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Länder med bistånd
har lägre tillväxt
Solidaritet. Vår skydighet
att hjälpa jordens fattiga.
När biståndsfrågan står på
dagordningen slåss välvil-
jans posörer om utrym-
met. 

Politiker från främst kd,
fp, mp och v slåss om att
kräva ökade anslag. Det
gynnar måhända det egna
samvetet, men gynnar det
mottagarna?

I själva verket råder ett
omvänt förhållande mel-
lan BNP-tillväxt och
bistånd. De länder som
under åren 1980–2002 fick
mest bistånd i förhållande
till BNP fick den sämsta
ekonomiska utvecklingen. 

En analys i tidningen
Affärsvärlden ger ett
exempel: Zambia fick
bistånd motsvarande 20
procent av BNP och har
haft en BNP-tillväxt på
minus 2 procent. Indien
fick bistånd motsvarande
0,7 procent av BNP och
har haft en årlig tillväxt på
4 procent. Sedan 1990 har
300 miljoner kineser och
200 miljoner indier lyfts
ur fattigdom. Utan bi-
stånd. 

Så låt oss slippa riks-
dagsledamöter som med
darr på stämman vädjar
om ännu mera pengar till
biståndsbyråkratin. För att
vara trovärdiga bör de i
stället argumentera för att
riva handelshindren.

PER ERIKSSON

Falkenberg

Även pappor behöver
byta blöjor på sina barn
Vi är två Foff-pappor (Fo-
rum för feministiska föräl-
drar) som är förbannade
över att det aldrig finns
skötbord på herrtoaletter-
na när man är ute på stan. 

Vad tror ni affärs-, fik-
och restaurangägare, att vi
pappor inte tar hand om
våra barn år 2007?! Tror ni
det är festligt att balansera

en kletig bajsblöja i ena
handen och en rymnings-
benägen ettåring i den
andra? 

För ni vill ju inte att
papporna går in på damto-
aletten (varför ni nu ska
ha köns- och rullstolsupp-
delade toaletter) för att
sköta behoven. Snabb
skärpning, annars kom-
mer vi inte tillbaka – och
det vill ni säkert att vi gör
(för vi är många)! 

Vi tänker iallafall inte
vänta på att någon dråsar i
stengolvet. 

GUSTAF REJNÖ, Vällingby 

JAKOB ROËL, Nacka 

I veckan har det varit

givarkonferens i Paris för

Libanons uppbyggnad.

Borde inte Israel ställa upp

med några miljoner?

Karin Nordlander

Stockholm

Almberger försöker
med ”råttan i pizzan”

I SvD 26/1
har insän-
darskriben-
ten Per
Almberger
levererat
några av
dessa poli-
tiska vand-
ringshistori-

er som tycks leva sitt
alldeles egna liv.

Bland annat påstår han
att jag skulle ha lagt ett
förslag om förbud mot
parabolantenner som
sedan i tysthet begravts av
det socialdemokratiska

partiets ledning. Eftersom
jag aldrig haft uppfatt-
ningen att paraboler borde
förbjudas, och eftersom
jag vid den tidpunkt då
paraboltekniken var före-
mål för politisk debatt inte
ens var medlem i social-
demokratiska partiet, blir
jag lite överraskad. 

Samma fria förhåll-
ningssätt till sanning och
fakta återfinns på flera
ställen i Per Almbergers
insändare. Kanske ett för-
sök att kopiera historien
om ”råttan i pizzan”? 

MARITA ULVSKOG

partisekreterare (s)  

Guldchans för damer
80+ i Moddholm
Då Åre visat sig sakna den
speciella mixen av förrä-
diska isvalkar och sladdrig
modd, har grenen trottoar-
modding förlagts till själ-
vaste Moddholm. Goda
guldchanser för damer
80+ med rullator!

BERTIL ALKSTRAND

Stockholm

Bort med ljudterrorn 
i påannonsernas tv
Söndagen den 14 januari
skrev Carl Otto Werkelid
om musikterrorn, som 
på offentliga platser
strömmar ut i form av
musik. Jag skulle även vil-
ja tala om terrorn i teve.
All denna bakgrundsmu-
sik och ljudslingor, som
förekommer så fort nya
program skall påannonse-
ras. Och volymen, man
måste sitta med fjärrkon-
trollen i handen hela tiden 
då ljudet ibland blir 
outhärdligt. 

Gör något åt det!
ULLA KÄMPINGE

Kivik

Familjerättens gråzon -

varför får barnvakter mer

betalt än umgängesföräl-

drar (oftast fäder) utan

växelvis boende? 

