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MöTET
BlrgfltaHelll,Ieau3 - Centerpartistisk
miljdpionjär som gjorde en vänstersväng.
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on gjorde intrvck direkt. Det
var fiir z5 år sedan i samband
med ett möte i dksdagen.
När jag presr::rtcr:de mie
som fältbiolos drog någon
ett tiirminskande skämt om
skalbagqar. Iifteråt kom Bir-

qitta Hambrcaus fram till mig och sa: "Härskar
tekniker är vardaqsmat här i riksdaqen" och
qav mig värdigheten åter.

lnfor den här interujun funderar jag på
om kvinnorna i riksdagen gjorde till en vana
aH synliqgrira och stofta varandra. åver) över
partigränsertra, om de utsnttcs för härskartek,
niker?

\ti kv-innor i riksdasen hade mvcket
kontakt och mänqa bra saluarbeten, t!ärs ö!er
parti{ränserna. (ludrun Schvman var väldigt
aktiv i det. Meu i riksdasen förekom inte härs,
kartekniker ofta .rlls, skulle jag säga. Kvirrnorna
hade svårt.rtt tä genomslaq, rren sällan för att
någon suckade eller var oförskämd. Jag ser det
sllarare sonl en strukturfråga. När en fråga blev
vikig, togs den över av män. Så var det till ex
empel rncd kärnkraftsfråqan. Det vdrjiq som
tot upp den i riksdagen, senare ioqs den över
av nräu. \ar iiq saH i [.ncrcrkomnrj,,sionen
däremot, då var det ett vdldigt suckande och
stain.lnde, (len typen av härskartekniker.

'Okunnighet pråglar deöatten"
\ri möts hcmma hos Birgitta Hambraerrs. en
Ijrrs lägenhet i kollekivhuset Dunderbacken i
Stockholm, sorn bär spår av politisk aktivitet.
I-iera av tarrlorna på våqgarua är hedersutmär,
kclser Birsitta il.rmbraeus fått qenom åren,
ett exempel är Årets Celtterpattist, ett tecknat
porträtt.

\ir ri rlaqit oss ncr i so[[an hörjdr \i ecr]a\t
prata kärnkraft.

Xärnkraften är återigen en het politisk frågp
till fölid av den globala upphettningen. Bland
de borEediga partierna aruänds kärnkraft allt
oftare som ett klimatargument. Hur ser du på

det?
i\,1ed viss fön'åning. lin väldiq okunniqhet

präqlir deLratten, det kän11s nästan spöklikt att

nternat na
I
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"l grundqr on moralisk ffita"
i\{en de gjorde intryck på Birgitta Ilambraeus.
Hon började läsa på om vind och solcnerqi
och hittade motståndare mot kärnkraft, både

forskare och akivister, bland annat i Sannäs i

Bohuslän som börjat mobilisera mot en plane-
rad plutoniumfabrik.

Intryck qiorde ä!rn Union ofConcerned

u

Hon ifrågasatte tidigt kärnkraften och förespråkade miljövänlig energi.
128 år satt hon i riksdagen för Centerpartiet, men i dag är hon socialdemokrat.
Dagens ETC har träffat Birgitta Hambreaus, en snart 9o-årig pionjär i svensk miljöpotitik.
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Scientists, ett amerikansk forskarnätverk
som ifrågasatte kärnkraft, bland annat för
att de menade att sambandet med vapen var
uppenbaft, nen också för att kärnkraften j sig
äL farlig och ar.fallsproblemct ol<ist.

Min slutsats blev att detta i qrLlnden är en
moralisk fråga. Kärnkraft leder till raclioaktirt
ar.fall, vi skapar ett gift som måste tas om h.rnd
och som belastar konrnrandr gencr.rl ioner.
har vi rätt att göra det? Egentligen är det full
komligt bisarrt att tro att kärnkraft är en br.r

energikälla, med tåDke på att den alstrar ar.fall
som vi måste ta hand om i hundratusentals år,

1ängre äl vad mänskliqheten har e\isterat. Sär

skjlt som vi har vattenkratt, sol och r.ind, som
dcssulom idaq visat sig var.r biiliqaru encrqi.
jag blir så lyckligt närjag tänker på solenergi.
det är så otroligt mycket bättre!

"Jag åbkar teknif'
Redan 1998, när Birgitta tlafirbraeus lämna
de riksdagen för att bli pensionär, bestämdr
hon sig för att lämna partipolitiken. iVlen hon
fortsatte soDr akivist, bland alnat som ord
förande för lnternationella Kviruolbrbuldct
fiir l'red and Frihet, II(ff.

