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Alternativet i svensk press

Nej till Natomedlemsskap
Genom en trovärdig och konsekvent
säkerhetspolitik ska vi undvika ett
stormaktsanfall. Ambassadör Sven
Hirdman ger elva utmärkta skäl att
tacka nej till Nato. Sid 2

Innovativa gröna .iak
Malmös allmännyttiga bostadsbolag
fick pris för sina innovativa biotoptak.
Vackert. Och fåglarna trivs. Sid 3

Klimatmötet ändrar form
Terrorn får Inte ,öra att andra vlktl
överlevnadsfrågor prioriteras ned.
Tankar inför COP21 i Paris. Sid 4

~-'-"-Dubrovnik - det förflutnas eko
Ingvar von Malmborg besöker Dubrovnik. När flyktingfloden
nu passerar genom Kroatien minns många av stadens invånare
Balkankrigen för drygt 20 år sedan. Sista sidan
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I veckans nummer har Miljömagasinet ett
samarbete med organisationen Kvinnor
för fred. Medlemmar i Kvinnor för fred får
denna tidning. På de fyra mittensidorna kan
Miljömagasinets läsare ta del av Kvinnor för
freds material. Mittensidorna

http://www.miljomagasinet.sei;:;


Klimatmötet ändrar form
Terrorn får inte göra att andra viktiga
överlevnadsfrågor prioriteras ned.
Tankar inför COP21 i Paris. Sid 4

Mödradödligheten minskar
Dödsfall vid ett barns födsel inträffar
främst i utvecklingsländer. Efter 2030
ska ingen längre drabbas. Sid 7

Öppet brev till Löfven
Tre kunniga privatpersoner känner
stor oro inför Nya Slussen-projektet
och ställer allvarliga frågor till Sveriges
statsminister. Sid 10

Historien om en mor
Vem försvarar de svaga i samhället?
Calle Johansson om vanvården av
hans mor efter en stroke. Sid I I

Barnteater om rättvisa
Hos barn och unga är rättvisa ett stort
begrepp. På en förortsscen gjorde Maria
Sundbom och Martin Rosengardten en
föreställning på detta tema. Sid 12

Förrödda landskap i Kina
Rikard Rehnbergh såg klimatfilm under
filmfestivalen i Stockholm. Från kinesiska
kolgruvor till Naomi Klein. Sid 13

Låt inte våldet segra
Sätt press på världens ledare för
ett ambitiöst, rättvist och bindande
klimatavtal. På Insänt. Sid I S

En manifestation av den katalanska gruppen Kamtjatka under det internationella fredsforumet "Varberg calling for
peace", som uppmärksammade fredskongressen 1915.

Hjälp oss att sprida Miljömagasinet!
Ge bort en prenumeration på vår gröna nyhetstidning till en vän. Utöver att glädja
din gåvomottagare ger du tidningen en chans att försvara sitt grundläggande
presstöd även nästa år. Du kan ge bort upp till fyra gåvoprenumerationer.

En 1O-veckors prenumeration kostar bara 70 kronor.

Mejla prenumeration@miljomagasinet.se. Eller ring oss på 08-640 82 80. Eller
använd talongen på sid 14.

Synvinkel: Svensk militär alliansfrihet är rationell Sid l
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Stroke eller slaganfall är ett samlingsnamn f(jr hjärninfarkt och
hjärnblödning. Som ett resultat kan det drabbade området av hjär-
nan intefu(:1f!ff'f!,Ql:>,f'fTJCI't,vilket resulterar i en oförmåga att röra
en eller fletE1;'J(iJffJJjJa.,t'p4iensida ay kroppen. Den drabbade kan få
en oförmåga att fötsta,f;JJ!fJr/ormuJeratal. Synen och synfältet kan
också påverkas. Persdnen på bilden har ingen koppling till texten.
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Stroke eller slaganfall är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och
hjärnblödni?g',?om ett resultat kan det drabbade området av hjär-
nan inte fUrgf!t;B,hormalt, vilket resulterar i en oförmåga att röra
en eller flera/emma!' på en sida av kroppen. Den drabbade kan få
en oförmåga att förstå eller formulera tal. Synen och synfältet kan
också påverkas. Personen på bilden har ingen koppling till texten.

Tre episoder från Gäddede
Förlamad efter en stroke ges

en dam lactulose, vilket
är gasbildande. Damen

vrider sig så mycket hon kan
under fruktansvärda plågor.Men
hon ligger på rygg, kan inte röra
sigoch inte få ut gaserna. Magen
sväller upp. Hon gråter och
skriker av smärta. Hon stängs
in liggande på rygg i grymma
plågor en hel natt. Hon gråter
och skriker instängd på rum-
met. Svetten rinner i pannan av
de svåra smärtorna, varje minut
måste ha varit en evighet av
plågor.

