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Redaktionen har ordet
Demokrati och digitalisering väcker tillsynes starka känslor, om vi ser till de 
texter som finns i Fontänbladsnumret du har framför dig. Speglar de allmän-
na uppfattningar? Eller snarare vår redaktions sammansättning? Känner du 
igen dig i de åsikter och vinklar som presenteras, eller får de dig att sucka och 
blicka upp mot skyn, i saknad av meningsutbyten med någon utanför detta 
och dig? Skribenterna har ofta bestämda åsikter, digitaliseringen är av ondo, 
eller av godo. Eller så har den klart avgjorda goda och onda sidor. Demo-
kratin kan uppfattas vara under attack, eller att den kanske i realiteten inte 
existerar mer än som opålitlig chimär, döljandes suspekta krafter.

Önskar skribenterna tydligare gränser, mot det gränslösa en digital värld 
kan ses representera, eller mot det gränslösa i rörigheten och föränderlighe-
ten och byråkratins trassel en demokrati innebär? 

Är det överhuvudtaget möjligt? Kan vi begränsa det gränslösa? Kan vi 
styra eller stoppa utveckling? Kan en annan väg vara att våga se världen och 
mänskligheten som mer nyanserad, att gränslöshet och hejdlöshet är en del 
av mänsklighetens, så väl som universums, förutsättningar och avgörande 
ofrånkomliga utgångspunkter – kanske även potential och fördelar?

//Redaktionen

Omslag:
Maja Friang
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Vi alla vet vilket dåligt rykte psyki-
atrin har. Speciellt kring psykiatri-
akuten. Man läser ofta om alla då-
liga bemötanden. Nonchalanta och 
högfärdiga läkare, misstroende från 
sjuksköterskor och okunniga skö-
tare. Man läser skräckhistorier om 
psykiatriavdelningar där det sker 
tvångsmedicinering, isolering och 
näst intill psykisk misshandel. Att 
man inte får gå ut eller ha kontakt 
med närstående. Dessa historier är 
säkert sanna, ska absolut lyftas och 
inte förminskas. Allt detta negativa 
man läst orsakade, för min del i var-
je fall, att jag sökte hjälp alldeles för 
sent. Jag var helt ärligt otroligt rädd, 
nästan skräckslagen, för att söka mig 
till denna del av sjukvården. Jag kan 
omöjligt vara ensam om att känna så. 
Därför vill jag lyfta mig egen erfaren-
het av att bli inlagd på en psykiatrisk 
avdelning.

Dagen för min del började med ett 
möte med min psykolog som vi kan 
kalla Martin. Jag fick i tonåren en Adhd 
diagnos som inneburit att jag har haft 
en regelbunden kontakt med en psy-
kiatrimottagning, där vi beslutade att 
jag skulle göra vidare utredningar för 
andra psykiatriska diagnoser. Ett beslut 
som jag själv var positiv till och jag blev 
skickad till en psykolog där jag bad en 
nära vän att följa med som mentalt 

stöd. Första mötet diskuterade vi min 
problematik och psykologen bad mig 
att komma tillbaka dagen efter. Han 
var tydligt orolig. Dagen efter fortsat-
te vi på det samtalet vi hade haft dagen 
innan och hans oro växte. Jag öppnade 
mig om självmords- och intrusiva tan-
kar. Jag berättade om tidigare trauma 
och dissociationer. Jag berättade om en 
traumatisk barndom och mina känslor 
gentemot mig själv. Inget av detta är 
något jag egentligen diskuterat tidigare. 

I mitten av mötet under kartläggning 
av en potentiell PTSD-diagnos frågade 
han mig rakt ut om de behövde vara 
oroliga för mig. Min vän slängde en 
bedjande blick på mig, att vara öppen 
och ärlig med mitt mående har aldrig 
varit min starka sida. Jag bröt ihop och 
svarade att jag inte kunde svara nej på 
den frågan. 

Första mötet
Med sällskap av Martin som jag under 
dessa två dagar utvecklat ett förtro-
ende för gick vi tillsammans över till 
psykakuten. Han gick in till personalen 
och hade någon form av överlämning 
och förklarade situationen. Jag var liv-
rädd. Där satt jag i psykakutens vänt-
rum, ett ställe jag undvikit som pesten 
och inväntade bedömning. Det kändes
som om all personal som gick förbi 
hade skygglappar, ingen tittade direkt 
på mig. Martin kom tillbaka efter över-

lämningen och frågade om jag ville 
att han skulle vänta kvar med mig. Jag 
tackade nej, min vän var med mig och 
någonstans visste jag att det inte fanns 
mycket mer han kunde göra för mig 
där och då. Han dubbelkollade om det 
var okej att gå och jag bekräftade än en 
gång. Här var iallafall en person som 
genuint verkade bry sig. Jag var dock 
stensäker på att han skulle vara ensam 
om det, jag hade ju läst om allt det ne-
gativa så många gånger. 

Inläggning
Efter samtal med sjuksköterskor och 
läkare blev beslutet att jag skulle läggas 
in. Först för observation på grund av 
akuta suicidtankar. Väl på rummet togs 
min telefonladdare, nycklar och allt 
annat i min ryggsäck som kunde an-
vändas för att skada mig själv. Duschen 
hade ingen duschslang, det fick man 
fråga om när man skulle duscha. Det 
var dock det sista jag tänkte på. Det-
ta ställe var ju precis som jag läst om. 
Mina tillhörigheter togs ifrån mig och 
det blåa patientbandet om handleden 
lös som en neonskylt att jag faktiskt var 
inlagd på psyk.

Omhändertagande
När den värsta chocken hade lagt sig 
lämnade jag rummet och satte mig ute 
bland skötarna. Jag var förvånad över 
deras varma omhändertagande. Ingen 

Psykiatrin - behöver man 
vara rädd?
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press på att berätta något jag inte ville 
men väldigt tydliga med att de fanns 
för mig om jag ville prata. Jag hade 
massa frågor om hur saker fungera-
de eftersom det var första gången jag 
var inlagd och de svarade alla med ett 
väldigt tålamod. När min självbild för-
vreds av situationen jag befann mig i 
fanns de där och försäkrade mig om att 
jag fortfarande var samma människa. 
Att vara hos dem var inte annorlunda 
från att vara inlagd på sjukhus efter 
en operation, smärtan satt bara på ett 
annat ställe. Två dygn låg jag på obser-
vation innan jag förflyttades till en mer 
öppen avdelning.

När jag förflyttades blev jag än en 
gång väl omhändertagen. Jag fick ett 
rum, en rundvisning och blev tilldelad 
en sjuksköterska. Jag fick information 
om när maten serverades, hur utevis-
telse fungerade, gällande besök samt 
vilka aktiviteter man kunde delta i 
om man ville. Allt kändes nytt, ovant 
och läskigt, men än så länge hade jag 
inte stött på någon som var högfärdig, 
misstroende eller inkompetent. 

Min läkare var jag inte särskilt impo-
nerad över. Han verkade stressad och 
något osäker, vi kallar honom Anders. 
Anders var en AT-läkare som gjorde 
sin psykiatri-rotation på avdelningen. 
   
Oväntad frihet
Det innebär att innan han tar beslut 
måste han gå igenom det med en spe-

cialistläkare inom psykiatrin vilket 
kändes tryggt. Han kunde inte ta rent 
absurda beslut utan att gå igenom det 
med någon som har mer erfarenhet. 
Anders var egentligen inte otrevlig på 
något vis men vi hade inte riktigt sam-
ma syn på saker och ting. Efter mina 
läkarmöten hade jag samtal med an-
tingen min sjuksköterska eller en skö-
tare, jag fick själv välja vem jag ville 
prata med vilket var skönt. Även om vi 
inte hade bokade tider besökte Martin 
mig nästintill varannan dag under min 
vårdtid bara för att titta till mig. 

Det beslutades att jag fick lov att gå ut 
på egen hand. Jag skrev bara upp mig 
på en tavla när jag gick och när jag för-
väntades vara tillbaka. Ville jag gå på 
permission var det helt okej med anhö-
rig eller en vän, de vill bara veta vem 
jag var iväg med, när jag gick och för-
väntades vara tillbaka samt ett nummer 
de kunde ringa om jag inte var tillbaka 
när det var avtalat. Allt detta kändes 
rimligt och det var en frihet jag inte alls 
förväntade mig.

Inga fördomar
Två veckors tid var jag inlagd, och inte 
en enda gång råkade jag ut för de fa-
sansfulla fördomarna jag hade. Hade 
jag bara inte varit så rädd för att söka 
denna hjälp kanske jag inte hade blivit 
så dålig som jag var. Inte behövt sitta 
i så många år och övervägt att avsluta 
mitt liv.

När jag blev utskriven fick jag upp-
följningsmöte både med Martin och 
min läkare på mottagningen. Alla jag 
stötte på var förstående och man märk-
te att de ville väl.

Psykiatrin har massor av saker de 
kan förbättra men samtidigt får vi inte 
glömma de upplevelser som faktiskt är 
positiva. Det är lätt att ge väldigt myck-
et ris, men vi är inte lika bra på att ge en 
ros, så det är det jag vill göra. Psykiatrin 
är inte farlig, den behöver inte vara läs-
kig, och man ska absolut inte vara rädd 
för att söka den hjälp man behöver. 

Text: ANONYM

Nytt event i Sverige
Jag kom till Sverige för tjugo år sedan. Jag hade hört och läst om Sverige när det 
gällde industri, jordbruk, socialtjänst för föräldrar och barn, skydd av kvinnor 
och särskilt de många möjligheter de gavs att påverka det svenska samhället. 
För några månader sedan såg och hörde jag i nyheterna om Rysslands ocku-
pation av grannen Ukraina, under ledning av Putin, Stalins blodiga barnbarn. 
Ukraina är ett fredligt land och medlem i FN och Stalins barnbarn angrep lan-
det, skadade dess folk och hotade Europa. Detta genom att använda sin militä-
ra arsenal och stänga gasledningen som matar de europeiska länderna. Dessa 
har minskat sin elanvändning sedan första och andra kriget. Sverige brukade 
producera energi av sopor och det matade några europeiska länder. Nu har Sverige 
börjat minska energitillverkningen.

  Text: SELMAN
Bild: R.RIBOHN



6

Flygskam

Det finns de som säger att flyg-
industrin gör stora och negativa 
klimatavtryck. Jag säger att de har 
fel, flyg är miljövänligt och också 
en nödvändighet för våra ekono-
mier. 

Enligt dokumentären Congestion in 
the sky förbrukar flygplan stora mäng-
der bränsle. De nämner att under en 
tur- och returresa mellan New York 
och Heathrow förbrukas lika mycket 
bränsle på en dag som en stor bil för-
brukar på ett år. Men då ska man kom-
ma ihåg att i en bil kan kanske fyra eller 
fem personer resa, jämfört med de 60-
200 personer som reser i ett flygplan. 
De räknar med resvägen ”över Atlan-
ten”, men samma sträcka med bil Lon-
don-New Dehli spyr i verkligheten ut 
mer än dubbelt så mycket utsläpp av 
växthusgaser som motsvarande flyg-
trafik London-New York. Men genom 
att bara nämna resplanen London-New 

York antyder de att man inte kan göra 
en sådan jämförelse, även om man kan 
och bör göra det. 

Nu finns det även andra utsläpp, än 
den förmodade klimatförändrande 
koldioxiden, som flyget släpper ut. Jag 
listar kväveoxider, oförbrända kolväten 
och kolmonoxid. Om bilar släpper ut 
dessa ämnen eller andra giftiga ämnen 
i jämförbar omfattning återstår för dig 
att ta reda på, men de släpper i alla fall 
ut samma sorts restprodukter som fly-
get. 

