkligt begrepp att räkna med,
hur ska man definiera frihet eller brist på frihet? Är
valfrihet frihet? Jag anser inte det. Man kan välja att
köpa antingen Pampers eller Libero, men man måste
köpa blöjor om man har producerat en bebis. Man är
inte fri att välja bort det.
Frågorna är inte helt lätta att besvara tillfredsställande. Det finns de som tycker sig kunna kvantifiera¹ frihet i så kallade frihetsindex där alla länder i
världen rangordnas efter journalistisk frihet, politiska rättigheter och civila friheter. Men resultatet blir
generaliserade och tar inte hänsyn till maktmänniskors subtila härskartekniker, paragrafrytteri eller
sofistikerade byråkratiska knep för att ge sken av att
medborgarna har större frihet än vad de egentligen
har. Och maktmänniskor som missbrukar makt i
västvärlden brukar göra vad de kan för att inte framstå som odemokratiska inför omvärldens kritiska
blickar.
När jag definierar frihet eller ofrihet så syftar jag
på grundlagarnas utformning, regleringar, samhällssystem och hur mycket medborgarna är involverade

ar är en väg att gå. Medborgarförslag är en annan.
Men politikerna spjärnar emot. Alla som ges mera
makt kommer att missbruka den om de får sitta på
sin post tillräckligt länge.
Därför måste en demokrati ha politiska regleringar och ett fungerande och reellt konstitutionsutskott.
Ett konstitutionsutskott får inte vara bara ännu ett
redskap för makten. Det får inte vara ett impotent organ som inte ger några konsekvenser för de ministrar
som missbrukar makt.

		

		

Text: ROGER M KLANG
Bilder: WIKIPEDIA

¹ Kvantifiering betyder att använda sig av standardiserad information i en vetenskaplig kontext i syftet att
göra informationen mätbar.
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MYCKET HAR HÄNT
Cicky´s hörna
De senaste åren har tagit mycket av
min energi. Min psykiska ork har reducerats en del. Men med mycket fantasi och livslust fixar jag trots allt detta också. Så detta leder in till det nya
året 2022. Nya möjligheter hoppas
jag att det blir. Jag är totalt av banan.
Har knappast fungerat som enhet sedan Ulfs och pappas bortgång. Av och
till åker jag ner i djup depression och
har svårt att finna ljuset. På något sätt
överlever jag psykiskt med hjälp av den
himmelska energin som strålar ner
från Ulf och pappa. Jag har för övrigt
mamma där uppe och ett stort antal
med släktingar på mammas och pappas sida. Många själar vakar över mig.
Den 12 december visades filmen om
mig på Kino. Det kändes bra att vara
i fokus. Den röda mattan var utrullad
för min skull. I mitt plågade sinne var
jag rädd för att folk skulle skratta och
håna mig när de såg filmen. Men istället satt många och grät. Jag blev så
rörd av att kunna känna kärlek från
främmande medmänniskor för första
gången. När det gäller mitt mående så
sjönk jag väldigt djupt ner vid juletid.
Kände mig så ensam då det inte heller
var någon julfest på FH. Det som gladde mig i sorgen var att pappas flickvän
hade bjudit med mig till Habo gård på
julafton. Vi reste dit med färdtjänst.
Där på Habo var det bara äldre personer som hade kommit dit för att fira jul.
Vi blev bjudna på traditionell julmat,
ris a la Malta och godis. Alla fick var
sin påse med julgodis. Det var mycket trevligt att spendera några timmar
med Ann-Margret. Hon är så väldigt
rar. Hemresan för mig denna dag blev
svår. Det hade nämligen varit milt på
dagen för att sedan frysa till. Det hade
blivit ruskigt halt. Jag kom hem säkert
till katterna. Senare samma kväll tryckte jag ner julgodiset. December är en
sådan tråkig och sorglig månad. Det
är ju familjehögtid vid jul och nyår.
Så finns det de som sitter ensamma

utan familj eller vänner. Jag var inte
så mycket på FH i december heller.
I januari när jag fyllde år träffade jag
Ann-Margret. Vi åt lunch på ett ställe.
Vi satt och umgicks i sex timmar och
pratade om ditt och datt. Efteråt gick
jag till pappa och satt där en stund.
Tände ljus för honom som sedvanligt.
Satte även fina blommor till honom.
Jag satt där en lång stund hos pappa.
När jag kom ut från kyrkogården såg
jag min buss på andra sidan vägen. Jag
hade totalt glömt att den går en gång
i timmen på söndagar. Så det blev att
sitta och vänta på nästa buss. Det blåste
isande vindar och jag hade råkat ta fel
jacka på mig. Denna dag när jag kom
hem bjöd jag katterna på tonfisk, något
som Kyama uppskattar väldigt mycket.

”Premiär på filmen ”Cicky - en film
om Ensamhet”

En dag var det en väldigt intressant föreläsning om rymden av Erik Persson
på FH. Han jobbade med något som
kallades Space Humanities, om rymdetik. Solen lös mig i ögonen där jag satt.
Jag såg stjärnor. Hö hö! Erik pratade
bla om gruvbrytning på månen. Olika ämnen. Det var väldigt intressant.
En dag åkte jag upp till Sanna och firade hennes födelsedag. Resan dit
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tog tre timmar. Väl framme satte jag
in resväskan i gästrummet. Sanna
hade fått besök av flera vänner som
höll på med healing. En av dessa damer hade dessutom med sig sin fina
hund. Hennes hund tyckte om mig
och höll sig nära mig i stort sätt hela
tiden. Det serverades mat och söta
saker. Jag tryckte ner av allt men inte
för mycket på grund av min diabetes.
Efter några timmar kom Sannas
mamma på besök. Det var väldigt trevligt att även träffa henne. Många timmar passerade. Så jag beslöt mig för att
stanna över. När gästerna gick så spelade Sanna och jag Yatzy. Det blev väldigt
sent, mycket för att hon och jag träffas
så sällan nu mera. Hon bor ju åtta mil
ifrån mig. Sömnen tog över och vi sade
god natt. Jag sov väldigt gott den natten.
Nästa dag kom jag upp vid nio. Sanna kom ner från övervåningen. Det var
dags för frukost som hon ställde fram.
Vi tog det lugnt. Senare den eftermiddagen åkte Sanna, jag och en vän till
henne ner till havet som låg en mil där
ifrån. Jag gick på stranden och letade
efter stenar. Det blåste kraftigt den dagen. Stora vågor rullande in mot land.
På vissa ställen var sanden vattensjuk
som man säger. Jag råkade trampa
fel. Mitt ben sögs ner i sanden och jag
tappade balansen. Jag fick panik och
trodde att min sista stund var kommen. Sanna kom till min undsättning.
Jag var dyngsur men frös inte speciellt.
Jag beslöt mig för att gå en annan
väg tillbaka. Där kom en man med två
hundar som jag klappade. Allt kändes
bra igen. Sanna, jag och vännen gick
mot bilen och åkte hemåt. Jag bytte strumpor i bilen. Sanna släppte av
vännen och så åkte vi till Sannas vän
som hette Sven. Där sattes mina skor
på tork. Jag satte mig i köket och åt
lunch. Det blev ett par mackor. Efteråt satte jag mig i tv-rummet och pratade med Sannas mamma som hade
sovit över hos Sven. Plötsligt bestämde
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sig hon för att resa hem. Då passade
jag på att åka med, Sanna körde oss.
Jag tog bussen i Simrishamn och åkte
mot Sjöbo. Där tog jag bussen mot
Dalby. Jag hann dessutom med bussen mot Flyinge. Det var ju bra! Det
var skönt att vara hemma hos katterna.
På söndagen gick jag på Gudstjänst i
Allhelgonakyrkan. Efter Gudstjänsten
gick jag till pappas grav. Tände ljus. Det
är alltid så fridfullt där hos pappa. Efter
det åt jag brunch på ett ställe. En dag
när jag gick mot bussen låg det en död
koltrast på trottoaren. Jag tog upp den
och begravde den under ett par träd. Jag
skulle till FH och vara med på skrivarverkstaden. Det var fint att träffa Kristina igen. Kursen varade två timmar. Efteråt tog jag lite kaffe och tog det lugnt.
Det hade blivit dags att gå hem. Mot
busstorget. Hann med 160. På halva vägen tog jag upp min vattenflaska för att
dricka vatten. Jag lyckades fibbla bort
korken som studsade bort från mig.
Jag har i flera månader mått psykiskt
dåligt. På ett sätt jag aldrig tidigare
upplevt. Min syn har dessutom blivit mycket sämre. Ska kolla upp detta
och få reda på domen. På detta har jag
dessutom mycket svårt urinläckage.
Knipövningar hjälper inte. Kan hända
att det är Benzo-abstinens som ligger

