
inrikes  s.8

Efter framgången:
Dragkamp om Fi
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Aida Paridad:
”Livsviktigt kämpa 
för det som är bra”

MÅNDAG 27 JANUARI 2014   43 000 LÄSARE VARJE DAG!
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MÅNDAG 2 JUNI 2014   67 000 LÄSARE VARJE DAG!
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ANDREAS
GUSTAVSSON

”Gotland kän-
ner till yttran-
defriheten, 
men bör 
minnas att 
nazisterna i 
fjol förföljde 

Mona Sahlin 
i Almedalen 

och kallade 
henne lands-

förrädare.” S.2-3

”ETT VIDRIGT
RESONEMANG
SOM DRABBAR
KVINNORNA”
BROTTSOffERjOURERNA RASAR öVER  
NEkAT SkADESTåND EfTER VålDTäkT

S.6-7

GEORGE MONBIOT
”Befria skottland
från feodalherrar!”

S.20-21

Cosa Nostra har  
fått en mäktig  
motståndare

S.12-15
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Gudrun Schyman.



2 OPINION Måndag 2 juni 2014

Dagstidningen ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper.  
Vi som skriver: Andreas Gustavsson (måndag), Nabila Abdul Fattah (tisdag), Göran Greider (onsdag), Johan  
Ehrenberg (torsdag), Kajsa Ekis Ekman (fredag) och Maria-Pia Boëthius (lördag, i separata helgtidningen ETC).LEDARE

J
ag ska till Almedalen. Kliva rakt ned i den rosédoftande 
malströmmen av folkvalda, lobbyister, organisationer, nä-
ringsliv och journalister för att berätta att Sverige har fått 
en ny dagstidning. Det uppdraget lockar. Biljett är bokad, 
boende ordnat. Men ändå känner jag olust, den är starkare 

än alla förväntningar. 
Nazister inviger politikerveckan. 
I praktiken blir det så. Svenskarnas Parti (SvP) utgör ingen 

formell aktör i Almedalen, men ska på lördagen – före den riktiga 
premiären – hålla ett möte. Det har godkänts av polisen. 

Själv anländer jag just på lördagen. 
Från färjan till fascismen. 
Inte nog med att ett rasistiskt parti redan har trängt in i 

Almedalen, och lyckats fördärva samhällsdebatten till en 
punkt där det knappt ens höjs ögonbryn när Sverigede-
mokraterna (SD) överväger samarbete med högerex-
trema som gärna talar om att ebola skulle kunna reglera 
världens befolkning. Nu får SD släktbesök av SvP. 
Kusinerna som inte skäms för sin plats i hatkulturen. Ku-
sinerna som vill ha etnisk rensning, som delar ut en rakad 
skalle till den som vill annorlunda. 

Det är orsak och verkan som möts intill ringmuren. Utan 
framgångarna för Jimmie Åkesson skulle inte SvP befinna sig i 
Almedalen eller storsatsa på höstens val. Nu tror jag inte Jimmie 
Åkesson lider av deras närvaro, annat än att han vet att den oför-
falskade rasismen har en tendens att avslöja den förfalskade när de 
hamnar för nära varandra. Hat är hat, rasism är rasism. Men värst 
blir det för alla andra, som fysiskt kommer att uppleva SvP-
närvaron. Som tvingas lyssna till aggressiv nazism (partiet 
gömmer sig givetvis bakom den yttrandefrihet som man 
helst av allt vill avskaffa). 

Ännu en förskjutning, ännu en flyttad gräns. Blunda 
bara en sekund och verkligheten har skiftat läge. Det är 
som i naturdokumentärer där årstider snabbspolas. Så 
har jag uppfattat debatten både före och efter EU-valet. 
Vi vet att en högerextrem våg sköljer över konti-
nenten. Det enda rimliga vore att sätta en gräns 
som helt saknar elasticitet: Hit men inte längre. 
Fruktansvärda saker händer. Men likafullt en 
trög passivitet, en normalisering. Hur är det 
annars möjligt att försöka lugna oro med att 
”bara” 13 av 28 medlemsländer röstade in 
högerextrema? Eller att förminska faran i vad 
som väntar när den brokiga skaran nu mar-
scherar mot EU-parlamentet?