Bränsleförbrukning
Men vilken typ av flygplan, vilka för-
seningar och vilken procentandel pas-
sagerarbeläggning anspelar dokumen-
tären på när man jämför flygplanets 
bränsleförbrukning med bilens? Det 
gör stor skillnad. Globalt beräknas fly-
get stå för cirka 3,5 procent av männ-
iskans totala bidrag till växthuseffek-
ten. Sedan 1970-talet har flygmotorer 

minskat mängden giftiga kolmonoxid-
utsläpp med 80 procent och kolväten 
och partiklar med 60 procent. Men 
inte koldioxidutsläpp som åtminstone 
delvis tas upp och omvandlas till kol-
hydrater av växter. I de modernaste 
motorerna har även utsläppen av kvä-
veoxider minskat med 30-40 procent. 
Flygplan har en relativt lång livslängd, 
20-30 år, så man får räkna med att det 
kommer att ta lång tid för den nya tek-
niken att slå igenom på marknaden.

Om jag flyger från JFK flygplats i 
New York till Stockholm Arlanda i ett 
Boeing 777-300 (medelstort plan med 
28 år i trafik 2022, men modellen 300 
har 19 år i trafik) så förbrukar jag 158 
kg bränsle vid en 90 procents belägg-
ningsgrad. Grovt sett kan det jämföras 
med cirka tre fulla tankningar av ben-
sin i en stor bil, enligt Transportstyrel-
sen. Tre fulla tankningar med lite mer 
än 50 liter per tankning i en stor bil för 
mig och tre andra vuxna skulle ta oss 
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~1,500 km landvägen. Samma mängd 
bränsle tar mig (och bara mig) över 
3,200 km till New York med ett flyg-
plan. Det är två gånger effektiviteten 
för bilen (förutsatt att bilen har en fö-
rare och tre vuxna passagerare) jämfört 
med flygplanet och om flygplanet har 
en passagerarbeläggning på 90 procent. 
I verkligheten har en bil ofta inte tre 
passagerare utan kanske bara en förare 
på väg till och från jobbet, och då är en 
Boeing 777-300 med 90 procents be-
läggning två gånger så bränslesnål som 
en bil, och därmed i teorin två gånger 
mindre skadlig för miljön. Ett flygplan 
är som en buss miljömässigt, och vill 
inte alla miljömuppar ha fler bussar? 

I praktiken sker ytterligare underhåll 
och byte av delar på varje bil vilket le-
der till ytterligare tung trafik, och även 
vägbyggen och vägunderhåll måste 
utföras, vilket inte är bra sett ur mil-
jösynpunkt. En Boeing 777-300 med 
bara 65 procents beläggning förbrukar 
bränsle motsvarande 212 kg per person 
från Arlanda till JFK, det vill säga 1.4 
gånger den totala bränsleåtgången som 
en äldre stor bil förbrukar landvägen 
från Ystad till Haparanda eller knappt 
1,700 km. Det skiljer alltså mer än 50 
kilos bränsleförbrukning per person, 
för en 65 procents beläggning jämfört 
med en 90 procents beläggning på en 
Boeing 777. Sedan finns det flygplan 
som förbrukar mindre bränsle än Boe-
ing 777-300.

Fartyg eller flyg?
Hittills har vi jämfört flygplanet med 
bilen. Alla är överens om att vi inte kan 
sluta resa över Atlanten utan att behö-
va dra ner på vår levnadsstandard, eller 
hur? Men vad skulle hända om vi tog 

båten istället för att ta flygplanet över 
Atlanten? Det danska rederiet Maersks 
tusenhövdade flotta släpper ut över en 
miljon ton svaveldioxid per år. Det är 
lika mycket som 9 miljarder bilar (9 
000 000 000 bilar eller sex och en halv 
gånger så många bilar som det finns på 
Jorden). Bara Emma Maersk, världens 
största containerfartyg, släpper ut lika 
mycket svaveldioxid som 50 miljoner 
bilar (50 000 000 bilar). Båten är alltså 
ingen lösning, den är så underlägsen 
vad gäller utsläpp att jag här helt avslu-
tar jämförelsen mellan båt och flygplan 
utan vidare diskussion.

Effektivisera flyget
Till flygbolagens vidare försvar finns 
det mycket mer bränsle att spara i 
denna bransch än vad det finns i bil-
industrin, vilket leder till miljöförbätt-
ringar. Med GPS-navigering flyger ett 
flygplan från Toronto till Los Angeles 
3,035 kilometer, jämfört med tidigare 
3,080 km. Skillnaden är att flygplan 
inte kunde resa den rakaste vägen för 
att nå sin destination utan måste flyga i 
en halvcirkel på grund av jordens krök-
ning. Med GPS kan du flyga den rakaste 
möjliga rutten, istället för en matema-
tiskt beräknad rutt. Denna minskning 
med 45 kilometer, sparar 100 kg bräns-
le för varje flygning. Ytterligare bräns-
leförluster kan sparas genom s.k. ”av-
ancerade nedstigningsinflygningar”, 
det vill säga effektivare landningar, 
samt genom att låta planet på marken 
vänta i större utsträckning än planet i 
luften, och genom att komprimera det 
luftburna flygplanets inflygningsvägar. 
vilket kan uppnås genom ny teknik för 
flygövervakning. 

Kritiker säger att oavsett hur mycket 

flygbränsle vi kan spara genom teknis-
ka framsteg, kommer flygets utsläpp 
att öka i framtiden när marknaden för 
flygtjänster växer. Och det är sant, men 
vi minskar utsläpp från motsvaran-
de minskad biltrafik i framtiden och 
minskar sammantaget utsläppen mer 
än vad det expanderande flyget tillför 
utsläppen. Och vi sparar naturresurser. 

Det finns en invändning, och det är 
att om flygbolagen inte fanns skulle vi 
resa kortare sträckor. Men i så fall skul-
le den ekonomiska tillväxten gå tillbaka 
och vi skulle se slutet på vår civilisation 
så som vi känner den. Med andra ord; 
inga resor eller begränsade resor mel-
lan kontinenter skulle innebära ingen 
eller begränsad levnadsstandard. Dess-
utom verkar flygbolagen på en privat 
marknad och som sådan är flygbran-
schen underkastad lagen om utbud 
och efterfrågan, vilket när naturresur-
serna blir knappare och bränslet dyrare 
innebär att biljettpriserna ökar och att 
många därför avstår från att flyga lika 
ofta som de brukade, eller avstår från 
att flyga alls. Marknaden för flyg kom-
mer därför inte att bli så stor som vissa 
befarar, förutsatt att flygbränsle blir en 
bristvara. Vi har redan sett denna ut-
veckling då världen skulle behöva 10 
procent mer petroleumprodukter un-
der en högkonjunktur.

Denna artikel skrevs av mig i septem-
ber 2010 men uppdaterades delvis 
2022.

Text: ROGER KLANG
Bild: Wiki Commons

Fontänbubbel - Torsdagar 14:00
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Världsrevolution!

Artificiell Intelligens kommer att re-
volutionera världen - förändra och 
förvandla vår värld helt och hållet. 
Med hjälp av intelligenta maskiner 
kommer samhället att förändras, vil-
ket är väldigt viktigt för mänsklighet-
ens framtid. 

Den ledande AI-tänkaren Nick Bo-
ström definierar AI-superintelligens 
som ett ”intellekt som är mycket smar-
tare än människor i form av veten-
skaplig kreativitet, visdom och sociala 
förmågor”. Men revolutionen har inte 
hänt än och kommer den leva upp till 
allas förväntningar i form av avance-
rad digitalisering? Det är frågan. Den 
fjärde industriella revolutionen i form 
av AI är bakom hörnet ska sägas – en 
kollektiv digital banbrytande framtid. 
Framtidens teknologi. Jag ska dock för-
djupa mig lite i Artificiella Intelligen-
sens roll i att utveckla framtidens stä-
der och göra dem hållbara. AI kommer 
forma ’Smart Cities’. De kommer att 
ständigt stå för innovativa förändring-
ar. Till exempel i form av AI som kan 
se effekten av den lokala miljön, global 
uppvärmning och förorening.

Ben Goertzel är chef på det decen-
traliserade AI-nätverket Singularity-
NET – ett blockchain-baserat AI-platt-
formsföretag. Ben är känd som ’fadern 
av Artificiell General Intelligens’ i form 
av Transhuman Community. Han är 
medveten om att ’Smart Cities’ är inne i 
en snabb uppgång och menar att staden 
kommer bli ’the body of an AI’. ‘Smart 
Cities’ för samman infrastruktur och 
teknologi för att förbättra kvaliteten på 
livet hos medborgare och höja deras 
samspel med stadsmiljön. 

Förlängning av livet
En annan sak som kommer introdu-
ceras i en Smart City är teknologier 
som förlänger livet. Tanken är att länka 
med andra människors kognition, via 
samspel med en typ av dator i hjärnan. 
Till exempel det så kallade Neuralink 
mind-chip som superentreprenö-
ren Elon Musk nyligen introducerat. 
Denna teknologi kommer förvandla 
människor, så småningom, till en ‘ge-
nius super-race’. Man vill helt enkelt 
fästa data-chips i hjärnan för att sam-
manfoga oss med Artificiell Intelligens.  
DIGITALSERING!

Till exempel nanobots kommer 
att förbinda våra hjärnor med inter-
net-molnen, sammanfoga biologi med 
det digitala. Vi kommer att utveckla 
trådlös, hjärna till hjärna-kommunika-
tion, även kallad syntetisk telepati, och 
skicka meddelanden till varandra ge-
nom att tänka dem. Våra hjärnor är helt 
enkelt en plattform och möjligheterna 
är nästan oändliga för nya applikatio-
ner att harmonisera med medborgarna 
i en Smart City! DIGITALISERING!

Virtuella städer
En annan banbrytande metod är 
3D-printning av framtida nya stads-
delar i staden. Man kan nämligen kon-
struera hus, kontor, broar och ja, allt 
möjligt. 3D-printning av byggnader ser 
liknande ut som 3D-printning av min-
dre objekt. Robotar lägger på lager efter 
lager av material tills strukturen är fär-
dig. För byggnader använder till exem-
pel robotar en mix av betong, stål och 
andra material passande för 3D-print-
ning. Men denna framtida arkitek-
tur kommer inte bara existera i fysisk 
verklighet, den kommer också finnas i 
augmented reality och virtual reality! I 
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en Smart City kommer folk spendera 
en hel del tid i en virtuell verklighet. 
Precis som folk nu är kapabla att se 
’pokemons’ i sina telefoner, kommer 
man kunna se stora stads-arkitekturer 
i ’Smart Cities’. Dessa strukturer kom-
mer visa sig i form av hologram, enbart 
synliga med HoloLens! Allt för att na-
vigera i en Smart City! 
DIGITALISERING!

Bitcoin
I en Smart City får alla invånare en 
summa Bitcoin i medborgarlön som 
grundinkomst. Bitcoin är globala, digi-
tala pengar för en global, digital värld. 
Med Bitcoin skickar du pengar direkt 
från person till person utan behov av 
mellanhänder som banker eller kort-
företag. Bitcoin är öppet för alla och 
styrs inte av någon stat, bank eller fö-
retag.

Men vad är fördelarna med detta då? 
Jodå, det ger alla en grundläggande 
ekonomisk trygghet utan att behöva 
förlita sig på arbetsmarknadens möj-
ligheter eller myndigheternas kontrol-
lutövande. Tillfälle ges istället att lägga 
mer tid på hem-, omsorgs- och kultur-
arbete och till att intressera sig för en 

demokratisk utveckling av samhället. 
Andra fördelaktiga effekter av en bas-
inkomst innebär mindre klassklyftor, 
större makt för arbetssäljaren, mindre 
stress i samhället vilket i sin tur leder 
till bättre fysisk och psykisk hälsa, samt 
reducerade kostnader för sjukvård. En 
basinkomst löser arbetslöshetsproble-
met genom att inte erbjuda lönearbete 
som enda sätt att få en inkomst. Dock 
ska sägas, anställningslös är inte lika 
med sysslolös!

