
Resultat talar
för sprutbyte

Vi vill gärna ge lands-

tingsrådet Birgitta Ryd-

berg (fp) rätt när hon i

sin replik till vår debatt-

artikel om ”sprutbyte”

häromveckan påstår att

metadon- och subutex-

behandling är fram-

gångsrik vid heroin-

missbruk.  I frågan om

vad som kan vara effek-

tiva metoder mot smitt-

spridning bland sprut-

narkomaner går dock

våra meningar isär.

Det duger inte att

som Birgitta Rydberg

enbart hänvisa till 

Socialstyrelsen eller en

internationell litteratur-

studie för att stärka

den egna tesen. Det

finns många studier att

hämta vägledning från.

Vi hävdar, att 20 års

erfarenhet i Malmö och

Lund, det vill säga i 

någon mening evidens-

baserade resultat är 

tillräckligt tydliga och

framgångsrika för att vi

skulle förorda en likar-

tad verksamhet i Stock-

holms läns landsting.

STIG NYMAN

landstingsråd, 

gruppledare (kd)

PIA LIDWALL

vice gruppledare (kd)

Helt fel om
studentrabatt
I ett inlägg den 12 juli

påskiner företrädare

för studentpartiet att

det kristdemokratiska

och folkpartistiska för-

slaget om studentra-

batt på SL skulle inne-

bära besparing på en-

dast 60 kronor per må-

nad för en studerande 

i regionen. Inget kunde

vara mer felaktigt.

Vårt förslag innebär

att studenterna skulle

erbjudas samma ra-

batt som pensionärer

och ungdomar inget

mer inget mindre. Det

innebär att oavsett om

studenten köper pe-

riodkort eller enskilda

resor så kommer be-

sparingen finnas där.

Studenterna i Stock-

holm behöver själv-

klart ekonomiska inci-

tament och lättnader

för att kunna studera

vid våra förstklassiga

universitet och hög-

skolor men de bästa

förutsättningarna för

detta ges genom att

garantera ett starkt

och tillväxtvänligt kli-

mat i Stockholm.

Det ger man inte

studenterna genom

att placera konvertera-

de socialdemokratiska

och vänsterradikala så

kallade studentrepre-

sentanter i landstings-

och kommunfullmäkti-

ge. Det ges genom en

bra allianspolitik. 

STIG NYMAN

oppositionslandstingsråd (kd)

MARIA WALLHAGER

oppositionslandstingsråd (fp)

Det är alltid smärtsamt när männi-
skor i sina jobb utsätts för föränd-
ringar. Det händer numera varje dag,
men det hjälper inte när det drabbar
den enskilda individen. Nu har turen
kommit till dem som arbetar med
undertextning av SVT-program.
SVT har beslutat att åter upphandla
svensktextning av program och
översättning av långfilmer.

I en välformulerad artikel påstår
ett antal översättare i SvD den 14
juli att SVT genom detta beslut
monterar ner sin särart och försäm-
rar faktakontrollen. Tyvärr inne-
håller artikeln en rad faktafel och
jag vill därför ge SVT-ledningens
syn på förändringen. 

Vi gör inte detta för att textning och
översättning ska ”anpassas till kvin-
nor och yngre” utan i första hand
därför att alla med hörselproblem

ska kunna tillgodogöra sig fler av
SVT:s program genom textning. 
Eftersom skaran av äldre under de
kommande decennierna blir allt
fler är upphandlingen riktad till den
åldersgruppen.

Idag är statsmakternas uppdrag
att SVT ska texta 50 procent av de
svenskproducerade programmen.
Kraven ökar i SVT:s nya tillstånd
från 2007 till 65 procent med 100
procents textning av programmen
som mål i framtiden.

Undertextning är en kostsam
verksamhet som den ser ut idag. Vi
måste därför utföra vårt uppdrag
med större effektivitet. Efter ett 
ingående utredningsarbete har vi
beslutat att behålla översättningen
inom SVT:s ram när det gäller, fakta-
program, dokumentärer, kvalitets-
program, nyhetsöversättning, ny-
hetssvensktextning samt all direkt-
textning av direktsända evenemang.

Det SVT beslutat att åter upp-
handla externt är svensktextning av
förproducerade program samt
översättning av långfilm och fic-
tionserier på de ”stora språken” där

utmärkt översättarkunskap finns
ute på marknaden. Det gäller ofta
filmer och serier som redan visats
på bio och finns på DVD.

Till detta ska sägas att UR, Utbild-
ningsradion, för ett halvår sedan val-
de att lägga all sin översättning och
textning på ett externt bolag och
lämna sitt samarbete med SVT. På
UR är man mycket nöjd med resulta-
tet och ser ingen kvalitetssänkning.