SD kan sitt bruna Europa. Hur extremt det 
faktiskt är. Följaktligen tappade partisekretera-
ren Linus Bylund all professionalitet när Dagens 
ETC under valvakan ville fråga Jimmie Åkesson 
om synen på allians med tyska NPD och/eller 
österrikiska FPÖ: ”Det är som att fråga om vi 
är pedofiler!” Han kunde ha lagt till att Sveri-
gedemokraternas ungdomsförbund har ett nära 
samarbete med FPÖ. Men det gjorde han inte.

sverige har ett problem som är ett europeiskt 
problem. Högerextremismen avancerar. Den 
söker samarbeten. Den har strategier som 
stärks av oförmågan att skydda välfärd och 
framtidstro.

Ingen kan blunda. 
Ingen kan resa till Almedalen utan att för-

hålla sig till nazism (SvP) och rasism (SD).

Det är oförlåtligt om denna fråga blandas bort i valrörelsens 
desperation. Efter ett misslyckat EU-val urholkade vissa borgerliga 
debattörer och representanter begreppet extremism. Plötsligt om-
fattade det fler än SD. Plötsligt gällde det för Feministiskt initiativ 
och Miljöpartiet.

Stefan Löfven gjorde i en statusuppdatering på Facebook pro-
cessen kort med sådana argument:

”Igår röstades nazister in i Europaparlamentet och extremhö-
gern växer även i Sverige. I dag väljer Reinfeldt att varna för partier 
som engagerar sig för miljö och jämställdhet. Låt mig vara tydlig, 
miljö och jämställdhet är inga ytterlighetsfrågor – det är avgörande 
framtidsfrågor.”

nu planerar svp inte bara en naziaperitif före Almeda-
len, man kommer att försöka stjäla syre hela veckan. Jag 
hoppas att kyrkklockorna ringer om fara, som i Jönkö-
ping på första maj. Där menade polisen att SvP har en 
demokratisk rättighet att framföra sitt budskap och 
att den väger tyngre än – uppenbar – risk för störning 

av ordning. Gotland känner också till yttrandefriheten, 
men bör minnas att SvP-anhängare i fjol förföljde Mona 

Sahlin i Almedalen. De kallade henne ”landsförrädare”, de 
gav sig inte förrän hon kom fram till hotellet. 

Nazism är skräck.
Inte bara för en före detta partiledare, och känd antirasist, som 

vid flera tillfällen hotats till livet. 
SvP kan betraktas ur flera perspektiv. 
Ett ger bilden av en mycket liten grupp människor, som bara 
med ansträngning kan skrapa ihop något som åtminstone liknar 

kandidater för kommun-, landstings- och riksdagsval. Det fram-
går av Ekots granskning att en tredjedel av dem är dömda för 
brott, varav flera för hets mot folkgrupp. SvP talar om makt-
övertagande men fick i senaste valet 681 röster – 0,01 procent. 

Men det andra perspektivet ger bilden av ett parti som 
har SD som trampolin, som har stora ambitioner, som – enligt 

Expo – genomför den mest ambitiösa nazistiska valsats-
ningen i Sverige sedan Andra världskriget. De är få. 

Men med metoder som gör många rädda. Partiet 
blir omöjligt att ignorera. 

Det är dubbelt att publicera artiklar om SvP. 
De söker uppmärksamhet. Men vad är alterna-
tivet, tysta dem till besinning? Vända ryggen 
till? Nej. Det förslår inte mot SvP. 

Nazisterna tar sig till Almedalen för att 
störa demokratin. De föraktar demokra-
tin. De tror på underkastelse genom våld 
(en central person inom partiet är fortsatt 
internationellt efterlyst för delaktighet i 
knivdådet på Möllevången). De berusas och 

är beroende av sina motståndares rädsla.
Tänk om alla icke-nazister (99,99 procent) 

i Almedalen fattar ett kollektivt beslut att inte 
ge dem det. 

