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NYHETER
OLAGLIGT ATT KÖPA HYRESKONTRAKT
■ Den som köper ett hyreskontrakt på svarta marknaden ska kunna

NYHETER

dömas till böter eller fängelse i två år. Det beslutade riksdagens i går.
Köparen ska också bli av med lägenheten med omedelbar verkan.
Fram tills nu har bara försäljning av svartkontrakt varit brottsligt.
Det blir också brottsligt hyra ut en lägenhet i andra hand utan
tillstånd om hyran inte är skälig.
Förslaget lades fram av S+MP-regeringen förra mandatperioden
och fanns med som en av punkterna i 73-punktsuppgörelsen mellan
S, MP, C och L.

3 700
Så många beslag av kokain gjorde polisen förra året.
Användandet av drogen har ökat kraftigt och fler dör
på grund av den, rapporterar SVT.

BILD HENRIK MONTGOMERY/TT OCH JOHAN NILSSON/TT

PENSION^RER FÖR K
Enkät

Varför är du med i klimatmanifestationen på lördag?
Vad ska du tala om?

Vill bygga broar mellan generationerna
• ”Vi måste larma på här – det är kris!”
Det är dags att kliva upp
ur gungstolen och ta fram
banderollerna, säger Gudrun
Schyman.
Hon har tillsammans med
sina aktivistvänner i Fria
pensionärer dragit igång en
manifestation för klimatet
som går av stapeln i morgon.

de som enligt normen förväntas försjunka i någon gungstol
eller på golfbanan, och säga: Nu
plockar vi fram banderollerna
och så tågar vi till Stockholm
som man gjorde förr, säger en
av initiativtagarna, den numera
pensionerade politikern, Gudrun
Schyman till Dagens ETC.

Det är tre veckor sedan en halv
miljon ungdomar klimatstrejkade i tusentals städer världen
över. Svenska aktivisten Greta
Thunbergs strejk har blivit en
global rörelse och nu är det pensionärernas tur att höja rösten
för klimatet. I morgon lördag
arrangerar gruppen Fria pensionärer en manifestation i Kungsträdgården i Stockholm.
– Vi som har lite årsringar
samlade och vi som vet hur
viktigt det är med civilsamhällets röst och vet att det har
spelat roll, vi måste rikta oss till
de andra 40- och 50-talisterna,

Vill sätta press

Fria pensionärer beskriver sig
som en miljöorganisation och
är från början goda vänner
som träffades genom aktivistarbete på Österlen för över 40
år sedan. Deras uttalade syfte
med lördagens manifestation är
att kräva att politiken erkänner
krisen och utformar en konkret
handlingsplan med lösningar
som inkluderar jämställdhet
och jämlikhet. Gudrun Schyman
beskriver också manifestationen
som ett sätt att bygga broar
mellan generationerna och för
att svara och stötta de skolstrejkande ungdomarna. Hon säger
att allt fler unga har tappat vad
hon beskriver som en ”tillit” till
vuxenvärlden.
– När vi gick på demonstratio-

ner förr, för fred, mot kärnvapen
och så vidare, så hängde våra
ungar med. Då var det någon
unge som fick frågan: är du rädd
för kriget. Och barnet svarade:
Nej, krig skulle min mamma aldrig tillåta. Den där tilliten ska de
unga kunna ha till sin förändrageneration. Den finns inte idag.

DAGAR KVAR ATT RÄDDA KLIMATET
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– Jag tror inte att någon fråga är
viktigare för vår generation än
klimatfrågan.
– I mitt tal vill jag lägga tonvikten på det andliga perspektivet
på klimatfrågan. Politik och
teknik är ju nödvändigt, men det
räcker inte. Det handlar om att
kunna upptäcka andra värden i
sitt eget liv än det som handlar
om konsumtion. Vi behöver inte
vara rädda för att vi behöver ändra livsstil, utan vi kan upptäcka

att det kan bli ett mycket bättre
liv än det som vi är fast i nu och
som samtidigt förödar planeten.
– Mina förhoppningar är att vi
ska tala om för oss själva och
andra att vi som är så gamla att
vi egentligen inte kommer att
beröras av detta inte är ointresserade eller oengagerade. Att
vi kan tänka bortanför vår egen
personliga framtid och till kommande generationers framtid
och planetens framtid.

Hur märker du det?

– När Greta satte sig utanför
riksdagen så var det för att hon
saknade den. De unga ser, med
all rätt, att den generationen
som bestämmer i dag inte har
koll på läget. Då måste ju vi svara
upp och säga att vi är faktiskt
några som ser och hör och att nu
måste vi jobba tillsammans.
Vad är dina förhoppningar på
lördag?

– Att vi ska fylla Kungsan
(Kunsträdgården, reds. anm.).
Att det ska komma folk från norr
och söder och öst och väst. Att
vi ska tända den här idén om att
nu måste vi röra på oss och nu
måste vi höja rösterna. Sedan
kan man ju åka hem och sätta
ihop grupper där man bor. Vi
måste larma på här, det är kris!
LIZA JAKOBSSON

Fria pensionärers klimatmanifestation
● Initiativtagare: Gudrun Schyman, Reidar Jönsson, Jacques
Öhlund, Annlena Maurin, Jean
Louise Maurin och Gittan Jönsson
● Var: Kungsträdgården i Stockholm
● När: lördag den 5 april

KG Hammar, teolog och fd. ärkebiskop

BILD PETTER HALLMAN

För tre veckor sedan klimatstrejkade en halv miljon ungdomar i tusentals städer världen över. På lördag arrangerar Gudrun
Schyman tillsammans med sina aktivistvänner i Fria pensionärer en manifestation för klimatet.

