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Om flykt och segregation
Om farfar stannat där då 
hade jag inte funnits här 
(Pug förlag) är en samling berät-
telser som vittnar om att Sverige 
är en mosaik av medborgare som 
själva eller via släktingar hamnat 
här trots långa, svåra resor. Men 
också om att Sverige genom va-
penhandel och krigsinsatser bär 

skuld för att människor tvingats fly. 
Duraid Al-Khamisi debuterade med uppväxtskild-

ringen Regnet luktar inte här, en gestaltning av 
flykten från Irak och hur svårt det kan vara att växa 
upp i det segregerade Sverige. Nu återkommer han 
med romanen Mellan floderna (Bokförlaget At-
las), där han lika surrealistiskt som svartglänsande 
låter Gud ägna sig åt landet han fördömt: Irak.

”Det Sverige jag växte upp i kändes analfabetiskt 
när det gällde invandring bakom statistik och språk-
pedagogik”, skriver Hynek Pallas i idéboken Ex: 
Migrationsmemoar 1977-2018 (Bokförlaget 
Atlas). Han konstaterar att det på senare år skett en 
islossning. Om debatten präglades av Pallas insikt 
och eftertanke hade vi nog fortfarande en statsmi-
nister som sa att hans Europa inte bygger murar.

I konspirationsteoriernas tid
Styrs världen av dolda makter? 
Låg Bushregimen bakom 11 sep-
tember? Dirigeras flyktingström-
marna av George Soros? Om man 
frågar konspirationsteoretikerna 
är det så. I Allt är en konspira-
tion: en resa genom under-
landet (Ordfront) undersöker 
Kent Werne konspirationstänkan-

dets värld. Han möter frontfigurer, deltar på väckel-
semöten och frilägger en dramatisk och för många 
okänd idéhistoria – som börjar med reaktionen mot 
franska revolutionen och får sitt utlopp i Trump.

Redo när krisen kommer
Vad händer om krisen kommer? 
I Krishandboken (Norstedts) 
ger Niklas Kämpargård handfasta 
tips på hur vi håller oss varma om 
strömmen går, om vattnet plöts-
ligt sinar, vad vi gör om någon 
sätter i halsen samt vad det bety-
der när hesa Fredrik börjar tjuta. 
Budskapet är ”var förberedd när 

det värsta inträffar eller något oväntat sker”.
Även Herman Geijer lär ut hur vi ska förbereda 

oss mot pandemier, bränder, naturkatastrofer och 
zombieapokalypser. I Överlev katastrofen: tolv 
sätt att förbereda dig (Ordfront) går Geijer 
igenom riskhantering, kroppens behov, möjliga hot 
i det moderna samhället, men även myter kring 
katastrofhantering, på ett ledigt sätt.

I Ur ruinerna: en ny politik för en värld i 
kris (Leopard) beskriver George Monbiot ett sam-
hälle på kollisionskurs med miljön. Bara en positiv 
vision kan väcka liv i människors politiska engage-
mang och lägga grunden till ett samhälle som tillhör 
oss alla, menar Monbiot. Vi behöver en förnyad 
miljöpolitik, då det hela tiden kommer nya rön inom 
psykologi, neurovetenskap och evolutionsbiologi.
 

Klassamhällets återkomst
Det Sverige som en gång var 
världens jämlikaste land har blivit 
Nordens mest ojämlika klass-
samhälle, med allt fler miljardärer 
och växande relativ fattigdom. 
Ojämlikheten skenar och fåväldet 
breder ut sig. Hur hamnade vi 
här? Vad händer med demokra-
tion? Med sammanhållningen i 

samhället? I Kapitalet, överheten och alla vi 
andra (Arkiv) skildrar sociologen Göran Therborn 
skarpt och lättillgängligt klassamhällets återkomst – 
och visar vad som krävs för att vända utvecklingen.
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Fenomenet Schyman
Gudrun Schyman står aldrig still. 
I mer än 30 år har hon rört sig i 
den politiska frontlinjen, lett par-
tier och satt människor i rörelse. 
Älskad, respekterad, men också 
kontroversiell. I den inträng-
ande biografin Det gäller livet 
(Leopard) berättar Johanna Palm-
ström om en ikon, om personen 

där bakom och om samhället hon velat förändra. 
Vi följer Schymans liv från klasskamp och valfram-
gångar i Vänsterpartiet till Feministiskt Initiativ.

