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Spårade kolera
med satellit
PRISAD. Forskaren Rita
Colwell, 76, får årets Stock-
holm Water Prize. Hon belö-
nas för arbetet med att hind-
ra spridningen av vattenbur-
na infektionssjukdomar, sär-
skilt kolera som leder till
omkring 120 000 dödsfall
varje år. Hon var först att
med hjälp av satellitbilder
spåra och förutse
kolerautbrott. METRO

Uppvärmningen
hotar tillgången
KLIMATET. Den globala 
uppvärmningen hotar 
tillgången på rent vatten.
Torka och översvämningar
påverkar vattenkvaliteten
negativt. 

Höjda havsvattennivåer
leder till att grundvatten
förorenas av saltvatten och
problemet är störst i
kustområden.
KÄLLA: UNWATER.ORG

2,2
miljoner personer dör
varje år till följd av
smutsigt vatten. Var
15:e sekund dör ett
barn till följd av
diarré. 1,1 miljard
människor har inte 
tillgång till rent
vatten.  
KÄLLA: UNWATER.ORG

Desperat 
jakt 
på 
vatten

BISWARANJAN ROUT/AP

En pojke i den indiska delstaten Orissa springer över ett uttorkat fält. Bilden togs i går på Världsvattendagen.

Kolumn

GÖRAN
GREIDER 
CHEFREDAKTÖR FÖR
DALA-DEMOKRATEN

Var på min
första träd-
gårdsmässa

för i år, 
i Nyköping, 
i söndags.
Den hölls
 intill en

 tennishall
som rasat av

all snö …  

Ny snö har
 fallit. Den
 saknar all

 lyster. 

Läsarna tycker till om

kolumnen på metro.se

Vänstern tar ett 
steg till höger
Reformen är mer än ba-
ra urvattnad, det är väl-
färd åt försäkringsbola-
gen. Den amerikanska
vänstern har tagit ännu
ett steg åt höger och ny-
liberalismen stärker sitt
grepp om ekonomi- och
socialpolitik i USA och
Europa. Att USA skulle
likna Sparta är ett rätt
fånigt påstående som
tyder på bristande kun-
skaper i ämnet. Om
man nu måste göra så-
dana jämförelser vore
Sovjet/Sparta, USA/Aten
(eller ännu bättre, Rom)
mycket lämpligare.
AV

OBAMA VANN EN AVGÖRANDE STRID

Vi är fortfarande kapabla att uträtta stora
saker – så föll Barack Obamas ord när
hans sjukvårdsreform till slut gick
igenom. Och nog unnar man honom den

segern. Men den fantastiskt utdragna processen
kring Obamas sjukvårdsreform vittnar samtidigt
om USA:s enastående oförmåga att reformera sig
självt. Obama själv har ju ofta påpekat att USA är
nästan den enda ledande industrinationen som
saknar fullgod sjukvård för alla sina medborga-
re: Uppåt 40 miljoner har stått utan sjukförsäk-
ring. Men det argumentet avhånas av republika-
nerna i senat och kongress. Obama har beskyllts
för att vara kommunist. Hur ska man egentligen
förstå  sådana vansinnesbeskyllningar?

Det är som att USA inte kan se sig självt, och
hur det uppfattas runt om i världen. Även på
gräsrotsplanet har motviljan mot sjukvårds-
reformen bringat i dagen ett slags märklig
barnslighet: Upprörda människor vill inte till-
låta några ingrepp i den egna inkomsten och
inga gemensamma åtaganden. Och trots att de
enorma och skenande underskotten i ameri-
kansk ekonomi kräver skattehöjningar är den
frågan praktiskt taget tabu. I ett sådant land

blir de starkaste känslorna i stället ett barns-
ligt trots mot allt som är offentligt, och ett
ständigt bejakande av den mest enfaldiga pat-
riotism; det sistnämnda är nästan den enda
form av gemenskap man klarar av. USA är på
sätt och vis vår tids Sparta: I inget modernt
västland spelar de militära symbolerna och
flaggan så stor roll som där.

När Obama nu i alla fall fått igenom en
 urvattnad sjukvårdsreform kan vi möjligen
börja hoppas på att det är början på något nytt:
En era där landet påbörjar den långa vandring -
en mot att byta grundläggande socialpsykologi.
Länder där välfärd och fördelningspolitik är
centrala debattämnen, blir  betydligt fredligare,
fungerar bättre och blir mer rationella än
 länder där nationella symboler är viktigare än
något annat. Att USA är på väg att mista sin roll
som enda och dominerande supermakt inser de
flesta. Men det beror inte bara på ekonomiska
problem, utan just på den amerikanska politi-
kens och även stora delar av allmänhetens
 oförmåga att lyfta sig till större gemensamma
åtaganden. I söndags vann Obama en avgö-
rande strid. Miljoner fattiga amerikaner kan 
få ett tryggare liv. Kanske var det en historisk
händelse. Men det rabiata motståndet mot den
urvattnade reformen vittnar vältaligt om hur
efterblivet USA på vissa punkter är.

Sjukvårdsreformen är en seger för Barack
Obama. Men motståndet vittnar om ett
efterblivet USA, skriver Göran Greider.

LÄS MER OM OBAMAS SJUKVÅRDS-
REFORM PÅ SIDAN 10

• Karta
Här tar det över en halv-
timme för minst 25 procent
av befolkningen att hämta
vatten. (Gul på kartan)

Mauretanien, Sierra Leone,
Burkina Faso, Niger, Tchad,
Etiopien, Kenya, Kongo-Kin-
shasa, Kongo-Brazzaville,
Burundi, Malawi, Zimbabwe,
Moçambique, Lesotho
De hämtar vatten: Kvinnor
64 %, män 24 %, flickor 8 %
och pojkar 4 %. 

Rita Colwell. 
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