bakom detta. Fick veta den chockerande infon att jag gick på tre Benzo-preparat som femåring. Dessutom amfetamin. I tio års tid. Detta har gett mig
skador på nervsystemet. Bara att härda
ut, eller hur? När det gäller detta med
frihet så är jag helt körd. Jag kan inte
styra över detta. Då är det ingen frihet.
Kärleksmolnen hopar sig. På min
himmel är de svarta. Känner mig så
hatad, undansparkad och ratad. Jag
går undan i min ensamhet och gråter.
Som person är jag klantig. Jag går på
saker, snavar, halkar, tappar balansen
och fastnar i dörrhandtag. Folk skrattar då. På skrivarverkstaden när jag
skulle rätta till mig fick jag armstödet
i handen. Hela skitet lossnade. Jag fick
hjälp att sätta dit det igen. Jag är pajasen på FH. Det har ni väl märkt? En
dag när jag beslöt mig för att vänta på
buss 175 som inte går så ofta, kom det
efter en halvtimme ett äldre par med
en liten hund. Denna hund ville hälsa
på mig. Hunden gav sig inte utan drog
allt längre in mot mig. Jag klappade
hunden som paret långt om länge fick
med sig. Det kändes så fint då jag mådde så dåligt. Hunden kände säkert av
det. Så rart det är när äldre människor
ännu är kära i varandra. Håller handen
som tonåringar. Det gör ont i mig då

folk finner varandra i min närhet. Man
sitter två och två. Att folk har vänner
och bästisar, familj och så är helt ok.
Det gör bara så ont att vara ensam.
Den 1 mars som är ett viktigt datum är
den dagen då Ulf skulle fyllt år. Så jag
drog till Fredenstorp med fastlagsbullar och firade hans födelsedag där hans
aska är begravd. Slut för denna gång.

Text: CICKY
Bild: MATTIAS VÄN

DÖDSÄNGELN

Döden är brutal.
Han tar personer utan pardon.
Att de närmaste lider bryr han sig inte om.
Dödsängeln hämtar hem unga, barn och åldringar.
Sjukdom, självmord eller ålderdom.
Det finns ingen återvändo när Dödsängeln är nära.

Text: CICKY
Bild: ELIN
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Insändare

“Landets snabbast växande folkrörelse” eller
snabbast växande masspsykos?

Citat av Al-Kinani aka Al-Jahiz från Basra, Irak, som upptäckte evolutionen 1000 år före Darwin & Mendel. Boktips i höger bild.

Till hösten får 7,5 miljoner rösta. Under Europas första demokrati, efter
franska revolutionen, slog liberalism
igenom för att ge frihet från diktatorisk monarkis förtryck. Vår planet
har 6 000 - 7 000 språk, 650 etniska
grupper (Harvard univ.), 193 nationer (som FN har erkänt) och de fem
största organiserade religionerna är:
kristendom, islam, hinduism, buddhism och sikhism. Kristendom hade
bara 41 % av dessa fem gruppernas
sammanlagda befolkning (Wikipedia
2020). Frågan är hur detta påverkar
ett parti som betonar radikal nationalism, som fick 7 500 röster i Lunds
Kommun 2018.
På s.k. Sverige”demokraternas” hemsida står det: “Vi välkomnar den som
bidrar till vårt samhälle, som följer våra
lagar och respekterar våra seder. Den
som däremot kommer hit och utnyttjar
våra system, begår brott eller utsätter
våra medborgare för fara är inte välkommen. ” Om vi fokuserar på “bidrar
till vårt samhälle”, blir frågan om drottning Silvia ligger illa till, eftersom hon
inte har betalat skatt under det halva
seklet som hon har bott här. Tekniskt
sett är kungen fast i ett bidragsberoende.
Med ”följer våra lagar” är det lätt att
förstå vad som gäller genom att läsa
Brottsbalken. Men när det står att respektera seder, vilka seder är det som
gäller? Formuleringen använder ordet
“och” vilket innebär att alla tre kriterierna (bidrar, laglydig och sed-följande)

är obligatoriska, så vad händer om man
betalar skatt och är laglydig men skippar sederna? När de säger att de välkomnar folk, betyder det ett medborgarskap eller ett välkomst-brev från SD
i brevlådan? Om man som nyanländ
följer lagen men inte följer seder, får
man då i ett framtida SD-styrt Sverige
ett varnande brev där det står att man
inte längre är välkommen, men får iaf
medborgarskap? Hur ska de tvinga nyanlända att följa seder; ska Brottsbalken utökas med förbud på att missa seder? Är det okej om en nyanländ följer
samernas seder istället?
Om SD ställer krav på att följa seder, har de bestämt sig för vilka som är
obligatoriska? Är inte ett allt för strängt
krävande av att följa seder ett hot mot
frihet? Nu kan man fråga sig varför jag
lägger så mycket fokus på slogans som
ändå är oskyldigt intetsägande; jag tänker visa vilka sprickor de har i fasaden.

Nation och natur

Ordet nation (och natur) kommer från
det latinska ordet ”nat” som betydde
födas, man tänkte att vissa kulturella
beteenden hos ett folk var medfödda.
Idag vet vi att kultur är inlärt (förutom
de SDare som tror på ”nedärvd essens”,
dvs rasbiologisk villfarelse), det är kanske därför SD sällan erkänner muslimer
som är integrerade. När Gina Dirawi
2015 var SVTs julvärd skrev SD-politikern Wigert Lindblom att ”Nästa Jul
med den här utvecklingen blir det förbjudet att äta skinka!”. Jag vill bemöta
Wigerts presumptiva okunskap med att
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det var Cafer Höyuk i östra Turkiet där
europeiska grisar först domesticerades.
Ingen SD-politiker som tjatar om
svensk kultur har ens kunnat ge en
hållbar definition. Vissa tycker att man
måste vara född i Sverige för att vara
svensk, men hur ser de då på drottning
Silvia, Mikael Wiehe och C. Vreeswijk?
Min poäng är att svenskhet och nationell kultur är långt komplexare än
mångas snäva definition.
Flera SDare har hyllat Trump, trots
att han är gift med en invandrare. Han
beskrev Corona-viruset som ”the Chinese virus”, ironin är att det var kinesernas kompass som möjliggjorde för
européer att segla till Nordamerika och
befolka det. På tal om narrativa fördomar: Tyskland är i realitet mer tättbefolkat än Kina.

En inbillad konflikt

Många SD-politiker verkar tro på något slags kosmiskt krig mellan midsommarstången och minareter. Efter
Andra Världskriget fick Frankrike
många muslimska nordafrikaner, Storbritannien muslimska pakistanier och
Tyskland muslimska turkar som slet
med svettiga flitiga karriärer för att
bygga upp samhället.
Varför ska minoriteter ständigt alieneras/förfrämligas? Glöm inte ironin
när en skinnskalle marscherar med
svenska flaggan; en duk utsmyckad
med en symbol från Palestina, för att
inte tala om att bomull började odlas i
Indo-Pakistan. Det var de svarta muslimska morerna som introducerade

Insändare
bomullen till Europa (Youtube: When
the Moors Ruled in Europe - Bettany
Hughes). Varken heliga Birgitta, Gustav
Vasa eller våra vikingaförfäder hade
sett den blågula duken eller ätit kokt
potatis på midsommar. Vissa nationalister har Tors hammare runt halsen för
att längta efter en tid utan mångkultur;
trots att vikingarna startade handel
med araberna. Den västasiatiske historieprofessorn och författaren Yuval
N. Harari (läs Sapiens) har sagt att det
finns inget mer nationalistiskt man kan
göra än att betala skatt. Har inte SD
stöttat sänkningar av skatter för höginkomsttagare, och vinster i välfärden
(som slösar skattepengar)?

