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Stanford eller Skövde, det är frågan
 ○ ”Salen i Skövde eller Stanford på 

nätet?” Det frågar sig den nya redak-
tören PJ Anders Linder i senaste Axess 
och efterlyser en djupare och livligare 
diskussion om högskolans framtid –  
temat för numret är vad som händer när 
NPM (New public management) möter 

MOOC (Massive open online courses), 
det vill säga högre utbildning på nätet. 

Man kan ju – som så ofta i Axess – ha 
sina farhågor.

Den som blir dyster av tidens tenden-
ser kan dock trösta sig med en fin och 
folkbildande text om Benjamin Britten, 

just nu föremål för flera böcker och 
aktuell med ”Billy Budd” på Göteborgs-
operan där Peter Mattei sjunger så att 
plåtskåpen lyfter. Artikeln är skriven av 
Carl-Göran Ekerwald – blott tio år yngre 
än den 100-årsjubilerande kompositö-
ren.   Björn Wiman

Rapport från Grekland. Reflektioner efter demokratikonferensen i Aten

Läst. 

 ○ I Situation Stockholms oktober-
nummer berättar Lukas Moodys-
son om sin känsla för reservoar-
pennor. Han använder gärna 
den japanska Sailor, just nu med 
oxblodsfärgat engelskt bläck. 

Ibland tar associationerna över – 
”en sjöman med oxblod i sig” – när 
han egentligen bara borde skriva 

med pennan, inte tänka på  
den. Och i söndagens DN 
skrev Aris Fioretos en fin essä 
om sina demoniska blyerts-
pennor. 

Kanske är det bara att 
erkänna att skrivverktygets 
närvaro är ofrånkomlig.
Malin Ullgren

Moodyssons penna seglar igen

man Ilias Kasidiaris bli Atens nästa 
borgmästare.

Nya sparkrav från Trojkan (IMF, 
ECB och EU-kommissionen) pressar 
också demokratin genom en ny våg 
av uppsägningar och utförsäljning-
ar av offentlig egendom. Hamnar, 
flygplatser – allt säljs till vrakpriser

Inför panelsamtalet fylls  scenen av 
en samling kostymer. I en av dem 
sitter Carl Bildt lika bekvämt till-
bakalutad som vi andra sitter i sof-
fan när vi firar fredagsmys med ta-
cos framför tv:n. Carl Bildt, som får 
representera den sunda, svenska 
demokratin, serverar en optimis-
tisk redogörelse à la Hans Rosling 
om hur världen blivit en bättre plats 
att leva i för miljoner människor. Vi 
lever längre, färre är fattiga, fler får 
gå i skolan.

I en annan kostym sitter indiske 
ministern Shashi Tharoor som näs-
tan blev FN:s generalsekreterare. I 
en tredje New York Times-kolum-
nisten Roger Cohen. I en fjärde sul-
tanen Al Qassemi som talar om den 
arabiska våren och den femte kos-
tymen fylls av dem som demokra-
tin historiskt försummat, förträngt  
eller förtryckt. Det är Masha Ges-
sen. Panelens enda kvinna, jour-
nalisten och författaren med ryska 
rötter rotade i New York, som bott i 
Moskva de senaste 20 åren.

Masha Gessen vågar nämna 
namn. Hon nämner Vladimir Putins 
missbruk och manipulation av våra 
värdeord och Pussy Riot som ett 
kulturfenomen som gör skillnad 
och tar strid för demokratin.

När vi pratar på tu man hand ef-
teråt över några grekiska kanapéer 
berättar Gessen om de systematis-
ka förföljelserna. Om hur hon blivit 
svartlistad och portad. Om hur hen-
nes lägenhet genomsökts. Om att 
hon inte rökt en joint de senaste 20 
åren för att hon vet att polisen söker 
ett tillfälle att gripa henne.

Nu rycker hon upp sina ryska 
rötter och flyr landet för att inte för-
lora sin familj. Hon lämnar allt inför 
risken att duman klubbar igenom 
ett lagförslag som kan frånta homo-
sexuella vårdnaden om sina barn.

Masha Gessen och hennes part-
ner har tre barn och står högst på 
listan och först på tur. ”Mest av allt 
har jag skuldkänslor för att jag har 
lyxen att kunna köpa en lägenhet 
och flytta till New York medan alla 
andra tvingas vara kvar”, säger hon.

”Vad kan vi göra mer än att re-
tweeta och gilla Facebookinlägg?” 
undrar jag. Masha säger att det är 
makten som kan göra världen vär-
digare. De kan protestera genom att 
exempelvis bojkotta OS i Sotji. Hon 
bearbetar bland annat Michelle 
Obama.

