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/ Ledare /

»The Sluss Arena – Den slutgiltiga lösningen på Slussenomgörningen  

sätter Stockholm på kartan.!«

Johan Berggren är  

chefredaktör  
på Ordfront magasin.

28/3–17/8 Fri entré
levandehistoria.se

Klimatförändringarna är ett symptom  

på underpresterande ekosystem

Laghum är det vi gör när vi gör något åt det

Sök »regenerativt lantbruk« på Youtube 

Sedan kan vi träffas i gruppen Laghum på Facebook

ORDFRONTS MÖNSTER 

Glöm inte att läsa 

oss på nätet:

ordfrontmagasin.se

UTFORSKA  LOKALA  LÖSNINGAR  
PÅ GLOBALA  KRISER!

UTBILDNING:  FRAMTIDENS BY

VÄLKOMMEN TILL EN UTBILDNING DÄR  

ALLAS PERSPEKTIV BEHÖVS FÖR ATT FINNA  

NYA LÖSNINGAR KRING LANDSBYGDS- OCH  

SAMHÄLLSUTVECKLING. 

Hur förverkligar vi hållbara lokalsamhällen där vi kan 

bo, arbeta och skapa mat i balans med ekosystemen? 

Att bygga och odla hållbart är relativt enkelt, men hur 

medskapar vi sociala gemenskaper där vi samverkar, 

fattar beslut och löser konflikter på hållbara sätt?  

Det är byn i hjärna och hjärta, där förhållningssätten 

bygger en hållbar kultur med bland annat lokal mat, 

regenerativ ekonomi och hållbart jord- och skogsbruk. 

Frågorna utforskas med hjälp av samtalscirklar,  

föreläsningar, studiebesök, interaktiva och kreativa 

övningar samt externa inspiratörer och experter.

CSN-stödd distansutbildning på halvfart 

Kursstart 19 augusti 2019.

Ansökan och mer info om kursen finns på:

KARLSKOGAFOLKHOGSKOLA.SE

Föreningen Ordfronts oberoende 

medlemstidskrift. Enligt föreningens 

stadgar ska Ordfront magasin i den 

svenska folkbildningstraditionens anda 

verka för att demokratin ska utvecklas 

och fördjupas, och att omtanke och 

solidaritet ska vägleda samhällsutveck-

lingen. Ordfront värnar om mänskliga 

rättigheter och alla människors lika 

värde. Ordfront arbetar med mottot att 

försvara yttrande- och tryckfriheten.

Ordfront är också huvudman för 

MR-dagarna, Nordens största mässa 

för mänskliga rättigheter. Ordfront 

ordnar också kurser och utbildningar 

i skrivande och demokrati i praktiken, 

och öppna evenemang. Som medlem 

får du Ordfront magasin och blir del i 

en progressiv rörelse.

ordfront.se/blimedlem/

Du läser Ordfront magasin, 

Vi följer ett par mönster på Ordfront magasin i år. Ett 

är att skriva om klimatfrågan. Det gör ju många andra 

också nuförtiden, och det är bra. Men vi skriver om 

den utifrån snart tre årtionden av insikt och debatt 

om dess allvar och komplexitet. Så hos oss hittar du 

artiklar som vi hoppas går lite längre och djupare. Som 

när professorerna Tomas Kåberger och Alf Hornborg 

debatterar grön teknik. Eller som när vi i förra num-

ret skrev om hur en viss sorts betesjordbruk, kan lösa 

två problem samtidigt: återvinna bördig mylla från ut- 

armade jordar, samt  binda atmosfärisk koldioxid. I 

det här numret tar Daniel Berg diskussionen om kli-

mat och matproduktion vidare. 

När klimatdiskussionen nu djupnar på många håll 

– och tiden fortsätter bli knappare – säger vissa att 

vi koncentrerar oss på fel saker. Som att flygskamma 

influencers istället för att satsa statliga pengar på att 

bygga ut spårtrafik och lyfta skattereduktionerna för 

flygbränsle, till exempel. En annan sak som vi skrivit 

om tidigare, är att inte förväxla all veganism med kli-

matsmart ätande. En soyarätt odlad i monokultur på 

Pampas kan vara mer klimatskadlig än en svensk biff.