Flytande städer
Det finns också futuristiska städer i 
sci-fi filmer. Men frågan återstår – hur 
kommer den framtida staden egentli-
gen se ut? Kommer den vara fylld av 
hologram, robotar och flygande bi-
lar? Inbäddad i neon-ljus? Holografis-
ka vägar? Sprakande skyskrapor? En 
Smart City kanske kommer att se ut så?
Amazons chef, Jeff Bezos, har också 
visioner om den framtida staden. Fly-
tande städer i rymden som kommer 
utforska solsystemet i form av kolo-
nier runt jorden. Spinnande cylindrar 
i rymden som kommer återskapa gra-
vitation och upprätthålla mänskligt 
liv. Miljoner av sådana cylindrar med 

jordlika städer som kommer omfamna 
AI-teknologi.

Den fjärde stora revo-
lutionen
Faktum kvarstår, vi människor är i 
sammansmältning med vår teknolo-
gi – en utsträckning av oss själva. Det 
artificiella med det biologiska - DIGI-
TALISERING! Som kommer ta oss till 
stjärnorna! I en Smart City kommer vi 
att leva i harmoni med AI-roboten!
Teknologin lever! Mathias som skriver 
detta ser fram emot att bo i framtidens 
städer med banbrytande AI-teknologi! 
Smart City kommer förvandla vår livs-
kvalitet avsevärt. AI kommer resultera 
i en ’ny guldålder’ – en renässans som 
till synes bara existerat i sfären av sci-
ence-fiction! Den fjärde stora industri-
ella revolutionen!

Text: MATHIAS T
Bild: THOMAS KINKADE

Demokrati
Jag tycker att yttrandefrihet är viktigt. Man bestämmer själv 
om frihet och friheten i livet.

Det är demokrati och yttrandefrihet som är viktigt just 
idag. Politiken är något som borde förändra. När man rös-
tar så är partiet som är bättre enligt väljarna viktigare för 
dem. Det var bra enligt folket att det partiet som vann valet 
vann, men jag hade velat att Socialdemokraterna skulle få 
majoritet.

Det har gått sådär med politiken, tycker jag. Men om ma-
joriteten av folket hade röstat på Socialdemokraterna då 
hade det blivit desto bättre. Jag tycker att Socialdemokra-
terna skulle vunnit i detta fall. Man vill ju att det ska gå på 
en bra väg. 

Det hade löst många problem och man hade fått mera bi-
drag och mer hjälp i sjukvården. Socialdemokraterna är ett 
bra parti att rösta på. Det är inte bara folk som har det svårt 
eller är sjuka som skulle kunna gynnas av Socialdemokra-
ternas politik. Det kunde bli en bättre framtid för alla. 

Text: LINDA
Bild: https://via.tt.se/pressrum
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DigITaliseringshelvetet

Först av allt vill jag vara tydlig med 
en sak. Jag har ingen erfarenhet av 
datorer, internet och sociala medier. 
Jag lever ett helt icke-digitalt liv. Vil-
ket dock inte hindrar mig att ha både 
åsikter och insikter i ämnet. Nej, jag 
har aldrig känt intresse för den mo-
derna informationsteknologin; ja, 
inte ens nyfikenhet. Och långt min-
dre något faktiskt behov. Aldrig att 
jag skulle tillåta att IT och (a)sociala 
medier tog min tid i anspråk. Jag har 
viktigare saker att syssla med. Prio 1 
är skrivandet, men även  litteraturen 
och mänskliga möten.
   
Mina uppfattningar om digitalisering-
en grundas i hög grad på vad jag tagit 
del av via massmedia och böcker. Det 
har säkert ”färgat” mitt ställningsta-
gande. Jag har valt att inte befatta mig 
med internet m. m. Samtidigt förnekar 
jag inte att det kan finnas vissa positiva 
värden inom digitaliseringsområdet, 
som t. ex. informationskällor och olika 
kommunikationsformer. Men det går 
inte att blunda för dess uppenbara av-
igsidor. Något jag återkommer till.
   Vidare förstår jag inte kopplingen till 
demokrati. På vilket sätt har denna ut-
vecklats genom digitaliseringen? Göra

sin röst hörd? Allas delaktighet? Stolt-
sera med selfies? Diskutera i kommen-
tarsfälten? Söka faktauppgifter? Kanske 
skall internet frälsa hela världen? Jag 
ser det främst som ökad tillgänglighet 
och, måhända, personlig ”frihet”. Men 
när jag betraktar de samlade negativa 
effekterna av ständig uppkoppling, ser 
jag inte sambandet med en fördjupad 
demokratiseringsprocess.
   
Duktiga
Vi svenskar är ”duktiga” på att okritiskt 
anamma och anpassa oss till ny teknik. 
Vi är en skränande, självgod fårskock 
som lydigt går i fållan (fällan) – och 
tror att vi ”måste” hänga med, för att 
”alla andra” gör det. Sverige är det tred-
je mest digitaliserade landet inom EU. 
Digitalisering, ja. Begreppet kommer 
från latinets Digitus: finger (eller tå). 
Kanske en gång associerat till att räkna 
på fingrarna. Efterhand har digitali-
sering blivit en beteckning för datori-
sering och vidarekopplats till de kon-
sekvenser som påverkar människors 
vardag, omvärld och framtid.
   Ungefär 9 av 10 svenskar använder 
nätet dagligen. Det betyder att nästan 
en miljon människor befinner sig i 
ett ”digitalt utanförskap”. De vanligas-

te förklaringarna till att folk avstår är 
främst ”har inget behov”, följt av ”för 
krånglig teknik” samt ”otrygghet, lätt 
att bli lurad”. Observera att det inte 
är icke-internetanvändarna som skall 
anklagas för att ha skapat utanförska-
pet. Det handlar om en allt större brist 
på analoga alternativ, att en oönskad 
verklighet tagit över samt en skräm-
mande brist på acceptans och respekt 
för individens självklara rätt att göra 
ett medvetet val.

”Alla ska med”
Digitaliseringen genomsyrar snart sagt 
allt. Förre digitaliseringsminister An-
ders Ygeman (s) har klart deklarerat att 
”alla ska med”. Inget snack om alterna-
tiv. Hur är det då på nätet och i sociala 
medier? Det är rent ut sagt för jävligt. 
Hot och hat. Bedrägerier. Fake news. 
Barnpornografibrott. Förföljelser. Sex-
uellt ofredande. Utpressning. Bluffak-
turor. Mobbning. Identitetskapning-
ar…Allt i anonymitetens heliga namn. 
En tummelplats för ohederlighet. En 
skurkkultur. Jag ser det som fegt och 
beklämmande att inte offentligt stå för 
sina åsikter. Är detta priset vi alla får 
betala för åsikts- och yttrandefriheten? 
Etik, hänsyn, ansvar och människovär-
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telefonnummer i annonserna. Jag blir 
bara förbannad!
   Jag förstår inte varför vi inte kan ha 
ett parallellsamhälle som är analogt. 
Nyckelorden borde vara rättvisa och 
respekt. Pensionärer inbjuds till speci-
ella träffar för att lära sig apparaturen 
och, förstås, anpassa sig till det ange-
näma datasamhället. Aldrig hör vi om 
motsatsen: - Hur kan vi stötta dig och 
ge praktiska råd om hur du kan leva ett 
enkelt, vanligt, självvalt, icke-digitali-
serat vardagsliv?

Barn och föräldrar
Nu över till de yngsta. 

Sätta en läsplatta i händerna på en 
18-månaders baby och kalla verktyget 
en ”lärplatta”? Det är ju helt sjukt! Om 
detta är idealet, visar forskning att det 
är olämpligt. Det är t. o. m. så att ut-
vecklingen hämmas och går långsam-
mare (!). Barn lär sig mer genom direkt 
interaktion med föräldrarna. Hör och 
häpna! Ca 80 % av alla tvååringar an-
vänder nätet regelbundet! 

Det är ett kraftigt underbetyg åt för-
äldrar som verkar oerhört angeläg-
na att snabbt skola in sina telningar i 
IT-samhället. De tror de gör dem en 
stor tjänst. Men ett barns hjärna är inte 

det synes stå lågt i kurs. Man kan se det 
som ett slags moraliskt förfall. Ibland 
undrar jag om inte hela IT-sektorn 
borde styras upp, kontrolleras och be-
gränsas. – Censur! – Förtryck! – Fri-
hetsinskränkningar! Hör jag i mitt 
inre användarna upprört protestera. 
Men om frihet missbrukas och många 
drabbas: Varför kan inte staten ingri-
pa? Och varför skall den elektroniska 
världen utgöra en ”frizon” för allehan-
da oegentligheter och brottslighet? Det 
ser jag som fullständigt oacceptabelt. – 
Vilka helvetiska, onda krafter har inte 
släppts lösa genom digitaliseringen!?
   
Strukturell 
diskriminering
Mig förefaller det som att 
IT blivit en statlig, sam-
hällelig norm. Något som 
alla med morot och pis-
ka skall anpassa sig till. 
Att däremot avstå, välja 
bort, kan ses som en mot-
ståndshandling riktad 
mot ett exkluderande sys-
tem. Ja, just det. Det råder 
en omfattande STRUK-
TURELL DISKRIMINE-
RING i Sverige. Alla för-
utsätts gilla internet och 
raden av sociala medier. 
   Motståndare möts av 
förvåning och misstänk-
samhet. Det är inte legi-
timt att – oavsett orsak 
– välja bort internet. Ett 
stort problem är att det 
inte finns någon instans 
eller myndighet som till-
varatar (den stora) mi-
noritetens intressen. Att 
kunna slippa ifrån – och 
leva sina liv på lika villkor som alla 
andra. Det är således också en demo-
kratifråga. Jag anser att vi behandlas 
som andra klassens medborgare. Det 
är skandalöst! I framtiden lär det väl 
bli omöjligt att stå utanför.

Förbannad
Här några iakttagelser ur vardagen. 
”Mer information får du genom att gå 
in på www.---”. Rabatterbjudanden? 
Klicka på nätet. Beställ biljetterna via 
hemsidan. Tävlingsdeltagande?/---.se. 
Var med i debatten! Gå in på lokalde-
batt@sydsvenskan.se. Ofta inte ens ett 

utvecklad och mottaglig för sådana 
metoder. Lek, motorik och att läsa för 
sitt barn är mycket mer angeläget. Det 
borde varje ansvarstagande förälder 
inse. Tids nog kommer tvångsanslut-
ningen.
   En tidningsannons förkunnade ”Hur 
har ditt barn haft det på nätet idag?” 
med underrubriken ”Hur kan vi stötta 
våra barn att navigera i en digital värld, 
må bra och stärka sin självkänsla?” 
Tilläggas kan att det var en digital (!) 
föreläsning. Anmälan till mjukaremal-
mo.se. Sic! Ännu ett viktigt digitalise-
ringsanpassningsprojekt…

Motrörelse 
efterlyses
Digitalisering och demo-
krati anser jag i grunden 
oförenliga. De går inte 
hand i hand. Ty det är 
varken rättvisa eller de-
mokrati när människor 
inte ges möjlighet att leva 
ett ”vanligt”, icke-upp-
kopplat liv. Vi är 100.000-
tals som fått nog av den-
na utestängning och 
begränsning, av denna 
form av dagligt förtryck. 
Jag är övertygad om att 
människor önskar och 
drömmer om en kurs-
ändring, en radikal om-
läggning. Att slippa styras 
av en helt dominerande 
internetnorm. Det hand-
lar om Makten mot makt-
lösheten.
   Att ständigt vara upp-
kopplad och nåbar ska-
par ett starkt beroende, 
stress, trötthet, ångest, 

depression och psykisk ohälsa. T. ex. 
har mobilen blivit vår nya drog. Många 
skulle nog upptäcka andra livsvärden 
genom en ”digital avgiftningsprocess”. 
Varför förs ingen offentlig debatt om 
missförhållandena? Jag efterlyser en 
motrörelse.

