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Kvinnor dör för att vi har forskat på män
och inte vet hur vi ska behandla kvinnor
eller upptäcka deras sjukdomar.
Fot
o:

TT

I en intervju med TT diskuterar den brittiska författaren
Caroline Criado Perez, aktuell med boken ”Osynliga kvinnor”
hur halva befolkningen systematiskt ignoreras när fakta om
män får forma världen.
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Coronakrisen i kulturen.

Kulturfientlig opinion. Det finns
krafter som inte vill se oss spela alls,
skriver Andreas Boonstra
Det är en märklig känsla att
driva en teater och inte göra allt
för att så många som möjligt ska
komma och titta. Men pandemihotet sker även mot fonden av
en kulturfientlig politisk opinion, skriver Andreas Boonstra,
konstnärlig ledare för Moment i
Gubbängen.
○○När jag var liten hade jag en
barnbok som hette ”Jason och arga
Agnes” av Camilla Mickwitz. Den
handlar om Jason som bor i ett
hus där det bor många människor,
stora och små. Också arga Agnes
bor där. Hon vill ha det tyst. Barnet
som övar piano, paret som bråkar,
hunden som skäller, Jason som åker
rullskridskor i trapphuset blir alla
uppläxade av Agnes …
En ganska vanlig fråga jag får nuförtiden är: ”du som jobbar med
teater, hur går det för dig?” En del
av svaret är att jag personligen har
haft tur. Jag hade ett stort jobb som
översättare som jag ändå skulle
ha gjort under våren. Teatern jag

främst jobbar på har en ekonomi i
balans och ganska små produktioner i gång. Dessutom kom stöd för
inkomstbortfall relativt snabbt,
liksom minskade kostnader i form
av kortidspermittering och lägre arbetsgivaravgifter.
Frågan som jag själv ofta funderar på – ”Vad betyder den tid vi
lever i nu för mitt arbete rent konstnärligt?” – är däremot lite mer
komplicerad. Den scen som jag är
medgrundare av och konstnärlig
ledare för, Moment i Gubbängen,
är en av Stockholms mer etablerade fria scener. I snart 20 år har
jag regisserat, spelat, skrivit teater
där. Jag har också skrivit massor av
ansökningar om stöd för den verksamheten. Dessa stöd, främst från
stat och kommun, är grunden för
vår finansiering.
Huruvida
verksamheter
som
Moment får för mycket, för lite eller alldeles lagom med pengar kan
man så klart tycka olika om. Men
under de 20 år vi funnits har vi tagit

Ludde Hagberg i ”Inspektionen
2020” på Moment i Gubbängen.
Foto: Barzan Dello

emot stöd under såväl borgerliga
som socialdemokratiska regeringar
och majoriteter i stadshuset. Det
råder också någorlunda konsensus inom de traditionella politiska
blocken om storleken på stöd en
verksamhet som Moment kan tänkas få. De ideologiska skillnaderna
har mest märkts i språkbruk och
synen på oss än i politik och ekonomisk vilja.

Sedan en tid tillbaka ser det lite
annorlunda ut. Vi har ett parti i riksdagen som är väldigt tydligt med att
verksamheter som Moment inte ska
få något stöd alls. Som likt arga Agnes i min barndoms bok vill ha tyst
i trappan från såna som mig. Som i
sin skuggbudget lägger sig en halv
miljard under regeringens förslag
till kulturbudget, det vill säga drygt
halva av dagens, och säger att det
som främst ska minska är: ”direkta
subventioner och stöd till samtidskonsten och det vi kallar det fria
kulturlivet”.
De här tankarna är inget unikt för
riksdagens nyaste parti, liknande
tankegångar har hörts längst ut
till höger på den traditionella skalan ganska länge. Inget annat parti
har hittills formulerat sig så kraftigt
men det är inte osannolikt att dessa
tankegångar kan bli till kulturpolitik ganska omgående om en ny konservativ allians bildas.
Om just detta handlade pjäsen
”Inspektionen 2020” som vi spelade då pandemin slog till i full kraft
och alla teatrar tvingades stänga.
Nu i höst, när flera teatrar så smått
försöker öppna igen, spelade vi sex
extra föreställningar av den. Det var
helt underbart att äntligen få spela
teater igen och den publik som kom
tyckte uppenbarligen detsamma.
En sorts vördnad och tacksamhet
kändes i salongen. Lite som en påminnelse eller hälsning från tiden
och världen före viruset. En värld

där andra frågor än själva pandemin också fanns.
Det är en märklig känsla att driva
en teater och inte göra allt för att få
så många som möjligt att komma
och titta. Men det känns också
märkligt att veta att medan vi mäter
avstånd mellan stolar och debatterar rimligheten i olika stora publikkvoter så finns det krafter som inte
vill se oss spela alls. Som så fort de
får chansen kommer att göra verklighet av den önskan. Pandemi eller inte. ”Joho!”, kommer de svara.
”Spela på du. Vi censurerar ingen.
Det är bara finansieringen bestående av skattepengar du blir av med.
Tyst i trappan!”
Hur det gick för arga Agnes? Jo, hon
fick som hon ville. Hon blev sjuk
och fick ett bandage på huvudet
och plötsligt var det så där tyst som
hon alltid önskat. Blev hon nöjd?
Tvärtom! Hon blev livrädd! Har alla
flyttat? Har alla övergivit mig? Arga
Agnes gick ut i världen och förstod:
de andras oväsen behövs, det var
liv hon hörde. Hon ångrade sig och
det är ibland det finaste en människa kan göra.