I en akt av vanmakt  föser jag fram 
Masha till Carl Bildt som enligt In-
ternational Herald Tribunes vice 
president Achilles Tsaltas är värl-
dens mest ”well connected” po-
litiker. Han om någon kan genom 
sitt nätverk göra skillnad. Jag ber 
Masha berätta för vår utrikesminis-
ter. Sverige betraktas ju ändå som 
ett demokratiskt utropstecken på 

världskartan. Vi ses som en omfam-
nande oas. Trots romsk registre-
ring. Carl Bildt tittar ner på oss båda 
och lyssnar med pannan i djupa 
veck. Något löfte får vi inte.

Demokratin är som   kejsaren utan 
kläder. Det kommer en dag när vi 
som tror att våra röster räknas in-
ser att makten mest lyssnar på mak-
ten. Det är de vars röst väger mer än 
massornas som kan lägga om kur-
sen. De som kan vara närvarande i 
sin frånvaro.

Om Carl Bildt försummar Masha 
Gessens förslag kanske kungen, 
som älskar OS, kan fira sina fyrtio år 
på tronen genom att bojkotta brot-
tet mot mänskliga rättigheter. Eller 
drottningen. Eller statsministern. 
Eller någon annan som räknas så 
att vi svenskar fortfarande i inter-
nationella sammanhang kan fylla 
ut kostymen som kungadömet Fö-
redömet och dagens demokratioas.

När jag lämnar konferensen har 
jag antecknat självklarheter som 
att polarisering och extremism ut-
gör ett hot mot demokratin medan 
öppenhet och mångfald utgör 
möjligheter. Ingen nämner mark-
nadens misantropi eller politikens 
förlorade heder. Ingen nämner 
Gyllene gryning och den rasistiska 
renässansen som nått ända in i den 
skuldskonade Norden. Ingen näm-
ner kvinnornas underrepresenta-
tion eller ungdomarnas rekordhö-
ga arbetslöshet. Ingen utom Masha 
nämner de homosexuellas eskale-
rande utsatthet.

Dagen efter  demokratifirandet, när 
delegaterna lämnat civilisationens 
vagga, mördas en 34-årig grekisk 
hiphoppare av en Gyllene gryning-
soldat. Det var ett politiskt mord. 
Pavlos Fyssas musikaliska mot-
stånd gjorde honom till nazisternas 
måltavla. Han bodde i Keratsinis 
atenska arbetarkvarter där majori-
teten av arbetarna saknade ett jobb.

En av Gyllene grynings nazis-
ter stack honom i hjärtat med en 

kniv. Enligt de senaste dagarnas 
avslöjanden fick den arbetslöse 
mördaren månadslön ur Gyllene 
grynings partikassa, finansierad av 
skattemedel, för att misshandla och 
mörda migranter och meningsmot-
ståndare.

Men barbariet slutar  inte där. När 
Greklands största tidning, To Proto 
Thema, pryder förstasidan med ett 
fotografi där Pavlos Fyssas tar sitt 
sista andetag i sin flickväns armar 
blåser en medieetisk storm upp i 
sociala medier. Bojkotta blaskan, 
lyder budskapet. Men tidningen 
slår försäljningsrekord. Död och 
blod säljer. Tidningen som meto-
diskt medietvättat Hitlernostalgi-
kernas image genom att publicera 
löjeväckande lifestylereportage 
där hakkorstatuerade nazistpar-
lamentariker hänger på stranden 
med sina flickvänner.

En medial nazistnormalisering 
som omslöt demokratins dödgrä-
vare i en air av acceptans. Att vi 
kommer från civilisationens vagga 
betyder inte att vi är civiliserade. 
Nu tävlar medierna i antalet avslö-
janden om det nazistiska brottssyn-
dikatet som skördat liv. Nu reser sig 
regeringen och river rasistiska nät-
verk som nästlat sig in i rättsstaten 
och polismakten. Över en natt blev 
alla antirasister. Det enda som kräv-
des var grekiskt blod. ”De andras” 
blod var inte lika mycket värt.

Det är inte bara mördaren som 
lydde order från högre ort som bär 
blod på sina händer. Det är inte 
bara poliserna som stillatigande 
tittade på utan att ingripa. Det är 
inte bara försvarsmakten som en-
ligt nya avslöjanden lät Gyllene 
gryning träna sina kommandosol-
dater inför regelrätta pogromer 
på flyktingar och vänsteraktivister. 
Det är inte bara medborgarna som 
valde de brunblodiga valsedlarna. 
Det är inte bara medierna som låtit 
den rasistiska retoriken rinna över 
bägaren.

