Redaktör Tina Danielsson | Tel 08-13 56 98
e-post synpunkt@svd.se

SvD onsdag 14 januari 2009

SYNPUNKT 27

Ett anfall av iransk-islamsk terror?

Efter detta långsökta försvar för Israels anfall
hänvisar Öfverberg till nazisternas förintelse
av sex miljoner judar under 1940-talet. Med
denna rallarsving ska vi övertalas att ge Israel
full rätt att i dag anfalla människorna i Gaza.

”Hamas har försatt Israel i en hopplös situation”, skriver Öfverberg. Man kan fråga sig vem
som har det mest hopplöst, gazaborna eller
israelerna.
Enligt Öfverberg har Israel endast två politiska alternativ: antingen acceptera fortsatta
raketanfall mot Israel eller anfalla Gaza.
Otvivelaktigt finns det ett stort antal andra
och mer konstruktiva alternativ. Varför nämns
inte de?

Brännpunkt den 9/1.

Vad Öfverberg inte nämner
är den israelska fundamenÖfverberg avslutar med att anföra Hamas funtalism som talar om israeler- damentalism som den avgörande orsaken till
att nå fram till fredliga lösningar.
na som ”det utvalda folket” omöjligheten
Vad Öfverberg inte nämner är den israelska
fundamentalism som talar om israelerna som
och om deras religiösa rätt
”det utvalda folket” och om deras religiösa rätt
att ockupera palestinsk
att ockupera palestinsk mark.
Med sådana vänner som
mark.
Kommentera Öfverberg behöver Israel
Duger inte det skälet, vill Öfverberg att vi ska
se palestiniernas protester som ett uttryck för
antisemitism. Amen!

inte några fiender.
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Ulf Öfverberg skriver i SvD 9/1 att Israels anfall
på Gaza ska ses som att ”Iran driver islamsk terror i Gaza”. Först förklarar Öfverberg Israels
anfall utifrån den politik som fördes av stormuftin i Jerusalem under 1930-talet. Eftersom
stormuftin sökte värna sitt land från brittisk
administration och judisk invandring, beskrivs
han som nazist. Det är möjligt att han var nazist,
men vad har det med dagens situation att
göra?
Vidare skriver Öfverberg att det finns ett
oförsonligt islamskt hat ”mot Västerlandet och
vårt öppna demokratiska samhälle”. Detta hat
skulle uppenbarligen tvinga Israel att anfalla
Gaza.
Men är Israels anfall på de av Israel instängda gazaborna verkligen ett uttryck för ”vårt
öppna och demokratiska samhälle”?
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Domina-Maria, prostituerad kvinna i Köpenhamn.
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4. Röster inifrån
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5. ”Hon vågar inte

spendera mina pengar”

Vi måste slå ned på konsumtionstakten
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Värdeminskning.

Vilket chockbesked
från PPM

LEIF KARLSSON

Enskededalen

Axesstv kommer
snart till Karlskrona
Under 2008–2009 genomför Teracom ett omfattande utbyggnadsprojekt av
det nät som Axess-tv sänder i. Nätet byggs ut station för station och i slutet
av april beräknas det vara
igång i Karlskrona. När utbyggnaden är klar kommer
cirka 98 procent av de
svenska hushållen kunna
få tillgång till Axess-tv
och de övriga sex kanalerna som sänder i det femte
nätet. Att en tv-kanal har
fått tillstånd som fri-tv-

Din röst är viktig
MEJLA TILL SYNPUNKT

kanal innebär inte att alla
hushåll i landet per automatik har tillgång till
kanalen. Det beror på i vilket av de fem tv-nät som
kanalen fått tillstånd att
sända i, samt vilken täckning som programbolag
och operatörer beställer.
ANDERS YNGVESSON

för Teracom AB, Stockholm

Institutionsteatern
har blivit buskis
Institutionsteatrarna har
fått sin publik att skratta
och teaterdirektörerna
tycker säkert att detta är
roligt. Jag såg nyligen
”Vem är rädd för Virginia
Woolf?” på Stadsteatern
och halva publiken skrattade hela tiden och hela
publiken gapflabbade vid
några enstaka ordvitsar.
Det var bara vågen som
saknades.
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Årets orange brev om
pensionerna blev en
chockupplevelse. Värdet
på premiepensionskontot,
PPM, har på ett år minskat
med 36 procent. När
pensionsuppgörelsen
gjordes mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna gav de
borgerliga ut broschyrer
som beskrev vilka fantastiska pensioner vi skulle få
med PPM. Nu visar det sig
att PPM har ett sämre
skydd än allt annat
pensionssparande.
Pengarna kan helt enkelt
försvinna om man satsar
fel. De borgerliga politiker
som krävde införande av
PPM bör i anständighetens namn gå ut och förklara sig.

