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Våga säga ifrån
när folk tränger sig
Jag tycker det är oerhört irrite-
rande när barn eller vuxna tränger 
sig i köer. Och ingen säger till dem! 
Folk kan komma med dumma 
kommentarer som ”Skit i det du!” 
eller ”Sköt dig själv!”, och därför 
vågar de inte säga till. Men vadå? 
Betyder det att jag alltid ska säga 
till och själv få taskiga kommenta-
rer bara för att jag är ett barn.

SIMONE HANNA ELIN
13 år

Varför fi ck inte
friåret vara kvar?
Jag jobbar som arbetskonsulent, 
kalla mig ”coach” också. Under 
förra mandatperioden gällde fri-
året. Många som jag kom i kontakt 
med tog friår. De har förverkligat 
sig själva genom att läsa böcker 
och gjort saker de drömt om. I de-
ras ställe fi ck arbetslösa chansen 
att visa upp sig på arbetsmarkna-
den. Varför ska man slopa något 
som har fungerat så bra?

ZIAD ODESSON
Älta

Tack mamma,
du är en hjälte!
Så här inför mors dag vill jag tacka 
för att jag har en mamma, Genia, 
som i vått och torrt ständigt har 
funnits till hands. Den välfärd 
mamma erbjuder familjen är ge-
nerös och obetalbar. Bra att våra 
mammor uppmärksammas denna 
dag, då deras insatser oftast sker 
i det tysta. Kunde denna dag kom-
pletteras också med en Farmors 
dag vore det toppen.

BERNT JAKOBSON
Ekhagen, Sthlm

Rädda Slussen
– Stockholms hjärta!
Varje generation vill riva om och 
bygga nytt – just det som blivit lite 
för gammalt, men ännu ej tillräck-
ligt gammalt för att värdesättas. 
Senare generationer tackar dem 
som av olika anledningar, oftast 
ekonomiska, inte fullföljt sin riv-
ningsiver. Bevara och restaurera 
Slussen, rädda Stockholms hjärta 
från alla fula nya planer!

SUSANNE BERGER
Saltsjö-Boo

EU-valet närmar sig – så  
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KOMMENTERADE ARTIKLAR

1. ”Tveksam domarlottning i Pirate Bay-målet”
2. ”EU:s muslimer diskrimineras i arbetslivet”
3. ”Total underhållning ska rädda pressat Sony Ericsson” 
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Information gör
väljarna säkrare
När Sifo återigen frågade ett ur-
val av svenska folket om EU blev 
resultatet att många är osäkra. 
Det är ingen sensation. Ett val 
som ju kan anses som minst lika 
viktigt som riksdagsval men där 
endast 38 procent röstar (EU-va-
let 2005). En institution som står 
bakom mellan 60 och 80 procent 
av de regler och lagar som Sve-

riges befolkning ska följa. Men 
vad vet vi om EU? Vad vet vi om 
de beslut som tas? Det man inte 
känner till tenderar man att välja 
bort, det okända är skrämmande. 
Lösningen ligger i ökad informa-
tion, analys, granskning.

Om objektiv information 
och ökad kunskap når befolk-
ningen höjs också intresset, vare 
sig man är EU-skeptiker eller 
EU-anhängare. Det saknas till 
exempel rapportering om Euro-
paparlamentets politiska grup-
per, där ju våra parlamentariker 
kommer att delta och fatta be-
slut. Vad står dessa grupper för? 
Våra kandidater kan ju ha sina 
hjärtefrågor som de gärna delar 
med sig av, men vad händer i 
grupperna? Alldeles för sällan 
kan man i medierna – som ju är 
den snabba och objektiva käl-
lan vi oftast hinner vända oss 
till – läsa om vad som faktiskt 
diskuteras och hur man står i 
olika frågor. Det kan ju inte vara 
meningen att gemene man ska 
ha ett specialintresse (EU) för 
att få svar.