Robert S Meyer 

Täby

Då naturgasen introducerades i mitten på 80-
talet lovade dåvarande Sydkraft dyrt och heligt
att gasen alltid ska vara billigare än oljan. Många
villaägare, enskilda konsumenter, tog det som
ett löfte och anslöt sig till naturgasnätet.

Antar man att en villakund förbrukar cirka
20000 kWh för sitt uppvärmningsbehov ger
detta förutom förbrukningspriset idag på 87
öre/kWh ett tillägg på 10,6 öre/kWh för det fas-
ta abonnemanget. Tillsammans blir detta 97,6
öre/kWh som är villakundens kilowattpris för
naturgasförbrukningen.

Villaoljans dagspris är 9300 kr/m3. Detta pris
motsvarar 93 öre/kWh.

Differensen mellan de båda energislagen blir
4,6 öre/kWh till villaoljans fördel. Allt räknat
med samtliga skatter inkl moms och avser ener-
giinnehåll levererad till pannrum i fastigheten.

Statens punktskatter för naturgas är idag 21,1
öre/kWh och för olja 37,2 öre/kWh. Differen-

sen inklusive moms blir 20,1 öre/kWh. Beskatt-
ningen är alltså till naturgasens fördel. Trots
detta är naturgasen dyrare.

Slutsatsen blir att gamla löften från naturgas-
leverantören ej gäller och att denne missbrukar
sin monopolställning. Efterforskningar visar att
det inte finns någon myndighet som övervakar
leverantörens prissättning till oss villakunder.
Monopolställningen visar sig från sin sämsta
sida.

Om ett halvår kommer även vi enskilda kon-
sumenter att kunna köpa gas av andra leveran-
törer i princip på samma sätt som vi idag köper

elkraft. 
Huruvida det kommer att

bli en konkurrens som ger
lägre priser återstår att se.

BENGT OHLSSON

m, Bara

Löften om naturgas inget värda

Efterforskningar visar att

det inte finns någon

myndighet som övervakar

leverantörens prissättning

till oss villakunder. 
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Marita 

Ulvskog

Efter Sydkrafts löften om att naturgas skulle

vara billigare än olja anslöt sig många villor till

naturgasnätet. Men nu är naturgasen dyrare.
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Kort efter att FN bildat
den internationella
klimatpanelen, IPCC, 1989
för att göra en samlad
analys av klimatforskning-
en startades organisatio-
nen GCC (Global climate
coalition) av ett antal
amerikanska bolag, där-
ibland Chrysler, Exxon,
Ford, General Motors,
American Petroleum
Institute, Shell Oil och
den amerikanska handels-
kammaren. Industrin
insåg nämligen omedel-
bart vart det skulle luta,
till skillnad från en del
insändarskribenter nästan
20 år senare.

Genom rapportsprid-
ning, lobbyverksamhet
och marknadsföring miss-

tänkliggjorde GCC klimat-
forskarnas arbete fram till
dess nedläggning år 2002.
GCC meddelade då att
organisationen hade ”tjä-
nat sitt syfte genom att
bidra till en ny nationell

inställning till global upp-
värmning”. ”Bushadmini-
strationen kommer snart
att tillkännage en ny kli-
matpolicy ... för att redu-
cera växthusgaser.” 

Efter att i åratal förne-
kat växthusgasernas mil-
jöpåverkan medgavs alltså
underförstått att de hade
haft fel hela tiden. Men de
hade fått politiken dit de
ville – USA ratificerade
aldrig Kyotoprotokollet. 

Forskning finansieras i
huvudsak via regeringar
eller industri och ingen av
parterna vill höra att det
finns miljöproblem som
borde åtgärdas. När kli-
matpanelens tusentals for-
skare ändå gemensamt
framhåller att människan

påverkar klimatet avsevärt
– då kallar jag det veten-
skapligt konsensus.

En skeptisk insändare
på Synpunkt 12/1 tror att
solens inverkan skulle
vara bortglömd, vilket
visar att han inte ens läst
innehållsförteckningen till
IPCC:s rapport. 

En annan menar att ex-
perterna inte kan bestäm-
ma sig, med hänvisning
till amerikanska dagstid-
ningsrubriker fram till 70-
talet. 

Skribenterna söker
undanflykter från verklig-
heten. Men sticker vi
huvudet i sanden riskerar
det att bli hett om baken.

JAKOB LÖNDAHL

doktorand, atmosfärskemi, Lund

George Bush påverkades av

storföretagens lobbying

och ratificerade inte Kyoto-

protokollet.
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Trångt om saligheten. Res-

taurangägare tycks inte tro

att även pappor byter blöjor

på sina barn.
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