Tänk om alla dessa tusentals människor också 
erkänner högerextremismen som ett av vår tids vär-

sta hot, för allvarligt att sammanblanda med valrörel-
sens dragkamp om röster.

Tänk om sju partiledare konkret förklarar hur de ska 
göra för att möta detta hot, samtidigt som den åttonde 
tvingas svara på vad han har för personligt ansvar när det 

kommer till SvP. 
Tänk om klockorna ringer igen.

Tänk om vi alla hör och förstår.
AndreAs GustAvsson

Nazisterna försöker 
stjäla syre i Almedalen

DAGENS ETC  
I ALMEDALEN 29/6-7/7

Juridik som bara 
handlar om pengar
n Det verkar vara fart på juridi-
ken i ekonomihärvorna. Nu går 
Mats Qviberg – den skandalom-
susade chefen för HQ Bank som 
tvingades till statlig räddning 
– till attack mot åklagare genom 
en bandinspelning där åklaga-
ren förklarar svårigheten att 
vinna ett ekobrottsåtal.

Qviberg tycker därmed åtal 
ska läggas ner och allt bli tyst.

Det här är ekonomibrott som 
utreds. Det blir väldigt avslö-
jande när amerikanska advo-
kattricks börjar ta över och göra 
allt till ett skådespel.

Ekonomijuridik verkar helt 
enkelt handla om mest pengar.

Bara. ETC

Kriget mot  
kvinnorna
n Behöver verkligen Sverige 
mer jämställdhet? Ja, uppenbar-
ligen. Dagens ETC har på ny-
hetsplats en pågående gransk-
ning av mäns våld mot kvinnor, 
och hur det sedan repriseras av 
rättsväsendet. Här vill vi be dig 
om nyhetstips. Egna erfaren-
heter, saker du vill att vi ska 
granska – allt sådant mejlar 
du till dagens@etc.se. Självklart 
garanteras du källskydd. ETC

8,5
… procent, så mycket ökade utskriv-
ningen av antidepressiva medel per år 
i Storbritannien efter att den ekono-
miska krisen slagit till. Det framgår av 
en ny rapport.

”Det är tid för uppror 
när världen inte 

är som du vill 
utan du är 

som världen vill.”
Göran Greider (@GreiderDD)  

blir poetisk på Twitter.  

Dagens ETC i fredags. 
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Tipsa oss!
Telefon: 08-410 357 00 
dagens@etc.se

Johan EhrEnbErg
Ansvarig utgivare
johan@etc.se

andrEas gusTavsson
Chefredaktör/vd
0708-48 57 15
andreas.gustavsson@etc.se

Eigil södErin
Nyhetschef
0762-16 76 16
eigil.soderin@etc.se

Maria holM
Redaktionschef
0706-43 57 18
maria.holm@etc.se

ulrika lindahl
Redaktionssekreterare
0703-95 01 94
ulrika.lindahl@etc.se

gunnar WEsslén
Redaktionsledning

hEnrik Johansson
Redigeringschef
henrik.johansson@etc.se

signE lidén
Webbredaktör
signe.liden@etc.se

Jonas CullbErg
Reporter (Stockholm)
0708-48 57 10
jonas.cullberg@etc.se

karin holMbErg
Reporter (Stockholm)
0706-03 57 19
karin.holmberg@etc.se

andrEa WEsslén
Reporter (Stockholm)
andrea.wesslen@etc.se

karin annEbäCk
Reporter (Göteborg)
0705-56 60 13
karin.anneback@etc.se

sTina bErglund
Reporter (Göteborg)
0703-83 74 08
stina.berglund@etc.se

karl grauErs
Reporter (Malmö)
0708-48 57 17
karl.grauers@etc.se

linnEa nilsson
Reporter (Malmö)
0706-69 84 66
linnea.nilsson@etc.se

daniEl andréasson
Redigerare

sandra bErg
Redigerare

JEnnY lindsTröM
Redigerare

karl skagErbErg
Redigerare

Carlos ZaYa
Fotograf (praktikant)