Och hon var redan l'drankrad i sitt bc'slut att
snarare fokusera på den framtid vi vill ha, än
den vi inte vill ha. I sirr hok 'Ått göra uppror i

riksdagen" skriver hon: "Jaq niuter av att se det
vilda. Ekorren som visst bor på r,år vind i mitt
hem i Hornberga och som tittar på mig når jag

smackar åt den. (...)

S.lmtidigt som jas lär mig mer onr ekologisk
odling och djurhålhri[g ökar mjn glädje. Det
känns rätt, medan det \,åldsanrra sättet att
pressa natuteu och djuren i industrijordbruket
får hjärtat att krympa."

Irantiden kommcr inte automatislt, det
är alltid någon som skapar den, understryker
hon, och menar att ri alltid har ett val, vi måste
bara se dct. Och då är det viktigt att sätta upp
motpoler.

Sol eller uran? Robotar eller individers all-
sidiga koupetens och genenskap? Jag älskar
teknik och min dator, men gör vi oss beroende
av knapptryck och tappar vår kunskap, till I

nilrsaags'
ledanot Iör Center-
partiet 197O-1998.

lsaternaoch parti-
föreningen Retonnis-
term

Hagett
ut fmHicker,de t\å
serEteär"Attgöm
uppror i rilsdagen"
och "Alt gtira bokslut'.

behöva dra upp allt det som inte blivit bättre
med tiden, som frågan om avfallet. Vi har kärn-
kralt ieång. Men Vattenfall har bedömt att flera
reakorer är fcir farliea för att driva vidare. Det
skulle kosta enorma summor pä att reparera
dem. Det är klokt och till och med marknads,
mässigt att aweckla kärnkraften.

Birgitta Hambraeus blev engagerad i kärn-
kraftsfrågan under en tid då debatten om den
rar öreruärande positiv Sverige hade sedan
t95o'talet planer på att utveckla eD atornbomb
och därefter kärnkraft, inom programmet
Atoms for peace, och pä r97o-talet, när Bireitta
Hambraeus blev riksdagsledamot för Center,
partiet 6ck hoI uppdraeet av partiet att under,
söka den civila kärnkraften, som skulle bygqas
ut i stor skala. Men fanns det risker?

iV{itt uppdrag var att ta reda på, var det far-
ligt eller inte? lag rcr humanist och hade inga
förkunskaper, inra förutfattade meningar alls.

Birgitta I.Iambraeus anmälde sis till Studs-
viks utbildninssdag hösten r97r. där kärn-
säkerheten skulle demonstreras. Hon minns
en rad föredragande experter som gjorde
intryck av att rara trovärdiga. Inqen radioak-
tivitet, som var den oundvikiiga följden av
atonrl<lyvningerr. 6ck läcka ut i onrqivninq<n,
fairklarade de.

- Jag tänkte att on1 vi hade lika god koll på
alla farliga keniikalier som vi strör omkrinq oss
i industrin, jordbruket och trafiken till exem-
pel, så skulle vä11den rara en betydligt säkrare
och renare plats.

Med på seminariet i Studsvik rar en grupp
vindkraftstntusiaster, eu av dL'm i)lgenjör.

Deras inläte passade inte in i den svala

vetenskapliga stämningen och det sociala
trycket mot dem var enormt.
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-Ilrspirendiklilmts
ochmiliötmgimha
jagiuwiti5Oår,rm
jag åir o€Ihiirt glad och
stoltöwhetmtrh
deandnungaida&
rEnbtir a[delesnEtt!
Det Greta sägs: "Vi
har en enda §or fien
de, det lirlossilindu-
strirf, Detbudskapet
är vilrtig,lör de häler
på medmassalögner.
Olja kol och gas må§e
bort!VibehtiE ett
fokuspådeti ståIet
lör tlygskam och in-
dividens an-sw, som
siävkladtit sigdumt
å1, rnen det iir inte
huvudproblemet.

- Bil:ir inte briliafi,

mårkt, rst av lantas-
tisktbn statsmirists,
Iör att hil är enstabil
måmiskasomär
genuin

- Jagliis€rdagstid-
ningendigitält, det
gördetenklmlör
migsmsFrsladad
att lörstora texten
Hårordagenwdet
eftfäntastiskt viktigl
reportegB om tlykting"
ampåMedelhavet,
men iag åir också sa
glad över att fölia alt
a$tatETCgör,som
solcellerna ochEähu"
sen. ETC vise i plak"
tilenattdet fungerar
ochspriderhoPP.