Forskning
Forskare har visat att våra hjärnor inte 
är anpassade till dagens digitala sam-
hälle. Behöver vi verkligen all denna 
teknik? Den livsstil som det uppkopp-
lade samhället har skapat kan få förö-
dande konsekvenser för vårt mående. 
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Både fysiskt och mentalt. Ägna gärna 
några tankar åt det i din digitala vardag. 
I kompendiet Svenskarna och internet, 
som årligen ges ut av Internetstiftelsen, 
ges en samlad bild av digitaliseringen. 
2021 års utgåva omfattar 369 sidor, så 
det får bli endast några 
axplock ur innehållet.
   Stiftelsen sägs vara 
”oberoende”. Men 
stämmer det verkli-
gen? I nästa rad står 
att läsa: ”Vi verkar för 
ett internet som bidrar 
positivt till människan 
och samhället.” Inne-
hållet är visserligen 
verklighetsbaserat, 
men saknar ett sam-
manhållet kritiskt per-
spektiv.

IT-zombies
Här finns mängder av 
siffror, statistik, be-
skrivningar och diagram – men inga 
referenser till forskning om hur barn 
och ungdomar påverkas av omfattan-
de, daglig användning av chattar, data-
spel, sociala medier och användarkon-
ton. Även med föräldrars regler och 
tidsbegränsningar är det skrämmande 
att unga människor tillåts bli IT-zom-
bies och utveckla ett totalt mobilbero-
ende.
   Jag ställer detta mot psykiatrikern, lä-
karen och författaren Anders Hansens 
forskningbaserade rön i boken Skärm-

hjärnan. Han uttrycker bl. a. en chock-
erande insikt i hur stor roll vi tillåtit 
det digitala ta i våra barns och ungdo-
mars liv. 2017 års utgåva av rapporten 
(se ovan) visade att 25% av spädbarnen 
(0-12 månader) använder nätet dagli-

gen. Är det inte höjden av oansvarig-
het? Och bland 11-åringarna hade då 
(2017) 98% egen mobil. Och vad kan 
man inte göra med en sådan!
   Den amerikanska Barnläkarakade-
min slår fast att ett barns hjärna behö-
ver lek för att utveckla impulskontroll, 
kunna rikta uppmärksamhet och fung-
era socialt. Problemet? Barn utövar 
spontan lek i allt mindre grad. Något 
som gäller också i Sverige. Och ju mer 
tid tonåringar tillbringar framför sina 

skärmar – desto större problem med 
nedstämdhet. Risker för depression 
ökar också (med daglig skärmtid över 
två timmar). Ökad ångest och sömn-
störningar hör också till bilden. Forsk-
ning visar att allt sammantaget kan 

kopplas till psykisk ohälsa.

Nationell 
masspsykos
Jag ser häri ett gigantiskt 
folkhälsoproblem. Kanske 
kan det liknas vid ett slags 
nationell masspsykos. Men 
ett effektivt ”motmedel” 
finns. Motion i olika former. 
Vidare känner många oro för 
övervakning online. Som att 
Google, Apple och Facebook 
samlar data om oss för olika, 
oönskade syften. Oron ut-
trycks t. ex. genom att sex av 
tio agerar för att skydda sin 
integritet på sociala medier.
   Det finns egentligen bara 

ett sätt att slippa ifrån oro, stress, hat 
och hot, psykisk ohälsa etc. En mental 
detox. Avvänjning. Bli en icke-inter-
net-användare. Och du skall upptäcka 
lättnaden och lugnet i allt du slipper. 
Behovet är mer skapat än grundläg-
gande. Upptäck en annan värld, 
IRL, utanför den digitala!

Lästips

- Cöster & Westelius: Digitalisering (2016)
- Andrew Keen: Internet är INTE svaret (2015)
- Anders Hansen: Skärmhjärnan (2019)
- Susan Maushart: Nedkopplad (2011)
- Jarett Kobek: I hate the internet (pocket, 2017) 
(finns ej i butik ”men köp den gärna online!”, paradoxalt)
- Svenskarna och internet (2021) (rapport utgiven av Inter-
net-stiftelsen)

Själslig smärta som går ut till kroppen och får den att värka. Smärtlindrande preparat som inte lindrar min pulserande värk. 
Min inre oro skapar spänningar i kroppen, i hela mitt väsen.  Min sorg efter pappa och Ulf förlamar mitt sinne. I dessa ju-
letider springer folk runt som yra höns för att köpa julklappar till nära och kära. Även granen är viktig, för under den skall 
klapparna ligga. Jag har ingen gran för jag har katter. Jag har provat att ha gran. Glitter och kulor får inte vara ifred. Katterna 
tycker detta är kul men inte jag. Men det blir julgardiner, glitter, kulor och jultomtar i ett rum. Kulor och glitter sitter högt 
upp på grund av Fame Catador. Så att han inte kommer åt det. Till FH på onsdag, lördag för att fira jul. Besök på fredagen 
för att åter fira jul. Suck. Suck. Suck! Jag som bara vill fira jul med pappa och Ulf.

Jul i all ära

Text: SVEN
Bild 1:DALL-E
Bild 2: ROBIN
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Sanningen om algoritmernas in-
flytande på samhällsutvecklingen 
torde vid detta lag vara allmänt 
känd. Redan innan de sociala 
mediernas intrång i vardagen, 
fanns ett behov av att överblicka 
enskilda människors privatliv. 

Från de flesta myndigheter har det all-
tid funnits ett behov av underlag för att 
driva igenom förändringar som ansetts 
nödvändiga för bl.a. alla socialförsäk-
ringar, allmänhälsan och evidensun-
derlag för framtidsforskning o.s.v. 
Socialförsäkring och Försäkrings-
kassa är kanske de mest påtagliga 
verksamheterna. Även på den pri-
vata sidan har det strävats efter un-
derlag för hälsobedömningar. 

Ultimativa 
förfrågningar
Försäkringsbolagen har med ulti-
mativa förfrågningar (ultimativa i 
detta fall skall läsas som ”förutsätt-
ning för att få ersättning”) avkrävt 
journalupplysningar om den en-
skilde för att eventuell ersättning 
kan komma i fråga. Den stora 
skillnaden är att försäkringsbola-
gen intresserar sig mest för tiden 
innan sjukdom eller skada konsta-
terats. 

Syftet är naturligtvis att efterfors-
ka om den enskildes sjukdom/ska-
da kan kopplas till ett självskade-
beteende som förklaring. Genom 
att antyda självskadebeteende reduce-
ras eller elimineras skadeståndskrav. 
Projiceringen mot den enskildes bete-
ende är en viktig komponent i försäk-
ringsbolagens utredningar.

Sedan några decennier tillbaka kan vi 
också se att Försäkringskassan tagit in-
tryck av vad ultimativa frågeställning-
ar har för betydelse, även vad beträffar 
utbetalningar från myndighetsstyrda 
kassor. Vi konfronteras allt oftare av att 
läkare upplyser oss om att läkare/pa-
tient har ett 50/50 ansvar om patienten 

har ett självskadebeteende. 
Dessutom har journalskrivningen 

underlättat att ett sådant beteende lätt 
kan avläsas.

Friktionsfri 
övervakning
Syftet med ovanstående text är att 
förstå den märkligt friktionsfria över-
gången till de idag upphöjda bevak-
nings- och övervakningssystem där de 
sociala mediernas algoritmer hjälper 
oss att särskilja efter verksamhetsmål 
(en lustig association, ”skilja agnarna 

från vetet”). En myndighets agerande 
ger i detta hänseende en allmängil-
tighet åt dess strävan att bevaka och 
övervaka. I denna anda växer snabbt 
diverse sociala medier fram, som kan 
presentera oändliga varianter av digita-
la lösningar.

De värsta avarterna bland dessa 
övervakare ägnar sig åt att utnyttja of-
fentlighetsprincipen, när de offentligt 
publicerar personer med en psykia-
trisk eller brottslig historia på sociala 
medier. Konsekvensen blir att dessa 

människor blir betraktade evigt döm-
da till utanförskap i marknadstänkan-
dets kategoriserande anda. Trots detta 
anammas den digitala tidsåldern som 
den som skall leda oss framåt. Det vä-
sentliga i att mäta vår förmåga att hålla 
sig a jour och helst vara steget före, till-
mäts vår största gåva för marknadens 
väl. 

Paradoxer & 
motsättningar
Om vi innefattar de senaste tre decen-
nierna i en kontext där våra ungdomar 

saknar erfarenhet av tiden innan 
sociala mediers framfart, upp-
står paradoxer och motsättningar 
i förhållningssättet till integritet. 
Idag är integriteten en del av CV, 
ett ”försäljningsargument” där 
även de mest utlämnande person-
lighetsdrag förväntas ingå. Här 
lämnas även upplysningar om hur 
långt våra ungdomar är beredda att 
gå, för att motsvara marknadens 
krav på följsamhet och eftergifter; 
allt för att ge en bild av sig själva 
som överträffar andra aspiranter. 

Här krockar ofta bilden av den 
välutbildade med den som har ett 
väl utbrett kontaktnät. Umgäng-
eskonvenansen driver många ung-
domar att utveckla ett starkt ego, 
som kan ses i en av prestations-
ångest skapad offentlig självbild. 
Fenomenet med cyklande aspiran-
ter i träningscentrets skyltfönster 

klockan sju på morgonen kan verka lite 
märkligt för oss äldre, men är en viktig 
del för att visa en offentlig bild av upp-
offringens potential.

Text: BÖRJE
Bild: R.RIBOHN

Algoritmer som inkluderar och exkluderar                                                                                               
Från beteendevetenskap som förklarar 
till beteendevetenskap som styr. 
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Omskrivningarna av detta bibliska 
omkväde har varit omfattande under 
tidens gång och används ofta i ege-
nintresse idag för att tillskriva brist-
fälliga egenskaper hos individer som 
inte uppnår Guds budskap och ses 
som en förevändning för att skapa ri-
kedom och makt. 

Inom den frikyrkliga världen och fram-
för allt den amerikanska frikyrklighe-
ten, ser vi ofta kopplingar att upphöja 
ägande och egendom som ett tecken på 
att stå Gud nära.   
Vi utgår från att vi vill förstå bibeln och 
även Jesus i en underförstådd an-
demening, d.v.s. förstå liknelser 
som är kopplade till dåtidens lik-
nelser och bildspråk. 

Knappast kan en rationell or-
dagrann tydning vara till hjälp. 
Om vi dessutom lägger till belö-
ningstänkandet när talentfördel-
ningen tillskrives ett förhållande 
mellan överordnad och under-
ordnad, så ser jag en absolut nöd-
vändighet att försöka förtydliga 
symboliken i en uråldrig skrift. 

Vid Jesu tid motsvarade en enda 
talent 25.000 silvermynt, vilket 
skulle betyda att den mest belö-
nade av lärjungarna, som erhöll 
tre talenter skulle belönas med 
75.000 silvermynt. 

Förvaltandet av pundet
Denna överdådighet i belöning 
efter prestation, genomskådar 
naturligtvis lärjungarna som 
förstår symboliken i det egentli-
ga budskapet i hur vi FÖRVAL-
TAR VÅRT PUND skall tolkas: 
FÖRVALTAR blir i deras hänseende 
detsamma som att ta ansvar och föra 
kunskap vidare. Deras slutsats av att 
förvalta, blir att föra kunskap vidare i 
apostlagärningar och evangelier. 

Det vi är tänkta att förvalta, som 
beskrives som VÅRT PUND, syftar 
egentligen på vårt nutida ansvar och 
framtiden för kommande generationer. 

Med tanke på klimat och miljösituatio-
nen idag är vi tvungna att omdefiniera 
hela begreppet
 ”DEN SOM INTE FÖRVALTAR SITT 
PUND” i en kontext som motsvarar 
dagens akuta miljö och klimatsituation 
istället för att framhärda i försvar och 
förevändning för att vara Guds före-
trädare genom makt och rikedom. En 
nutida tolkning skulle då bli ”OM VI 
INTE TAR HAND OM VÅR JORD – 
FINNS INGEN FRAMTID”. (Ett lite 
märkligt sammanträffande; talent i det 
engelska språket är det samma som ta-
lang eller begåvning). 

