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Fronesis nr 42-43
Hur gick det till när den svenska bostadspolitiken lades om; från synen på bostaden som en social rättighet till en
idé om fungerande marknader? Det nya numret av tidskriften Fronesis dyker rakt ner i Utförsäljnings-Sverige, det
land som numera får världens finanstidningar att skeptiskt betrakta ivern med vilken det allmänna säljs ut. Eller
avknoppas, för att inte låta så negativ.
Det viktigaste först: Hemlöshet är att bli fråntagen en medborgerlig rättighet. Något centralt i varje människas
existens. Medborgarskapet är därmed ofullständigt i sin nuvarande form. Det är utgångspunkten för den
amerikanska statsvetaren Kathleen Arnolds inledande text om hur frågan om bostad är kopplad till en rad andra
rättigheter och måste ses i förhållande till vem som har rätt att existera.
En tanke som löper genom numret är oron för hur politiken som verktyg har dragit sig tillbaka från bostadspolitiken
och överlåtit åt marknaden att tillgodose människors behov av ett hem. Vad det i praktiken innebär finns många
exempel på, senast utförsäljningen av 1 300 kommunala bostäder i Alby, söder om Stockholm. Trots intensiva
protester sålde Socialdemokraterna husen till en riskkapitalist som inte uppfyllde kriterierna som kommunen själv
hade ställt upp. Privatiseringarna illustrerar en annan bärande tanke i numret: Det finns från medborgarinitiativ
runtom i Sverige tydliga argument för det statliga och kommunala ägandet – men från politiker är det tyst.
Systemskiftet drivs igenom under mer eller mind
re full konsensus. Det är omöjligt att tänka att dagens politiska
likriktning inte kommer att få dramatiska konsekvenser i framtiden.
Historiska sammanhang, från bostadsnöd till miljonprogram, ges i intressanta texter av Ingrid Sahlin och Örjan
Nyström. I den enda texten med personligt anslag, kanske också den som mest förskönar den gamla goda tiden då
alla bodde på gårdar och arbetade tillsammans i harmoni, diskuterar Arlie Russell Hochschild varufieringen av det
intima livet. Med det menas att sysslor som är vardagliga och intuitiva, att gå ut med hunden till exempel, är tjänster
som numera köps och säljs. Köp ett barnkalas, köp en farmor att äta middag med, bli vd över ditt kärleksliv!
Fronesis är en akademisk tidskrift och akademiska texter kan vara njutsamma, om de är välskrivna och klara. Väl
känt är också att forskare är planetens känsligaste varelser när det gäller redigering – förbättring – av deras texter. Åt
det kan en redaktör inte göra mycket. Däremot kan redaktionen göra något åt att var och varannan text kommenterar
och sammanfattar en annan text – i samma nummer. Det i kombination med halvsidor av fotnoter och upprepningar
av redan fastslagna teoretiska ramar blir inte jätteroligt. Våga rensa, akademiker!
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