Trygghet och godtyckligt betonade traditioner

SDs slogan är Trygghet och Traditioner, men vilka traditioner anser de vara
betryggande och vilka inte? För att inte
tala om former av dagens trygghet som
är uttryck för förändring. Det är en betryggande förändring att hustru-våldtäkt förbjöds 1965, och att Socialstyrelsen slutade klassa homosexualitet som
en sjukdom 1979. Hur många tusentals
svenska kvinnor har inte minskat kortisol och utbrändhet med indisk yoga?
En gång när jag var på ett yoga-pass i
Skåne spelades det en sång där det sades ”Om Shiva”, är detta enligt SD ett
brott mot landets seder (det är ju knappas Kebnekaise som mytologin påstår

att Shiva bor på)? Hur många bearbetar
inte ett traumatiserat sinne med terapi
från juden Sigmund Freuds arv (som
för övrigt kallade radikal nationalism
för kollektiv narcissism)? Alkohol är
ett arabiskt ord, det var muslimer som
uppfann teknologin för att destillera
alkohol, kom ihåg det när du spritar
händerna för att rädda våra liv från
virus (Youtube: Science and Islam, Jim
Al-Khalili BBC).
Precis som i alla kulturer är inte alla
grenar progressiva. Ett exempel är Saudiarabien som t.o.m har ett grövre förtyck av kvinnor än Iran. Jimmie skrev
i en artikel att han anser ”Islam vara
det största utländska hotet sen Andra
Världskriget”. Några år senare stöttade
han Sveriges försäljning av vapen till
Saudi-Arabien (sharias huvudmotor).
I förra valet 2018 sade han i SVT att:
“Sharia är inte okej!”. Borde inte han
vara den största motståndaren till vapenexport (i utbyte mot olja) om han
vill bekämpa sharia? Hur går detta kontraproduktiva hycklandet ihop? För att
inte tala om att fossila bränslen ger fler
klimatflyktingar, som SD inte vill ha.
I en partiledardebatt beskrev Per Bolund samarbetet mellan Moderaterna
och SD som ”Blåbruna”, Jimmie ilsknade till och frågade retoriskt om Per kallar honom för nazist. Jimmie är inte SDs
enda politiker eller enda medlem, trots
att han varit partiledaren sen 2005. Han
har ju själv talat om SDs hatsvans (eller
”hat-ryggraden” med tanke på omfattningen som gång på gång visats). I SDs

valfilm från 2018 visar Jimmie en video
som visar platsen där Akilov mördade
oskyldiga, detta hände 2017 och han
säger: ”terrorn har kommit till Sverige”.
Men Anton Lundin-Petterson mördade (Trollhättans rasifierade) barn redan
2015 (för att inte tala om 90-talets Lasermannen, eller senare Peter Mangs).
Detta visar att Jimmie ser liv med
mörkare hy som mindre värda (och
icke-muslimska förövare som mindre
essentiella och mer individuella), härmed är det inte bara journalister och
motstående politiker som är för långsinta mot SD, utan Jimmie som är rasistisk.

Från fragmenterad perception till helhetssyn

Det finns mycket fantastiskt med Sverige, så låt inte SDs förvirring dränka
vårt sinne och samhälle. Jag erkänner att SD-väljare inte är en homogen
grupp, men de röstar ändå för politiker
som bevisligen inte tror på allas lika
värda.
Ett ordspråk säger att “Vi ser inte skogen för vi stirrar på träden”, på samma
sätt ser vi ofta inte vår gemensamma
mänsklighet för vi stirrar oss blinda på
etnicitet eller hudfärg. Vi växer alla på
familjeträd som står i mänsklighetens
skog, med rötter som samlar näring
från samma jord (Rift-Valley).
Mvh/Akalas (Kingslee Daleys) svenska
fan.

”Frihet
Det är smärtsamt, men jag lider inte.
Lite som Pippis fräknar.
Eller som Buddhismens tanke om att inte träffas av
den andra pilen.”
/Rönn
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Torches of freedom

”Torches of freedom” var en fras som
användes till att uppmuntra kvinnor
under kvinnornas befrielserörelse i
USA under 1920–talet. Cigaretter var
beskrivna som symboler för frigörelse
och för jämlikhet med män. Cigarettbolag började selektivt marknadsföra
mot kvinnor i slutet av 1920–talet. År
1928 var George Washington Hill direktör för ett amerikanskt tobaksbolag som insåg en potentiell marknad.
År 1929 anlitades Edward Bernays,
som idag är ”fadern” till modern PR,
till en kampanj för att övertala kvinnor att röka och han påstod att cigaretterna var ”Torches of freedom”.
Som ett resultat blev cigarettnjutning
symbolen för kvinnlig självständighet och ett nytt steg i marschen mot
jämställdhet mellan könen. Bernays
anlitade kvinnor till att marschera
medan de rökte sina ”Torches of freedom” i en parad den 31 mars 1929 i
New York. Det blev en chock eftersom

fram till den dagen var kvinnor endast tillåtna att röka på vissa ställen,
till exempel i avskildhet i sina hem.
Tidigare var tobaksrökning ansedd
som en vana som var opassande för
kvinnor. Den allmänna opinionen och
viss lagstiftning vid den tiden tillät
inte kvinnor att röka offentligt. Kvinnors rökning var också ansedd som
omoralisk och vissa amerikanska stater försökte att förebygga kvinnor från
att röka genom att införa lagar. Under
1800–talet blev rökning en frihetssymbol för intellektuella och välbärgade
kvinnor, så kallade ”blåstrumpor”, som
kämpade för kvinnors rätt till utbildning.
Efter att en kvinna arresterats i New
York år 1922 för att ha tänt en cigarett
på gatan startades en kamp i USA om
kvinnors hälsa, identitet och beteende
genom att väcka frågor om vem som
kunde och borde röka. Så småningom
14

blev det en folkhälsofråga om att cigarettrökning var en ledande orsak till
dödsfall som kunde förebyggas. Det
skapade debatter om huruvida individer hade rätt att välja att göra något
som var skadligt. Genom historien har
amerikanska kvinnor kämpat för rätten
att rösta, lika lön och att kontrollera sin
kropp.

Lobbyism, feminism och klass

En internationell tobaksliga lobbade
för att få filmmakare att få kvinnor att
avstå från att röka cigaretter i filmer.
Kvinnor porträtterades som vanhedrande karaktärer och rökningen som
en omoralisk aktivitet och ett hot.
Under 1960–talet i USA spelade tobaksföretagen i händerna på den feministiska rörelsen. Återigen använde
tobaksföretagen idén om befrielse. De
intensifierande sin kampanj och använde sig av feminismens slagord till
fler kvinnliga rökare. Cigarettreklamen

TEMA: Frihet

utnyttjade kvinnors psykosociala behov och kopplade rökningen till både
jämställdhet och nöje. Denna marknadsföringsstrategi fungerade eftersom
en av tre kvinnor rökte. När hälsoriskerna med tobaksrökningen för kvinnor blev tydligare, såsom livmoderhalscancer, benskörhet och spädbarn med
låg födelsevikt uppstod det en klassklyfta i kvinnlig rökning som innebar
att kvinnor med högre utbildning och
högre inkomst minskade sin rökning.

Könsbaserad reklam

I Sverige började kvinnor att röka i
större utsträckning under 1950–talet.
Det tog ungefär 20 år för förekomsten
av tobaksrelaterad ohälsa att fördubblas. Under 1990–talet marknadsförde
tobaksbolagen kontinuerligt cigaretterna som ”Torches of freedom” och de
eftersträvade att expandera sina marknader runt om i världen. Varumärken
som Virginia Slims fortsatte att lägga
fram idén om modernitet och frihet
i marknader. Tobaksbolaget använde
det i sina bilder när de marknadsförde
cigaretterna specifikt på kvinnor. För
att få mer jämlikhet och befrielse. Tobaksbolagen annonserade till kvinnor
och visade symboler för uppåtgående
rörlighet, jämställdhet och frihet.
I över ett sekel har tobaksindustrin
använt könsbaserad reklam för att specifikt rikta sig till kvinnor. Metoderna
påminner om dem som använts i skön-

Globalt kan 12 procent av all
dödlighet bland vuxna, 30 år och
äldre, tillskrivas tobak. Kvinnor
som röker under graviditeten
riskerar att skada barnet och sig
själva. De sjukdomar som kvinnor riskerar är kardiovaskulära,
dvs hjärtinfarkt, stroke, kronisk,
obstruktiv lungsjukdom, luftvägssjukdom, tuberkulos och
lungcancer.
hetsindustrin. En taktik har varit att
framställa cigaretter för frigörelse och
jämlikhet med män, eller koppla ihop
tobaksbruk med att vara smal.

Effekter

Globalt dör ungefär 1,2 miljoner
människor av passiv rökning årligen.
WHO beräknar att merparten, 64 procent av dem är kvinnor. Under 2018,
var tobaksanvändingen för kvinnor i
WHO Europa regionen den högsta i
hela världen med 67 miljoner kvinnor.
Det har däremot minskat från cirka 77
miljoner under 2000.
Det uppskattas att det minskas ytterligare till cirka 63 miljoner. Frekvensen av rökning hos gravida kvinnor är

starkt förknippad med sociala hälsofaktorer, specifikt ålder och socioekonomisk status. Unga kvinnor, i de lägsta socioekonomiska grupperna, och
de med manuella yrken och de lägsta
utbildningsnivåerna är mer benägna
att röka under graviditeten.

