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Kris i den svenska trädgårdsbranschen
För många unga drar höstterminens 
gymnasieutbildningar precis i gång. Men 
trots att trädgårdssektorn är i stort behov 
av utbildad arbetskraft är det få elever 
som i år kommer att bänka sig på landets 
naturbruksutbildningar. I tider av hög 
arbetslöshet är det en paradox att så få 
väljer ett yrke inom trädgård.

trädgårdsbranschen omfattar allt från 
plantskolor till produktion av grönsaker, 
frukt, bär och prydnadsväxter i växthus 
och på friland. Till detta ska läggas verk-
samheter som parkarbete, och skötsel 
av andra gröna rum och vackra miljöer. 
Totalt omsätter sektorn cirka 26 miljarder 
kronor och innebär 36 000 jobb inom 
Svenska Kyrkan, och i landets kommuner 
och privata verksamheter. 

branschen står nu inför en rejäl genera-
tionsväxling och efterfrågan på utbildad 
arbetskraft är redan i dag större än till-
gången. Minst 2 500 personer kommer att 
behöva nyrekryteras varje år. I juni gick 
77 elever ut gymnasiets trädgårdsutbild-
ningar och 2015 beräknas bara 50 elever 
utexamineras – i hela landet.  För att 
klara branschens tillväxt och skapa fler 
jobb krävs det att fler ungdomar utbildas 
inom sektorn. 

Det måste göras tydligt att det går bra 
att komplettera naturbruksutbildningen 
med studier på universitet och högskola. 

För att underlätta för unga att söka 
bör det också införas ett riksintag för 
programmets samtliga utbildningar, och 

möjligheter att söka inackorderingsbi-
drag. Studie- och yrkesvägledningen 
måste dessutom bli bättre på att infor-
mera om fördelarna att utbilda sig inom 
de gröna näringarna. 

ansvariga politiker pratar ofta om vik-
ten av rätt matchning för att minska ar-
betslösheten. Här finns möjligheten att gå 
från ord till handling och därmed hjälpa 

arbetslösa till meningsfulla jobb och sam-
tidigt få trädgårdssektorn att blomstra.
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Paris SG kan vänta
n Som närvarande på onsdagskvällen frapperas 
man av den symbios som råder mellan stad och 
lag. MFF är Malmö och Malmö är MFF. Förkla-
ringen är klokheten som klubbens ledning visar 
med att behålla en viss lokal prägel på laget och 
sättet att noggrant låta nya spelare komma till 
och smälta in. Likt en mästerkock på en guld-
krog. Fotbollens tjusning är kampen mellan 
favoriten och en motståndare och dess krydda är 
favoritens förankring i samhället. När vi nu går in 
i Champions League med utländska motståndare 
av högsta klass betyder det också att MFF blir 
hela Sveriges lag. Men hela fotbollssveriges favo-
rit heter Zlatan och för fansen blir därför ett möte 
med PSG ett dilemma. Det är omöjligt att hålla 
på båda sidor i en fotbollsmatch.

Därför är det bra att PSG inte finns med i 
MFF:s grupp utan att det mötet får ske där det 
inte längre kan undvikas, det vill säga i finalen! 

bertil Holmgren

Jobb utan utbildning 
n Nästan alla jobb kräver utbildning, sägs det. I 
en del affärer står personal och lägger dina be-
talda varor i kassar, utomlands vill säga. 

Det är en lösning som är smidig för kunden 
som slipper känna sig stressad när varorna ska 
plockas ihop. 

En medmänniska har dessutom fått ett jobb. 
Det innebär inte bara en lön, utan även sys-
selsättning och inte minst kontakter med andra 
människor. Fler sådana jobb borde finnas även i 
vårt land!

ewa 

Trädgårdsbranschen står inför en generationsväxling och efterfrågan på arbetskraft är stor, skriver debattörerna.  FOTO: TT/ARKIV

debatter som uppstår i 
samband med nazistiska 
partiers torgmöten och 
demonstrationer verkar 
till största delen handla 
om hur människor som 
protesterar mot nazismen 
uppför sig. 

 De uttalanden som har 
hörts från makteliten efter 
demonstrationen i Lim-
hamn har främst varit ett 
försvar av yttrandefrihe-
ten där ”olika åsikter ska 
kunna uttryckas”. 

 Vad både media och 
makteliten låter bli att 
lyfta är själva kärnan i 

nazismen. Fascismen och 
nazismen handlar inte om 
åsikter utan om brott mot 
mänskligheten. Bland de 
som protesterar i motde-
monstrationer finns män-
niskor som har rötterna 
i andra värdskriget eller 
vars släktningar mördades 
av nazister. Många invå-
nare i Malmö har en gång 
flytt krig och förtryck i 
andra delar av världen. 
Bland motdemonstran-
terna finns också de som 
direkt hotas av fascistiska 
och nazistiska ideologier 
på grund av etnicitet, kön, 

funktionalitet eller sexuell 
orientering. De är inte där 
för att representera andra 
åsikter utan för att stoppa 
utbredning av nazismen i 
Sverige när den styrande 
eliten inte gör det. 

det är mycket oro-
ande att representanter 
för svenska regeringen, 
som Beatrice Ask, talar om 
nazismen i eufemismer 
genom att kalla den för 
”åsikter”. Ännu mer oro-
ande är att utbredningen 
av dessa farliga ideologier 
varken stoppas med la-

gen eller motarbetas med 
spridning av kunskap om 
vad nazism verkligen är. 

Generationen som har 
upplevt andra världskri-
get kommer inte kunna 
förmedla denna kunskap 
i framtiden. För ett land 
som i 200 år har försko-
nats från krig är det nöd-
vändigt att lyssna på män-
niskor som vet vad krig 
och förtryck är. De flyk-
tingar som kom till Sverige 
efter kriget står upp mot 
nazismen i dag. 

  anna tomasson (Fi)

Vem har råd att nonchalera nazism?

striderna mellan de-
monstranter i Malmö 
väcker frågor om hur långt 
svensk demokrati har 
kommit. Har vi godkänt 
yttrandefriheten? Kom-
mer ni ihåg Bengt Wes-
terberg (FP) som vägrade 
sitta i samma soffa som 
ledaren för ett nytt op-
positionsparti? Reinfeldt 
visade nyligen nonchalans 

mot SD och godkände 
inte de röster partiet fått 
av svenska medborgare.  
Statstelevisionen har 
också huvudlöst lagt sig i 
debatten genom sina  po-
litiska kommentatorer. När 
tänker regeringen genom 
SVT skicka råd om vilket 
parti en enkel svensk ska 
rösta på?

SD kanske är ett en-

frågeparti, men det lyfter 
fram problem som oroar 
svenskar. Man försöker 
jämställa deras nationa-
lism med nazisternas, men 
hur är det med VP och 
dess sovjetiska romans? 

Yttrandefriheten är en 
grundläggande rättighet i 
en demokrati, men politik 
är inte en form av fotboll 
som avgörs genom ursin-

niga sparkar på en plan. 
Varje parti måste fritt, 
och utan störningar, få 
lägga fram sina synpunk-
ter. Någon frihet att föra 
oljud eller kasta sten ingår 
inte i rättigheterna. Varför 
inte utnyttja den äktryska 
metoden att låsa in all op-
position?

Gunnar bäckström
Malmö

Varje parti måste få lägga fram sina synpunkter