● På Scen: KG Hammar, Gudrun
Schyman, Gunno Gunnmo, Frida
Eklund, Karin Sundby, Staffan
Laestadius, Anders Wijkman,
Suzanne Osten, Carolina Moretti,
Kajsa Grytt, Malena Jönsson, Reidar Jönsson, Arja Saijonmaa, mfl.

Staffan Laestadius, författare och professor på KTH
– Manifestationen är nödvändig.
Det finns inga tecken som tyder
på att klimatomställningen har
börjat. Vi måste avveckla vårt
fossilberoende med minst sju
procent om året. Och vi har inte
ens börjat med det och nu måste
det ske väldigt snabbt. Det är mer
bråttom än du vill höra. Det är
mer utmanande än du vill höra.
Manifestationen är dels en fråga
om att sätta tryck på våra politiker. Dels en fråga om att bredda
medvetenheten om frågans omfattning och det här gäller över
alla partigränser. En bred mobili-

sering är nödvändig och en del av
demokratins funktionssätt är den
här typen av manifestationer.
– Jag har i över tio års tid ägnat
mig åt hur en omställning är
möjlig och kan gå till. Det är
tumultartat eftersom det rör om
i våra hävdvunna föreställningar
om vad som är möjligt och inte
möjligt.
– Att det kommer många
människor. Det här är den största
utmaningen mänskligheten har
haft. Om vi lyckas hantera det här
går vi mot en gigantisk Aniaraliknande upplösning i samhället.
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”Ett deltagande på Pride gör det
också lättare för olika partiföreträdare att med större trovärdighet
ta debatten mot exempelvis RFSL.”
I sin valanalys skriver KD att deltagandet på Pride, som kritiserats internt, är
positivt eftersom det gör det svårare att stämpla partiet som homofobiskt.

UNGA DÖMDA TILL FÄNGELSE FÖR AVHOPP FRÅN VÄRNPLIKT
■ Sedan den allmänna värnplikten återinfördes har flera unga dömts till fäng-

else för brott mot totalförsvarsplikten, rapporterar Sveriges Radio. I år har tre
personer dömts. Två domar gäller personer som hoppat av sin tjänstgöring och
en gäller en värnpliktig som inte dykt upp.
Den första årskullen som omfattas av allmän värnplikt ryckte in förra året.
Totalt började 3 700 personer på grundutbildningen. Försvarsmakten har för
tillfället registrerat omkring 260 giltiga avbrott från grundutbildningen. Det
kan till exempel handla om skador eller att en person beviljats rätt att vara
vapenfri.

Suzanne Osten

ER/TT

Nu kliver jag upp på
barrikaderna igen,
med ett väldigt
angeläget budskap.
Arja Saijonmaa

Suzanne Osten, regissör och dramatiker
– Att samlas för att manifestera är
att ge varandra mening och hopp.
Sedan behövs det mycket mer
analyser och diskussioner som är
kritiska när det gäller fakta och
det behövs modiga människor
i politiken som kan presentera
visioner.
– Jag ska tala om det som HC
Andersson redan beskrivit
som att kejsaren är naken
och att klimatkrisen har
avslöjat den politiska
vanmakten. Jag

kommer att trycka på att vi måste
hjälpa barnen med våra kunskaper. Om de känner och uttrycker
oron snabbare behöver de alla
vuxna för att genomföra det stora
målet - en bättre värld.
– Jag ser fram emot att se att
vi har stärkt oss. Över att se att
många är där och att vi blir överraskade över att det har tagit
fart. Och skulle det inte vara så,
så kommer jag tänka på de där
dagarna när Greta satt ensam
utanför riksdagen med ett plakat.

BILD PONTUS LUNDAHL/TT

Jag kommer att
trycka på att vi
måste hjälpa barnen
med våra kunskaper. Om de känner
och uttrycker oron
snabbare behöver
de alla vuxna för att
genomföra det stora
målet – en bättre
värld.

– Jag har varit engagerad hela mitt liv
och har varit uppe på barrikaderna och
rest världen runt för att protestera mot
diktaturer och för människors frihet.
I Melodifestivalen handlade min sång
om klimatförändringarna och hur
vi ska öppna ögonen och börja se
hur vi kan ta tillvara på vår kära
moder jord. Nu kliver jag upp på
barrikaderna igen, med ett väldigt
angeläget budskap. Då var jag
ung och idealist, nu är jag inte så
ung längre men jag är fortfarande idealist.
– Jag kommer att avsluta
manifestationen med ett par
sånger tillsammans med en
barnkör. mig själv trogen kommer jag prata emellan och preciserar alltid varför jag sjunger
mina sånger.
– Jag vill inte sprida panik, utan
min uppgift som sångerska och
som en ansvarsfull artist är alltid
att sprida hopp, så att människors
energi kan riktas mot att göra
någonting. Musikens och textens
kraft är så stor och kan få oss att se
ljuset i tunneln och flytta berg.
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Arja Saijonmaa, sångerska
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Inte någon fråga
är viktigare för
vår generation
än klimatfrågan.

BILD KRISTINA STRAND LARSSON
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