Film och tobak

Det finns bevis för att människor med
högre nivåer av exponering inför tobak
i filmer tenderar att börja röka dubbelt
jämfört med de som är mindre exponerade för sådana bilder. Studier från
USA visar att ungefär en tredjedel börjar röka bland unga människor. Det
kan till viss del tillskrivas exponering
för rökning i filmer. Kvinnliga karaktärer som röker i filmer visas ofta som
glamorösa, moderna, coola och med
högre status. Tobaksindustrin vill få tobaksrökningen att bli normaliserande
och framställer det som mer utbrett än
vad det egentligen är.

TEXT: INGRID KLINK
BILD: ELIN NILSSON

Fredsintention med divestering!
Divestering är att inte investera i råolja och att sluta med
bilar som går på bensin. För kärleken till vår Moder Jord.
Svårare än så är det inte, det låter enkelt, men det är inte
simpelt: går vi ifrån krigen om råolja så försvinner många
problem, som t ex att folk uppenbarligen flyr från krig. Vi
krigar om råolja, och andra mineraler, som gas. Krig skapar
flyktingar, och klimatflyktingar, men det är orättvist att säga
att invandrare endast är ute efter Socialtjänstens pengar. Ty
när man hamnar i Medelhavet, med ens barn som drunknat
är man inte på betald semester, om man säger så.
Att divestera innebär helt enkelt, att investera i alternativ
till råolja, så som oljor av alger, som är lättodlade och finns
tillgängliga för marknaden. Det finns mycket pengar som
man kan tjäna på hållbarhet, det gäller att se till så att det
sker på rätt vis. Till exempel, så är det ju dumdristigt att tro
att ”vegetarisk” odling - majs, soja och palmolja - vore bra.
Dessa skapar bara mer regnskogsskövling.
Tänk själv. Vad kan du själv göra för Planeten, utifrån dina
egna förutsättningar? Som student som jag är har jag en stor
dröm, om att bli Ekoingenjör. Det finns många innovatio15

ner inom klimatet och klimatfrågan kommer att bli större
och större. Jag är väldigt glad att Greta Thunberg gjorde oss
upplysta!
Det finns så mycket kärlek, alla vill planeten väl. För mer
information om min fredsintention finns många matnyttiga
texter, om hur vi kan agera, istället för att reagera till exempel med klimatångest. Så jag hoppas på att kunna inspirera!

Text: EVA-CECILIA

TEMA: Frihet

Musik Non Stop
- drömmen om frihet

Det är för tungt.
Allt.
Livet.
Känslor.
Jag orkade inte mer.
Musiken blev min livlina. Livräddare.
(Ur 13 sätt att betrakta musik)
Musiken har en enorm betydelse i mitt
liv. Skulle bli knäpp utan den. Jag blir
”hög” av den. Musiken gick rakt in i
min trasiga själ. Alla sprickor blev hela
så länge låten var igång, så länge skivan varade. Sprickorna, de öppna såren
som såg ut som munnar, stängdes för
en stund.
När tystnaden kom var det iskallt
inom mig. Jag blir fortfarande rädd
och kall av tystnad. Sprickan öppnas
igen när den kommer. Om jag inte har
musik i närheten så måste Tv:n vara på
när jag är ensam. Det spelar ingen roll
om det är en film jag sett femtio gånger,
bara jag slipper tystnaden som skriker
åt mig. Den enda gången jag står ut

med tystnaden i bakgrunden är när jag
läser en bok och när jag skrev min bok
som du nu håller i din hand.

Livräddare

Kent blev och är fortfarande mina hjältar för alltid. Texterna är magiska och
satte sig djupt inom mig väldigt snabbt.
Som en gåta ibland, som man kanske
aldrig kommer att förstå eller klura ut,
men som gav så många möjligheter till
tolkningar. Jag lyssnade om och om
igen och hittade mitt liv i texterna. Efter varje nytt album längtade jag efter
nästa. Vilka ord skulle de använda för
min Verklighet som jag själv hade så
svårt att sätta ord på? Jag ville veta.
Jag minns när jag mådde som sämst
och inte berättade något för någon att
jag tänkte: Jag kan inte ta livet av mig
nu för Kent kommer ut med ny platta
om 4 månader. Det kanske låter helt
sjukt att tänka så, men så var det verkligen. Musiken har alltid varit en slags
livräddare på något sätt.
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Egentligen vill jag ha musik non stop
men allting har ett slut.
Hur man än vrider och vänder på allt
så blir det så.
En låt slutar efter några minuter, en
skiva slutar efter någon timme. En konsert slutar efter två timmar.
Dagar tar slut, nätter tar slut, livet.
Allting tar slut.
Ljudet blir svagare och svagare.
Ju mer jag tar mig därifrån.
Även om det är slut,
vill jag bara stanna där ute och
lyssna på det som får mig att bli lycklig
(Ur 13 sätt att betrakta musik)

Minnen

Det finns en nackdel med relationen
mellan mig och musiken. Det är att jag
förknippar människor eller händelser
med vissa låtar. Det kan vara positiva
händelser, men tyvärr så är de flesta
dåliga, hemska upplevelser. Det har till
och med gått så långt att jag inte lyssnar

TEMA: Frihet

på vissa låtar längre.
En del låtar jag hör i efterhand förknippar jag med en lukt av rengöringsmedel, rakblad och tunt bandage.
Hela Good Charlotte’s platta The
Chronicles of life and death förknippar
jag med en händelse som inte hände
mig, men som hände på min gymnasieskola. Brandlarmet gick på skolan.
Jag minns var jag stod, ute mellan en
ingång till skolan och en annan till ett
tryckeri.
Is anybody listening?
Can you hear me when I call?
Shooting signals in the air
’Cause I need somebody’s help
I can’t make it on my own
So I’m giving up myself
Is anybody listening?
Listening
(S.O.S, Good Charlotte)

har jag gått på 26 konserter med kent.
Som ni säkert förstår har jag gått på
samma konsert flera gånger. Jag har
följt dem till olika städer. Deras sista
konsert 2016 såg jag i Göteborg, Malmö, Karlstad och Stockholm. Avsked.
Sorg. Tårar.
Att få stå längst fram och hoppa och
skrika som alla andra fans och inte sitta
på någon himla ramp någonstans långt
bort hade jag älskat över allt annat. Jag
känner frustration, hat och ilska när jag
tänker på hur orättvist det är att aldrig
få den möjligheten. Någonsin.
På vissa ställen har det inte funnits
ramp alls och då har jag inte sett någonting. Då är det faktiskt bättre att se,
än att inte se.
På en arena jag var en gång fick den
som jag gick på konserten med, min
ledsagare (som i själva verket var en

En elev på skolan hade haft en kemilektion och någonting gick fel
och det blev en explosion. Han
förlorade några fingrar.
Jag såg det inte men jag hörde från
några som var i närheten när det
hände. Jag fick höra obehagliga
detaljer som att hans fingrar låg på
golvet. Detta minne fastnade med
Good Charlottes låt S.O.S.
När jag lyssnar på Breaking Benjamin kommer känslan tillbaka
från den sommaren då jag började
må riktigt dåligt. Den här musiken hänger ihop med det självskadebeteende som mer och mer
började tränga sig in i mitt liv. Det
började med ett rött streck som
nästan inte syntes på handleden,
men det skulle bli mer.
So sacrifice yourself, and let me
have what’s left.
I know that I can find the fire in your
eyes.
I’m going all the way, get away, please.
You take the breath right out of me.
You left a hole where my heart should
be.
You gotta fight just to make it through,
’cause I will be the death of you
(Breath, Breaking Benjamin)

Kentkonserter

Det har varit underbart att gå på dem.
Konserter överhuvudtaget är underbara att uppleva. Mellan 2002 och 2016

vän), inte sitta bredvid mig, utan en bit
lägre bort BAKOM mig! Skulle ni acceptera det? Gå på konsert och kompisen inte får sitta bredvid?
Det får bara vara rullstolar på rampen.
Handikappet skriker, river, slår sönder mig. Igen, igen och igen.

jag så innerligt att jag hade kunnat. Jag
tänker ibland:
Inte ens sjunga kan jag. Inte ens en
sångröst fick jag. I stort sett är hela min
släkt musikalisk, men jag fick inte den
genen jag önskar mest av allt att jag
hade fått. Tack så jävla mycket Livet
och Verkligheten!
Jag hör era röster nu igen som säger:
”Man kan inte få allt. Livet är orättvist.”
Jag vill inte höra, för de orden har jag
hört alldeles för många gånger. ”Man
kan inte få allt!” Nä, det kanske man
kan säga om man vill ha sol varje dag
eller mer pengar i plånboken. Men nu
handlar det om mitt liv. Alla får visserligen inte sångröst, men ovanpå allt annat som jag inte har fått känns det som
en fet smäll.