Greiders bergspredikan
Göran Greider har skrivit en Li-
ten Bergspredikan för socia-
lister (Ordfront). Hans brandtal 
är argt och uppfordrande. Han 
beskriver ett Sverige där klassklyf-
torna ökar, välfärdskapitalisters 
makt blir allt större och skatte-
pengar går till vinster och lobbying 
istället för till social trygghet och 

utbildning. Boken berättar om ett förestående sys-
temskifte där arbetarrörelsen inte inser lägets allvar.

Bortom horisonten
Händelsehorisonten (Nor-
stedts) av Balsam Karam är en 
symbolroman som rör sig kring en 
zon vid en soptipp utanför stan. 
Där har deporterade mödrar och 
barn samlats ihop. Milde är en ung 
kvinna som bor där. När hon en 
dag ställs för rätta får hon valet att 
avrättas eller skickas ut i rymden i 

forskningssyfte. Det är en vågad debut, skriven i en 
spännande poetisk ton, om en skräckinjagande värld 
som kanske skulle kunna bli vår. 

Där man dödar journalister
De senaste tolv åren har över 180 
000 människor dödats i Mexiko. 
Landet som blivit centrum för 
den internationella droghandeln 
har sedan år 2000 haft ihjäl över 
hundra journalister. I antologin 
Tårar för Mexiko: landet som 
dödar journalister (Norstedts) 
berättar några av landets främsta 

journalister om korruptionen, hatet mot kvinnor 
och mördandet som drivs på av såväl brottssyndikat 
som myndigheter. Det är skrämmande skildringar 
av en brutal verklighet. Samtidigt lyfts även hoppet 
fram: modiga människor som kämpar för en mänsk-
lig och demokratisk framtid.

FÖRFATTAREN 
Anna Jörgensdotter

Anna Jörgensdotter är tillsammans med Henrik 
Johansson redaktör för Föreningen Arbetarskriva-
res antologi 2018, Jag har tänkt mycket på oss 
och på våra utmattade kroppar. 

– Jag har varit redaktör många gånger men, arbe-
tet med denna antologi var väldigt speciellt, säger 
hon. Jag tror aldrig jag lärt mig så mycket av andras 
texter. Det har varit en utbildningsresa. Den har 
gett erfarenheter som fogats till mina egna. Jag har 
blivit berörd, stärkt och förbannad. Men jag är också 
hoppfullare över att så många berättar och använder 
sig av det kreativa och för att det finns så mycket 
kamplust.

Om hon skulle välja något gemensamt drag som 
förenar antologins till antalet över fyrtio författare, 
svarar hon att samtliga på något sätt definierar sig 
som arbetarförfattare. Det är skrivande människor 
som vill påtala klasskillnader och omöjliga arbets-
situationer.

Ungefär 110 bidrag kom in och drygt hälften sålla-
des bort. Hon erkänner utan omsvep att den svå-
raste biten var att tacka nej till en massa bra texter 
av hög kvalitet som kom in, bidrag som inte riktigt 
passade in i tematiken. En viktig tanke för redaktö-
rerna var att öka spridningen, gällande såväl ålder 
och bakgrund som kön, etnicitet och genre. Serier är 
exempelvis ett nytt inslag. Men det finns en röd tråd 
som går igenom alla bokens sidor.

– Utbrändheten. Den är helt alarmerade, tänker 
jag. Men sen handlar det också mycket om gemen-
skap och att backa upp varann. Hur viktigt det är.

Den långa och krångliga boktiteln är Anna Jör-
gensdotters förtjänst. När hon arbetade med en av 
texterna, hajade hon till inför formuleringen hos ett 
av de inkomna bidragen.

 – Den säger så jäkla mycket. Också att jaget och 
vi:et är med samtidigt i titeln.

Victor Estby, Beata Hansson och Eivor Schultz har 
bidragit med boktips och underlag till notiserna i 
Boklådan #2/2018.


