Ledare
Politisk redaktör
Lars Ströman

019–15 50 29
lars.stroman@na.se

Ledarskribent
Evelyn Schreiber

019–15 50 15
evelyn.schreiber@na.se

Liberal, grundad 1843

Postadress:
701 92 Örebro
Besök: Klostergatan 23
Växel: 019–15 50 00
måndag–fredag kl 8–17
Chefredaktör och
ansvarig utgivare:
Anders Nilsson
anders.nilsson@na.se
Stf ansvarig utgivare:
Anders Uddling
anders.uddling@na.se

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn@
mittmedia.se
Prenumeration:
prenumeration@na.se
019–15 51 50 vard 8–16
Prenumerationspriser 2017

Gäller vid tillsvidareprenumeration

Komplett: E-tidn, allt digitalt
innehåll och papperstidn,
3785 kr/år, autogiro
340 kr/mån
Digital: E-tidn, allt digitalt
innehåll, 2 280 kr/år, autogiro 205 kr/mån
Helg: E-tidn. och allt digitalt
innehåll, papperstidn. fre-sön,
2 660 kr/år, autogiro 245 kr/mån
Företagspaket: E-tidn, allt
digitalt innehåll, papperstidn
7 570 kr/år
Annons, företag:
019–15 52 00 vard 8–17,
foretagsservice@na.se
fax 019–15 51 51
Annons, privatkund:
019–15 51 00 vard 8–16
privatservice@na.se
Tryck: V-tab Västerås

Utebliven tidning
www.prologkb.se/saknadtidning

019–15 50 50
må–fr 6–14, lö 6–11, sö 8–11
Karlskoga: 010–43 63 220

2

NA lördag 11 februari 2017

n Ledare | Stefan Löfven i Iran

Statsministern som
försäljare av lastbilar
Jodå, statsminister Stefan

Löfven kommer säkert att
nämna mänskliga rättigheter när han besöker Iran i
helgen. Men låt oss vara
realistiska. Den här gången
reser statsministern inte till
ett annat land för att diskutera kniviga politiska frågor
i ett land som förtrycker opposition och avrättar människor med offentliga hängningar. Han reser till Iran för
att sälja svenska produkter.
Med på resan följer en
näringslivsdelegation med
representanter för företag
som Volvo och Atlas Copco.
Så förhoppningen för Stefan Löfven är inte att Iran

ska minska antalet avrättningar eller lätta på restriktionerna för den hårt trängda oppositionen. Förhoppningen är att besöket ska vara ett steg mot att svenska
företag kan fylla sina orderböcker. Kanske en och annan lastbil med bakaxlar
som är tillverkade vid Meritor i Lindesberg. Kanske en
eller annan hjullastare med
delar som är tillverkade i
Hallsberg.

När sanktionerna mot Iran
nu har lättats så har Iran ett
uppdämt behov av att köpa
grejer. Näringslivsdelegationer från en rad länder har

stått i kö för att få komma
in i landet, ofta med ledande politiska företrädare i
spetsen. Så Stefan Löfven är
inte ensam.

Handel är i allmänhet ett

bättre sätt att försöka påverka än att bojkotta. Genom
handel ökar Irans kontakter
med omvärlden. Genom
handel kommer fler iranier
att besöka Europas demokratier. Iranska studenter
vid västerländska universitet kan bli en kraft för förändring när de återvänder.
Redan finns en ung generation i Iran som är hjärtligt
trött på landets restriktio-
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Redan finns en ung
generation i Iran
som är hjärtligt
trött på landets
restriktioner när
det gäller allt från
klädstil till kultur.
ner när det gäller allt från
klädstil till kultur. Restriktionerna på nätet blir nästan
löjliga när personer i stats-

förvaltningen visar för västerländska journalister att
man med relativt enkla
medel kan kringgå dem.

Så handel i sig ska vi inte
vara oroliga för. Däremot
finns en risk för att handel
skapar en överdriven politisk feghet. Den i Sverige
bosatte forskaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad,
anklagad för spioneri. Men
det verkar vara på mycket
lösa grunder. Sådant måste
en svensk regering kunna
tala klarspråk om, även om
det skulle leda till färre jobb
Hallsberg eller Lindesberg.