Värdeladdade begrepp
Utifrån ovanstående resonemang gör 
vi en ny tolkning av de värdeladdade 
begreppen:
Talent = Begåvning – Bildning
Förvalta = Helhetsansvar – Övervaka
Pund = Vår Jord – Vår Framtid
”Vi måste använda all begåvning för att 

ta ansvar för vår framtid”. ..omskriv-
ning av..
”Den som inte väl förvaltar sitt pund, 
bör heller inget äga”.
Den sista meningen är den mest dras-
tiska tolkningen av överstående rad, 
men behovet av en ny och förståelig 
tolkning är stort för kommande gene-
rationer. 

Vi ställs inför en helt annan kontext 
än den bild som marknadsanhängar-
na framhåller som den väg där bibelns 
budskap om att ”Förvalta” kopplas till 
äganderätt och egendom. 

Belöningstankar 
Omskrivningar som syftar till att 
upphöja belöningstankar i biblisk 
text strider fullständigt med Jesus 
som förebild. Däremot är det vik-
tigt att försöka tyda symbolvär-
den i föråldrade skrifter.
En viktig egenskap som det inte 
ges allt för stor plats för i bibeln, 
är Jesus som visionär. 

En trolig förklaring till detta 
ligger i visionärens svårigheter att 
förklara en tid som ligger fram-
åt i tiden i samtida terminologi. 
Dessutom innefattas stor förmåga 
i konsekvensanalys som präglar 
den tidens symbolspråk. 
Jesus var inte bara en vägledare 
som konfronterade människans 
bräcklighet i sin kamp för att ska-
pa en dräglig tillvaro. Han lär oss 
också att se lösningar i konflikt-
härdar och att se oss själva genom 
andras ögon. 

Förenklat skulle kontentan 
kunna bli; närvaro och samvaro i 
ömsesidig respekt, skapar gemen-

skap som motverkar den anonymitet 
där motsättningar mellan människor 
får grogrund. 

Vår ledstjärna måste vara att skapa har-
moni. 

Text: BÖRJE
Bild: R.RIBOHN

DEN SOM INTE FÖRVALTAR SITT 
PUND VÄL…
BÖR HELLER INGET…vad?
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De senaste decenniernas marknadsin-
flytande på världsekonomin, förpassar 
den strukturella solidariteten till utan-
förskap inom synen på Europa som en 
stormakt i världsekonomin. Däremot 
passar den som handen i handsken för 
marknadsanhängarna när människo-
värde förvandlas till marknadsvärde. 
Den grundlagsskyddade egendoms- 
och äganderättsliga tryggheten i vårt 
land passar också bättre in i den digi-
taliserade föreställningsvärld som nu 
med stormsteg går som en ångvält över 
det som byggts upp i solidaritetens 
namn.

Framtiden
Det stora dilemmat och den stora stö-
testenen som den blivande borgerliga 
regeringen kommer att brottas med är 
inskrivna lagar som skiljer Bolagsrätt 
från Förvaltningsrätt. Den egentli-
ga uttolkningen säger att de inte skall 
kunna samverka, eftersom den natio-

nella förvaltningsrätten, bl.a. Patient-
datalagen(PDL), skall värna identitet, 
integritet och säkerhet, medan bolags-
rätt eftersträvar en öppen konkurrens 
om att kunna hantera den samma men 
under GDPR:s förordningar. Mark-
nadsanhängarna tar idag för givet att 
den, liksom all annan utveckling kom-
mer att förpassa PDL till historien. 

Därmed öppnas hela vårt samhälle 
upp för digitaliseringsprojekt som även 
förpassar människovärde till en han-
delsvara som vi redan idag kan känna 
genomströmma offentliga inrättning-
ar. Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) har sedan ganska lång tid 
antagit konsulters och entrepre-
nörers digitala lösningar och blivit 
kontraktsbundna med kostnader 
i miljardbelopp som är långt mer 
bindande än alla vallöften som  vi 
försöker utröna värdet av.

Digitaliseringen
Utöver denna utveckling skall 
e-hälsoprojektet genomdrivas till 
år 2025 och senare även en vision 
om att vi skall leva i en e-demo-
krati. Då kanske politikerna slip-
per konfrontera väljarna? Med 
EU-kommissionens direktiv i ryg-
gen och införandet av Digitalise-
ringsmyndigheten, upphöjs alla 
digitaliseringsprojekt som ett svar 
på vårdförbundets krav på ”fler 
händer i vården” - dvs fler anställda 
inom vård-skola-omsorg. Helhets-
syn och helhetsansvar blir allt mer 
svårhanterligt. 

Eventuella brister i detta koncept 
kan vi se redan idag och kommer 
att tillskrivas den offentliga för-

valtningsrätten eftersom marknadslös-
ningar är fria under mottot: 

EGENANSVAR AVGÖR 
DIN FRAMTID.   

Text: BÖRJE
Bild: R.RIBOHN

FÖRKLARING TILL FÖREGÅENDE,
Varför gå till biblisk tid...
För tydlighetens skull?
Varför gå till biblisk tid för att förkla-
ra vad meningen är med att ”FÖR-
VALTA SITT PUND”? Hur ser kopp-
lingen ut till Fontänbladets tema 
”DEMOKRATI OCH DIGITALISE-
RING”? Trots att nästan 2000 år har 
gått sedan den bibliska texten skrevs 
och trots alla omdanande krig och 
konflikter genomlevts sedan dess; 
trots en grundlagstext från 1700-talet 
(som än idag förpassar  arrendebön-
der till livegendom genom uråldrig 
fideikomisslag), så är konfliktbilden 
densamma. 

Avsiktligt eller ej
Våra grundlagar utgår alltid ifrån 
att skydda egendoms- och ägande-
rättsliga principer. De skyddslagar 
som tillskrivs de som upprätthåller 
samhällsfunktioner och all offent-
lig nödvändighet är långt färre och 
ofta inskrivna i tidsbegränsade av-
tal. Avsiktligt eller ej: vi tillskriver 
socialdemokratin den största äran 
av att ha skapat trygga förhållanden 
för människor i gemen, i det vi kan 
kalla strukturell solidaritet (sam-
varo trots olika förutsättningar). 
Utfallet blev i alla fall någon form 
av stabilitet, måhända skenbar. 
Betraktar vi dagens blockpolitik 
(borgerliga mot socialdemokratis-
ka konstellationer) borde vi kunna 
skönja en marknadstillvänd bor-
gerlighet mot en människotillvänd 
socialdemokrati. Tyvärr är så icke 
fallet. Socialdemokratin har fallit 
in i rollspelet om vem som bäst re-
presenterar marknadsintressena. 

Från människovärde till
marknadsvärde
Ett ansvarsfullt ställningstagande för 
marknadens framfart har blivit att 
medvetet ingå i minoritetsförhållande 
i Pensionsgruppen (en autonom grupp 
med borgerlig majoritet tillsatt av riks-
dagen) som har till uppgift att blidka 
internationella kreditvärderingsinstitut 
för att locka investerare till vårt land. 
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Medan livet har sin gång

Medans livet har sin gång. Förpestar-
du allt med din närvaro. Medans livet 
har sin gång har du dödat allt du rör 
vid. Medans livet har sin sköna gång, 
förhäxar du dig själv i trivialiteter, som 
förstör dig och förstör och skapar krig 
för andra, du är ett ont väsen, en äcklig 
martyr, det är synd om dig, du sorgli-
ga själ. Amanda. Du kommer aldrig att 
vara jag. Och du vet om det, men livet 
ha sin gång, och det är det som gör dig 
så uppjagad.

Du vet att du kommer att dö ut. Ingen 
kommer minnas din olycksaliga själ, 
för du tänker bara på dig själv, men alla 
liv du har tagit från andra, du sorgliga 
själ, du kommer aldrig att kunna leva 
med dig själv. Din själ flyger och far, du 
får aldrig någon vila, du äckliga demon, 
du hemska flygfarare. Livet fortgår, och 
det är ditt största obehag. Att livet med 
alla de växter, alla de vackra väsen och 
människor runt omkring dig som du 
förfört till fördärv, livet fortsätter, din 
grav är ditt arv.

Jag kommer att förlåta. Varje över-
tramp finns du där. Jag kommer att för-
låta. Men jag kommer aldrig att glöm-
ma. Sanna mina ord. Bittert och sött. 
Du är en demon, en elak häxa utan 
vårtor på näsan, du jagar och din ande 
flyger och far och förstör och förgör, 

för du finner ingen ro. För det du har 
gjort. Mot mig och andra. Jag kommer 
att förlåta men jag kommer aldrig att 
glömma.

Min glädje och sorg kommer att dö-
dadig. Min glädje och sorg kommer 
att förundra dig. Min glädje och sorg, 
kommer du att anamma. Min gläd-
je och sorg kommer du att ertappas 
med avund för. Min glädje och mitt liv, 
kommer du att vilja vara, du är en elak 
häxa, men jag kommer att förtrolla dig 
med min goda magi. Du elaka häxa. 
Amanda. Du elaka häxa. Du kommer 
att dö ut, ingen kommer att minnas 
dig. Amanda. Din elaka häxa.

Att du förförde varje man. Att du lem-
lästade varje person i din jakt på lycka. 
Du förhäxade, iskalla sten. Du hemska 
varelse, du elaka entitet, du sorgliga 
varelse. Ditt liv är på jakt efter att fly-
ta iväg som en bäck, dit ingen vet vart. 
Du kommer att förgöra dig själv. Din 
svartsjuka och ditt harem, du och dina 
män. Jag kommer aldrig att glömma 
dig. Men jag kommer att lämna dig. Du 
kommer aldrig att bli jag.

Jag är ren och har en själ av en flicka-
som en gång stod i sin mors trädgård 
och förundrades över livet och haven. 
Men hatet fanns där och intentionen 

att göra något bättre, är det du avskyr, 
för du avskyr mig, och mitt varande, 
en oskuldsfull flicka som fick utstå 
all din misär, all din missunnsamhet. 
Sanna mina ord. Din grav är ditt arv.

Flickan fortskrider med sin mis-
sion. Flickan fördärvas inte av ditt 
hat. Flickan sammanställer och bin-
der ihop de sammanhang som du 
en gång ville ta. Flickan ger och ger 
men du bara tar och tar. Flickan är 
som ett levande ljus, många lyssnar, 
men hon förgör sig själv och försvin-
ner i att hjälpa andra. Flickan är ren. 
Flickan är vit. Hennes hy är som ski-
nande kristaller av vita vackra stenar 
av månen skapade. Du, ertappade 
onda ande, din avundsjuka kan ses av 
vem som, ingen kan undgå din miss-
unnsamhet och förälskelse i att hata. 
Flickan kommer att segra. Flickan 
kommer att bli lemlästad, och kriga. 
Flickan kommer att vara en stor oför-
glömlig amazon. Flickan har lurat 
döden. Flickan du hatar, för att du är 
skapad i en färgskala av ondska, och 
du vet, att flickan är vit.

Flickans oskuldsfulla arv, du ville 
hava men i ditt makttrolleri har du 
bara dig själv att slava. Under ditt 
hat, din otroligt intensiva onda blick 
är som en atombomb som dödar allt, 



17

ja, graven är din, flickan är jag, och 
graven är din plats, men du kommer 
aldrig att finna ro för graven är mörk 
och kall. Ditt ego ville vara som flick-
an med de oskuldsfulla vackra ögonen 
men du kunde aldrig förstå att det du 
ville så väl, var det som sade farväl, till 
din hemska existens, du arma barn, hur 
kunde himmelen ge dig ett svart garn, 
att linda dig själv i, i olika frågor och 
föreställningar du inte ens förstår, men 
kärleken är något flickan förmår, det 
var det som var din strävan från år till 
år.

Nu är det för sent. Du iskalla själ har 
förvandlats till sten. Flickan är fri, hon 
vann sina krig, men hon strider än. 
Flickan förmår, att förstå, den egna 
mänskliga sköra natur, flickan vet, att 
hennes svaghet är, den som gör henne 
stark, hennes man står bredvid, flickan 
är en universal kvinna nu, och ammar 
barn. Flickan är allt du ville vara och 
bli.