Skolverket genomförde 2007 
en stor undersökning om kun-
skapsnivån och intresset för EU 
på gymnasiet (rapport 308). Un-
dersökningen resulterade snabbt 
i en ny kursplan eftersom bland 
annat kunskapsnivån var låg och 
eleverna efterfrågade mer under-
visning. Så långt myndighetens 

Men vad vet vi om 
EU? Vad vet vi om 

de beslut som tas? Det 
man inte känner till ten-
derar man att välja bort, 
det okända är skräm-
mande. Lösningen lig-
ger i ökad information, 
analys, granskning.”

Ett enat Europa
är vår styrka
Skyll inte på din okunnighet om 
EU, gå och rösta som den EU-

medborgare du 
är. Vi må tycka 
olika, men vår 
styrka i världen 
är ett enat Eu-
ropa. Europa 
har mycket att 
lära av Sverige, 
men vi har än 
mer att lära av 
våra allierade. 

Vi måste skicka
de bästa vi har
I samband med det förestående 
EU-valet är det uppenbart att 
vi behöver en förändring i den 
politiska representationen. Man 
blir förskräckt över alla föredet-
tingar som vill dit av olika skäl. 
Den svenska riksdagen och dess 
ledamöter degraderades till ett 

Låt oss få veta
vad ni tycker
Jag vet vad jag tycker i olika frå-
gor, när det gäller valet av repre-
sentanter till EU-parlamentet. Pro-
blemet är att jag inte vet, vad de 
olika valbara kandidaterna tycker. 
Man kan uppenbarligen inte rösta 
på parti, eftersom partierna själva 
internt tycks vara mycket splitt-
rade av tidigare omröstningar att 
döma. Till detta kommer proble-
met att partierna, och förmod-
ligen också deras kandidater, 
verkar vilja röstfi ska för att locka 
till sig väljare från Piratpartiet. 

Jag skulle vilja att så många 
kandidater som möjligt klart 
deklarerar hur de i framtiden 
tänker rösta i ett antal aktuella 
frågor. Det går naturligtvis inte 
att omfatta allt men personligen 
är jag intresserad av att röstning-
ar om import och priser på sprit, 
cigarretter och snus, datalag-
ring, upphovsrätt, fi ldelning och 
eventuella straff, blockering av 
internetsidor med mera.  

 Jag uppmanar blivande väljare 
att kräva  svar på vad de tycker är 
viktigt.

EU-val är alltför viktiga för att 
sjabblas bort genom röstning på 
kandidater, som företräder åsik-
ter som man inte gillar.

RUNE ENGLUND
Täby

Många länder har genomlidit krig 
och förnedring. Ett enat folk i ett 
gemensamt styrt EU borgar för en 
fred i all framtid.

Om okunnighet styr ditt EU-val 
må du betänka att de EU-parla-
mentariker, som du lägger din 
röst på, har kunskapen som leder 
till ett Europa för alla. Europas 
mörka historia ger oss den väg-
ledning som leder till ett framtida 
fredligt Europa.

Låt din övertygelse och mänskliga 
kunskap tillsammans med solidari-
tet med EU:s medborgare, där du är 
en av dem, leda dig till att rösta.

ANDERS LARSSON
Stenhamra

Några ledstjärnor
när du röstar
Egenintressen påstår att vi förlorat 
på att vi inte har euro. De som ex-
porterar våra varor säger tvärtom 
att den låga kronan gör att Sverige 
får sälja mer vilket i slutändan 
gynnar oss alla. Kronan bör behål-
las!

Inför valet 
är det viktigt 
att ha några 
ledstjärnor 
för ögonen. 
Här är några 
av dessa: 
Nej till euro. 
Svensk ar-
betsrätt på 

svensk mark. Halvera EU-avgiften 
– stoppa EU:s slöseri. Sverige ut 
ur EU. Inget svenskt medlemskap 
i Nato.