Lars Ströman

n Gästkrönika | Nya strider i Ukraina

Ukrainas dröm om EU och frihet

T

rots att det inte
var alls länge sedan Krim ockuperades av Ryssland, har ockupationen av
Krim och kriget i Ukraina
försvunnit från tidningarnas förstasidor. Men den
dröm om att få tillhöra EU,
som det ukrainska folket
visade på Maidantorget i
Kiev för tre år sedan lever
fortfarande.
I veckan rapporterades
om att striderna i östra
Ukraina har blossat upp på
nytt med 40 dödsfall som
följd. Kriget har aldrig upphört, det är bara den mediala bevakningen som nästan dött ut. Därför är det
också välkommet att EU:s
utrikesminister, Federica
Mogherini, efter EU-toppmötet på Malta, tydligt deklarerar att EU ska fortsätta
att stödja Ukraina och inte
upphöra med de ekonomiska sanktionerna mot
Ryssland.

Ukrainas kamp mot Ryssland visar på något otroligt
viktigt, något som ligger
till grund för hela EU, nämligen den kompromisslösa
tron på frihet, fred och demokrati. I Sverige associeras EU alltför sällan med
detta. Men de som på
Maidantorget stod upp för
dessa principer och värderingar fick betala ett högt
pris, i flera fall med livet.
Med EU-flaggan som symbol trotsade de arméns vapenmakt och den bitande
kylan för att kräva sin frihet.
Ukraina har tidigare stått
upp mot främmande makter. Under andra världskri-

I Ukraina har EU-flaggan blivit en symbol för frihet och demokrati.
get utgjorde landet ett slagfält mellan Stalin och Hilter, och blev ett av de tydligaste offren för både nazis-

mens och kommunismens
terror. I dag finns det dock
ett frihetligt alternativ till
att kuvas under Rysslands
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utpressningspolitik för
Ukraina, nämligen att i
fredlig samexistens handla
och utvecklas med sina
europeiska grannar.

Här är det EU:s plikt att

Under andra världs
kriget utgjorde lan
det ett slagfält mel
lan Stalin och Hilter,
och blev ett av de
tydligaste offren för
både nazismens
och kommunism
Cecilia
ens terror.
Wikström
Ledamot i EU-parlamentet (L)

erkänna det ukrainska
folkets drömmar om att
utöka samarbetet med oss.
De friheter vi i EU varje
dag tar för givet är en dröm
som inte bara i Ukraina,
utan i många länder inte så
långt bort från oss, riskerar
sina liv för. Vi i EU måste ge
de modiga människor runt
om i världen som kämpar
emot diktatur och förtryck
vårt fortsatta stöd.
Visst kan EU bli mindre
byråkratiskt och föra en
bättre dialog med medborgarna. Som ordförande för
medborgarutskottet i Eu-

ropaparlamentet möter jag
dagligen EU-medborgare
som för upp berättigad kritik mot EU:s lagstiftning.
Det kan handla om fall där
EU:s regler inte genomförts
på ett korrekt sätt, eller där
medborgare hamnat i kläm
i situationer där motstridiga regler tillämpas. I dessa
fall är det viktigt att ha en
dialog för att föra politiken
närmare medborgarna.
Men populisterna bortser
från det allra mest grundläggande i vårt samhälle.
Det som berättigar ukrainarnas kamp mot den ryska övermakten: Att EU är
världshistoriens mest lyckade projekt för fred och frihet. Därför löser vi i dag
våra konflikter med politiska diskussioner, inte med
vapenmakt som på Krimhalvön i östra Ukraina. Inser man detta förstår man
också viljan att vara en del
av detta projekt för de som
ännu står utanför.

Vitryssland är ännu en
diktatur där respekt för
mänskliga rättigheter saknas. I Turkiet går utvecklingen åt fel håll med Erdogan som återupprättar ett
auktoritärt styre och slänger journalister och opponenter i fängelser. Dessa
människor förtjänar den
frihet som vi andra åtnjuter. Det är därför viktigt att
aldrig ta demokrati, fred
eller rätten att uttrycka sig
fritt för givet.
Med den insikten behöver EU fortsätta att stödja
Ukraina både politiskt och
ekonomiskt. Vi får aldrig
glömma det ukrainska
folkets drömmar om EU.