Andreas Boonstra
Regissör, dramatiker, skådespelare och
konstnärlig ledare för Moment teater i
Gubbängen
kulturdebatt@dn.se

Läs fler artiklar om coronakrisen
i kulturen på dn.se/kultur.

Replik. ”Varför tilläts de äldre dö utan vård?”

Det är beklämmande att en
grävande journalist får axla
sjukvårdens ansvar
○○Journalisten Maciej Zarembas artikel ”Varför tilläts de äldre dö utan
vård?” (DN 13/10) belyser allvarliga
missförhållanden i Region Stockholm i samband med coronapandemin. Detta exempel är dock bara
en tydlig illustration av den inkompetens- och tystnadskultur som
sedan lång tid råder i Region Stockholm. Det överensstämmer väl med
de många artiklar och böcker som
skrivits om andra delar av regionens verksamhet, till exempel Nya
Karolinska och Paolo Macchiarinis
transplantationer av luftstrupar.
Ledande politiker och tjänstemän
saknar ofta medicinsk kompetens
och förstår inte eller sätter sig inte
in tillräckligt i de frågor de beslutar
om. I efterhand skyller de ifrån sig:
Politiker skyller på tjänstemän som
i sin tur skyller på läkarföretag som
tillhandahåller läkare, samtidigt
som dessa företag arbetar helt enligt regionens förfrågningsunderlag

DN Kultur 13/10.
Läs mer på dn.se/kultur: Varför fick
de äldre dö utan läkarvård?
Replik: ”Zaremba har fel om
äldrevården”
Zaremba svarar: ”De hänvisar inte
till det dokument jag har skrivit om”
Björn Eriksson och Johan Bratt:
”Felaktigheterna kvarstår, Maciej
Zaremba!”
Zaremba svarar: ”’ljusskyggt’ är för
svagt, vi talar om en mörkläggning”

och löpande ”styrning”. Inget talar
för att det finns någon ”lärande organisation”, snarare ett kunskapsförakt, trots allt tal om ”kunskapsstyrning”.
I artikeln citerar Maciej Zaremba
mig om att ädel-reformen 1992 ”är
ett av de största sveken mot äldre
personer i modern tid” och att
”ingen skulle flytta till ett särskilt
boende om det inte vore av medicinska skäl – men just där får det
inte finnas läkare som ansvarar för
patienter och deltar i uppläggningen av verksamheten”.
Vi kommer inte att få till stånd
en varaktig kvalitetsförbättring
genom att fortsätta separera sjukvård och omsorg i två lagstiftningar
(Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen), två skattebaserade
finansieringssystem (regioner och
primärkommuner),
principiellt
olika journalsystem och två mycket
olika ”kulturer” och synsätt på äldre personer. Det kommer heller inte
att bli nämnvärt bättre om kommunerna får legalt tillstånd att anställa
egna läkare, eftersom de kommer
att fortsätta arbeta som öar utan
medicinskt stödjande miljö.
Den olämpliga styrningen i Region
Stockholm gäller landets samtliga 21 självständiga regioner. De
fungerar som delstater med egna

parlament (fullmäktige) och egen
beskattningsrätt. Den olämpliga
styrningen av sjukvården sker i ett
vårdsystem som är illa utformat för
vårdens vanligaste patienter, det
vill säga personer med ett eller flera
långvariga hälsoproblem. Sjukvårdens form (till exempel organisation, arbetssätt, journaler) är en av
vårdens viktigaste riskfaktorer och
bidrar till onödigt låg vårdkvalitet
till onödigt höga kostnader.
Denna fragmenterade politiska
struktur under samordning av den
politiska organisationen Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) lär
inte kunna bidra till en helt nödvändig reformation av den olämpliga
vårdstruktur som de själva skapat.
Maciej Zaremba skrev en omfattande, och för många ögonöppnande,
artikelserie om den olämpligt utformade sjukvården i Dagens Nyheter
våren 2013, som även samlades i
boken ”Vårdens pris” samma år.
Dessa artiklar i sällskap med den
senaste är mycket viktiga bidrag till
debatten om sjukvården. Däremot
är det beklämmande att den kraftiga kritiken kommer från en grävande journalist, när sjukvårdsmyndigheter eller läkarnas organisationer
sedan länge borde ha tagit krafttag
mot missförhållandena.
Nätverket mot olämplig styrning

av sjukvården som bildades 2016
har publicerat ett manifest med
fem grundläggande principer för
hur sjukvården bör styras och ledas
baserat på:
1) Individualisering, 2) DBU-modellen, 3) Etik, 4) Medicinskt ansvar
och 5) Politiskt ansvar.
När det gäller den femte punkten
anger manifestet följande:
”Den politiska styrningen av sjukvården handlar väsentligen om:
a) att fördela skattemedel baserat på transparent, horisontell
prioritering mellan olika verksamhetsområden grundat på den etiska
plattformen.
b) att följa upp att prioriteringarna i stort sett följts samt att beslutad
budget hållits.
Liksom på individnivån bör vårdens organisation och styrsystem
(gruppnivå) baseras på evidens och
den etiska plattformen samt hänsyn till socioekonomi. Alla aspekter
som avser den praktiska vårdverksamheten bör skötas av den medicinska professionen med minimalt
inslag av politik, administration
och byråkrati”.

Gunnar Akner
Läkare, docent i geriatrik vid Karolinska
Institutet, Stockholm
kulturdebatt@dn.se
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