-JaglirmediBe-
Iomisterms Fac€-
book-grupptrhlaigger
otta utmtratanlcr På
Facebook ochdisku-
tsildenSociala
rredier :h iätteviktiSB
för opinionsbildning
idag!

- Jag ser enenom
skilrxad! Metoo har
rarit viktigt lör att
ängauppkvinnore
utsattlret. Menhela
samhiiUet har juIör-
lindnts väfdi8l myck-
etochlsinnorfums
rred på ett helt amat
sättidagsom ledare
påallapositiom.

, Brgitta
I Hambraeusom-
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cxempel inom iordbrukct, på vå1;en? Och freds-
frågan, ska vi arbeta på riktigt fiir gemensam
s;ikerhet eller l.igga miljarder på massltirstörel
sev.rpen?

l(ritis€rar nyfi beralbmen

llamb.rreus har också engaaerat sig i rättvise
och fördelningsfråqor. Hcnnes sista mandatpe
riod i riksdagen prioriterade hon att ifrågasätta
den nyliberala inriktnincen av den ckonomis,
ka politiken.

Vi har ett sätt att se på ekononi som gör
det svårt att klara de utmaninqar vi har, inte
llinst när det gäller miljö och klimat. llet ville
jag lytta. Men intresset var svalt, jag var väldigt
cnsant.

lliraitta Hambraeus ser ett skifte i svensk
politik som kom under r98o-talet i och med
dcn socialdernokratiske fi nansnrinistern I(jell-
0krl i'elclt.

illandekonomin, där statcn haft en vikig
roll, i samverkan med ett fritt näringsliv,
avskaffades. i stället anpass.rde sig Sverige till
den nvlibr'rala ekonomiska skola som länge
h;lrskat inom Illl, (1är staten ska dra sig tillbaka
och låta marknaden vara fri. Vi ser att det lett
till arbetslöshet och ojänlikhet. Vad är det
som säqer att det oftentliga, som skola och
r,ård, ska vara marknadsnässigt? Så behörer
inte en stat tänka,vi kan satsa därpeneama
behiivs fiir rredborgarna.

Varför centerDartbt?
l\.iiljö. fred, rättvisefrågor och kamp mot
nyliberalismcn. I.)et karr låta förvånande
att en politiker som prioritcrar de frägorna
hamna<1e i det borgerliga blocket och inte det
rö(i{röna.

Du ska komma ihåq att Centerpartiet inte
var ett borgerlist pafti på den tiden. På 7o-talet
sä (.enterpaftiet uttalat: "\'i är inte borqerliga".
Vi väcke miljöfrågan. Vi lyfte lantbrukamas
villkor och att hela Sverige ska lcva. Vi var
annorlunda.

Partiet samverkade qenon åreI mvcket
med Socialdemokraterna,,Alliln: en hade inte
upptunnits.

Nände du dig ändå fast förankrad i ditt pati,
eller sreglade du rcdan då på de ddgöna €h
funderade på m du egentligen hörde h€mma

dä/?

rörankrad kände jag mig inte, det kan du
skriva. Om jae tundeLade pä att byta?

Birgitta l{ambraeus tystn.u o€h tänker etter.
Så börjar hon skratta.

Skajaq vara helt ärliq. det ska man väl
vara? En gång lyssnade jag på ett tal av \rPK:s

ordl-örande Cll ilermansson och jag kände,
herrecud. han har ju helt rätt! Men man kan jn
inte hoppa hur som hclst i politiken. Och cen-
tcrpartister i Dalarna håde ju \ält niq, för att
jat var ärliz med rad jag ville och var jag stod.

Siihg lntmationden
Men klassperspektivet har alltid varit självklart
fatr tsir(itta Ilambraeus, så pass centralt att hon
vid ett tillf;llle trär hon besökte en new age-
grupp som pratade om naturen men struntade
fLrllkomliqt i l.rrrtbrukarnas ilko, rcste sig
upp och sjöng 'lnternationalen'.

Och detta trots att hennes manma kor;rmer
fr.rrr r'n rrrr.rklassmiljö. Pappan ko,l från enkl-
rr t'örhållandeu, men utbildade sig till ingenjör
och politiskt var han, med Bir,litta Hambraeus
ord, "stockkonsenativ". Men Birgitta hade
egna ögon att se med.