Dröm

I drömmen står jag på scenen,
jag sitter inte. Och jag kan dansa.
Jag ser det inom mig. Jag sjunger covers av alla möjliga artister
och grupper jag älskar. Drömmer
mest när jag hör en extremt bra
låt och jag känner det i mitt hjärta, i bröstet. Hög. Berusad.
Jag är inte speciellt känd, det är
inte mycket folk som tittar, bara
de jag känner. Men allt är helt underbart.
I en annan dröm så står jag i
en studio. En vacker studio. Med
gitarrer och mickar. Till och med
de där tusentals sladdarna som
fyller golvet är vackert att se på.
Står. I en studio. Med gitarrer.
Allt. I drömmen. Drömmen som
aldrig kommer att bli min Verklighet. Inte som jag vill ha den i
alla fall – stående, gående, hoppande upp o ner på samma ställe.
Om man ändå kunde styra över
livet. Längtar meningslöst. Jag
skriker. Drömmar skriker. Men skriken
är ljudlösa för dig.

Verklighet

Det händer ibland att jag drömmer om
att jag står på en scen. Jag kan sjunga
i drömmen. Jag kan inte sjunga i den
hårda onda Verkligheten. Det önskar
17

Text & bild: ELIN NILSSON

(Utdrag ur Genomskinlig grå av
Elin Nilsson)

Tobaksbruk med ett
folkhälsoperspektiv

Tobaksbruket är ett av de största folkhälsohoten i världen som dödar mer
än 8 miljoner människor per år i världen. Skadorna kostar cirka 9000 miljarder kronor årligen globalt vilket
är betydligt högre än intäkterna från
tobaksskatter.
Tobak består av torkade blad från
tobaksplantan och har använts av
människor under flera tusen år. Den
innehåller nikotin som är ett gift. Ren
nikotin är så giftigt att det är förbjudet. Nikotin kan tas upp i kroppen på
olika sätt, det vanliga är att man röker
eller snusar. När man röker når nikotinet hjärnan inom 10 till 20 sekunder.
Sammanlagt innehåller cigarettröken
drygt 7000 kemikalier, varav minst
250 är giftiga och 69 av dem är kända
för att orsaka cancer. Tobaksrökning
har identifierats som en riskfaktor för
minst 28 sjukdomar och infektioner i
andningsorganen. Tobak är farligast
på lång sikt. Det kan ta 25 till 35 år för

de allvarligaste skadorna att utvecklats.
Uppskattningsvis dör varannan rökare
i genomsnitt tio år i förtid.
De kända negativa effekterna är på
hjärta, kärl, kärlkramp, cancer i lungor, mun, luftstrupe, kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL). Den som röker ett
paket cigaretter om dagen jämfört med
de som inte röker är risken 15 gånger
högre att få lungcancer, 10 gånger högre att få KOL, 5 gånger högre att få
hjärtinfarkt före 50 års ålder, 3 gånger
högre att få hjärtinfarkt efter fyllda 50
år, 3 gånger högre att få lungcancer.

Hållbar utveckling

Världens ledare i Förenta Nationerna (FN) har enats om 17 globala mål
för hållbar utveckling som ska uppnås
senast år 2030. Tobak är ett av världens största hållbarhetsproblem och
motverkar samtliga av dessa mål. Tobaksindustrin använder sig av ”green
washing” som betyder att avleda fokus
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på de aspekter som innebär att tobak
aldrig kan bli hållbart. Här följer ett urval av de globala målen:

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande
Tobaksindustrin är ett av världens
största hot mot folkhälsan, och globalt
är tobak orsaken till död – och sjukdomsfall som går att förebygga. Rökning dödar cirka 12 000 människor i
Sverige varje år.
Mål 4 – god utbildning för alla

Tobak motverkar målet om god utbildning för alla utifrån ett konsumtionsperspektiv. Idag använder en tredjedel
av alla ungdomar i Sverige cigaretter/
snus innan de har tagit studenten. Användningen av nya nikotinprodukter
såsom e – cigaretter och vitt snus bland
unga har ökat dramatiskt under de senaste åren. Att exponeras för tobak i
skolan och utsätta sin hjärna för nikotin i tidig ålder ökar risken för psykisk

ohälsa och sämre inlärningsförmåga.
Alla barn har rätt till en skolmiljö som
främjar deras hälsa, skolresultat och
framtid.

Mål 5 – jämställdhet

Tobaksindustrin motverkar jämställdhet genom olika strategier för att rekrytera nya kunder bland kvinnor och
flickor. Tobaksföretagen har sedan
länge identifierat kvinnor och flickor
som viktiga målgrupper och tillväxtmarknad eftersom majoriteten av världens rökare är män.

Tobaksbruket i världen

Tobaksbruket är epidemiskt ett av de
största folkhälsohoten i världen. Det
finns hälsoexperter i världen som anger att tobaksbruket är den enskilt största förebyggbara orsaken till dödsfall i
världen.
Mer än 7 miljoner av alla dödsfall är
ett resultat av direkt tobaksanvändning
medan ungefär 1.2 miljoner är ett resultat av icke-rökare är exponerade till
andra-hands rökningen. Över 80 % av
världens 1.3 biljoner användare lever
i som i låg- och medelinkomstländer-

na. Kostnaderna för världens länders
hälsovård och produktionsbortfall av
rökning är idag cirka 9000 miljarder
kronor årligen, vilket är betydligt högre
än intäkterna för tobaksskatter som är
för åren 2013-2014 cirka 269 miljoner
dollar.

Tobaksbruket i Sverige

I Sverige beräknas tobaksbruket stå för
omkring 8 procent av den totala sjukdomsbördan. Sedan 2003 har andelen
dagligrökare halverats och idag är det
knappat en tiondel av befolkningen
(17–84 år) som röker dagligen. Det
finns skillnader i andelen som röker
bland olika grupper. 16 000 börjar röka
varje år, och rökningen skördar mer än
12 000 liv i Sverige. Det är fler än alkohol, narkotika, självmord, HIV/Aids
och trafikolyckor tillsammans.
År 2020 var andelen personer 16-84
år som uppgav att de röker tobak dagligen 7 procent både bland män och
kvinnor och har minskat i alla åldersgrupper. Det är nästan 4 gånger vanligare bland personer på förgymnasial
utbildningsnivå, drygt dubbelt så vanligt bland personer på gymnasial ut-

bildningsnivå och de med eftergymnasial utbildningsnivå röker minst. Den
totala kostnaden för tobaksrökningen
är över 31.5 miljarder kronor varje år.

Rökfritt i Sverige 2025

Sveriges regering har ställt sig bakom
målet om ett rökfritt Sverige 2025.
Målet innebär att andelen som röker i
befolkningen ska understiga 5 procent
år 2025. Detta initierades av tankesmedjan Tobaksfakta med ledning av
det internationella initiativet Tobacco
Endgame. Målsättningen är att organisationer, kommuner, landsting och
myndigheter ska arbeta för att minska
rökningen och dess skadeeffekter till
nära noll.

I lagboken finns ett stycke om frihet, man får tänka
och skriva fritt. En bra grundregel för att skriva här i
Sverige.
Frihet kan också vara att man som person kan resa
som man vill i landet med tåg och buss.
Själv gillar jag att resa till Göteborg, det är en frihet jag
har, resan tar cirka tre timmar med tåg.
När man kommer fram så finns det god mat och en
glädje i att åka spårväg inom Göteborgs stad.
Det finns länder som USA som har frihetsgudinnan
som sitt märke.
Frihet kan vara ett stort område som är bra för
människor som tycker om människor. / Diana.
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Text: INGRID KLINK
Bild: ELIN NILSSON

Sixteen ways to defend a walled city
- recension av K. J. Parkers roman

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.
– Abraham Lincoln
Orhan, son av Siyyah Doctus Felix Praeclarissimus, är en
överste i Roburimperiets ingenjörskår och en professionell lögnare och fuskare och har ett seriöst problem med
auktoritet. Denna bok handlar om hur huvudstadens och
Roburfolkets öde ofrivilligt hamnade på hans axlar.
För att göra skrivandet av recensionen enklare för mig
så ska jag dela upp boken i två delar: det positiva och det
negativa.

Det positiva

om några sidor för att kunna förstå hur bokens antihjälte
tänker.
Om ni är intresserade av en fantasybok med samma spydiga, sarkastiska, vassa samhällskommentarer som bara själva
britterna har bemästrat sen Shakespeare så rekommenderar
jag den här boken skarpt.
The decisions you make, and the actions that follow are a
reflection of who you are. You cannot hide from yourself.

