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Östra Göinge. Med sina tutt
krukor och tuttvaser har Sofia
Hartmeyer blivit en del av en
trend, men också en vatten
delare. Sidan A12

+4�C

Familj & Vänner. Som koordi
nator för del av Skåneleden är
Torbjörn Lingöy glad att allt
fler hittar ut i naturen under
pandemin. Sidan A14

Biträdande kommundirektör
i Kristianstad kan bli
ordinarie i Östra Göinge
Allt talar för att Merete Tillman, idag biträdande kommundirektör i Kristianstad,
får tjänsten som kommundirektör i Östra Göinge. Hon bekräftar att hon har varit
på intervju för jobbet. Nyheter sidan A4

Barnfrihet.
Veronica
har valt att
sterilisera sig
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Ordningsvakten Veronica Vergara,
33 år, har aldrig längtat efter att
skaffa barn. För några år sedan
beslutade hon att sterilisera sig.
Ingreppet har gjort henne än mer
säker på sin sak. ”Barn är ingen
självklarhet och alla går inte den
vägen”.
NYHETER SIDAN A5

S vill ha fler vårdanställda
– M: ”Har testats utan nytta”

Det såg ut som
en stor grav
plats, det var
skelett överallt.

Bryggor byts ut
för miljonbelopp
efter olyckan där
bebis tappades

20åring åtalas
för olaga frihets
berövande en
andra gång

Moderaterna och Socialdemokraterna tvistar om nyttan med att anställa fler inom
vården. ”Vi har svårt att se att vi på sikt kan
klara av vården utan vi blir mer personal”.

Lena Ohlsson, Kattkommando Syd, om en hög
med dumpade döda djur.

Efter förra sommarens incident där en pappa trampade genom en badbrygga
och tappade sin bebis, byter kommunen ut bryggor.

För två år sedan dömdes
den 20-årige mannen för
olaga frihetsberövande.
Nu misstänks han för nytt
fall av frihetsberövande.

NYHETER SIDAN A6
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Den som tar sitt barn till kalifatet förtjänar fängelse
LEDARE
IS-kvinnan som rövat bort
sin tvåårige son till Syrien
är olämplig som förälder
och ska sitta bakom lås och
bom.

A

tt röva bort sitt
barn från den andra föräldern och
ta det till krigets Syrien är
ett förfärligt brott. På
måndagen dömdes en
kvinna till tre års fängelse
av Lunds tingsrätt för att
hon 2014 tog sin då tvååriga son till Islamiska
statens kalifat. De blev
kvar där i sex år och återvände till Sverige först i
höstas. Nu har pojkens far

IS-barnen
ska inte
få sota
för sina
föräldrars
brottsliga
misstag.

ensam vårdnad, tack och
lov. Alla föräldrar är inte
lämpliga, och då ska de
inte ha hand om sina
barn.
Mamman lade i början av
vistelsen upp text och bild
på Facebook där hon hyllar och försvarar den islamistiska terrorsekten.
Hennes advokat hävdade
att det skulle vara en förmildrande omständighet
att hon kort före Syrienresan hade gått igenom en
livskris efter sin moders
död och konverterat till
islam. Att söka tröst i religion behöver inte vara fel,

Barnförbjuden miljö.
Islamiska staten erbjuder
blott ofrihet, förtryck och
terror. FOTO: MAYA ALLERUZZO

”

men det är inget försvar
för ren vanvård av sina
barn. Ett gott uppsåt kan
inte uppväga synnerligen
dåliga konsekvenser för
en liten pojke.
Och han är inte ensam om
sitt tragiska öde. Den nu
dömda kvinnan födde två
barn till i Syrien, och de är
i juridisk mening svenskar. Uppskattningsvis lever
några tiotals barn med
svenskt medborgarskap
fortfarande i armod och
fara i Syrien.
Sverige har ett ansvar
att få hem dem och se till
att de får en bra uppväxt.

IS-barnen ska inte få sota
för sina föräldrars brottsliga misstag – minst fyra
svenska barn har hittills
dött i flyktinglägren.
Det finns också en säkerhetsaspekt. Säpo bedömer att de barn som växer
upp i IS-familjer i ”nya kalifatet” i lägren lätt kan rekryteras och i framtiden
återvända som dödsbringande soldater till Sverige.
Det får inte hända.
Sofia Nerbrand
Politisk redaktör
sofia.nerbrand@kristianstadsbladet.se
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Hon talade om
covid, om våra
debattartiklar,
de 22 eller 25 eller
29 forskarna,
Vetenskapsforum
Covid-19.

