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Skolan måste
vara trygg för
alla.

D

agen efter det vidriga dådet på Källebergs
skolan i Eslöv stod skollokalerna öppna för
de elever som ville gå dit. Stämningen var
svår att beskriva, uppgav Ulrika Narling, av
delningschef för grundskolan, vid en presskonferens.
Men det fanns ett tydligt behov av att tala om och försö
ka ta in vad som hänt.
Förklarligt nog. Det som hände i torsdags borde inte
kunna ske.
En knivbeväpnad maskerad person tog sig in och gick
till attack mot en lärare som fick allvarliga skador. En
femtonårig pojke som är elev på skolan har gripits och
gjort vissa medgivanden. Han är på sannolika skäl miss
tänkt för mordförsök.
Medan utredningen har sin gång måste berörda elev
er och lärare nu försöka återvända till vardagen efter de
traumatiska upplevelserna. Ögonvittnen beskriver hur
de sett knivhuggen utdelas och hur gärningsmannen se
dan bankat på fönster och rört sig utanför klassrum där
folk tagit skydd.
Den knivskurna lärarens tillstånd beskrivs lyckligtvis
som stabilt. Men dådet väcker mycket oro och rädsla.
”Skolan ska vara en trygg plats för alla”, framhåller
statsminister Stefan Löfven (S) i en kommentar till Af
tonbladet.
Det är så självklart. Och det innebär ett tungt poli
tiskt ansvar.
Att gå i skolan är inte valfritt i Sverige. Genom skolplik
ten kräver samhället att barn ska delta i den erbjudna
undervisningen åtminstone till och med nionde klass. Då
är det också grundläggande att samhället lovar barnen
en trygg och säker skolmiljö. Det är illa nog att det före
kommer mobbning och kränkningar, ingen ska någonsin
behöva oroa sig för livsfarligt våld i skolan.
Mycket tycks efter omständigheterna ha fungerat väl
i samband med dådet. Skolpersonalen agerade utifrån in
struktionerna för så kallat pågående dödligt våld. Lärare
låste in sig i klassrummen tillsammans med sina elever,
allt enligt inövade handlingsplaner, och rektorn larma
de i sin tur polisen som snabbt var på plats och grep den
misstänkte gärningsmannen. När skolan åter öppnar på
måndag kommer krispersonal att finnas där. Den stan
nar sedan kvar så länge det behövs.
Allt enligt regelboken, alltså.
Men en fråga som måste ställas är om detta räcker. Det
var inte första gången som elever utsatts för fara. Skol
attacken i Trollhättan 2015 bidrog till ökat säkerhets
tänkande. Nu behöver rutinerna åter ses över, räcker de
eller kan något ytterligare göras för att trygga barnens
vardag?
Det finns en gräns för hur långt de våldsförebyggande
åtgärderna kan gå. Skolors entréer ska inte likna flyg
platsernas säkerhetskontroller. Men så länge något som
dådet på Källebergsskolan kan hända duger det inte hel
ler att slå sig till ro.
En skola som är för alla måste också vara trygg för alla.
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Om svensk vodka inte längre behöver tillverkas i Sverige finns det risk för att Absolut Vodka tvingas flytta utomlands, skriver
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Henric Molin, styrelseordförande för Spirit of Hven.					

”Svensk vodka ska vara
producerad i Sverige.”
■ Utländska intressen kämpar nu
hårt för att exploatera varumärket Sverige genom att de kan tillverka och buteljera vad de kallar
svensk vodka och svensk akvavit
i länder med sämre arbetsvillkor,
lägre löner och mindre kontroll
från myndigheter med avseende
på produktionens miljö- och klimatpåverkan.
Det skriver Henric Molin, styrelseordförande för Spirit of
Hven.

V

i var många som blev leds
na när Absolut såldes till
franska ägare, Pernod Ri
card. I samma veva såldes
Explorer, OP, Skåne, Hallands Fläder,
Blossa, Grönstedts cognac till finska
statsägda Altia.
För att säkerställa a
 tt svensk vod
ka och svensk akvavit tillverkas och
buteljeras i Sverige med svensk sprit,
svenskt vatten och svensk arbets
kraft har landets spritproducenter
tagit fram ett skydd för geografiskt
ursprung (GI).
Tanken är att konsumenterna ska
kunna lita på att om de köper en pro
dukt som det står ”svensk vodka” el
ler ”svensk akvavit” på, så är den pro
ducerad i Sverige. Det innebär inte
att produkten är bättre eller sämre,
bara att konsumenterna har möjlig
het att göra ett medvetet val att köpa
en svenskproducerad vara. Kanske
vill de köpa en vara som minskar kli
matpåverkan genom kortare trans
porter eller göra något för att förut
sättningarna för svenskt lantbruk ska
finnas kvar. Eller så litar de bara mer
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på att svensk livsmedelsproduktion
sker på ett hållbart, kontrollerat och
etiskt sätt.
Att köpa svenskproducerade va
ror gör också att jobb kan finnas kvar
i Sverige och inte flytta till utlandet.
En del som vill köpa svenskprodu
cerat är kanske också stolta över va
rumärket Sverige och vill stötta det.
Utländska intressen kämpar nu
hårt för att exploatera varumärket
Sverige genom att de kan tillverka och
buteljera vad de kallar svensk vodka
och svensk akvavit i länder med säm
re arbetsvillkor, lägre löner och mind
re kontroll från myndigheter med av
seende på produktionens miljö- och
klimatpåverkan.
Spirit of Hven harnu överklagat att
kammarrätten i Stockholm beslutat
att det som kallas svensk vodka el
ler svensk akvavit inte behöver vara
tillverkat i Sverige. Spirit of Hven vill
skydda svenskt lantbruk, svensk vat
tenproduktion och svensk livsmedels
produktion.
Domen innebär att Svensk akvavit,
liksom OP, kan produceras av sprit
och vatten som producerats i låglö
neländer och buteljeras i länder med
minimal kostnad och kontroll.
Det är glädjande att Pernod Ricard
efter köpet av Absolut Vodka på ett
ansvarsfullt och ödmjukt sätt satsat
stora resurser i varumärket och pro
duktionen i Sverige. Vad jag vet är
varje flaska Absolut som säljs i värl
den producerad av svenskt spannmål,
destillerad i Sverige, utspädd med
svenskt vatten och buteljerad i Sve
rige. Dessutom är flaskan tillverkad
i Sverige av återvunnet glas.
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Om svensk vodka inte längre behö
ver tillverkas i Sverige finns det risk
för att Absolut Vodka tvingas flytta ut
omlands.
Konkurrens från andra varumär
ken producerade med lägre tillverk
ningskostnader kan då konkurrera ut
företaget på en internationell mark
nad. Det påverkar direkt hundratals
arbeten i Sverige och ger sidoeffekter
som berör tiotusentals arbeten.
Om Absolut Vodkas buteljering flyt
tar utomlands riskerar glasproduktio
nen att bli olönsam och Sveriges sista
riktiga glasbruk hotas.
Om glasproduktionen hotas i Sve
rige är frågan vad som händer med
glasåtervinningen som finansierar
stora delar av insamlingsstationerna.
Sverige riskerar också att drabbas
av en kunskapsförlust. Absolut Vodka
och forna Vin & Sprit har lyckats ut
bilda och fostra mängder av duktiga,
innovativa och drivna företagare som
skapat andra välmående företag. De
har i sin tur skapat utveckling, arbets
tillfällen och respekt för svensk livs
medelsproduktion.
Henric Molin
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■ Henric Molin är

styrelseordförande
för Spirit of Hven,
ett företag som producerar vodka och
akvavit på Ven.
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