I trettondagens Eko Special
diskuterades finanskrisen
av ett antal finansexperter.
Målsättningen är att få upp
”finanståget” på spåret
igen så vi kan leva vidare.
Och det är naturligtvis
deras budskap, de har ju
betalt för det!
Budskapet var det vanliga ”Konsumtion – tillväxt
– konsumtion – tillväxt –
konsumtion – tillväxt”.
Men hur är det möjligt
på en planet med ändliga
resurser? Om de inte förstått det så kräver konsumtion och tillväxt ytterligare exploatering av jordens resurser. Vi har hittills under de senaste 150
åren förbrukat en 1/3-del
av jordens naturresurser
varav hälften av den olja

Konsumtion leder till tillväxt som leder till konsumtion …
men jordens resurser är inte oändliga.

som skapats under miljarder år.
Den 23:e september
2008 hade vi förbrukat det
jorden hade förmågan att
återskapa under året, den
så kallade ”Overshoot
day”.

Hur skulle det vara om
vi i samband med den nuvarande finanskrisen
började använda pengar
som betalningsmedel för
varor och tjänster som de
ursprungligen var avsedda
för och inte som handels-

Man kan undra om dagens regissörer räknar
med denna typ av publikreaktioner. Är de medvetna om att scenteatern har
blivit en del av underhållningsbranschen? Dagstidningarna sorterar i sin bevakning in talad teater under annan nöjesverksamhet. Dramatik har inte
mera med eftertänksamhet att göra.
”Virginia Woolf ” är ju
inte alls särskilt kul faktiskt – om den inte uppfattas som ren buskis. Det är
inte kropparnas lyten den
pjäsen handlar om utan
om själarnas disharmoni.
Nu fick man ju inte en
chans att må illa efteråt.
Det kan jag tycka vara ett
överdrivet hänsynstagande till en sjuklig förväntan
om att bli road.

Varför får psykiskt
sjuka inte psykoterapi?

Regler En insändare får vara högst 1 800
tecken inklusive mellanslag. Vi föredrar
insändare skickade enbart till oss.

ANDERS BJÖRNSSON

Stockholm

Ungefär en procent av befolkningen drabbas av
schizofreni. Sjukdomen
bryter oftast ut i 20-årsåldern. Det betyder att i en
skola med 500 elever kommer 5 att få schizofreni.
Alla känner vi någon, eller
känner till någon som
drabbats.
Cirka en tredjedel blir
friska, en annan tredjedel
kan med hjälp av medicinering och stöd leva ett
någorlunda liv. En tredjedel förblir allvarligt sjuka
och får ofta ett eländigt liv.
Självmordsfrekvensen är
hög. Det finns övertygande bevis för att kombinationen medicinering och
omfattande psykoterapi är
den bästa vägen till återhämtning. Trots detta får
mindre än tio procent av

Insändarna ska undertecknas med föroch efternamn och bostadsort. Redaktionen vill även ha adressuppgifter.

vara. Och då med hänsyn
tagen till de naturresurser
som används för dessa varor och tjänster.
Om vi inte gör det nu så
kommer denna oundvikliga omställning senare
och kommer då att drabba
våra barn och barnbarn
oerhört mycket hårdare.
Vi kommer aldrig att
kunna vinna över naturen
även om vi inbillar oss att
ett antal tekniska innovationer ska lösa allt.
Så länge vi inte respekterar naturen och det livsuppehållande systemet
sågar vi av den gren som
mänskligheten sitter på.
Men det är kanske det vi
ska använda vår intelligens till.
KURT GREBNER
Sala

de insjuknade kvalificerad
psykoterapi. Det medför
att en stor del av de drabbade helt enkelt förnekas
adekvat vård, som skulle
kunna leda till deras rehabilitering. Om detta gällde
kroppsliga sjukdomar
skull det betraktas som
orimligt och aldrig accepteras av medborgarna/
skattebetalarna.
Man frågar sig naturligtvis varför denna vanskötsel av psykiskt sjuka
människor får passera.
Är det så att psykiska
sjukdomar är skamliga och
helst sopas under mattan?
Eller beror det på att medicin är billigt och psykoterapi kostar mycket
pengar? Det kan väl inte
vara så att just dessa sjuka
helt enkelt inte kan ta för
sig och skrika högst.

Längre ringfinger än
pekfinger leder till
framgång på börsen,
rapporterar DN, Sydsvenskan och e24.
Ibland förundras jag över
vad forskare ägnar sig åt.
Hur kom man på idén att
forska på en eventuell
korrelation mellan skillnader i fingerlängd
(pekfinger och ringfinger) och framgång på
börsen?
GABRIELLE

Metoden att mäta fingrar är både begriplig för
oss liberaler och enkel att
sätta i bruk. Under 1900talet försökte vi mäta
människors förmågor
genom skallformen –
frenologi – men vi förstod
inte att det var fel del av
kroppen vi tittade på.
FREDRIK “FLIPPER” FILÉN

Jag är ju i fel branch kan
jag nu kallt konstatera.
När jag studerade
statistik såg jag ett linjärt
samband mellan börsens
uppgång och Tiger
Woods golfande. När
Tiger golfade så gick
börsen upp.
DANIEL FRELÉN

Kommentera artiklarna
du också på SvD.se
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7 Frågan i går
Händer det att du utnyttjar din makt på jobbet??

EVA KLING

Stockholm

Vi förbehåller oss rätten att stryka
i texterna. Insända manus returneras ej.
Mejla gärna in din insändare.
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