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Ström var tredje 
dag räcker inte

Det är lätt att satsa andras pengar. In
nan finanskrisen bröt ut lånade flera 
sydeuropeiska banker ut mer än 100 
procent av fastighetens värde. Den så 
kallade fastighetsägaren kunde an
vända bankens frikostiga lån till att 
expandera och så länge huspriserna 
steg var alla nöjda. 

När bankerna inte längre hade råd 
att delta i lånerallyt fick EU:s skatte
betalare ta notan från entreprenörer 
som aldrig insåg ekonomins begräns
ningar. Regeringarnas sanerings
arbete efter skuldkrisen är ett konkret 
resultat av vad som händer när speku
lationshungern förlorar all sans.

Som valet till Europaparlamentet 
visade utgörs återuppbyggnaden av 
EU:s skuldsatta ekonomier av ett väx
elspel mellan gigantiska åtstramning
ar och gröna satsningar. Medan väl
färdsstaterna krymper, pumpas mil
jarder in i förnyelsebar energi. Bolåne
bubblan är på väg att ersättas med en 
grön bubbla. 

Subventioner av förnybar energi har 
blivit en poppig del av stimulansarbe
tet efter skuldkrisen. Sedan 2009 har 
världens största ekonomier satsat mer 
än 430 miljarder dollar på gröna sti
mulanser. I boken Den gröna bubblan – 
hur goda intentioner blev till svindlande 
spekulation höjer finansmannen och 

debattören Per Wimmer ett varning
ens finger. 

Tysklands politiska målsättning att 
vara oberoende av kärnkraft år 2020 
är till exempel helt beroende av skat
tebetalarna. Förbundskansler Ange
la Merkel – som felaktigt har beskyllts 
för att vara så försiktig att hon inte vet 
åt vilket håll hon ska köra ut från en 
rondell – riskerar både de tyska hus
hållens elkostnader och den industri
ella stabiliteten i EU:s viktigaste med
lemsland.  

Även i Sverige har flera partier en 

”Mest effektiv är 
vindkraften där 
investerings-
kostnaderna är 
som dyrast: Till 
havs.”

Miljarder kronor pumpas in i förnyelsebar energi inom EU. Foto:  AP

farlig övertro på förnybara energi
källor. Trots att till exempel vindkraft 
inte längre får direkta subventioner, 
avsatte regeringen 700 miljoner kro
nor i höstbudgeten till riskkapital 
för miljöteknik, främst som en efter
gift till Centern, och vid ett regerings
skifte tänker Miljöpartiet verka för att 
stänga minst två kärnkraftsreaktorer.   

Statligt riskkapital är naturligtvis en 
mer affärsmässig term för att beskriva 
offentliga bidrag till branscher som 
inte bär sig. Som Per Wimmer skriver 
lider just vindkraften av låg produk
tionskapacitet och höga risker. Om 
det inte blåser tillräckligt produce
ras ingen energi, blåser det för myck
et behöver kraftverkets motor stäng
as på grund av risken för skador. Mest 
effektiv är vindkraften där investe
ringskostnaderna är som dyrast: Till 
havs.    

Medan kärnkraften har en verk
ningsgrad på 90 procent är ett ge
nomsnittligt vindkraftverk effek
tivt ungefär en dag av tre. Förnybara 
energi källor som vind och vågkraft 
utgör alltså ett gott komplement, men 
kommer aldrig kunna ersätta kärn
kraftens ekonomiska fördelar. Om Eu
ropa ska resa sig behövs en mer rea
listisk syn på den förnybara energins 
möjligheter. 

Tyck Till
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Viktigt med förebilder
Den 5 juni, dagen före Sveriges na
tionaldag, tog komikern Soran Is
mail emot Svenska FNförbundets 
nyinstiftade pris för insatser för 
mänskliga rättigheter i Sverige. 
Det nya priset är ett sätt att under
stryka vikten av aktivt arbete mot 
den främlingsfientlighet som bre
der ut sig i Sverige och Europa.

Svenska FNförbundet bevakar 
hur Sveriges regering följer olika 
FNåtaganden som rör mänskliga 
rättigheter. Med stöd av ett nät
verk av ett femtiotal organisatio
ner rapporterar vi regelbundet till 
FN:s kontor för mänskliga rättig
heter i Genève. Genom vårt rap
portarbete vet vi att det inte står 
så bra till i Sverige som vi skulle 
önska. Vi har flera gånger de se
naste tio åren pekat på till exem
pel hatbrott, våld mot kvinnor 

och utanförskap och diskrimi
nering mot samer och romer. En 
oroande utveckling under senare 
år är hatpropaganda på internet.