Jag älskar den här boken. Orhan har Rowan ”Blackadder”
Atkinsons list och John Cleeses vassa tunga vilket gör honom till en roande berättare. Fast det som gör Orhan så fascinerande och roande som en karaktär är hans mänsklighet;
han må säga att han är en förrädisk ynkrygg som föredrar
fiender framför vänner, fast hans dåd säger tvärtom och precis som du och jag så känner han skuld, skam och ånger. Och
som jag har skrivit i en av mina tidigare recensioner: en stad
definieras inte av dess styre utan av dess folk.

Det negativa

Bokens humor och skämt är inte vidare skrattretande och
den har för lite action för min smak, men KJ Parker kompenserar det galant med en roande berättarröst från Orhans
synvinkel. Kanske det är min autism som talar men ibland
kan det vara svårt för mig att veta skillnaden när Orhan är
sarkastisk eller inte. Eller kanske för att jag växte upp som en
svensk och inte som en engelsman. Så det krävs att man läser

Text: WILLE
Bild: omslag pocketutgåva
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Dune

Författaren Frank Herberts kultförklarade roman Dune
är en odödlig science fiction-roman som har inspirerat
mängder av andra författare och filmregissörer.
Dune handlar om tre grupperingar som strider om herraväldet över ökenplaneten Arrakis där man får följa med huvudkaraktären med sin profetiska huvudroll. Helt klart lägger
man märke till att Frank Herbert har varit influerad av esoterisk mysticism, religion och politik. Detta märks ju längre
in i boken man läser.
Boken är skriven i en flytande form, med en detaljrik ton.
Händelseförloppen kan tyckas ibland bli för detaljrikt beskrivna, men med en god intention. Dune är med andra ord
inte en bok man snabbt bör genomläsa. En stor risk är att
sammanhangen i sin kontext tappar sitt fokus då.
Delar av de termer Frank Herbert använder i Dune kan
vara komplicerade om man inte har elementära kunskaper
inom de ovanstående områdena han varit influerad av.
För att kunna ge boken en rätt bedömning behövs en förkärlek till science fiction-genren. På så sätt kan man uppskatta
sättet boken är skriven på. Detaljrik, händelserik och i sin

futuristiska anda anar man en gnutta igenkännande klassiska teman som tex drama, tragedi m.m.
Boken är och lär fortsätta vara kultförklarad. Fler olika
filmvarianter av Dune har regisserats och tolkats olika beroende vilka regissörer som försökt avspegla bokens innebörd.
Men oavsett hur många filmvarianter av Dune det än må
göras, lär boken vara ovärderlig i sitt original. Ingen film kan
göra boken rättvisa….

Text: ALEKSANDER HELGESEN
Bild: Detalj från bokens omslag (utg. 90-tal)

Fontänbubbel - Torsdagar 14:00
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TEMA: Frihet

Slutstenen

Vad är en slutsten? Det är den sten
som håller ihop ett valv och alltid
är placerad i valvets mitt.
Vi kan alltså föreställa oss vad som händer när slutstenen bryts upp och hela
bron rasar samman. Vad är symboliken i att hela bron faller ned i förorenat
vatten? Förväntar sig globaliseringens
hängivna att slutstenen ”bitcoin” skall
kunna räddas?
De frackklädda pingvinerna är en
gammal illustration av människor i
position och makt att styra över andra
(penguin people).
Tyvärr har maktens företrädare under årens lopp blivit allt mer anonyma,
framför allt när det gäller det globala
penningflödet. Förespråkare för bitcoin (slutstenen), är skamlöst självsäkra i sin bedömning att bitcoin kommer
att vara den naturliga utvecklingen i en
globaliserad ekonomi.
Om den bedömningen även innefattar att all möjlig strukturell uppbyggnad
av ett demokratiskt samhälle omintetgörs, kan det inte förklaras med annat
än en monumental naivitet.

Den enes bröd...Den
andres bröd.

Konsekvenser av 30 års indoktrinering
av positivt tänkande som omvärderar
vår syn på begreppet frihet. Att påtala orättfärdigheter och oegentligheter
medför ofta att denne person blir kallad
cyniker av en annan person som känner sig träffad. Den som systematiskt
utsätter människor för orättfärdigheter
borde kallas cyniker, om syftet är att slå
vakt om sitt eget väl ve. Istället blir ofta
den som påtalar dessa förhållanden
kallad cyniker.
Är dessa nedanstående påståenden
nedtecknad av en cyniker eller någon
som försöker avslöja cynismen?
•
•
•
•

Frihet är att veta att allmänna ekonomiska försämringar inte drabbar en själv.
Frihet är att kunna bemöta människors oro för framtiden med ett
leende i mjugg.
Frihet är att ge av sitt överflöd i vetskap om att andra tar det påföljande ansvaret.
Frihet är att veta att egendom och
äganderätt kan omsättas och pantsättas för framtida behov.
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Frihet är vetskap om att egendom
är mer grundlagsskyddad än alla
andra sociala skyddsnät.
Frihet är att övertyga sina barn om
att den fria rörligheten över gränser är en möjlighet till självförverkligande.
Frihet är att tänka stort, vitt och
brett, men inte längre än näsan
räcker.
Frihet är att vara en del av ett inflytelserikt klientel.
Frihet är att inneha befogenheter
att utmäta människors behörigheter och värde utifrån ett specifikt
ändamål.
Frihet är att veta att inga repressalier väntar av ens värderingar.
Frihet är att kunna spela ut media
och socialt svaga grupper mot varandra utan att själv bli involverad.
Frihet är att vara en del av den nya
tidens tilldelningspolitik.
Frihet är att se omvärlden förfalla
från utsikten från sitt elfenbenstorn, i tron att tornet står pall.
Frihet är att presentera en ekonomisk kalkyl som slagit fel på 100
milj. sek. med ett leende och en
uppstramning av slipsknuten.
Frihet är att få välja meningsmotståndare man vill konfrontera.

Bild & Text: BÖRJE

TEMA: Frihet

Sinnlighet – Andlighet?

Redan från redaktionssammankomsten när temat diskuterades och sedan
bestämdes, framgick det att ämnet
kan få oändligt många infallsvinklar. Bara detta faktum och att alla är
välkomna att bidra med sin egen infallsvinkel, skapar en typ av FRIHET
som borde vara vägledande i de flesta
sammanhang. Vi blir anförtrodda och
får fria händer att tillsammans skapa en tidning utifrån våra egna förutsättningar… kan det bli mer frihet.
En annan typ av frihet som blir allt
mer svårtillgänglig, är möjligheten att
sortera i ett informationsflöde styrt
av algoritmer. Frihet finns inte i styrd
information och valfrihet, utan uppstår när en individ konfronteras med
något (någon) som väcker ett inre intresse och en känsla som inspirerar till
egentlig kunskap och engagemang…
frigörelse? Förmågan att sväva ut i ett
sökande efter en andemening i en tillvaro fylld av krav och marknadstänkande kan ses som ett utopiskt infall,
eller är det ett sökande efter ett sammanhang där friheten är frånkopplad
från algoritmernas övergripande styrmöjligheter. I en väl utvecklad intressesfär är algoritmernas värld en möjlighet till fördjupande kontaktnät. Ser
däremot att, i ungdomars perspektiv
på algoritmernas möjligheter, fram-

står ett flimmer av informationsflöde
med motsägelsefulla egenintressen.
Kunskap jämställs med information, upp till var enskild att sortera i.

