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LEDARE

Ge inte hatet
näring!

T

rots rekordsommar och ljusa kvällar är tiderna
på många sätt är dystra och mörka. Extremism,
intolerans och hat frodas. Terrorattacker och
annat våld skördar människoliv.
Det gäller att inte göda hatet genom att svara med samma
mynt utan sträva efter att upprätthålla det civiliserade
samhället. Självfallet ska terror slås tillbaka och hatbrott
beivras, men samtidigt kan vi bemöda oss om att hålla sam
talstonen i den offentliga debatten på en saklig och civili
serad nivå.
Tyvärr har vi sett
några trista exempel
på motsatsen under
sommaren. Nyligen
kunde Sverige bevitt
na hur den våldsbe
nägna djurrättsrörel
sen spårade ur när
en bonde i Värmland blev angripen av en kontaktperson i
organisationen Djurens rätt. Den unge mannen hotade att
kidnappa och våldta lantbrukarens dotter för att ge igen för
det som han ansåg att lantbrukaren utsatte sina kor för.
Denna beklagliga händelse är tyvärr ett exempel bland
flera. Den här gången var övertrampet så grovt att Djurens
rätt tvingades ta avstånd ifrån och utesluta den egna repre
sentanten.
Ett annat skrämmande exempel är det så kallade rosasvarta blocket, våldsbejakande vänsterextremister som
genom hot och våld vill utesluta politiska motståndare ur
Pride-paraderna. Dagarna före Pridefesterna i Stockholm
och på andra platser gav de utlopp för sitt hat mot bland
annat ”kapitalism” genom olika aktioner. De har, enligt
tidningen Expressen som granskat gruppen, redan skrämt
bort deltagare från hbtq-arrangemangen. Det handlar bland
annat personer med moderat tillhörighet, liksom poliser
och militärer som tillhör hbtq-rörelsen.
De rosa-svarta uppvisar ett intolerant och hatfyllt ageran
de i ett sammanhang som ska präglas av tolerans, öppen
het, glädje och fest. Ordningsmakten måste ha koll på och
beivra olagligt hot och våld, samtidigt som deltagare och
anhängare av ett öppet och tolerant samhälle bör anstränga
sig för att inte låta hatet få fäste. Hbtq-personer är en grupp
som redan utsatts för förföljelse och diskriminering. Att
vissa av dem nu måste utstå hat och hot inifrån de egna
leden är ytterst beklagligt och oacceptabelt.
I måndags kom en undersökning som visade att var femte
heltidspolitiker utsatts för hot och våld. I nästan alla fall rör
det sig om hot via mejl eller telefon, i tre procent av fallen
handlar det dock om direkt våld. Elva procent har utsatts
för skadegörelse.
Det är oroväckande när det demokratiska samtalet över
går i hot, skadegörelse och öppet våld. Oavsett syftet är det
aldrig acceptabelt att använda hot eller våld som politiskt
påtryckningsmedel. När det gäller debatt, insändare och
sociala medier så gäller samma sak. Verbalt våld kan också
sarga och såra. Ge inte hatet näring! Stå upp för tolerans,
kärlek och öppenhet!

... att var femte
heltidspolitiker
utsatts för hot och
våld...

Biodrivmedel som produceras av skog kan bli en av Sveriges viktigaste industrier om några år tror debattförfattarna.
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Framtidens drivmedel
kommer från skogen
Biodrivmedel som produceras
från svensk skog kan bli en av
Sveriges viktigaste industrier
om några år. Förutsättningen är
att riksdag och regering stiftar
långsiktiga och genomtänkta
lagar. Om marknaden får klara
spelregler så innebär det att pri
vata investerare och entreprenö
rer vågar satsa och skapa svensk
konkurrenskraft samtidigt som
Sverige uppnår flera miljö- och
klimatmål.
Politiken och skogsnäringen
måste ha en kontinuerlig dialog
så att framtidens hållbara driv
medel utvecklas. Tillsammans
med forskningen måste en
effektivisering ske av DME, HVO
och Lignol så att de kan ersätta
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En kändis verkar vara en person
som först anstränger sig maximalt
för att bli känd och sedan använder
solglasögon för att inte bli igenkänd…
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bensin och diesel till 100 procent
för alla motorer. Transportsek
torn måste särskilt uppmärk
sammas med incitament så att
åkerierna som ombesörjer de
tunga lastbilstransporterna för
skogsnäringen kan gå över till
förnybara drivmedel.
Vägslitageutredningen föreslår
att lastbilar över 50 ton skall
belastas med en vägskatt om 24
kronor per mil. Om en sådan
skatt blir verklighet kan den slå
ut stora delar av skogsnäringen,
som bidrar med 100 miljarder
till svensk nettoexport och utgör
basen för svensk ekonomi.
Landsbygdspartiet oberoende
har flera förslag som vi vill väga
in när det gäller investeringar i

anläggningar för biodrivmedel:
I dag är oljepriset lågt och då
är inte alternativet med biodriv
medel så intressant men oljepri
set kommer att gå upp och då
skall investeringen sitta på plats
för att börja generera vinst.
Skattebelastningen på de olika
drivmedlen måste bli mer rättvis
och inriktas på en stöttning av de
gröna drivmedlen.
Sveriges stora kader av EUparlamentariker och tjänstemän
måste vara mera aktiva i sitt ar
bete genom att kraftigare motar
beta onyanserade EU-förslag som
är direkt fientliga mot Sveriges
ekonomi.
Den svenska Energimyndig
heten måste vara mera långsiktig
med sina pilotprojekt så att de är
praktiskt användbara innan det
ekonomiska stödet tas bort.
Svensk ingenjörskonst måste
få resurser så att de kan utveckla
miniprocessorer som framställer
biodrivmedel på gårdsnivå.
Målsättningen för politiken
måste vara att ersätta olja med
trä och försörja Sveriges trans
portväsen med biobränsle. Detta
har varit möjligt rent praktiskt i
många år, men nu måste det bli
verklighet.
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