Vi inbillar oss att vi
är rationella varelser.
Men de flesta av
våra beslut är känslomässiga. Därför är det
så svårt att rucka på
den svenska pandemihanteringen, trots dess
uppenbara brister.

D

et är jobbigt
att läsa era artiklar.”
Min kompis
satt i soffan
bredvid mig. Hon såg lite
illustrativt plågad ut.
”Hur menar du?” undrade jag. ”Tycker du att vi
har fel?”
”Jag vet inte om ni har
fel eller rätt. Men det är
jobbigt.”
”Vare sig vi har fel eller
rätt?”
Nu spände hon ögonen i
mig. ”Men fattar du inte!”
utbrast hon. ”Man måste
ju ha någon att lita på! Ni
rycker bort mattan under
ens fötter!”
Hon talade om covid,
om våra debattartiklar, de
22 eller 25 eller 29 forskarna, Vetenskapsforum
Covid-19. Vi hade skrivit
kritiska artiklar om den
svenska strategin sedan
början av pandemin.
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Trolleritrick. Människor tror mestadels på det de har behov av att tro på.
FOTO: LENA EHRING

Jag var tyst ett ögonblick. Jag smälte vad hon
sa. Hennes ord hade gett
mig en association.
Jag befann mig i Moskva,
det var våren 1991, den
första tiden efter perestrojka. Jag var där för att göra
en dokumentärfilm om ett
aidsutbrott, och var en
kväll hembjuden till några
vänner till vår ryska fotograf. Det var en intressant
afton, på många sätt. Jag
minns att någon var
konstnär och ville sälja sin
konst till oss. Någon annan var gitarrbyggare, och
ville sälja gitarrer till oss.
Allt var förstås förbjudet,
Ryssland var ändå fortfa-
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rande ett kommunistiskt
land.
”Vi avskyr Gorbatjov!”
sa någon i sällskapet.
Jag tittade på henne,
förvånat. ”Varför avskyr ni
Gorbatjov? Han har ju gett
er större frihet.”
”Alla ryssar avskyr Gorbatjov”, sa någon annan.
”Men varför?” undrade
jag.

hade. Och nu har han fått
oss att känna att det var
skit. Allt vi trodde var bra
var skit.”
Jag stirrade på henne.
Menade hon alltså att det
var bättre att vara trygg
med skit … bara man inte
visste att det var skit …?
Det var det uppenbarligen. Är det kanske så för
oss alla?

Det var tyst en kort stund,
som om de var tvungna att
tänka efter varför, eller
kanske bara hitta ett sätt
att förklara.
”Därför att han ruckade
hela vår världsbild”, sa till
slut den första kvinnan.
”Vi var trygga med det vi

Jag såg en gång en dokumentär om en trollkarl. En
sådan där skicklig magiker som kunde lura vem
som helst. Han fick faktiskt frågan i filmen, hur
det kom sig att han var så
skicklig på att förleda
människor.
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”Ja, visst är det intressant”, svarade han. ”Mina
tricks är ganska lätta att
genomskåda. Men
människor går på dom
ändå.”
Och hur kom då det sig?
Jag skrev upp trollkonstnärens svar. Så här löd
det:
”Människor föreställer
sig att de tror på det de
väljer att tro på. Men så är
det inte. Vi tror mestadels
på det vi har behov av att
tro på.”
Jag visste att han hade
rätt. Vi inbillar oss att vi är
rationella varelser. Men
de flesta av våra beslut är känslomässiga. Vi köper till och
med hus med magen, det är därför
mäklarna tjänar så
mycket pengar.
Även forskare
tänker nog
mest med ma-
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gen och hjärtat, inklusive
forskare med skyhög IQ.
Filosofen Thomas Kuhn
skrev på 1960-talet en bok
han kallade ”The Structure of Scientific Revolutions”. Han kunde påvisa
att den vetenskapliga
forskningen inte framskrider stegvis, som man
skulle kunna tro, utan
snarare som plötsliga revolutioner. Det skapas
vetenskapliga paradigm,
och det krävs väldigt
mycket för att rucka på
dessa. När det till slut sker
så sker det genom omvälvande paradigmskiften.
Bevisen på att det gamla
paradigmet inte stämmer
blir så överväldigande att
det inte längre går att stå
emot.
Ja, även forskare ”tror
mestadels på det de har
behov av att tro på”. Vad
kan man då begära av lekmän som ska lyssna på
forskarna, och fatta sina
egna beslut …
Lena Einhorn
är författare,
regissör, läkare
och disputerad
virolog.
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