Frihet i andra sammanhang

En skogspromenad i Revinge naturområde (en frihetskänsla i sig) men helt
plötsligt får jag höra en sommargylling
sjunga en strof, bestående av sex nästan
overkligt vackra toner. Det märkliga är
att de tre första tonerna går i moll och
de tre sista tonerna i dur… min tanke
försöker förstå varför en så vemodigt
vacker klang övergår från sorg till glädje. Finns det ett underförstått budskap
som bara jag ska uppfatta? En enda ton
(den sista som upphöjs till dur) gör att
dessa sex toner kan bli underlag för en
hel symfoni. Vad denna lilla anekdot
vill säga om frihet är kanske personlig,
men den vill också säga att gå genom
världen med öppna sinnen gör oss också mottagliga för intryck som förklarar
och ökar känslan av frihet.
Vi stannar kvar ett tag vid ett
mer sinnligt perspektiv på frihet.
Min hustrus förmåga att resa på en
kvadratmeter. Det kan kanske förklaras
av att hon vid tillfället studerade biolo-

gi och att hon alltid hade en lupp på sin
nyckelknippa. Vi sitter på en filt i en
hage någonstans vid Billebjers naturreservat. Hur som helst, hon börjar prata
om foto- och bildanalys vilket också var
ett av våra gemensamma intressen, när
hon plockar upp ett i min fattningsförmåga, fullständigt oansenligt grässtrå,
samtidigt som hon pratar om makrokosmos. Jag tror naturligtvis att hon
skall prata om bildanalys igen. Men
nej… hon sätter den oansenliga och
färglösa gräsblomman under luppen
och kallar den Vitgröe… ta en titt säger
hon. Jag ser… denna oansenlighet förvandlas till en vacker lilja. Frihet i detta
sammanhang är naturligtvis kopplat
till min egen upplevelse av att upptäcka
en värld som är fördold för vår normala betraktelseförmåga men som, med
en liten lupp avslöjar att makrokosmos
är en del av vår tillvaro. Frihetskänslan blir starkt kopplad till hänfördhet
som i sin tur kan inspirera till andra
viktiga val i livet. Nyckelordet i detta
resonemang är kanske ”hänfördhet”.

Text: BÖRJE

Åldrande och frihet

Jag tror att åldrande kan kännas som frihet.
Varje dag tar jag cykeln. Ofta ser jag unga människor som störtar fram i trafiken och verkar
tänka: Jag är ung. Jag är odödlig.
Mormor hade ljusgrått hår och fina lockar. Hon hade en liten burk med nålar och en speciell
vätska som hon använde för att lägga håret.
Jag ser TV-program om operationer. Vissa vill ha en större eller mindre näsa och perfekta
ögonbryn och ett par rejäla plastrattar.
Som om rörelser eller ansiktsuttryck inte spelar någon roll.
Frihet kan vara att cykla hem en eftermiddag men samtidigt är jag nojig. Rädd för att trilla av
cykeln eller ramla framför en buss.
Och det finns påtända, onyktra bilförare. Det var ett helvete att vara ung.
Och jag borde ha tänkt mig för. Förhoppningsvis har man lärt sig något, t ex att kunna skilja
ett falskt leende från ett äkta.
Text: JENNY O
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KIDNAPPNINGEN DEL 3

Bild: Elin

Det hade gått några dagar och jag mådde rätt bra. Jag tänkte
göra min specialare till lunch. Quornfärs med tomat, gurka,
ingefära, curry, mango och vitlökspasta. Tillsatte olja i wokpannan. Stekte curry och ingefära ett par minuter. Sedan
rörde jag ner alla ingredienser. Satte på locket på woken och
stängde plattan. Satte min äggtimer på tio minuter.
Katterna ville ha mat så jag gick åter in i köket. Det var då
jag lade märke till hur det stank vitlök. Jag hade svårt att andas. Jag gick till datorn och loggade in på fejan för att spela
spel. Timern ringde och jag gick och hämtade maten.
Det luktade så starkt av vitlök så min näsa sved. Jag tog in
maten till datorn. Tog mina två Metformintabletter mot diabetes. Sedan högg jag in på maten. Efter en tugga kändes det
som jag hade fått brännsår på tungan och ända ner i halsen.
Det sved även i magen. Detta kändes inte alls bra. Vad tusan var fel? Då mindes jag sticket av ett vasst föremål då jag
ramlade ner genom luckan. Hade Stor-Vampyren gett mig
en spruta? Så nu tre dagar senare mår jag plötsligt så dåligt.
Jag slängde maten. Gick sedan och satte mig vid datorn
igen. Kollade upp vampyrvirus. Jag hittade det och kom till
en mysko sida. Admin för sidan kallade sig för Van Helsing.
Jag fann kontaktinfo till denne person: van.helsing@vampyria.com. Det fanns även en länk till Fejan. När jag klickade
på länken dröp det blod. Ruggigt värre! Sidan på Fejan var
väldigt cool. Goth till hundra procent. Jag sände ett meddelande till Van Helsing. Jag skrev att jag befarar att jag har fått

ett vampyrvirus. Önskar hjälp omgående.
Jag loggade ur och kollade film på Netflix. Så plötsligt badade rummet i solljus. Jag vräkte mig upp och drog för min
gardin. Solljuset hann träffa min arm. Ett stort sår som värkte och pulserade. Jag tog på min smärtlindrande salva. Jag
började även må dåligt av alla kors och gudabilder jag hade
utspritt i lägenheten. Jag tog på tjocka handskar för att kunna plocka bort allt. Slängde in sakerna i rummet närmast
köket och stängde dörren.
Det kändes lite bättre. Där satt jag nu och mådde allt sämre. Jag började mer och mer förvandlas. Jag befarade katternas liv. Tog min mobil som var fulladdad. Packade väskan
med vatten och mat jag kunde äta. Tog även med en filt. Jag
begav mig till skogen. Väntade på att Van Helsing skulle
höra av sig.
Jag fick vänta ett par timmar innan han ringde via Messenger. Vi pratade ett tag. Han skulle sända en av sina medarbetare för att hämta upp mig. Han hette Zonk. Jag uppgav
min plats. En svart truck med svarta rutor syntes genom träden. Det ringde i mobilen. Jag är här nu, sade rösten. Jag har
fått order att hämta upp dig.
Jag kröp fram och satte mig i baksätet. Vi for i hög fart
mot högkvarteret. Tiden var emot mig. Jag hade börjat få
huggtänder. Det visade sig att högkvarteret låg många mil
från Dalby.
Resan tycktes ta för evigt. Jag var så hungrig. Inte på mat
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utan på blod. Jag skulle precis attackera Zonk då han sprejade ett medel mot mig. Detta medel tog bort smaken för blod.
Vi hade anlänt vid högkvarteret. Zonk ledde in mig till Van
Helsing. Där i det dova ljuset stod en man med långt svart
hår klädd i svart.
Rena Goth-varningen. Van Helsing tilltalade mig med
mörk röst. När han reste sig från fåtöljen och kom fram till
mig såg jag att han hade isblå ögon. Van Helsing förklarade
hur han hade tänkt hjälpa mig. Han hade framställt ett botemedel mot vampyrviruset.
Han sade åt mig att ta plats i fåtöljen. Han frågade mig om
min blodgrupp. Jag sade vilken jag hade. Bra immunförsvar,
svarade han. Så satte han sprutan i armen. Han sade att jag
kan bli lite yr efter injektionen. Vila nu en stund sade han.

En halvtimme hade passerat. Jag mådde hur bra som
helst. Mina huggtänder var borta. Såret på armen var borta.
Jag permanent återställd denna gång. Van Helsing sade till
Zonk att kära mig hem och se till att jag komma säkert hem.
Van Helsing ville hålla kontakten ifall något skulle uppstå.
Jag gillar dig, sade han. Det är något speciellt med dig.
Som om vi har mötts tidigare.
Jag kände samma sak. Vi höll kontakten på Messenger
och träffades av och till. Allt hade slutat så bra tack vare
Stor-vampyren. SLUT!

Text: CICKY, 13 sep 2021

Frihet för mig är
att gå barfota i
sommargräs.
/Karin H
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TEMA: Frihet

Frihet

Få begrepp är så omtvistade som just frihet. Efter år- oss när vi var små, och därmed inte lät oss göra vad vi ville
hundraden, rentav årtusenden, har människan fort- på ren impuls. Hur fria och oberoende hade vi i så fall varit
idag? Och för att även vuxna människor ska kunna göra akfarande inte lyckats enas om dess innebörd.
Filosofen Isaiah Berlin presenterade i en skrift från 1958
två frihetsbegrepp som står i viss kontrast till varandra: det
negativa vs det positiva. Det negativa frihetsbegreppet kan
sammanfattas som frihet från. Hit räknas saker som frånvaro av tvång eller annan påtvingad inblandning i den enskildes liv. Det är i praktiken detta frihetsbegrepp som varit
centralt under den liberala demokratins uppkomst.
Det positiva frihetsbegreppet kännetecknas däremot av
frihet till. Vad som här brukar åsyftas är medel för att kunna
få kontroll över sig själv; att kunna vägledas och styras av det
egna förnuftet. Detta kan tyckas likartat med tidigare nämnda negativa frihetsbegrepp. Vi strävar väl ändå alla efter att
bli mer förståndiga och upplysta genom vår frigörelseprocess? Riktigt så enkelt är det dock inte.
Ett positivt frihetsbegrepp har ofta använts i syfte att motivera andra att göra stora uppoffringar i syfte just att frigöra dessa individer. Ty människor förstår inte alltid sitt eget
bästa. Denna hållning att ”jag vet bättre vad du behöver för
att bli en fulländad person än vad du själv vet” är i själva
verket uttryck för en väldigt långt gående paternalism och
kan rentav användas för att legitimera ett väldigt långt gående kontrollsamhälle, vilket rimmar väldigt illa med krav på
individuell autonomi och frånvaro av tvång.
Kan vi härmed dra slutsatsen att det positiva frihetsbegreppet helt enkelt bör förkastas? Nej, inte nödvändigtvis.
Bara en sådan sak som att de flesta av oss som är vuxna idag
är tacksamma för att vuxenvärlden satte tydliga gränser för