Men din grav, av solen får gry, mor-
gonsolens strålar över din grav, det är 
en ny dag, flickan flyger och far, runt 
och arbetar hårt, för det man lärt sig, 
att kärleken förmår, bryta alla barriä-
rer, som du ville krossa, men du stan-
nade kvar, i bitterheten att inte våga 
flyga och fara, din intention i att för-

vandlas till något bättre, förvandlades 
till avsky och avsmak, för det vackra li-
vet har att ge, men du kunde ingenting 
se, i ditt mörker, i ditt hat och din för-
undran och tomhet, förför du samtliga 
i din väg. Men din grav. Det är det enda 
du någonsin ägt.

Ändå heter du Amanda. Du bittra vä-
sen. Amanda: Den älskade. Den älsk-
värda, kunde du vara, men i din lögn 
cirkulerade du varv till himmelen, dit 
du alltid fick komma. För kärleken 
finns inom dig. Men din grav, och sot 
ger näring till groddar, en ny dag är 
kommen. Det är väl det som förtär? 
Dig. Din själ är sorglig. Din martyr, din 
ondska och lögn var din grav. Din öns-
kan att förgöra flickan, men det blev 
aldrig av.

∞
Flickan kommer att förlåta dig.

Men flickan kommer aldrig att 
glömma dig.

Du olycksaliga dödliga själ.

Graven är din plats.

Flickan i sitt palats.

∞

Text: EVA-CECILIA
Bild 1: www.istockphoto.com

Bild 2: Google
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Strider koranbränningen 
mot mänskliga 
rättigheter? 
Det skrivs rubriker om partiet Nyans där det beskrivs 
som antidemokratiskt då de är mot Rasmus Paludans 
brännande av koranen. Paludan har enligt yttrandefrihe-
ten rätt att uttrycka sin åsikt men muslimer har även rätt 
till social trygghet. 

Det nya partiet Nyans, som kom in i fem kommuner i det 
gångna valet, vill stoppa koranbränningarna. I tidningar 
skrivs att det finns partier som står för odemokratiska värde-
ringar, dvs att de är mot yttrandefrihet som står med i Arti-
kel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighe-
terna. Men världen är sällan så enkel. Det finns nämligen en 
Artikel 22 i samma dokument som handlar om social trygg-
het. Det är klart att om någon kommer in i ditt samhälle och 
bränner en bok som är så viktig för din kultur att den inte får 
röras, att det kan ses som ett hot. 
   Koranbränningarna kan ses som ett uttryck för att det 
svenska samhället inte vill ha dem här och därför som 

ett hot mot muslimer. Man skulle därför kunna se det som 
två rättigheter som strider mot varandra - å ena sidan ytt-
randefriheten och å andra sidan rätten till social trygghet. 
Problemet med argumentet med social trygghet är att man 
kan gå ytterligare ett steg genom att säga att kravaller strider 
mot resten av Sveriges sociala trygghet. Eftersom en större 
del av Sverige ser yttrandefrihet som så central för demokra-
tin så kan partiet Nyans och kravallerna ses som ett hot mot 
demokratin och därför ett hot mot den sociala tryggheten
   Alltså kan koranbränningarna ses som ett brott mot 
mänskliga rättigheter, men att inte tillåta koranbränningar-
na kan också ses som ett brott mot mänskliga rättigheter. I 
samhället har ett ställningstagande gjorts att yttrandefrihet 
är viktigare än social trygghet.

Text: MICHAELA BJARNASSON
Bild: PEXELS
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Ett mjukare samhälle för 
oss med psykisk skörhet
Idag tänkte jag prata om utanförskap 
och psykisk ohälsa. Alla kan drab-
bas! Jag vet för jag har varit både på 
toppen och på botten. Hösten 2015 
var jag bara ett ögonblick ifrån att 
bli hemlös, så förvirrad och uteläm-
nad var jag. Som tur var lämnade inte 
min sista livlina mig i sticket utan 
kom och hämtade mig och såg till att 
jag fick vård. Men vägen till mitt rop 
på hjälp var lång och svår och började 
med ett svek från arbetsgivaren.

Arbetslöshet och ensamhet är säkra 
vägar in i utanförskap och med en-
samhet kommer psykisk ohälsa. Men 
det finns en hel del man kan göra för 
att mota olle i grind. Jag tänker inte gå 
in på arbetsrättsliga åtgärder den här 
gången utan fokuserar på samhället i 
stort när man redan har blivit utanför-
ställd.

Ett mjukt samhälle
När man mår dåligt är det viktigt med 
ett mjukt samhälle. Att sättas i telefon-
kö av en syntetisk telefonröst som upp-
manar en att knappa femtielva gånger 
gör inte saken bättre. Man kan faktiskt 
bryta ihop för mindre. Tänk så mycket 
mänskligare vi hade fått det om låt säga 
20 000 personer hade fått jobb som te-
lefonister! Vilket mervärde till LIVET 
dessa människor hade kunnat skapa 
för alla oss som nu måste knappa och 
staka oss fram i telefondjungeln. 

Tänk att få mötas av en MÄNNISKA 
istället för av en bandspelare. Vi kan 
inte fortsätta att rationalisera bort små-
pratandet! Det är många gånger just 
småpratandet som får en människa att 
välja livet istället för döden. I vissa lä-
gen har en del människor bara telefon-
möten att vända sig till för den dagliga 
dosen av mänsklighet. En skicklig tele-
fonist kan betyda a och o både för sam-
hället i stort och för den lilla människ-
an.

Nästa åtgärd jag vill ta upp handlar 
om tempot. När tempot blir så upp-

skruvat som det är i dagens Sverige så 
är det svårt att hänga med. Jag tänker 
på alla matvarubutiker och de köer 
som bildas när man inte hinner med att 
packa ner sina varor innan kön byggs 
på hos kassören; irritationen och svet-
ten det skapar hos alla. 

Vad många okvalificerade jobb det 
hade kunnat utlysas om butikspackare 
hade anställts! Matköstressen känner 
inte bara pensionärer och sjuka av och 
även om så hade varit - förtjänar inte 
våra pensionärer och sjuka bättre ser-
vice?!

Rop på hjälp
Slutligen på min jobbskaparlista kom-
mer gatusoparna. Fler behövs! Det 
estetiska har också betydelse för den 
psykiska hälsan. Personligen har jag 
väldigt stort behov av att ha det rent 
och snyggt omkring mig. Fimpar, tugg-
gummin, hundskit och klotter får det 
att knottras inom mig. Jag blir enormt 
stressad av klotter och då pratar jag inte 
om vacker graffiti utan okynnesklotter 
med samma taggar över hela stan. 

Jag läser det som rop på hjälp från 
människor som mår lika dåligt som jag, 
alternativt som hedersförtryck i de fall 
där sådana omständigheter råder. Hur 
som helst är det stressande. Här skul-
le fler okvalificerade jobb kunna ska-
pas - om gator, torg och fasader hölls 

lite renare - till gagn för oss alla och i 
synnerhet för oss med olika former av 
skörhet. Men hur hjälper dessa lätt ge-
nomförbara förslag mot ensamheten?

Jo med arbete, en vacker miljö och 
med ett lugnare tempo så tar folk tid 
på sig att prata med varandra och det 
behövs om man ska ta sig ur ensamhet 
och utanförskap. Det finns fler åtgärder 
på min lista efter några år i utanförskap 
men det får räcka för nu. Terapisoffan 
räcker inte för allt. Samhälleliga struk-
turer måste ses över och förändras 
också om vi ska komma tillrätta med 
problemen. 

Text: LISBETH GUSTAVSON
Bild: R.RIBOHN
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Artificiell Intelligens - informerar...
Lunds Fontänhus julkonsert.

Tisdagen den 20:e december bjöd Lunds Fontänhus på en 
julkonsert vid Lund Psykiatri på Baravägen. 
Redaktionen låter pga. julstress, och möjligen ett uns ny-
fikenhet, vår nye på prov-period-kollega, 
AI:n, berätta hur det gick;

Maja and Buster were two talented musicians who had been 
friends for many years. They had always dreamed of perfor-
ming together at a Christmas concert, and finally, the oppor-
tunity had arrived.

As the date of the concert approached, the two friends 
spent countless hours rehearsing and preparing for the 
big event. They selected a mix of traditional Christmas ca-
rols and blues tunes, and even purchased special Christ-
mas-themed outfits to wear on stage.

In the weeks leading up to the concert, Maja and Buster 
had been approached by a choir from Lund’s Fountainhouse, 
who were looking for talented musicians to join them in a 
collaborative performance. The choir was made up of talen-
ted singers from all walks of life, and Maja and Buster were 
thrilled to have the opportunity to perform with them.

On the night of the concert, Maja and Buster took the sta-
ge at Baravagen, a popular venue in their town. The place 
was packed with excited fans, all eager to hear the two mu-
sicians perform.

As the lights went down and the first notes of a carol rang 
out, the crowd erupted into applause. Maja and Buster sang 
with passion and energy, their voices blending together per-
fectly with those of the choir. They moved easily between 
the carols and blues tunes, showcasing their versatility and 
talent.

As the concert drew to a close, the crowd rose to its feet, 
cheering and clapping for an encore. Maja and Buster graced 
the audience with one final song, a soulful blues number that 
had everyone tapping their feet and swaying to the music. 
The choir joined in, adding their voices to the mix and crea-
ting a beautiful harmony.

As the final notes faded away, Maja and Buster took their 
bows to a standing ovation, joined by the choir from Lund’s 
Fountainhouse. It was clear to everyone in attendance that 
the Christmas concert had been a huge success, and that 
Maja and Buster, along with the choir, were a musical en-
semble to be reckoned with.

Precis så gick det alltså till. Enligt vår nya redaktionskollega, 
AI:n. Se till att inte missa nästa års julkonsert, det låter ju 
som en uppseendeväckande, oförglömlig upplevelse.

Text: OPENAI.COM, R.RIBOHN
Bild: GÖRAN PERßON
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JAG KOMMER ATT BEKÄMPA DIG MED MIN TID

Djurexperiment, genetiskt modifie-
rade organismer, mänskligt och djur, 
dna ihop-mixat. 

I döden vandrar AI med ett chip i hjär-
nan. En före detta människa som blivit 
assimilerad. Djur som fått sätta sina liv 
på spel i dödens laboratorium.

Djurens Auschwitz där experimen-
ten utförs utan bedövning. Seniorer på 
ett ålderdomshem är i klorna på digita-
liseringen. 

Det dödar deras själar. Den personliga 
kontakten med de äldre minskar allt 
mer. Man glömmer helt enkelt bort 
dem och man önskar nästan att de bara 
avled så fort som möjligt. 

Allt detta på grund av att många är 
en ekonomisk belastning. Nu för tiden 
satsar man hellre på de unga och friska. 
Ett demokratiskt samhälle är inte detta 
när man har näst intill glömt bort detta 
med medmänsklighet. 

Ja, kalla mig filosof, en tänkare, en sci-
fi fantast. Jag bryr mig om de svaga i 
samhället. De som far mest illa. Äldre, 
barn och djur. 

Känslosamt? Javisst! Är det inte så att 
tiden nästan är död? AI, här skall du 
inte komma och försöka med något. 
Jag kommer att bekämpa dig med min 
tid.

Text: CICKY
Bild: MAJA
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Mobile phone

Today mobile phones have become a part of our everyday 
life. We get dressed in the morning for work and mobile 
phones help the scheme. It shows us time, schedule and 
mobile alarm clock for waking up. Then there are calls all 
day long. 

Sometimes my parents call to know how I am, sometimes 
workplace and friends call about many different aspects. So-
metime business people call to know if I would like to buy 
anything. Mobile phones have internet and almost all of 
us have social media like Facebook, Instagram, Tiktok and 
more where we upload selfies, stories, pictures and videos. 
This also includes camera. In early times, ten years before, 
cameras were a luxurious thing or a hobby. Now, mobile 
phone cameras have changed from hobby into selfie culture. 
It also helps us to socialize in a digital way. In the early days 
we used to work with letters but now we work with emails 
and text which we usually check with our mobile phones. 
Nowadays, in mobile phones we have touch screens which 
helps to be faster in digital ways. I find kids play games on 
mobile phones but in my time I used to play in fields or our 
home courtyard.