Lyssna på dem som talar om 
och för någon/några av dessa 
ledstjärnor och valet blir lätt. 
Kom ihåg att detta val inte står 
mellan höger och vänster. Indi-
vidvalet betyder därför mer än 
partitillhörigheten.

HARRY LIND
Skellefteå

EU-parlamentet i Bryssel.
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I onsdags debatterade Gunnar Hökmark (M) och Marita Ulvskog (S) inför elever  
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Behåll den långa
arrendetiden
Just nu vallfärdar folk från 
Stockholm och hela landet till 
en kolonilott i Eriksdalslunden 

för att be-
undra det 
kinesiska 
näsduks-
trädet 
i dess 
vackraste 
blomning. 

Det här trädet, sällsynt även i 
hemlandet Kina, tar cirka 15–20 
år på sig innan det blommar 
första gången. Just det här trädet 
är drygt 35 år och till glädje för 
väldigt många.

Skulle en kolonilottsägare 
satsa på ett sådant här träd om 
arrendetiden var 5 år? Knappast. 
Att äga och bruka en kolonilott är 
över huvud taget ett långsiktigt 
åtagande och knappast något för 
dem som vill se snabba resultat. 
Låt oss därför alla få känna trygg-
heten i bibehållna arrendetider 
om 25 år. Minst!

Vi hoppas alla att näsduksträ-
det blommar lika vackert nästa år 
då Stockholm blir Europas miljö-
huvudstad.

ALF BENGTSSON
Hammarbyhöjden
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När ska pensionärerna
få tillbaka pengarna?
När fi nansministern Anders Borg 
tillsammans med statsminister 
Fredrik Fredrik Reinfeldt räknar 
ut ut våra fi nanser kan man fråga 
när alla ATP-pensionärer ska 
få tillbaka de pengar som den 
förra regeringen snodde dem på? 
Varför inte låta dessa ATP-pensio-
närer och de sämst ställda få full 
ATP-utdelning, speciellt de som 
arbetat i hela sitt liv, utan att vare 
sig ha varit sjuk eller arbetslösa?

I stället för en rejäl pension får 
de inse den gamla sanningen att 
otack är världens lön. När kom-
mer de att få ersättning för ett 
långt arbetsliv?  Vi lever i en tid 
då kris och elände föds, så varför 
inte tänka på saken herrar stats-
minister och fi nansminister? 

THOMAS SCHÜTTKUS
Lidingö

!
I ett land där byggföretagen 
inte längre kan bygga ett hus 
med en veranda som lutar åt 

rätt håll eller en dörr som går att 
stänga och där posten inte längre 
klarar av att dela ut brev, är alla 
försök att återuppbygga den 
svenska skolan välkomna.

ERIK KJELLÉN
Södertälje

♥

ansvar, men vad händer med 
generationerna över 15 år? Vems 
ansvar är informationen till dem? 
Är EU-kunskap enbart individens 
ansvar?

MONICA GURI
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DN MAT 
Middag med DN är ett samarbete mellan DN och mattidningen Laga Lätt. 
Redaktör DN: Elin Peters 08-738 23 15, elin.peters@dn.se
Dagens recept är skapade av Caroline Hofberg och Eva 
 Boström.

Bort med onödig
byråkrati
Så här nära EU-valet tänker jag 
på nyttan av EU. Vissa EU-direk-

tiv verkar väldigt dum-
ma, men inte allt i dem. 
Ta bort dubbelarbete 
där det går. Varför skall 
man till exempel ha 
kollektivtrafi kgruppen i 
Sverige när bussarna ju 
skall fylla EU:s bussdi-
rektiv? Ta bort onödig 
byråkrati! Räcker det 
inte enbart med EU-by-
råkratin?

PEKKA NIEMINEN 
Huddinge

DN.SE/MATDRYCK

RIBBINGS HYFS OCH STIL

Är det okej att gnaga på kött-
benen, var lägger man servetten 
och vad betyder ”mörk kostym”? 
DN: s folkvettsexpert Magdalena 
Ribbing svarar på läsarnas frågor.