SVT tillsätter nu tre nya språk-
vårdstjänster för att garantera kva-
litet både i det interna och externa
översättnings- och textningsarbe-
tet. Vi lovar att också i fortsättning-
en bjuda kvalitet men till en lägre
snittkostnader. Pengarna som vi
sparar kommer att användas för 
utveckling av vårt utbud.

CHRISTINA JUTTERSTRÖM

vd Sveriges Television

Som folkrättsjurist finner jag 
anledning att uppmärksamma det
uttryck ”det suveräna Israel” som
ambassadör Eviator Manor använ-
der i sin artikel på Brännpunkt 15/7.

I olika sammanhang har jag tidi-
gare understrukit att så länge den
stat Palestina som ”grundlades” 
genom FN:s generalförsamlings så
kallade delningsresolution nr 181 av
1947 inte har definierats till sina
gränser, kan inte heller staten Israel
definieras till sina gränser. 

Även om generalförsamlingens

resolutioner generellt sett inte an-
ses ha bindande kraft, var det ändå
på grundval av den 1947 antagna
delningsplanen som Israel utropa-
de sin självständighet den 14 maj
1948. I den israeliska självständig-
hetsförklaringen hänvisas uttryck-
ligen och enbart till generalförsam-
lingens delningsresolution nr 181.

Omedelbart efter staten Israels
utropande erkändes den nya staten
av Förenta staterna, Sovjetunionen,
Frankrike och Storbritannien samt
invaldes i FN den 11 maj 1949.

På samma sätt som delningsbeslu-

tet 1947 gav den judiska delen av 

Palestinas befolkning den folkrätts-

liga kraften att 1948 utropa den

självständiga staten Israel, finner

den palestinska staten sin folkrätts-

liga grund i samma delningsbeslut

1947. Statssamfundets avsikt var

att det skulle upprättas två ”paral-

lellstater”, en judisk och en pales-

tinsk. Icke enbart en judisk stat!

Den genom resolution nr 181 år 1947
antagna delningsplanen innehöll
en exakt fördelning av de territo-
rier som skulle tillfalla den judiska
staten Israel respektive den arabis-
ka staten Palestina (se karta).

Det var på grundval av delnings-
resolutionen 1947 som alla andra
stater – inklusive Sverige – erkände
Israel som en suverän stat. Erkän-
nandet av staten Israel är alltså
kopplat till den ”folkrättsliga

grundbult” som 1947 års delnings-
resolution faktiskt utgör.

Det finns inget annat grundläggan-
de folkrättsligt dokument som 
reglerar staten Israels suveränitet
och gränser än FN-resolutionen 
nr 181. Man kan säga att den efter
1967 års krig av säkerhetsrådet 
antagna resolution nr 242 reviderar
resolution nr 181 i det avseendet att
resolution 242 fastslår att såväl Is-
raels som Palestinas gränser vid ett
slutligt fredsslut skall vara såväl
”säkra” som ”erkända”.

Resolution 242 fastslår åter det
folkrättsliga kategoriska förbudet
att förvärva territorium med våld.
Enligt denna folkrättsliga grund-
sats har Israel således ingen folk-
rättslig titel till de landområden
som ensidigt annekterats.

Den israeliska ockupationen av
områden, vilka enligt delningspla-
nen från 1947 inte skulle tillhöra 
Israel, är likaså folkrättsligt högst
diskutabel (ockupationen har varat
för länge och den ockuperade civil-
befolkningen behandlas inte 

i enlighet med folkrättens princi-
per). 

Det uttryck ”det suveräna Israel”

som används i ambassadör Manors

inlägg är således utifrån folkrätts-

liga synpunkter ett synnerligen

oklart begrepp. Helt visst har Israel

erkänts som en suverän stat –

bland annat av Sverige – men frå-

gan om Israels legitima gränser är

högst oklar.

Enskilda stater, liksom FN, har år-
tionde efter årtionde fördömt de 
israeliska annekteringarna och den
långa ockupationen, liksom resan-
det av muren. Om Israel går vidare
med idén att ensidigt fastställa sina
gränser uppkommer allvarliga pro-
blem i förhållande till alla de stater
som lämnade sitt erkännande till 
Israel efter statens utropande 1948 
– däribland Sverige – på grundval av
FN:s delningsresolution 1947.

Ingen av dessa stater – inte heller
Sverige – har någonsin erkänt eller
godtagit Israels annektering av 
områden. Ett ensidigt proklamerade

av Israels gränser måste innebära att
de stater som erkände Israel efter 
utropandet 1948 på nytt tvingas ta
ställning till denna känsliga fråga.