Men Daniel Berg tar här ett större grepp, om hela 

det kommersiella industrijordbrukets system, där till 

exempel den ofta (och med rätta) bovutpekade palm-

oljan bara är en liten del. Detta system, som blir allt 

mer värt i pengar, och kräver allt mer av den förut na-

turliga arealen, är den största enskilda klimatboven. 

Dels kräver det monokulturella industrijordbruket 

massvis med fossila insatsvaror – man brukar säga 

att en matkalori vi får från det systemet har kostat tio  

fossila kalorier – vi äter med andra ord olja. Dels pres-

sar det undan våtmarker och skogar, naturliga system 

som våra liv bokstavligen hänger på, även om vi inte 

förstår det. Rent vatten, ren luft, koldioxidupptag - 

alla de tjänsterna försvinner när vi »vinner« åkermark 

från skogen.
Det finns dock sätt att odla och framställa mat som 

fungerar precis tvärtom.

Andra mönster vi följer är att alltid återkomma till 

mänskliga rättigheter. Utan individens fri- och rättig-

heter kommer ingen förbättring i vare sig välfärd eller 

ekologi ske.  En auktoritär struktur, vare sig den kall-

las statlig eller privat, ser först och främst till sin egen 

överlevnad och stärka sin makt. Allmänna och altruis-

tiska värden som miljön kommer av nödvändighet på 

undantag. 
Så i detta nummer har vi både anmält Skurups kom-

munledning, som trodde att lagen var deras verktyg 

att angripa sin ideologiska syndabockar, ensamkom-

mande flyktingbarn, med. Och en avdelning med MR-

nyheter.
Ett tredje mönster vi följer är demokratisk vänster-

politik. Vi tror att motstånd mot auktoritära krafter, 

där planetens kanske största är kapitalismen, är den 

möjliga vägen mot en dräglig och räddad planet. Där-

för börjar vi i det här numret en artikelserie om nya 

progressiva politiska plattformar. Mänskliga rättig-

heter och ekologisk balans, demokrati och rättvisa hör 

ihop. Johan Berggren

Sveriges enda samhälls- och kulturmagasin med många läsare. 

Annonsinformation 2020

Ordfront magasin 
*  Har lika många kvinnor som män  

som läsare.

*  Har en stor ung läsekrets, var femte
 medlem/prenumerant är under 25 år.

*  Har en köpstark läsekrets.  

*  Har en upplaga på ca 3 000 exemplar.

*  Utkommer med 6 utgåvor 2020.
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www.ordfrontmagasin.se
Ordfront magasins sida på nätet.Ordfront 
magasin är en samhälls- och kulturdebat-
terande tidskrift som är störst i Sverige i 
sitt slag. Den utkommer med sex nummer 
per år. Sajten är ett naturligt nav för med-
lemmarna i kulturföreningen Ordfront.
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/ Reportage /

D
en digitala utvecklingen har 
varit explosionsartad och 
först nu börjar forskningen 
komma ikapp hur den fak-
tiskt påverkar oss. Studier 

visar att för många timmar med smartpho-
nen kan leda till sömnsvårigheter och till 
och med depression. Ändå finns den i näs-
tan varje tonårings hand, utan vidare re-
flektion från samhället. I dag har barn och 
unga vuxit upp i en digitaliserad värld, det 
är de som använder telefonen som mest. 
Medan pojkar ägnar största tiden framför 
skärmen åt spel, så är tjejer på sociala medier 
såsom Instagram, Facebook och Snapchat. 

 
SA M T I D I GT  H A R , enligt socialstyrelsen, 
den psykiska ohälsan bland ungdomar 
fördubblats under de senaste tio åren. År 
2018 stod nittiotalister för 26 procent av 
besöken på landets psykiatriska akutmot-
tagningar. De behöver oftast hjälp med 
ångest, kriser, panikkänslor eller själv-
skadebeteenden. Den största gruppen är 
unga kvinnor i åldern 18-24 år. Förklaring-
arna är självklart komplexa och till viss del 
ovissa. En allt mer ojämlik skola, högre krav 
på arbetsmarknaden och en ökad individu-
alisering i samhället har angetts som några 
av skälen. Men nu börjar även ungas inter-
netanvändning ses som en faktor. Unga 

Vilken effekt har egentligen sociala medier på vår hälsa? Ditte Lundberg letar efter svar tillsammans med hjärnforskare och doktorer. 