KRONSTAMS VINER

DN:s vinskribent Bengt-Göran 
Kronstam guidar till fynden i 
systembolagets utbud, svarar på 
läsarnas frågor om vin och tipsar 
om drycker till festen.

APTITRETARNA PETERS OCH LINDER

Vilken mat passar till vilken musik 
och hur tillagar man kastanjer? 
DN:s matredaktör Elin Peters och 
DN:s kock Jens Linder bloggar 
under namnet ”Aptitretarna”.

4 portioner
25 minuter

ca 600 g putsat lammkött, t ex 
av steken
1 tsk salt
nymald peppar
8 grillspett
Marinad:
1 msk olivolja
1 tsk gurkmeja
1 tsk mald spiskummin
2 pressade vitlöksklyftor
2 msk hackad persilja

1. Tänd grillen. Om du använder 
grillspett av trä, lägg dem gärna i 
blöt i kallt vatten så bränns de inte 
så lätt.
2. Blanda ingredienserna till ma-
rinaden. Skär köttet i små kuber, 
cirka 2 centimeter stora. Vänd 
runt dem i kryddblandningen.
3. Trä upp köttet på spetten. 
Grilla spetten runt om, 8–10 min. 
Tiden beror på om du vill ha ditt 
kött lite rosa inuti eller genom-
stekt. Salta och dra några varv 
med pepparkvarnen.

Linstabbouleh
Egentligen görs tabbouleh, den 
saftiga salladen från Mellanöstern, 
på bulgur. Men den blir precis lika 
god med linser, som vi numera kan 
köpa färdigkokta på burk.

4 portioner
20 minuter

2 burkar röda linser (à 400 g)
3 fi nhackade schalottenlökar
2 dl hackad bladpersilja
1 dl hackad mynta
1 ½ msk olivolja
3 msk pressad citron
1 tsk fl ing- eller havssalt
2 krm nymald svartpeppar
3 stora mogna tomater
Vitlöksyoghurt:
2 dl grekisk, turkisk eller mat-
yoghurt

1 pressad vitlöksklyfta
1 krm salt
lite nymald svartpeppar
1. Tabbouleh: Skölj linserna i kallt 
vatten och låt dem rinna av.
2. Blanda linserna med lök, 
hackade örter, olivolja och 
citronsaft. Smaka av med salt 
och peppar.
3. Halvera tomaterna och skrapa 
ur kärnorna. Skär tomatköttet i 
små tärningar och vänd ner dem i 
linssalladen. Om du lagar linssal-
laden lång tid i förväg, vänta med 
att blanda i tomaterna till strax 
före servering.
4. Yoghurt: Blanda yoghurt och 
vitlök. Smaka av med salt och 
peppar.
Näring/portion: 464 kcal, 22 g 
fett, 42 g protein, 27 g kolhydrat.

www.lagalatt.se
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Kryddiga lammspett med linstabbouleh. 
Köttet får marinera i en ”torr” marinad, alltså 
med bara lite olja, eftersom oljan lätt tar eld 
när den droppar ner i grillen.
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tycker DN:s läsare

SMS TILL DN SÅ SKRIVER DU INSÄNDARE I DN

SKRIV I DN

Peter Ganneby Redaktör
Karin Forsberg Redaktör

Så skickar du sms till DN
Mms och sms: 72580
Inled med DN mellanslag INS mellanslag.

Om alla EU-länder hade sina nationella val på 

samma dag skulle väl det särskilda valet till EU-

parlamentet bli onödigt. LENNART DAHLBECK

intet under Göran Perssons led-
ning. Därefter har degraderingen 
fortsatt och därför kan den grup-
pen minska. Kommunerna får allt 
mer att ta ansvar för, därför bör 
kommunalpolitikerna uppgrade-
ras och få bättre backning. Och 
till EU, där de viktiga besluten 
fattas bör vi skicka de bästa vi 
har. Då har vi förutsättningar att 
få bra styrning på Sverige i Glo-
kalsamhället.