Det är alla vi tillsammans och 
var och en av oss i enskildhet som 
snoozar tills det är för sent. Vi som 
inte värjer oss mot lättsmälta diko-
tomier som reser murar av vi och 
dom. Vi som inte vaccinerar våra 
barn genom att rusta dem med kun-
skap om rasismens kostnader. Vi 
som inte förmår anstränga oss till-
räckligt i maratonloppet som krävs 
för att hålla demokratin vid liv.

För varenda reträtt är vi medskyl-
diga. För vartenda bakslag kommer 
vi att ställas till svars av komman-
de generationer. Oavsett om det 
handlar om nazisternas mål att för-
vandla demokratins vagga till dess 
gravsten eller Putins förföljelser 
av hbtq-rörelsen eller den svenska 
polisens rasistiska registrering av 
romer.

Alexandra Pascalidou
Författare och journalist, aktuell med boken 

”Kaos – ett grekiskt krislexikon”. 

kulturdebatt@dn.se

Kommentar.

Johanna Paulsson: 
Kvinnliga tonsättare 
sopas systematiskt 
under mattan

S
ekel av musikalisk mans-
dominans är ingenting 
man förändrar över en 
natt. När Kvast (Kvinnlig 
anhopning av svenska 
tonsättare) häromveck-

an sopade till landets konserthus 
med sin årliga genomgång av de 
offentligt finansierade orkestrar-
nas repertoar visade det sig att 
Beethoven spelades lika flitigt som 
alla kvinnliga tonsättare tillsam-
mans – alltså runt 7 procent.

Den som därmed  tror att det i 
sig skulle vara fel att spela Beetho-
ven missar fullständigt poängen; 
iakttagelsen handlar snarare om 
bristen på jämställdhet, mångfald 
och variation i säsongsprogram-
men (på de svenska konserthusens 
världskarta toppar Tyskland följt 
av Österrike). Kvasts kvantitativa 
mål, att 20 procent av musiken ska 
vara skriven av kvinnor, är långt-
ifrån orimligt. Årets genomgång 
visar också en markant förbättring; 
när föreningen grundades 2008 
låg siffran på 1,2 procent. Det alar-
merande i statistiken är samtidigt 
att några få orkestrar bidrar till att 
rycka upp snittet, medan andra 
orkestrar rent av nollar.

Men programläggning   är en kom-
plex verksamhet. Att hålla sig med 
symfoniorkester är dyrt, men nöd-
vändigt för såväl en stor del nyskri-
ven som klassisk musik. Valet av 
verk styrs ofta av dirigenterna som 
flänger runt mellan konserthus 
över hela världen, och att repetera 
in ny musik tar tid. Uruppföranden 
drar i sin tur sällan stor publik utan 
hjälp av några ”klassiska hits”. I 
den manliga maestrokultens para-
digm har vissa tonsättare och verk 
också mer status än andra med 
symfonin i toppen och musik för 
barn oftast i botten.

Resultatet blir en rundgång och 
separatistiska satsningar kan på 
kort sikt vara nödvändiga för att 

synliggöra och återinföra okända 
eller bortglömda kvinnor på 
repertoaren. Operans nya kam-
markonsertserie ”Oerhört ohört”, 
som i samarbete med Kungliga 
Musikaliska akademien lyfter 
fram sex kvinnliga tonsättare från 
1800- talets senare del, är ett steg i 
rätt riktning. Men liknande punkt-
insatser får aldrig bli ett alibi för 
att strunta i att rätta till obalansen 
i stort.

Dagens museala  repertoartänk 
lever faktiskt inte heller upp till de 
nationella kulturpolitiska målen, 
och om vi ska bryta det historiska 
mönstret – att kvinnliga kompo-
nister systematiskt sopas under 
mattan – måste vi börja med vår 
egen samtid. Ett levande kultur-
arv handlar om att både förvalta 
och förnya, om att se till att också 
framtida klassiker skapas – av både 
kvinnor och män. Då räcker det 
inte med att bara beställa nya verk 
jämställt; styckena måste spelas 
om och om igen för att kunna ta 
upp kampen med gåshudsfram-
kallande 1700-talsmän.
kulturdebatt@dn.se

Separatistiska sats
ningar kan på kort 
sikt vara nödvändiga 
för att synliggöra och 
återinföra okända  
eller bortglömda 
kvinnor på reper
toaren.

Det är inte bara  
mördaren som lydde 
order från högre ort 
som bär blod på sina 
händer. Det är inte 
bara poliserna som 
stod och tittade på 
utan att ingripa /…/ 
Det är alla vi tillsam
mans och var och en 
av oss i enskildhet 
som snoozar tills det 
är för sent.

Pavlos Fyssas.
 Foto: aFP

Läs mer om Grekland i Nyhets-
delen.