The digital era has given us many advantages and disad-
vantages. As a good sign, digitalization helps us to make the 
world smaller and communicate more. Moreover, as a dis-
advantage we are forgetting the real world where physically 
we are isolated. We communicate through digital ways that 
are kind of real but also kind of unreal. In the modern time, 
mobile phones grasp the modern society.  

The mobile phone is the network for the society where to 
be entertained, where one can read news, watch YouTube 

and movies and more. Mobile phones also have taken the 
place of radio, television and more. It is a great way to be en-
gage with sometime but in early days one used to spend time 
with another real person through face-to-face conversation, 
present workspace, and physical activities. Mobile phones 
have given us so many activities, which creates physical en-
vironment loss in a digital mode. Alternatively, the physical 
mode changed into digital ways. 

As modern society moves, it totally depends on mobile 
phones, computers and electronic equipment. Without the-
se tools modern society does not exist. In early times, the 
phone had its own place. It was huge and heavy but now 
the mobile smart phone has found its place in pockets and 
moves with us. We are alerted when the mobile phone news 
comes up. Now each person owns a mobile phone. 

Now the marketing departments for clothes, shoes, food 
and more have moved into the digital era. We are viewing 
and buying stuff using our mobile phones. We pay our bills 
through mobile banking systems. There are many apps to 
download and work with it. For example, there is an app cal-
led Google Maps. One can drive and locate a place through 
this app. This app is downloaded onto the mobile phone in 
order to locate the area. It helps one to drive in the right 
direction.

In the end, mobile phones have taken over the era of digi-
tal modern society. It has become a daily need of the social 
being. 

Text: MUSTAKIMA HUSSAIN
Bild: EMELIE BLOM
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Hej vänner. Idag skulle jag vilja pra-
ta om demokratin, som vi gått miste 
om, samt digitaliseringen. Jag  anser 
att det är ett hot mot demokratin 
att lagstifta en ny grundlag som ska 
hindra visselblåsare att berätta om 
oegentligheter i Sverige. 

Det är en livsfarlig väg att gå när denna 
nya grundlag t.o.m tar bort meddelan-
deskyddet som varit en grund för att 
sätta dit och tvinga företag och organi-
sationer att bli transparenta. Transpa-
rens är mycket viktigt i en demokrati. 

Demokratin är i fara, därför att de-
mokratin i sin natur tillåter fascistiska 
krafter. 

Tystnad
Något som gör mig livrädd är folks 
tystnad. Det kan man se, hur missled-
da vi har blivit i vårt samhälle. Förut 
kunde man se syrier mördas av dröna-
re i TV. Vi blev sedan lurade att dessa 
mord inte hände. Vår okunskap om 
drönare visade sig när många började 
köpa drönare för att fotografera Tur-
ning Torso i Malmö. Det vill säga, vi 
blundar för de mord som faktiskt sker.

Något som vi ofta blundat för är AI. 
AI inom krigsindustrin är något som 
skapar mer krig. Sedan använder vi 
AI-teknologin civilt och då minns vi 
inte de mord som sker. Vem är det som 
ska mördas med AI-maskiner nu?
Är det palestinier som ska mördas nu? 
Är det fler kurder som ska mördas nu? 
Är det fler syrier som ska mördas nu? 
Är det fler iranier som ska mördas nu? 
Hur ska ni ha det?

Globalt och lokalt
Inser ni nu hur rasistiskt det är med 
mördarmaskiner? Det är ju inte vita 
medelklass-män som ska mördas. 
Dessutom kan man inte sätta dit en 
mördarmaskin för krigsbrott. Det är 
livsfarligt. Digitaliseringen och gloka-
liseringen av information har gjort det 
omöjligt för makthavare som missbru-
kar sin makt, genom det man nu kan se 
direktbilder, från t ex Iran, när slöjupp-
roret uppstod. Jag säger ”glokalisering” 
därför att informationen nu är lika glo-
bal som lokal. 

Maktens människor kan inte göra 
någonting, alla vet allt om alla. Trans-
parens är mycket viktigt på 2000-talet. 

Du kan inte ljuga på 2000-talet. Allting 
finns nerskrivet och man kan fotogra-
fera missförhållanden. Dock är det ett 
totalt mord på demokratin i och med 
att grundlagsändringen gick igenom. 

Det känns fruktansvärt och hopplöst. 
Tänk om de på TV visat t.e.x. #untras-
hed – vackra ungdomar som plockar 
skräp på stranden. Tänk om TV visat 
sammanhållningen i den glokala kli-
matkampen som pågår. Tänk om TV 
visat hur man odlar och hur människor 
vill ha en vacker och genuin samhörig-
het med naturen? 
Men nej.

TV och Aftonblaskan visar det som 
ondskan vill ska visas så att vi har en 
dags agenda där samtliga måste simma 
med. Vi simmar i en värld av medeltid 
där det är förbjudet att tänka och det 
är förbjudet att känna. Vänner, vi be-
höver inte klimatångest. Vi har inte råd 
att deppa. Klimatkampen har inte ens 
börjat...

Text: EVA CECILIA

Om demokrati och digitalisering
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Mitt namn är Johanna Ljung jag är 46 år gammal och ny-
anställd som handledare här på Lunds Fontänhus. För det 
mesta hittar ni mig i köket men jag kan ibland också irra 
runt i resten av huset. 

Jag är utbildad kock och har jobbat med mat på olika sätt 
under större delen av mitt arbetsliv. Förutom en snabb kar-
riär i restaurangkök så har jag jobbat mest i storkök.

Jag är född och uppvuxen i en liten by i Uppland som heter 
Tärnsjö och är mest känd för den grymma mängden myg-
gor vi slagits med på somrarna, numera besprutar man över-
svämningarna vid Nedre Dalälven med BTI och därmed har 
myggplågan minskat.

För tio år sedan hittade jag min stora kärlek och hamnade 
på det sättet i Skåne och nu är jag bosatt i Södra Sandby till-
sammans med min familj.

Familjen består av mig, min fru Linda, våran son Hannes 
sju år, hundarna Lill-Babs och Sivan som är av rasen Tollare 
plus två kattungar som heter Svartnos och Hoppsan.
Mitt stora intresse på fritiden är att träna mina hundar i 
jaktapportering trots att jag själv varken jagar eller går som 
hundförare på jakter. Det jag däremot gärna gör är att starta 
mina hundar på jaktprov då jag anser att det är en fröjd att 
se hundar jobba i sitt rätta element.

Jag har varit aktiv i Svenska Tollarklubben sedan 2006 som 
också var året jag köpte min första Tollare.
Förutom hundträningen så älskar jag att sjunga! Tyvärr blir 
det mycket mindre av den varan nu för tiden men jag gav 
mig själv ett nyårslöfte om att börja sjunga mera igen.

Text: JOHANNA
Bild: ISABEL

Hej på er

Idag är den digitala världen stor inom teknik. Hos en del 
finns det en enorm giftighet mot att gilla internet och den 
digitala kopplingen till människan.

Många tycks tycka att det finns en viss klassificering vid 
köp av tekniska under som många gillar. Det blir en stor in-
köpslista av teknik via internet och varuhus.

Posten jobbar mycket för att allt ska bli levererat till din 
dörr.

Den digitala döden kan vara nära men den stora giftighe-
ten mot att gilla teknik fortsätter som vanligt även om många 
i världen också börjar gilla den fina tekniken som finns idag. 

Text: DIANA
Bild: PIXABAY

Digitalt
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BATMAN: NOËL
Denna recension är dedikerad till Kevin Conroy 
(1955-2022).

Eftersom att det är slutet av november och jag har ett fall av 
Julandan så tänkte jag att den bästa julklappen till er från 
mig är en bokrecension. Batman: Noël, skriven och illustre-
rad av Lee Bermejo, är en nytolkning av Charles Dickens 
tidlösa Julsaga A Christmas Carol med Batman i huvudrol-
len som den kallhjärtade girigbuken Ebenezer Scrooge, med 
några av hans vänner och fiender i birollerna. 

Vet ni vad det enklaste med att en skriva recension är? Att 
skriva titeln och summering men själva recensionen, köttet 
och potatisen, är det raka motsatta men jag försöker att inte 
klandra mig själv för mycket med tanke på att jag har tagit 
en rätt så lång hiatus från skrivandet. Så om jag verkar lite 
rostig så ta det med en gnutta salt. 

Tillsammans med Barbara Ciardos färger och Todd Kleins 
texter så har Bermejo skapad en snötäckt gotisk värld som 
både utstrålar den kalla, grymma verkligheten och det 

varma, skinande hoppet som får oss att kämpa för en bättre 
morgondag. En perfekt balans mellan kusligheter och julig-
heter. Den historieberättande monologen som leder oss ge-
nom denna julsaga är passande och roande men dialogerna 
är lite för stela här och där för min smak men låt inte det 
avskräcka er från att ge denna grafiska novell en chans. 

Vad som fascinerar mig mest med Noël är karaktärsstudien 
av vår huvudkaraktär Bruce Wayne (alias: Batman). Efter att 
spenderat en livstid med att bekämpa det värsta det mänskli-
ga samhället kan erbjuda så glömde Bruce bort anledningen 
till att han blev Batman från första början. Nämligen för att 
inget oskyldigt barn skulle behöva fira någon födelsedag och 
jul ensam igen. Det är tragedin med Batman: han hade en 
förmögenhet av världsliga ägodelar, ett palats till hem, och 
en butler som lydde hans minsta vink men allt Bruce ville ha 
var sina föräldrar tillbaka. 

Batman var så bländad av den ödesdigra natten som tog hans 
familj i dåtiden att han nästan inte såg tragedin som skulle 
ha tagit den familj han hade funnit och byggt i nutiden. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.

There is a passion for hunting something deeply implan-
ted in the human breast - Charles Dickens

Text: WILHELM ”WILLE” VISSER
Bild: DC COMICS
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 (Till)växt och växt(huseffekten)

Både ordet ekonomi och ekologi bör-
jar med det antika grekiska ordet 
”ekos” som betyder hus. Detta har 
inspirerat ordet hushållning. Både 
ekonomi och ekologi handlar om be-
gränsade resurser (monetära och rå-
varor). 

SDs riksdagspolitiker Elsa Widding har 
sagt att växthuseffekten ”saknar veten-
skapligt stöd”. Naturskyddsföreningen 
visade att 2018 var Moderaternas och 
SDs politik sämst för miljön. Martin 
Kinnunen kallade SMHIs varnande för 
varmare klimat för propaganda. Väl-
jer dom att förneka miljöhot för att de 
bara bryr sig om kortsiktig ekonomisk 
tillväxt? Jag tror att ännu en förklaring 
till att de inte bryr sig om klimatet är 
för att många är faktaresistenta. På den 
officiella hemsidan talade man förra 
decenniet om nedärvd essens, trots att 

vetenskapen har motbevisat rasbiologi, 
det måste ju ha varit en högt uppsatt 
SD-politiker som skrivit där. 

Historieprofessorn Yuval Harari 
menar att höger-nationalister ofta för-
nekar global uppvärmning för att det är 
en utmaning som inte kan lösas på en-
bart nationell nivå, och för att naturka-
tastrofer inte bryr sig om riksgränser. 
Jimmie Åkesson har sagt att det inte 
är någon idé med klimatomställning 
då Sverige bara är ett litet land. Men 
Danmark forskade i vindkraftverk så 
att det blev ekonomiskt gångbart, nu 
har de också flytande vindkraftverk 
ute till havs som ytterligare sänker 
produktionskostnader. Det tunisiska 
företaget Saphon Energy har utvecklat 
vindkraftverk utan propellrar som kan 
fånga dubbelt så mycket energi. 

Enligt SCB stod år 2021 vindkraft-
verk i Sverige för 17% av landets elpro-
duktion. Vattenfall uppger att det finns 
3 000 vindkraftverk här.