ANDERS PLESNER
Stockholm

Personval skulle
minska misstron
Är partipolitiken ett hot mot de-
mokratin i Sverige? Anne-Marie 
Pålsson, moderat riksdagsleda-
mot, ställer inte upp för omval 
2010. Hon tycker att riksdagsle-
damöterna saknar politisk frihet 
och har tröttnat på att underkasta 
sig partipiskan. Det har blivit för 
mycket av underkastelse inför 
partiledning och partitjänste-
män. Hennes riktiga uppdrags-
givare, väljarna, fi ck henne att 

kandidera inför valet 2002. De 
trodde på hennes visioner om 
mer självbestämmande för med-
borgarna och mindre makt åt 
politiker, fack och myndigheter. 
Det mest anmärkningsvärda är 
att hon anser väljarna bortprio-
riterade i det dagliga politiska 
riksdagsarbetet.

Samtidigt minskar de väljare 
som är partimedlemmar hela 
tiden. Alltför många väljare vet 
inte hur de ska rösta inför EU-
parlamentsvalet den 7 juni. Men 
just då är det ett gyllene tillfälle 
att ägna sig åt 
personval. Här 
fi nns chansen 
att rösta på de 
kandidater som 
bäst företrä-
der frågorna 
väljarna anser 
viktigast.

Om vi bröt 
upp partisyste-
met och satsade 
på personval 
skulle misstron 

KORT SAGT

I Sverige har vi så kallad skolpeng. 
Flyttar barnet till annan skola följer 
skolpengen med. Något liknande 
skulle kunna införas i EU. Alla 
människor får en medborgarpeng 
som följer personen till det land 
han/hon fl yttar. På det sättet 
skulle varje land vilja ha kvar med-
borgaren och därmed pengen.

BRITT MARIE WAHLBY
Märsta

Att införa euron är att överlämna 
ännu ett stycke svensk själv-
ständighet till en odemokratisk 
överhet. Att rösta om euron men 
inte tillåtas rösta om konstitutio-
nen eller Lissabonfördraget börjar 
likna diktatur.

JOHN CARLSSON
Stockholm

Alla pensionärer är inte senila. När 
de stulit våra pengar skyndade 
de sig att ändra bestämmelserna 
för 40-talisternas pensioner. De 
vill nog inte själva bli behandlade 
så som vi tvingas acceptera att 
de behandlar oss. Vi 30-talis-
ter tvingas leva på gränsen till 
existensminimum. Den politiker 
som tar upp denna fråga i EU torde 
få många röster i EU-valet och i 
riksdagsvalet nästa år.

BRITT FALK

mot våra politiker minska, liksom 
det utbredda ointresset för poli-
tiska frågor. Tänk om den poli-
tiska scenen plötsligt gestaltades 
av politiker som brann för sin sin 
sak och sina visioner. Då skulle 
hotet mot vårt demokratiska sys-
tem avvärjas och folkviljan åter 
komma till tals.

CLAES THULIN

FOTO: MARK EARTHY

   på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Här i DN debatterar läsarna.

700 miljarder i statsbudgeten, 30 
miljarder till EU, 12 miljarder tillbaka 
som EU-stöd. Konkurs?  BMW

När skall vi få slut på lekstugan i 
EU? De leker med våra pengar. Hög 
lön ej närvaroplikt. Rösta 7 juni på 
dem som tar ansvar. 
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Underteckna din insändare med 
förnamn, efternamn och gärna ort. 
Bifoga din vanliga post adress. 
Redaktionen förbehåller sig rätten 
att korta och redigera bidrag. 
Sms: Inled din insändare med DN 
mellanslag INS mellanslag. Skicka till 
725 80 Varje sms kostar fem kronor 
plus normal sms-taxa.
Postadress: ”Skriv i DN”, 
Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm
E-post: skrividn@dn.se
Telefon: 08-738 12 78 och 08-738 10 33