I skolan, vi bodde i Finspång när jag var
barn, var mina klasskamrater arbetarbarn och
jag tvcke det var orättvist attjag skulle få så

mvcket mer saker än de. Det är otroligt bra
och vikist att blanda människor i skolan!
f)e flesta Lrnqar är \,äldigt fdr rättvisa. Närjag
som formbar 9 rr åring upplevde,på rikigt,
att dc .rndra unqarna var fattiga då tyckte jag

att det var obehagliet. Snorkiqa människor
som har miljarder, medan en ensalnstående
sjuksköterska som tagit hand om barnen har
en pension som hon inte kan leva på och får
ansöka hos frivilligorginisationer för att gå till
tandläkaren. Detta är orättvist!

"Feld<lig ekonomlsk polffi lc '
När den socialdemokratiska partiförening-
en Reformisterna bildades för unqefär ett år
sedan bestämde sig Birgitta Hambraeus direkt
för att bli niedlem.

- När jag slutade i riksdaren r998 ville jag

fortsätta kämpa för en bättre värld, jag trodde
nog att iag lämnat partipolitiken för gott. l\,teD

når Reformisterna bildades hände något med
mig. Som ]ae se'r det har de svaret; vi har en tel
aktig ekonomisk politik som prioriterar iiver
skottsmål och inte satsar resurser på klimatet
och miljön. Retbrmisterna visar på en inrik1,
ninq som gör att Socialdernokraterna skulle
kuntra klrra många problem. jag ifrågasätter
kanslihushögern inon partiet och kopplingen
til I cn inadekrat nyliberal pol itik som jag jr
starkt emot. Men i dag är jag är socialdemo
krat, akiv lokalt och väldigt inrikad åt vänster.

Kämer en stoltret
Den här våren fyller Bireitta llambraeus 9o år.
Ändå är hon både pigg och aktir'. Sin frukost
och lunch lagar hon själv i sin lägenhet,
daqliqen tar hon sin rullator och gc'r sic ut
på promeuad och varje dag är hon den som
står för 11 kaffet i kollektivhuset där hon bor.
N'tiddag behöver hon inte laga i sin lägen

En gång
lyssnade jag
på eft tal av
VPI(:s ord-
törande CH

Hermansson
ochiag kände,
herregud, han
har ju helt rätt!
Men man kan
ju inte hoppa
hur som helst
ipolitiken.

het. för den äter kollekivhusmedlemmarna
tillsammans. Sex m.rtlag turas om med själva
matlagningen. \ri kikar in i storköket, innan
för rymliga gemensamhetslokaler, där dagens
två rätter håller på att tillagas, rosnrarinfisk
och rödbetssoppa. Birgitta ingår som alla
bomedlemmar i ett matlag och ett stadlag där
hoD städar trappor.

- Jag hållcr i mig sä att jag inte ska ranla,
jag klarar det. Frågan är väl hur rcnt det blir
när cn syuskadad 9o-rring städar. men ingcn
klagar. Det ser tydligen tillräckligt fräscht ut.

Ilon skrattar. igen. i\4en visst har hon en del
ålderskrämpor. Hjärtat, ryggen och knappt mcr
än Iedsyn.

Men tänk vad mycket som foftfaraIde
fungerar i min kropp! Jag tänker ofta på riet.

När hon ser tillbaka på sitt lånqa liv kännc'r
hon en stolthet över vad hon uträttat som riks-
dagsledamot för Certerpartiet. lnte minst för
att hon aktit byggde broar mellan forskare,
akivister och folkvalda.

Cenon Centerpartiet kom miljöpolitiken
in i riksdagsdebatten och mitt engagemang
spelade roll. Ända sedan jae läste Rachel Car

sons "1yst vår" harjag förstått att vi måste ha
ett samhålle i kontak med natlrren, som iirte
bekämpar den genom gifter och konstgödsel.
Det har blivit en väldig skillnad, nu pratar vi på

ett annat sätt. Närjag kom in i politiken skrat
tade man åt vind och sol i das är detta dea
sjdlvklara framtiden. Dct år niturligtvis irtc
min förtjänst, men jag släppte in den tanken i
riks<lagen.
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t stfiköket år det luil aktivitel
Samaidist fim DNere EfC vi§
runt av Birgitte Hmbte$ * fr

grupp holländska arkitekter på
plats för aat studera kolkmvhuset
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