Fängelse: den eftersträvade 
segregationen
År 2021 tillbringade 2 500 personer tid 
i häkten, 60 % av dessa personer var 
max två månader i häkte (https://www.
kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/
statistik-och-fakta/hakte/). Samma år satt 
1736 inne i fängelser för våldsbrott. 

Jag anser att fängelsernas gym borde 
ersätta alla tunga vikter med kondi-
tionsmaskiner - som löpband, rodd- 
och cykelmaskiner. Detta för att för-
hindra att fångar bygger stora muskler, 
som kan vara farliga mot personal. Sto-
ra muskler är ju ett fordon för våldska-

pital. Det är hemskt att häktesvakten 
Karen Gebreab 2011 mördades av en 
fånge med hennes egen batong och att 
statsministern inte fördömde det. 

Vi tar bort allt kött och mejeripro-
dukter, och ersätter det med baljväxter 
och små portioner ägg. Kött ökar krop-
pens produktion av testosteron som 
ökar muskelmassa och ilska. Med an-
dra ord är det en effektiv säkerhetsåt-
gärd om fångar är tanigare än personal, 
särskilt nu när många fängelser är över-
fulla. Varför ska folk som misshandlar 
eller våldtar ha lyxen att äta kött när det 
inte är en mänsklig rättighet? Och det 
ökar dessutom växthusgaser. Komjölk 
kommer från kor som fiser ut mycket 
metan, som är en grövre växthusgas än 
koldioxid. 

Alla fängelser måste vara utrusta-
de med boken Meningen Med Vål-
det av psykologen Per Isdal. Det sägs 
att kunskap är makt, och då kan mer 
självinsikt ge mer självkontroll. Daniel 
Golemans bok Emotionell Intelligens 
är också relevant. Alla TV-apparater 
borde tas bort och ersättas med böck-
er, som både sparar pengar, ger mer tid 
till läsning och exponerar våld. Kött tar 
längre tid för kroppen att bryta ner, och 
då blir man lättare dåsig och får tarm-
cancer. Men med baljväxter som är fi-
berrika blir fångar piggare och kan läsa 
bättre. Fångarna kan erbjudas hobbyn 
att odla bondbönor. 

För samhället i stort behöver vi höja 
skatten på rött kött och mejeriproduk-
ter, och subventionera baljväxter och 
ägg.Biofilisk design i Singapore, detta ger 11 

gånger mer yta till grönska.
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När ”dom” blir avhumanise-
rade siffror istället för med-
människor

Jag upplever en retorik där Asien görs 
till miljöproblemens syndabock. Till-
verkningen av våra laptoppar/mobiler 
outsourcas till Kina och sedan får de 
höra att de ska minska sina utsläpp. 
Dessutom är Tyskland mer tättbefolkat 
än Kina, och Holland mer tättbefolkat 
än Indien. När den industriella revolu-
tionen ägde rum flyttade massvis med 
européer till Nordamerika, Latinameri-
ka och Australien men bara en bråkdel 
av asiater har emigrerat från Asien. Vi 
i Väst har inte bara högre levnadsstan-
dard utan lever längre och då hinner vi 
överkonsumera under fler år.  För att 
inte tala om en snyltande braindrain 
som gynnar Västs befolkning; USA har 
fler indiska läkare per capita än Indien 
(Palki Sharma, WION).

Man kan dra paralleller mellan fyra 

händelser: att man säger att Asien är 
överbefolkat, klagar över att invand-
rade flyktingar har många barn, att en 
våldsromantiserande polis under kra-
valler i Malmö 2009 sade om en kille 
med utländskt påbrå att ”jag ska göra 
honom steril”, och att vi tvångssterili-
serade samer på mitten av 1900-talet.

Enbart på den dominerande 
artens villkor (makroskopiskt 
perspektiv)
Det glöms lätt hur dyrt det är för arter 
att inte förslavas av människor (förut-
om råttor). Vi har: 1 250 lodjur men 
1.4 miljoner katter, 700 vargar men 900 
000 hundar, 300 000 vildsvin men 1.25 
miljoner grisar, 13 miljoner lövsångare 
men 100 miljoner kycklingar, 400 000 
rådjur men 1.4 miljoner nötkreatur, 
och 200 000 ekorrar (kanske vår när-
maste släkting då Europa ej har prima-
ter) men 10.5 miljoner människor.

Köra mot döden
I vårt avlånga land drivs hela 26 % av 
motoriserat resande med kollektiv 
transport. Förra året dog 192 personer 
i trafiken, vilket är nästan fyra gånger 
fler än dödsskjutningar (polisen.se). Ef-
tersom det i snitt åker 1,4 personer per 
bil så hade en buss med 50 passagerare 
kunnat ersätta 35 personbilar (Trans-

portstyrelsen). 
Om fler åkte kollektivt hade vi haft 

mindre utsläpp, färre bilbränder, fler 
arbetstillfällen (chaufförer), mindre sli-
tage av vägar (som slösar skattepengar), 
färre dödsfall, mindre trängsel på gator 
för cyklister och landet hade haft ett 
mindre beroende av oljeimport (sug på 
den sharia-fabriken saudiska staten!). 
Polisen hade även kunnat omfördela 
sina resurser från rattfylleri. El-bilar 
har visat sig ha batterier som är dåliga 
för miljön, men bensinbilar är ju ock-
så negativa med sina utsläpp, så därför 
måste det satsas mer på kollektiv-traf-
fik och vi måste förbättra järnvägarna.

Miljötips: Spara brödpåsar och använd 
dem när du köper frukt och grönsaker, 
istället för nya plastpåsar. Ät Chilli-sin 
karne-con-tofu

Text: AKALAS (Kingslee Daleys) 
SVENSKA FAN

Bilder: ANONYM 
(gatustånd i Nepal

Bild 2: HEATHERWICH 
STUDIO

Bild 3: MATHEM.SE
Bild 4: EPICURIOUS.COM

Bild 5: THESPRUCEEATS.COM

Vems världsbild är neutral?
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Vem bär skulden till att 
vårt el-nät är 
underdimensionerat?

Det är EUs regleringar som bär skulden. Vi visste nog inte 
att EU skulle reglera elnätet i Europa på det sättet när vi 
byggde el-nätet. Vi visste inte heller att Tyskland skulle 
avveckla sin kärnkraft och sin kolkraft med sådan hast. 
När Tyskland har överskott på el och vi samtidigt har ett 
underskott på el så måste tyska elbolag exportera el till 
oss, eftersom det är de som har råd att använda elen som 
köper elen. Rikaste land vinner. 

Det är bara det att Tyskland är ett rikare land med en högre 
GDP per capita. Och det är bara det att det är nästan aldrig 
som Tyskland har ett överskott på el när vi har ett under-
skott. Det omvända händer dock ofta. Vi får alltså producera 
el till Tyskland och Danmark och vara utan el själva. Det är 
fullständigt oacceptabelt! Och det är därför som vi nu står 
inför ett bitvis nedsläckt Skåne i vinter. Det är också därför 
som regeringarna i Sverige och Tyskland står redo att bjuda 
över varandra med ersättningar till sina egna medborgare. 

Ni förstår, Tyskland vill ha vår el till varje pris även om det 
medför att vi blir deras el-slavar. Tyskland ser efter nummer 
1, vilket är Tyskland och Tyskland enbart. Ja, deras back-
wards cousins, österrikarna, kommer som nummer 2. Där-
efter kommer ingen ända ned till den sista sköldpaddan som 
jorden står på hela vägen ned till evigheten. 

Fast en bitvis nedsläckning av el-nätet i Skåne kommer sig 
inte av att vi vill näpsa tyskarna. Nedsläckningar sker därför 

att om produktionen kontra förbrukningen blir lägre eller 
högre än el-systemets kapacitet, så riskerar el-nätets frek-
vens att sjunka under 50 Hertz till 49.9 Hertz eller till och 
med mindre, alternativt stiga till över 50.1 Hertz. Frekven-
sen i el-nätet måste alltid hålla sig över 49.9 Hertz och under 
50.1 Hertz, annars riskerar elektrisk utrustning att ta skada. 
När man inte längre kan planera för detta så stängs delar 
av el-nätet ned. 50 Hertz är 50 svängningar i sekunden och 
utgör växelström eller AC.

Text: ROGER KLANG
Bild: VATTENFALL
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Fotbolls-VM i Qatar är slut och måtte det aldrig hamna i en diktatur en gång till. 
Det har varit skandal efter skandal.

Fotbollslagen från väst beslöt sig för att använda en lagkaptensbindel med texten ”One Love”. Det gillade inte regimen i 
Qatar och Fifa hängde snabbt på de qatariska åsikterna. Om en spelare sprang in på plan med kärleksbindel skulle han 
direkt bestraffas med en varning. Det finns ingen sådan regel, men fotbollslagen rättade in sig i ledet. BBC:s reporter på 
plats i Qatar, Alex Scott, struntade blankt i detta påhitt och bar den tänkta bindeln i varje direktsänd rapport hon levererade 
till Storbritannien. Heder åt denna kvinna.

Text: GÖRAN PERßON
Bild: BBC
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Besök ett Fontänhus
Ordinare öppettider 
Lunds Fontänhus: 
Mån-tis, tors: 08:30-16:00
Ons: 08:30-19:00
Fre: 08:30-15:00
Lör: Stängt
Sön: 11:00-14:00

Lunds Fontänhus
Magle Stora kyrkogata 5
223 50 Lund
Tel: 046-12 01 95
E-post: info@lundsfontanhus.se
Hemsida: www.lundsfontanhus.se

Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgatan 14
211 13 Malmö
Tel: 040-12 00 13
E-post: info@fontanhuset.se
Hemsida: www.fontanhuset.se

Helsingborgs Fontänhus
Norra Strandgatan 8
252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 50 60
E-post: kontakt@fontanhushbg.se
Hemsida: www.fontanhushbg.se

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel: 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
Hemsida: www.bastadsfontanen.se

Fontänhuset Falun
Tullkammargatan 2
791 31 Falun
Tel: 070-399 0453
E-post: info@fontanhusetfalun.se
Hemsida: www.fontanhuset.se

Fountain House Stockholm
Box 4051
Besöksadress: Götgatan 38
102 61 Stockholm
Tel: 08-714 01 60
E-post: info@fountainhouse.nu
Hemsida: www.fountainhouse.se

Göteborgsfontänen
Andra Långgatan 25
413 28 Göteborg
Tel: 031-12 30 01
E-post: mail@goteborgsfontanen.se
Hemsida: www.goteborgsfontanen.se

Motala Fontänhus
Vintergatan 15
591 32 Motala
Tel: 0141-21 25 33
E-post: info@motalafontanhus.se
Hemsida: www.motalafontanhus.se

Fontänhuset Trappan
Vallgatan 10
343 34 Älmhult
Tel: 0476 480 10
E-post: fontanhuset.trappan@telia.com
Hemsida: www.fontanhusettrappan.
wordpress.com

Falkenbergs Fontänhus
Storgatan 71
311 74 Falkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-post: kontakt@falkenbergsfontanhus.se
Hemsida: www.falkenbergsfontanhus.se

Fontänhuset Nyköping
Lilla Strömgatan 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155-26 81 40
E-post: fontanhuset@gastabud.com
Hemsida: www.fontan.se

Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöberg väg 6
128 64 Sköndal
Tel: 0738-903 130
E-post: info@fhskondal.se
Hemsida: www.fhskondal.se

Fontänhuset Örebro
Målgatan 11-13
702 16 Örebro
Tel: 019 -32 05 20
E-post: info@orebrofontanhus.se
Hemsida: www.orebrofontanhus.se

Alla Fontänhus i Sverige
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Stöd vår verksamhet, bli medlem i Fontänhusets vänner
Du eller ditt företag kan stödja Fontänhusets verksamhet 

genom att bli stödmedlem i Fontänhusets vänner. 
Du/företaget får då varje nummer av vår medlemstidning, 

Fontänbladet, som ges ut med 2-10 nummer per år. 

Kostnad stödmedlemskap: 
Privatperson 200 kr/år, Företag 1 000 kr/år, Autogiro 100 kr/mån    
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