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Låt inte de mörka
krafterna segra!
Fredagens gemensamma
aktion från de gotländska
lokaltidningarna var ett
mycket viktigt svar på den
senaste tidens hotfulla hän
delser. Våldet och hatet ska
inte få sista ordet.
Det så kalladeMedborgar

gardet agerade förstmed
besvikelse över att demiss
tänkta gärningsmännen
till en våldtäkt släpptes fria.
Enligt lagmannen Mikael
Mellqvist skedde detta
enligt svensk rättstradition.
Om frisläppandet till exem
pel inte skulle försvåra
utredningen eller att risk
förelåg att de skulle avvika,
så släpps de alltså fria,med
an utredningen fortsätter.
Det betyder inte att de inte
kommer att dömas,men
det blir en senare fråga.

Medborgargardet de
monstrerade. Det är okej.
Men några tog sig också till
åklagarens hus och hotade
honomoch hans familj. Det
är absolut inte okej. Så
agerar en gatumobb.Man
tycker att den som skriker
mest ska få rätt. Istället för
att skulden prövas i en nog
grann rättsprocess, som ska
tillgodose att både offrets
och denmisstänktes syn
punkter beaktas.

Sedan rullar hjulen vida
re, och nynazister från fast
landet vädrarmorgonluft
och reser till Gotland för att
demonstrera. Här ser de ett
utmärkt tillfälle att sprida
sitt förfärliga hatmot
invandrare och flyktingar.
Vi vill inte vara tysta inför

det övergrepp somen kvin
na vittnat om. Det är veder
värdigt att någramän kan
bete sig så och när rätts
processen är avslutad bör
de få sin dom.Men vi ska
inte ta rätten i egna händer
och inte dömautan rätts
lig prövning! Och vi ska inte
döma en hel grupp för vad
några av demkan ha gjort!

Vi är människor som
engagerat oss som volon
tärer i att VÄLKOMNA flyk
tingar och asylsökande till
Gotland. Vi har undervisat
i svenska och ordnatmed
textilgrupper och barnverk
samhet och lotsat till fot
bollsträning och ordnat
fester och utflykter – och
blivit VÄNNERmed de ny
anlända flyktingarna och de

asylsökande. Till slut har vi
även ordnatmed eget boen
de för en del av dem liksom
medpraktikplatser.

Vi tror att alla de härmän
niskorna, somhar flytt från
svåra förhållanden i sina
hemländer, ska kunna
tillföra sin arbetsvilja, sin
vänlighet och gästfrihet, så
att vårt gotländska samhälle
blir berikat.
Demörka krafterna får

inte vinna! Vi vill leva i ett
samhälle som styrs av god
vilja och som vill utgöra ett
skydd och en trygghet för
dem som flyr från krig och
förtryck.

För den ideella stöd
föreningen ”EBO Ekängen”

genomAgneta Berg

Världsarven – unika brobyggare
Unescos femton svenska
världsarv ingår i ett unikt
globalt nätverkmed stora
kultur och naturvärden.
Dessa ska bevaras för hela
mänskligheten och för
framtida generationer. Till
sammans har vi ett ansvar
att ta tillvara, bevara och ut
veckla dem. Även omvärlds
arven ofta utgör en resurs
för ekonomisk utveckling,
inteminst genombesöks
näringen, får de inte redu
ceras till enbart bilder
i turistbyråernas broschy
rer. Alla Unescos 1052
världsarv är varsitt kapi
tel i historien ommännis
kan och naturen – vår ge
mensammahistoria. Världs
arven rymmer därförmöj
ligheter att skapamening
i ett större sammanhang.
I arbetetmed världsarven
är det därför nödvändigt att

sätta lokalt arbete och
engagemang i ett globalt
perspektiv.

I ett polariserat samhälle
kan världsarven vara bety
delsefulla genomatt väcka
nyfikenhet pådennakun
skap, överbrygga snäva
idéer om identiteter och
utgöra rum förmötenoch
samtal.Mångfald är ett brett
begreppoch för Visbys del
somvärldsarvsstadhandlar
det omatt utöver det fysiska
bevarandet av stadsmiljön
också slå vakt omen levande
mångfunktionell stadskärna
somär relevant för såväl
boende, besökare,näringsliv
ochannat. Inteminstärkultu
ren,kreativitetenochöppen
heten viktiga inslag. Den väl
bevarade ochkreativa sta
den skapar förutsättningar
och attraktionskraft för hela

Gotlands tillväxt. Vidare kan
kulturenoch världsarvet
användas somen förenande
drivkraft för att skapa enga
gemang, samverkanoch
mötenmellanmänniskor.