Som framgår av bifogade kartun-

derlag har Israel genom en ”krypan-

de jurisdiktion” tillskansat sig lejon-

parten av det territorium som enligt

FN:s delningsresolution 1947 skulle

ha fördelats mellan den judiska sta-

ten Israel och den arabiska staten

Palestina. Detta är vare sig en folk-

rättslig eller rättvis fördelning.

Egentligen finns den folkrättsliga
basen för den självständiga staten
Palestina fastlagd redan i FN:s del-
ningsresolution 1947, varför det
egentligen inte är upp till vare sig
Israel eller USA att på nytt ”för-
handla” om tillkomsten av en stat
Palestina. Den har redan av FN 
erhållit sin folkrättsliga grund. Även
om det gått 59 år sedan antagandet
av 1947 års delningsresolution utgör
detta dokument den ”folkrättsliga
grundbulten” för såväl Israels som
Palestinas existens som stater.

Något utrymme för ”folkrättsliga 
innovationer” finns väl inte i dagens
svenska UD (annat var det på min
tid), och inte heller EU är väl mot-
tagligt för folkrättsligt innovativa
tankar rörande ett erkännande av en
stat Palestina. Men att tänka i folk-
rättsligt innovativa banor i den totalt
hopplösa situation som nu råder 
– och som har rått i 60 år – skulle vara
bra, om inte annat som motvikt till
ett USA som gång efter annan slirar
av den folkrättsliga banan! 

BO J THEUTENBERG

professor i folkrätt, 

före detta folkrättssakkunnig vid UD
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SUVERÄNITET Avsikten var redan 1947 att det skulle upprättas två

nya stater i Mellanöstern, en judisk och en palestinsk. Samtidigt är

frågan om Israels legitima gränser är högst oklar, skriver folkrätts-

professorn och före detta UD-sakkunnige Bo J Theutenberg.
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Läs de tidigare inläggen i debatten:

15/7: Ett korrekt svar på terrorn

16/7: Statsterrorism inte lösningen 

17/7: Folkrätt bara ord för Israel

18/7: Hamas vill inte prata gränser
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Sänkta kostnader men bibehållen kvalitet
REPLIK | ”SVT monterar ner sin särart”

Brännpunkt 14/7: Anställda vid

SVT anser att språket är i fara när

textning och översättning läggs

utanför huset.
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SVT har i 50 år varit ett vitalt red-
skap för förståelse och vidgade vyer
– kulturellt, intellektuellt och
mänskligt. Plötsligt tycks allt
ifrågasatt: debatt, dramatik, doku-
mentär. Komplikation, mångfald
får vika i jakten på tittarsiffror. Nu
krävs försvar för public service mot
beklämmande och farlig utarm-
ning. Vi vill peka på SVT som värn
för språket, som producent av Sve-
riges mest lästa texter: undertexten
– en lärare i svenska, en vägvisare
till det främmande, ett stöd för den
som inte hör. 

”Fri television” ropar SVT ut. Men

inte mer fri än att man ängsligt

kopierar, monterar ner särarten.

Inte mer fri än att jippon och såpa-

produktion tränger ut det fördjupa-

de och kvalitativa. Inte mer fri än

att utbudet likriktas så att snart

bara friheten från reklam motiverar

ordet ”fri”.

En folkets television, licens-tv,

hälften. Den som vill försörja sig lär
behöva jobba snabbt. Uppmärk-
samt lyssnande och faktakoll blir en
lyx. En bransch dräneras på kompe-
tens.

I samhället i övrigt är goda över-
sättare en eftertraktad bristvara:
inom EU, inom industrin – där vet
man att goda översättningar är en
konkurrensfördel. Inom tv avpro-
fessionaliseras yrket och blir ett
extraknäck, ett genomgångsjobb.

SVT-ledningen undantar egen-
produktion och ”kvalitetssinglar”
från den äventyrliga hanteringen.
För särskilda ”kvalitetstittare”?
Lågpristext för övriga.

När SVT-ledningen motiverar för-

ändringarna med att tilltalet ska

anpassas till kvinnor och yngre så

är det en skymf mot dessa grupper.

På vilket sätt passar det språkligt

mindre genomarbetade kvinnor

och yngre? Hur kan det ”främja

demokratin”?

SVT monterar ner sin särart

För många, särskilt unga, är text på tv nästan det enda de läser. Kvalitet är

därför omistligt, hävdar skribenterna. FOTO: SOFIA MÜLLER/SCANPIX
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Israel har genom en ”krypande jurisdiktion” tillskansat sig lejonparten av

det territorium som enligt FN:s delningsresolution 1947 skulle ha fördelats

mellan den judiska staten Israel och den arabiska staten Palestina. Detta är

vare sig en folkrättslig eller rättvis fördelning, hävdar författaren.
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Var går gränsen för Israel?