AV DITTE LUNDBERG

Sluglursöverdos  
ger dig depression 
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Unga mellan 16 och 25 år tillbringar 
nästan 40 timmar i veckan framför 
skärmen.

bokohav.se

10 – 12 maj 2019 

Karlskronas

internationella

litteraturfestival
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Fyrtio år efter den sandinistiska revolutionen torteras åter oppositions- 

politiker, journalister, studenter och bondeledare i landets fängelser.  

Men nu av sandinistregeringen.

Sandinistregimens svek mot folket

TEXT: ERIK HALKJAER. FOTO: MIGUEL ALVAREZ.

D
et har gått mer än ett år sedan 
Nicaragua kastades in i stora 
civila oroligheter. Ett tillstånd 
med landsomfattande pro-
tester som om och om igen 

slås ner med brutalt våld från polis, militär  
och regeringstrogen milis. Den tidigare  
gerillaledaren Daniel Ortega, en gång hyl-
lad av omvärlden som ett progressivt hopp i 
ett nyliberalt mörker, tycks på gamla dagar 
hemfallit åt det auktoritära beteende han en 
gång själv gjorde uppror mot.

 
XIOMARA SJUNKER NER  på en bänk. Tårarna 
börjar rinna. Hon beskriver hur studenterna 
barrikaderade sig här uppe ovanför trapporna 

och entrén. Hon pekar på ett rum en bit bort 
här i Universidad Politécnica (Upoli).

– Där hade de sjukstuga och tog hand om 
de skadade, säger Xiomara, som inte vill ha 
sitt riktiga namn i medier. Risken för repres-
salier är för stor. 

Bakom fönstret till salen skymtar stu-
denter som lyssnar på en föreläsare. Livet i  
Nicaraguas huvudstad Managua har åter-
gått till det normala. Hela universitetet är 
städat och alla spår av uppror, barrikader, 
skottlossning, sårade och dödade är borta.

DET VAR DEN 19 april 2018. Xiomara skulle 
gå till jobbet som lärare vid universitet. Men 
alla gator till och från universitetsområ-

det var fulla av poliser, och blockerade med 
järnstängsel och stenhögar.

Hon hade hört nyheterna om kravallerna 
i staden León dagen innan. Regeringen hade 
presenterat stora nedskärningar i landets 
socialförsäkringssystem, och såväl opposi-
tionspolitiker som pensionärer hade börjat 
protestera på gatorna, bland annat demon-
strerade de utanför Nicaraguas nationella  
institut för socialförsäkringar (INSS).

Demonstranterna möttes av medlemmar 
ur regeringspartiet FSLN:s ungdomsför-
bund, Ungsandinisterna. Konfrontationer-
na blev våldsamma, och polisen tog i med 
hårdhandskarna. I protest mot polisens 
agerande mot demonstranterna tog även 
studenter vid Universidad Centroamerica 
(UCA) i Managua till gatorna. 

– Men att polisen slagit en ring även runt 
Upoli hade jag inte förstått. De frågade om 
mitt id-kort, tittade i min väska och släppte 
sedan in mig, säger Xiomara.

Den 19 april kom att utvecklas till en 
mardröm som Xiomara sent kommer att 
glömma. Studenterna hade redan på kvällen  
fattat beslut om att protestera i solidaritet 
med de pensionärer och studenter som de 
ansåg drabbats av polisens övervåld.

LIKNANDE PROTESTER  blossade under  
dagen upp på flera platser både i Managua 
och i andra städer. Polisen slog ner på alla 
demonstrationer med gummikulor och  
tårgas. Mycket tyder på att de även använde 
riktiga kulor. På kvällen den 19 april sköts 

Den 30 juni 2018 demonstrerade 
tusentals nicaraguaner till minne av 
de 21 minderåriga som då dött i de 
då två månader långa protesterna. 
Manifestationen fick namnet Blom-
mornas marsch, men attackarades av 
polis och maskerade män. En person 
dödades och minst tio skadades. 

Xiomara var under protesterna lärare på 
det politekniska universitetet, Upoli, i Ma-
nagua. Hon fick själv fly undan kravallpolis 
och bevittnade hur flera studenter sköts. 

400 x 300 pixlar
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