Arbetet med ”världsarvet
i skolan” är ett konkret
exempel på hur aktivite
ter och kunskapsbyggande
stimulerar intresse för Vis
bys unika byggnadskultur
och historia bland de unga.
Världsarvskonventionen
bygger på en fredstanke
– ”att skapa fred imännis
kors sinnen”. Vadbetyder
det förVisby i tider av för
ändring, när invantmöter
ovant?Hurkanvärldsarvs
stadengenomsin internatio
nellahistoriabli enarena för
inkluderingochkunskap?
Först när kultur och his

toria tillåts stelna i statiska

former kan kulturarvet
verka isolerande och uteslu
tande. Genomatt lyfta blick
en kan vi utforska den rika
källa till kunskap och upple
velser somUnescos unika
världsarv utgör. På det viset
kan vi också stimulera
samtalet om vilket samhälle
vi vill lämna över till
kommande generationer.

LarsAmréus, riksantikvarie,
Riksantikvarieämbetet

Mats Djurberg, general
sekreterare, Svenska

Unescorådet

Björn Jansson, ordförande
iVärldsarvsrådet och Region

styrelsen, Region Gotland

Elene Negussie, världsarvs
samordnare för Hansestaden

Visby, Region Gotland

Världsarvet. Brobyggare för en ö. Foto: Rolf Jönsson

Min dörr
står öppen
Svar till den anonyma
insändaren somkallar
sig Brissundsvän.
Skribenten är förvånad

över att jag är förvånad
för att det finns en
protestlistamot vår
planläggning avmark
på en sten åker somär
extremt dålig jordbruks
mark och därför inte har
brukats under väldigt lång
tid. Att det skulle komma
framnågot kunde jag
ha listat ut när bagaren
i Brissund/Själsö lovade att
han skulle stoppamina
planer. Men att det fanns
en lista somman lämna
de tillmyndigheterna och
inte tillmig blev jag förvå
nad över.

Om jag förstår Brissunds
vännen så är den emot
höjden om sjumeter som
planen skulle ge tillstånd
till och att dennamagis
ka stenåker ska förvandlas
så attman ska få ha fritids
boende där. Närman gör
en plan så bestämmer den
olika saker som till
exempelmaxhöjd, max
antal enheter och kvadrat
meterman får bygga samt
färger, tak, lutningar. När
man sedan ska bygga så
ärdet inte alls säkert att hu
senkommerhadessahöj
der, storlekar eller att det
blir såmånga somdet finns
tillstånd för.Oftast bygger
man färremenenplankos
tarmellan0,5–1miljonoch
dåbördenplanenvara så
flexibel sommöjligt.

Brissund är ett gammalt
fritidshusområde som
de senaste 10 åren blivit
mer ochmer permanent
boende. Runtminmark så
finns det hus somär när
mare sjumeter höga eller
mer i alla väderstreck och
lika så finns det uthyr
ningsstugor i alla väder
sträck. Varförman inte
skulle tillåta att det
byggdes fler fritidshus
sommånga avmina
grannar byggt har jag
svårt att förstå, framför
allt när det finns ett behov
och en obetald infrastruk
tur som fler bör betala på.

Min dörr står öppen så
det är bara att kliva på så
kan vi diskutera omdet
är något vi kan ändra för
att även vi ska få bebyg
ga. Jag tror på att ha en bra
grannsämja och jag har
visst diskuterat planerna
meduthyrning stugor och
ett bistro påmarkenmed
några grannar under åren.
Ring på vår dörr när ni är
ute och går så bjuder vi på
lite fika och så kan vi dis
kutera varför vi inte ska få
göra sommånga andra re
dan gjort eller om vi i stäl
let skall bygga vidare på
det som redan nu blivit så
uppskattat i Brissund.

PiggeWerkelin, också
Brissundsvän.

Hur kunde ni nuhitta
blommor och fjärilar även
i Buttle? Och så precis där
somdomvill bryta sten.
Märkligt! Nu får ni inom
Miljöpartiet ochGotlands
Botaniska förening sluta
med era påhitt. Det verkar
somni till varje pris ska ha
bort stenindustrin. Jag har
två förslag. Ni kan ju flytta
era Blommor och Fjärilar
och även Trädet till Ojnare
skogen, då har ni det på ett
ställe och slipper åka och
se till dompå två ställen,
mindre åkande ochbra för
miljön. Eller också kanni
flytta Blommor och Fjäri
lar frånOjnareskogen till
Buttle istället. Omvi ska
pratamiljö så är det bätt
re att bryta sten pånorr
istället för Buttle! Närma
re hamn för utskeppning
medmera. OMnågot av
mina förslag blir verklig
het så kanske jag röstar på
Miljöpartiet vid nästa val.

Janne Eriksson, Björke

Blommor
och fjärilar
i repris

Höstens
mjukamossa
Luftenmjuknar fuktig dof
tande av bark ochmylla
mörkret tätnar snart kring
stubbensmjukamossa
full av liv som krylla. Snart
biter frosten löv och blad
som seglar ner i gräsets
grav där gråsuggor och
sniglar hjälpermaskarna
bli fler imyllans hav. Efter
tanken är nog höstens vän
vad gjorde vi av somma
ren eller kanske livets hela
gång nu är tyst i alla bus
kar fåglarna har upphört
med sin sång. Men tiden
finns för tankar vemodet
är känslans fe och fader
denmjukamossan fasci
nerar livet på vår jord är
det somoss förenar.

Mats Hammarlund