Damen i fråga var 89 år. För-
utom de grymma, obeskrivliga
plågorna under ett antal evig-
hetslånga timmar utsattes hon
för livsfara då gaser hos äldre
personer kan vara livshotande,
med hjärtstillestånd för de som
har svagt hjärta,
Förlamad och med sväljprob-

lem efter en stroke där hon
förvägrats vård, placeras en nu
90- årig dam liggande på rygg
efter att ha blivit kräksjuk. Hon
låses in ensam i ett rum. Hon
vet att hon inte kan vrida sig om
hon skulle behöva kräkas. Hon

vet också att ingen kan höra hen-
nes rop på hjälp där hon ligger
bakom en ljudisolerad dörr.
Hon sätter ofta i halsen ef-

tersom hennes svalgfunktion
blivit försämrad avstroken. Hon
vet att hon kommer att kräkas
- men inte när. Det enda hon
vet är att när hon behöver krä-
kas kommer hon nog att kvävas
i sina egna spyor. Hon kräks
under natten med spyor över
ansikte, hals, hår och på kudden.
Hon överlever,men hon rar ligga
i sina egna spyor under natten.
Hon blir svårt traumatiserad av
det hon har utsatts för.Men hon
överlevde.

Förlamad efter en stroke och
med svårigheter att själv borsta
sina tänder vägrar personalen
den gamla damen hjälp med tän-
derna. Hon har fruktansvärd an-
dedräkt på dagarna och hennes
obehag i munnen är tydliga.
Redan inom en månad får hon

en obeskrivlig tandvärk. Men
hon är förlamad. Hon kan inte
ta sig någonstans. Hon gråter av
smärta, men personalen vägrar
ta henne till tandläkare. Hon är
förlamad och kan inte ta sig nå-

gonstans. Hon kan bara sitta i sin
rullstol med plågor som skulle
göra vem som helst galen.
Efter ytterligare ett par måna-

der lossnar hennes tänder och
hon får inflammation i tandköt-
tet. Hon har mycket svårt att
äta och skriker ibland av smärta
när hon försöker tugga. Då drar
personalen henne baklänges bort
från matbordet, mitt i maten,
och låser in henne på rummet
bakom en ljudisolerad dörr.
Där lämnas hon ensam i rull-

stolen, gråter av värk från de
håliga lösa tänderna och inflam-
mationerna i tandköttet. Om
hon inte äter, eller om hon gråter
eller skriker, bestraffas hon med
isolering. Ofta i ett mörkt rum
- tills hon har blivit" snäll".

Alla tre episoderna handlar om
min mor. Det är grymheter som
saknar motstycke. Övergrepp är
ett alldeles för svagt ord i detta
sammanhang. Inte ens tortyr är
starkt nog för att beskriva det
som min mor avsiktligt blivit
utsatt för - men vem försvarar
de svaga i samhället?
Äldre och sjuka är fortfarande

människor med känslor, glädje,

rädsla, fruktan, hopp - precis
som alla andra. Äldre människor
behöver trygghet, uppmuntran,
uppskattning och att känna
sig värdefulla - precis som alla
andra. De behöver också om-
sorg och förståelse, inspiration
och något att se fram emot. De
behöver frisk luft, ljus, aktivitet
och stimulans. Och skydd mot
övergrepp - precis som alla
andra.
En äldre person lider inte

mindre avövergrepp och blir de-
finitivt inte immun mot sådant.
Det är ett lika stort brott när
detta utförs mot äldre och sjuka
personer. Det är ett ännu större
brott när det utförs av personal
som ska skydda dem.

Äldre ska ha samma skydd som
alla andra. De ska kunna få
omedelbar akut hjälp när något
händer. De ska aldrig behöva
frukta att ens för en enda dag
kunna bli utsatt för övergrepp
av det här slaget.
Naturligtvis finns det fler fall i

Gäddede än min mors fall.Saker
tystas ned, man får folk att rätta
in sig i ledet. Mitt primära mål
är att min mor ska få komma dit

där hon själv vill vara. En plats
där hon känner sig trygg och kan
få den vård hon behöver både för
sin stroke och för de övergrepp
hon har blivit utsatt för. Genom
att hjälpa min mor hoppas jag att
andra ska bli hjälpta. Liknande
saker ska aldrig kunna inträffa.
Min mor fick en stroke och

förlorade talet. Hon kan visserli-
gen inte prata med ord, men hon
kunde kommunicera på andra
sätt och uttrycka vad hon ville
och kände. Det är inte svårt att
förstå henne. Om min mor inte
kunde kommunicera skulle hon
snarare behöva mer vård - inte
mindre. Och även om hon inte
kunde kommunicera alls kan
övergrepp av det här slaget aldrig
rättfärdigas.

Övergrepp sker bara om vi till-
låter dem att ske. Det som hände
min mor och andra utsatta
behöver inte ske. Jag hoppas att
fler är upprörda, har empati och
civilkurage,och engagerar sigför
dem som inte kan försvara sig
själva. Då kan vi rädda många.
Jag hoppas att det sker mycket
snart. Varje dag räknas.

Calle Johansson
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