Ett krav från FNförbundet är att 
den svenska regeringen inrät
tar en nationell institution för 
mänskliga rättigheter som kan 
övervaka och stödja till exempel 
kommunernas antidiskrimine
ringsarbete. Också FN har efter
lyst en sådan institution som re
dan finns i en tredjedel av värl
dens länder och i 17 länder i EU. 
Det är anmärkningsvärt att Sveri
ge inte har tagit chansen att göra 
likadant och ta ett helhetsgrepp 
på problemen.

Arbetet mot rasism och diskri
minering handlar dels om indi
viduella ställningstaganden, dels 

om politiskt ansvarstagande. I 
Sverige och Europa har de etable
rade politiska partierna misslyck
ats med att motverka diskrimine
ring och utanförskap både i de
mokratiska processer och på ar
betsmarknaden. Ett grundläg
gande problem i politiska för
samlingar, näringslivet och i or
ganisationsvärlden är bristen på 
mångfald och representativitet. 
Avsaknaden av människor med 
utomeuropeisk bakgrund i of
fentliga sammanhang måste tas 
på betydligt större allvar än i dag.

i Sverige handlar diskussionen 
ofta om kränkningar av mänskli
ga rättigheter i andra länder, men 
det är viktigt att uppmärksamma 
även brister i vårt eget land. Allt 
detta har lett fram till att FNför

bundet har valt att instifta ett na
tionellt pris som går till en person 
som gör insatser för att försvara 
och stärka mänskliga rättigheter 
i Sverige.

Att ha förebilder i antidiskrimi
neringsarbetet är viktigt och So
ran Ismail är en sådan förebild. 
I motiveringen för årets MRpris 
understryks att pristagaren tyd
ligt tar ställning för alla männis
kors lika värde och gör viktiga och 
modiga insatser för mångfald och 
tolerans. Om flera följde hans ex
empel skulle arbetet mot rasism 
och diskriminering kunna ta vik
tiga kliv framåt.

Aleksander Gabelic 
Ordförande i Svenska FN-förbundet
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Familjen är  
inte förlegad

■■  I den moderna individualistiskt färga
de berättelsen om familjen ses den som ex
kluderande, i likhet med andra institutio
ner som föreningen och församlingen. In
dividen har fått sin frihet genom att be
frias från dessa ”förlegade strukturer”, ly
der statsindividualisternas beskrivning av 
det svenska framsteget. Synen på familjen 
handlar således inte bara om en uppfatt
ning om det egna goda livet, utan rör ock
så därmed familjens roll i samhället.
Martin Tunström i Smålandsposten (M)

Studenter är, precis som alla andra, sjuka 
ibland, men ens möjligheter att sjukskri
va sig under studietiden är ytterst begrän
sade.

Värst är det för dem som går vidare di
rekt från gymnasiet till högre studier och 
som därmed inte har hunnit arbeta upp 
en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. 
De som dessutom fortsätter med doktors
studier och stipendiefinansierad forsk
ning hinner bli nära 30 år innan de har en 
chans att komma in i trygghetssystemen.

Det innebär att man om man exempelvis 
blir förälder under studietiden, får klara sig 
på grundnivån. Det är mindre än ett halvt 
studiemedel, 4 300 kronor per månad.

Som student förväntas du också vara an
tingen helt frisk eller helt sjukskriven. Det 
finns ingen möjlighet till deltidssjukskriv
ning. I kombination med 30 dagarnas ka
rens omöjliggör dessa regler högre studier 
för unga med vissa sjukdomar och funk
tionshinder. Detta är ohållbart, orimligt 
och oförsvarligt.

Att de som studerar, och på så sätt gyn
nar hela ekonomin, drabbas så hårt är 
orättvist. Utbildning är grunden för såväl 
personlig som ekonomisk utveckling för 
landet som helhet. För oss liberaler är det 
viktigt att den möjligheten finns för alla. 
Men så är inte fallet i dag.

Om även studiemedel och stipendier fick 
vara SGIgrundande skulle det bli lätt
are att vara förälder redan under sin stu
dietid. SGIgrundande studiemedel inne
bär också att även en liten extrainkomst 
gör skillnad. Vårt förslag skulle innebä
ra flera hundra kronor mer i månaden för 
föräldralediga studenter och de som job
bar extra skulle kunna höja sin föräldra
peng med omkring 1 500 kronor. Vi anser 
även att studenter, precis som alla andra, 
ska kunna sjukskrivas såväl på deltid som 
under kortare perioder. Bara så kan vi ge 
möjlighet att studera till alla.

christer nylander (Fp) 
Riksdagsledamot och ledamot i den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen

Stefan käll (Fp)
Riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet

Tufft att bli sjuk 
som student
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”Gud är inget mattetal – inte heller ett Sudoku, utan 
intresse när det är löst. Gud är en levande relation.”
Antje Jackelén om en skillnad mellan kristen tro och  en skenvetenskaplig hållning, där allt som är utanför 
vetenskapens räckvidd förkastas –   i tv-sänd predikan då hon vigts till ärkebiskop i Uppsala i går.  .


