
Bland de politiker som kandi-

derar till riksdagen i höst är

det socialdemokraterna som

har de högsta inkomsterna.

Det visar en undersökning

från Statistiska centralbyrån

(SCB). Enligt socialdemokra-

terna beror de höga inkom-

sterna delvis på att få ung-

domar kandiderar för partiet

i höst.

SCB har på uppdrag av Sveriges
Radio kartlagt alla kandidater 
i både riksdags- och kommunval
och funnit att socialdemokrater-
na sprungit om moderaterna 
i löneligan.

Nästan fyra av tio s-kandidater
till riksdagsvalet har en årsinkomst
som överskrider 400000 kronor.
Motsvarande siffra bland svenska
folket är knappt en av tio, enligt
SCB. 

Inget annat parti har heller så ont
om låginkomsttagare bland sina
kandidater som socialdemokra-
terna. Knappt två av tio, 17 pro-
cent, av socialdemokraternas
riksdagskandidater tjänar upp till
200000 kronor om året, den sort-
ens lön som är mest vanlig bland
väljarna. 

Även i valet till kommunfull-
mäktige är låginkomsttagarna
bland socialdemokraterna få.

Enligt socialdemokraterna

beror de höga
inkomsterna del-
vis på att få ung-
domar kandide-
rar för partiet 
i höst, vilket
leder till att
löneläget drivs
upp.

–Det har varit
svårt att få nya

unga att satsa på politiken. 
Men det är klart att detta sticker 
i ögonen på väljarna men det är
politiken som är det viktigaste,
säger biträdande partisekreterare
Håkan Juholt.

Enligt Tommy Möller, professor 
i statsvetenskap, speglar de höga
inkomsterna en annan trend.

–Problemet är att partiet inte
riktigt står för vad de är. Man har
en bakgrund som arbetarparti,
men härbärgerar numera en stor
del av den välmående medelklas-
sen, säger han. 

SARA HALDERT

08-13 52 11, sara.haldert@svd.se
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En dag i punkthuset där jag bor upptäckte vi att
någon ställt en stor kruka smockad med penséer
vid entrén till baksidan. Vi blev så glada, det var 
så blågullysande fint mitt i havet av asfalt. Men
ingen visste hur blommorna hamnat där. Värden
förnekade kännedom om saken och alla som kom 
i samspråk med anledning av den mystiska upp-
piffningen bedyrade att också de var oskyldiga.

Så det är bara att konstatera: vi har en gerilla-
odlare i vår trappuppgång.

Första gången jag hörde talas om ”guerrilla 
gardening” för några år sedan, trodde jag att det
handlade om något i stil med att bryta sig in på
Wimbledon beväpnad med maskrosbollar.

Mycket riktigt är det en form av klotter. Guerrilla
gardening är hortikulturell
graffiti och vissa utövare talar
gärna i termer av att ”vandali-
sera staden med natur”. 

Verksamheten tilltalar för-
stås reclaimare och alternativa
typer i största allmänhet. Men
även till synes oförargliga tan-
ter och farbröder kan i smyg
drälla frön runt ensamma träd
längs trottoaren eller på trötta
gräsmattor som 

inte heller är deras. Andra idkar subversiv ogräs-
rensning runt hållplatsen i väntan på bussen. 

Jag har läst om gerillaodlare som sår i fartvinden
genom bilrutan på motorvägen och på nätet finns
instruktioner för den som vill bygga frögranater
att bomba betong med.

Skillnaden mot annan vandalisering är att den inte
nödvändigtvis får folk att se rött, de kan lika gärna
se grönt. Och även om odlarattackerna i princip 
är olagliga, kan de genomföras med den rättmätige
markinnehavarens mer eller mindre goda minne.
Liz Christy Garden på Manhattan i New York, till
exempel, föddes som en akt av trädgårdsaktivism
på 70-talet. I dag stöds den av stadens myndig-
heter.

Richard Reynolds, som driver sajten 
www.guerrillagardening.org berättar om en 
aktion i Stratford i London i våras där några förbi-
passerande personer, som bor i området, kavlade
upp ärmarna och hjälpte till när de förstod vad
som var på gång.

I ett upprop på hemsidan efterlyser Reynolds
100 aktioner av dokumenterade odlarattacker från
fyra kontinenter före 1 september i år. Bland de 
hittills inkomna rapporterna finns inte Sverige
representerat. 

Svenska gerillaodlare kanske har andra forum, 
vad vet jag. Att de existerar är jag däremot säker
på, trots att jordmånen är väl karg för att de verk-
ligen ska frodas här. Den svenska välfärden är 
fortfarande tillräckligt hög för att det ska råda 
brist på den näring som trädgårdsaktivism 
behöver: förfallna och akut fula platser. 

Men det tar sig. Kommunernas ansträngda eko-
nomi gör att de kommer att behöva prioritera ännu
hårdare. Vattna detta faktum med det av tv, radio
och tidningar påhejade masspsykossuget att odla
sin egen täppa som inte på långa vägar lirar med
de numera rent astronomiska priserna för en helt
vanlig villa på vars tomt suget skulle kunna stillas.

Du fattar, va? Det är bara en tidsfråga. Gerilla-
odlarna slår snart rot på bred front – kanske i en
övergiven rabatt nära dig.

SUSEN SCHULTZ susen.schultz@svd.se
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