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”Total kris” för minoritetsspråken
Utbildningen av lärare i Sveriges fem nationella minoritetsspråk har helt stannat upp. Bristerna i undervisningen
är kända sedan länge men i och med den nya lärarutbildningen har läget förvärrats. Just nu har inget lärosäte rätt
att utfärda ämneslärarexamen i något av de fem språken
samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddish. Lärarbristen leder till att undervisning i språken ställs in.
– Vi har ju tidigare kanske talat om att det råder någon typ av fritt fall för minoritetsspråken sedan början
av 1990-talet. Men jag tror att man rakt av kan tala om
en total kris genom att lärarutbildningen faktiskt inte
existerar för de här språken, säger Jarmo Lainio, minoritetsspråkforskare vid Stockholm univeristet, till Ekot.
Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att föreslå
hur Sverige kan råda bot på lärarbristen i minoritetsspråk.

Förundersökning mot Juholt
Förra veckan uppmärksammades att Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt under flera års tid har
låtit riksdagen stå för hela hyran för hans lägenhet
i Västertorp, trots att han delar den med sin sambo.
Enligt reglerna ska en riksdagsledamot som har en
övernattninglägenhet som delas tillsammans med någon
annan bara ha rätt till halva hyran och halva elbidraget.
Nu blir han skyldig att betala tillbaka minst 160 000
kronor. På måndagen beslutade också Riksenheten för
korruption att påbörja en förundersökning om misstänkt
bedrägeribrott, skriver Ekot.
Juholt välkomnar beskedet.
”Det är viktigt med en grundlig utredning. Jag har
gjort fel som inte satte mig in i de regler som gäller för
riksdagsledamöters boende. Jag ber åter om ursäkt för det.
Jag vill understryka att jag inte tagit ut för mycket i ersättning avsiktligt”, säger han i ett pressmeddelande.

Nya miljöministern backar
från tidigare krav på miljöambitioner
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För ett halvår sedan drev den nu nya miljöministern
Lena Ek (C) frågan om att EU ska uppgradera sitt mål om
utsläppsminskningar från minus 20 procent till minus
30 procent. Då i egenskap av europaparlamentariker för
Centerpartiet. I dag släpper hon kravet och ställer sig
istället bakom den position som hon tidigare kritiserat –
att en höjning av klimatambitionerna kan ske
först om världens övriga
industriländer gör samma utsläppsminskningar. Det skriver tidningen
Miljöaktuellt.
”Att öka det nuvarande
utsläppsmålet från 20 till
30 procent till år 2020,
oberoende av vad resten
av världen gör när det
gäller klimatpolitiken,
skulle vara en värdefull
insats för att återuppliva
Miljöminister Lena Ek (C)
den europeiska ekonobackar från sitt tidigare krav
min.” , skrev hon på debattplats i Göteborgspos- om att EU ska uppgradera sitt
mål om utsläppsminskningar.
ten i mars i år.

De kräver att
få säga upp
sina kön
Fyrtiotvå personer kräver att få säga upp
sina kön. Initiativet kommer från transmilitanta brigaden som har skickat ett
brev till Socialstyrelsen där de begär att
få avskaffa juridiskt kön.
– Det finns inga sådana planer, frågan är
inte ens väckt, säger Socialdepartementets
presschef Martin Kits.
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I fredags skickades ett brev till Socialstyrelsen där fyrtiotvå personer begär
att få säga upp sina kön. De anser att statens registrering av kön vid födseln orsakar många individer stort lidande.
De motsätter sig statens rätt att baserat
på läkares uppfattning om deras genitalier
vid födseln, registrera dem med ett juridiskt kön som de aldrig själva godkänt. De
menar även att juridiska kön legitimerar
det könsförtryck som finns i samhället.
– Precis som vi ser att klass och etnicitet är sociala konstruktioner ser vi även
hur tvåkönsmodellen begränsar oss något
enormt. Vi vill inte vara med och upprätthålla ett förtryckarsystem av kön, heterosexism, rasism och kapitalism, säger Jack
Gustafsson, transaktivist och en av dem
som står bakom brevet till Socialstyrelsen.
VÄNSTERPARTIET är inne på att införa en

tredje juridisk kategori, utöver man och
kvinna, vilket redan har införts i Nepal
och Sydafrika. Jack Gustafsson ser stora
risker med det.
– Om man skulle införa ett tredje kön
kvarstår problemet med att folk delas in
i olika kön och att det här styr och begränsar våra liv. Dessutom skulle nog
dessa personer diskrimineras på arbetsmarknaden precis som till exempel personer med kvinnligt personnummer diskrimineras nu.
Det politiska parti som uttalat vill lägga
ett förslag om att avskaffa juridiskt kön