tiva, medvetna val så måste vi ofta på förhand ”tvingas” sätta
oss in i vad dessa val innebär.
Det stora problemet kännetecknas av risken för godtycke.
Argumenten för att vi bör begränsa vår valfrihet för ett
högre syfte är många gånger just godtyckliga. Visst kan vi
acceptera punktbeskattning av tobak, men varför ska inte
snus omfattas när cigaretter gör det? Visst kan vi acceptera
att våra behov av att använda naturens resurser får stå tillbaka i ambitionen att skydda naturen från att skövlas, men
skall vi för den sakens skull känna oss tvungna att avstå från
att flytta ut till en strand där det inte föreligger någon risk
för miljöförstöring? Och inte minst: Visst kan vi under en
begränsad tidpunkt inom en pandemi acceptera att vi helt
enkelt får avstå en del krogbesök, biblioteksinträde, psykiatrimottagning osv, men att människor klättrar på varandra
på stora köpcentrum har däremot ringa effekt kombinerat
med att detta är en naturkraft som är omöjlig att stoppa?
Dessa exempel, hypotetiska såväl som sanna, är dock föga
motiverade utifrån främst en frigörelse-doktrin, men belyser
i vilket fall som helst just den godtycklighet som ofta genomsyrar beslut en fattar för andra att rätta sig efter. Samtidigt är
ingen människa en öde ö, vars enda syfte är att ”skydda sina
intressen” från andra. Garanterat mår vi som bäst när våra
positiva och negativa friheter är i harmoni med varandra.

Text: OLOF KÄLLÉN

Ingen är helt fri
Vad är egentligen frihet? Är det att slippa alla former av förtryck och krav? Eller är det att inte ha några skyldigheter alls
utan bara en oändlig massa rättigheter där man inte behöver
ta någon hänsyn till någon eller något - vare sig till samhället, naturen eller till andra människor? Jag vet inte, men jag
tror inte att någon människa är helt fri och jag tror att det
nog är rätt bra att det är så.
Vi föds alla med olika grundläggande behov som vi måste
tillgodose vilket gör att vi aldrig kan bli fria. Vi kan ju inte
välja att vara utan exempelvis mat, dryck, tak över huvudet
osv. Dessutom behöver vi få kärlek, gemenskap och möjlighet till självförverkligande, tillgång till sjukvård, skola och
omsorg och möjlighet att använda vägar och kommunikationer mm. Men detta har ett pris och det gör att vi tvingas
att underordna oss lagar och regler och tvingas avtala bort

delar av vår frihet till arbetsgivare, uppdragsgivare och hyresvärdar m.fl.
Dessutom föds vi in i ett samhälle som har vuxit fram under tusentals år och där redan olika rättigheter och skyldigheter, lagar och regler gäller. Vissa av dessa kanske vi i någon
mån kan vara med och påverka men det mesta är sådant
som vi måste acceptera och efterleva. Vi kan visserligen bryta mot regler och föreskrifter men inte, hur gärna vi än vill,
ställa oss helt utanför samhället.

Text: MALOU
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Nu är jag

På Frihet

Jag är förbannad på att många tar friheten för självklar. Den är något som vi måste vårda ömt. I många länder kämpar
folket fortfarande för att få någon form av frihet. Många tror också att det handlar om total frihet. Det är det inte, det är
frihet under ansvar. Frihet betyder inte att du är fri att bete dig hur som helst i vårt samhälle. Det enda undantaget är när
det gäller mig.
Jag är också förbannad på folk runt omkring mig som tycks tro att de har frihet att säga emot mig. Det går absolut inte för
sig. Jag har ju alltid rätt och vet mest. Jag har också rätt åsikter om allt.
Jag är förbannad på att en del idioter anser sig ha friheten att skriva vad f*n som helst på nätet. Att hota folk och kränka
folk på nätet är lika olagligt på nätet som i verkliga livet. Det enda undantaget är om det är jag som är förbannad.
Jag är förbannad på alla män som tror att de har frihet att behandla kvinnor hur som helst. Misshandla och kränka kvinnor är inte okej. Inte heller att psykiskt misshandla dom, få dom att tro att de är värdelösa. En man som vill vara en riktig
karlakarl, tar hand om sin kvinna och vördar henne ömt. Här finns det inga undantag, inte ens för mig.
Jag är också förbannad på att det finns folk som tror att vi har total åsiktsfrihet och tryckfrihet. Det har vi inte. Är det
inte samma åsikt som min, så är det inte okej att varken uttrycka den eller att trycka den. Det är ju allmänt känt att mina
åsikter är de rätta.
Jag är förbannad på att vissa ledare i världen tar sig friheten att gå in i ett annat land och tycka att det tillhör deras eget
land. Sådana ska stängas av från alla internationella samfund. Stå upp för ert land.🇺
Jag är förbannad på att det finns folk som tror att frihet är det bästa som finns. Nej, det bästa och det enda som fungerar
är en diktatur, där jag bestämmer. Jag är väldigt förvånad att inte folk har insett det vid det här laget.
Jag är förbannad på att denna j*vla depression inte släpper taget om alla oss som drabbats av den.
Jag är också förbannad på att alla är så j*vla förbannade hela tiden. Lugna ner er för
h*lv*te.
För övrigt anser jag att spårvägsbeslutet ska rivas upp, inte gatorna.

MED VÄNLIG HÄLSNING/TONY
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TEMA: Frihet

Är man fri i ett samhälle
(med lagar)?

Man är fri när man har obegränsat
med pengar för då kan man köpa
allt man vill ha. Frihet har ingenting med politik att göra om detta
inte handlar om att inskränka friheten.

sig som normalt folk - annars så är
samhället en djävla cirkus och en galen
rövarhåla med patrask där dom behöver hjälp av polis och tvångspsykiatri
på internerande institutioner.

Det finns ingen frihet i ett politiskt system. Människor, som personer, skall
kontrolleras och styras där lagen aldrig får brytas. Det finns ingen frihet
med ansvar om man handlar utan lag,
då uppfattas man som tokig och dum
i huvudet. Den moderna liberala friheten som finns i världen idag har att
göra med att människor är myndiga
vid 18 års ålder. Om man är myndig
skall man passa sig för att inte göra
fel och duga till anpassa sig själv efter
omständigheter. Du blir galet fri när
det inte finns begränsningar som fartbegränsningar, jamen man ska få lov
att dricka så mycket öl och alkoholläsk
man vill! Ibland vill man få lov att vilja
vara full och köra.
En myndig människa, som person,
måste och skall bete sig vuxet och bete

Är man dum i huvudet och en galen
psyksjuk person så har man en personlighet som man får skylla sig själv
för att vårda och ta hand om därför att
du faktiskt fick frihet under ansvar. Du
får faktiskt inte vara en person med en
hjärna som inte fungerar normalt, för
det blir som en saga och ett skådespel
på riktigt. Du spelas upp som en riktig roll i samhället och då får man inte
vara dum. Alla samhällsmedborgare är
skyldiga inför staten säger dom; men
är det sant egentligen? Vad innebär det
att vara fullt ut en samhällsmedborgare i en stat i dag? När det kommer till
nationalitet och medborgarskap så är
skillnaden att nationalitet är landet och
orten där man är född, eller kristet döpt
i en kyrka. Medborgarskap betyder att
man fullt har politisk och juridisk rätt

Skuld eller förmån?
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i en stadskommun som stat och inte
nödvändigtvis nationalstat, man har
borgerskap i och tillhör en viss stad.
Att vara myndig betyder att man
får lov att ingå kommersiella avtal om
pengar. Det sägs att det finns avtalsfrihet i landet Kingdom of Sweden, men
är det sant?
Kan man välja att avstå avtalet om
att sitta i fängelse då det faktiskt kal�las för fängelsekund? Man är gäldenär
för sina handlingar och förmånstagare
i sitt namn. Sanningen är att staten har
skapat ett företag i det namnet som föräldrarna döpte sitt barn till.

Text: MIKAEL
Bild: ELIN NILSSON

ICKET ÖGONBLICKET ÖGONBLICKET ÖGONBLI
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