är Feministiskt initiativ: ”Vi vill att
det tillsätts en statlig utredning
som tittar på möjligheterna att avskaffa juridiska kön. I dag sker en
registrering av kön som inte speglar
verkligheten. Hela den här uppdelningen i två kön som förväntas
medföra vissa egenskaper, att man
ser ut på ett visst sätt och är varandras motsatser är väldigt begränsande och det är ett problem att staten
är med och legitimerar det”, säger
Sissela Nordling Blanco, talesperson
för Fi, till tidningen Kom ut.
MARTIN KITS, presschef på Socialdepartementet säger att det finns en
massiv politisk majoritet som inte
är för ett införande av att avskaffa
juridiskt kön.
– Det ligger inte inom någon synbar
horisont att det skulle bli aktuellt med
en utredning i frågan, säger han.
Socialstyrelsen svarar med att det är
en intressant fråga, men att de inte har
något att göra med tilldelningen av personnummer, utan att det är Skatteverket som ansvarar för det.
FRIA TIDNINGEN ringer upp Skatteverket

och frågar Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, om det är
möjligt att avskaffa juridiskt kön.
– Det är ingen fråga som känns akut
att utreda för Skatteverket just nu. Då

behöver vi
främst få ett
uppdrag från
regeringen.
Jag förstår om
det är en viktig
fråga för de
här personerna. Men det
skulle kunna
vara problematiskt när
man har att
göra med andra
länder,
exempelvis
gällande giftermål. Eller
om man ska
bli kallad till
mammografi. Det finns många situationer då man behöver ha dessa uppgifter.
JACK GUSTAFSSON berättar hur en ideal

värld utan juridiska kön skulle se ut:
– Vi är långt från ett sådant samhälle.
Men där skulle vi själva bestämma över
våra identiteter och könsuttryck. Vi
skulle ha möjlighet att utvecklas i en
massa olika riktningar. För att ta oss dit
krävs en kollektiv kamp och i den kampen ingår att inte intvinga varandra i kön.
– Vi vill inte krossa könsrollerna, utan
själva föreställningen om att det finns
två kön. b

UD begär att svenska medier får delta på rättegången
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– Vår ambassadör i Etiopien, Jens Odlander, har kontaktat utrikesministeriet
i Etiopien och begärt att svenska journalister ska få sina ackrediteringsansökningar beviljade. Och Afrikaenheten här
på UD kommer även att bjuda in Etiopiens generalkonsul i Stockholm till ett
möte där samma sak kommer att framföras, säger Linn Duvhammar, presstalesman på UD, till tidningen.
I MÅNDAGS UTTALADE SIG också Etiopi-

ens premiärminister, Meles Zenawi, om
de fängslade svenskarna till den norska
nyhetsbyrån NTB, under ett besök i Oslo.

Han påstår att en av svenskarna har gripits i Etiopien tidigare. Det dementeras av
journalisten Anna Roxwall, som agerat
kontaktperson för de båda svenskarna.
– Det här ger en hint om hur det här
åtalet kommer att utvecklas, säger hon
till Ekot.
– Jag tror att de kommer att dömas och
att det redan är bestämt. b
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Varken Dagens nyheter, TV4,
SVT eller TT har fått visum
för att komma in i Etiopien
och bevaka rättegången mot
de två svenska journalisterna
Martin Schibbye och Johan
Persson, som hålls den 18 oktober. Nu arbetar Utrikesdepartementet, UD, för att medier ska
få möjlighet att komma in i landet och bevaka rättegången,
rapporterar Journalisten.

LÄS MER PÅ WEBBEN
Journalister begär sig häktade
i solidaritet; ”Inga tveksamheter
om att det här är en politisk fråga”
www.fria.nu/nyheter/inrikes

Johan Wirfält, Rodeo, och Maria Georgieva, Arena, fängslade sig
symboliskt utanför Kronobergshäktet i Stockholm på måndagen.