ThEa holMqvisT
Fotograf (praktikant)

annonsEra hos oss!
JiM bErg
Marknadschef
0705-95 27 87
jim.berg@etc.se
posT  
Box 4403, 102 68 Stockholm
inTErnET www.etc.se
MEJl dagens@etc.se
kundTJänsT 
kundtjanst@etc.se
08-644 67 13
TrYCk V-tab

hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 19 kvinnor, 25 män

 DAGENS ETC

”Biljett är bokad, boende ordnat. Men ändå känner  
jag olust, starkare än alla förväntningar. Nazister  

inviger  politikerveckan.” 
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Lyssna på folket:  
Förbjud kärnvapen

DEBATT & INSÄNDARE Vad tycker du? Skicka din text till debatt@etc.se  

NUKLEÄRT Sveriges nuvarande 
arbete i kärnvapenfrågan får 
underkänt av svenska folket 
och av partier både i oppo-
sition och i regeringsställ-
ning. Så varför är Sverige 
så passivt? undrar Andreas 
Tolf, ordförande för Svenska 
Läkare mot Kärnvapen. 

Som engagerade i kärnvapen-
nedrustning hör vi ofta från 
politiker och tjänstemän att det 
är viktigt att vi skapar opinion. 
Först då kan makthavarna med 
folkets stöd fatta de nödvändiga 
besluten. Varsågoda, här är den: 
Nio av tio svenskar vill att Sveri-
ge ska arbeta för ett globalt för-
bud mot kärnvapen. Detta visar 
en Sifo-undersökning gjord på 
uppdrag av Svenska Läkare mot 
Kärnvapen.

Även våra politiker tycks 
dela svenska folkets uppfatt-
ning; av riksdagens partier anser 
en majoritet att Sverige idag 
inte gör tillräckligt i kärnvapen-
frågan och anser att ett förbud 

mot kärnvapen är ett viktigt 
steg mot en kärnvapenfri värld. 
Partiernas svar på vår enkät-
undersökning och Sifo-under-
sökningen finns att läsa på vår 
hemsida, www.slmk.org.

Sveriges nuvarande arbete 
i kärnvapenfrågan får alltså 
underkänt av svenska folket och 
av partier både i opposition och 
i regeringsställning. Så varför är 
Sverige så passivt? Tror vi att vi 
inte har någon meningsfull roll 
att spela?

KärnvApen är deT enda mass-
förstörelsevapen som ännu inte 
har förbjudits genom ett globalt 
avtal och frågan har länge 
hanterats som en angelägenhet 
endast för kärnvapenstaterna. 
I dag vet vi att även ett relativt 
småskaligt kärnvapenkrig skulle 
få globala klimatkonsekvenser 
med katastrofala följder för 
livsmedelsproduktionen. Om 
en halv procent av världens 
kärnvapen används riskerar 
två miljarder människor att dö 
i en global svältkatastrof. De 

humanitära konsekvenserna 
av att använda kärnvapen går 
inte att ignorera och det är en 
angelägenhet för alla jordens 
stater – inte endast för dem som 
tagit sig rätten att inneha dessa 
massförstörelsevapen.

FrAm TiLL nu hAr de kärn-
vapenfria länderna stått vid 
sidan och passivt betraktat 
kärnvapenländernas maktspel. 
Men genom att lyfta fram de 
humanitära konsekvenserna av 
kärnvapen har de kärnvapen-
fria länderna kunnat diskutera 
kärnvapen utan att behöva gå i 
kärnvapenländernas ledband. 
Detta har kallats det humani-

tära initiativet och har förändrat 
debatten om kärnvapen. Det 
kan vara nyckeln till de låsning-
ar som plågat kärnvapenfrågan 
de senaste decennierna.

Sverige, FöreTräTT av vår 
utrikesminister Carl Bildt, har 
kategoriskt avvisat ett förbud 
mot kärnvapen liksom det 
humanitära initiativet. I Ring 
P1 förra året kallade han det 
humanitära perspektivet för ett 
stickspår, och de stater som lyfte 
fram det betecknade han som 
oseriösa, vilket höll på att utösa 
en diplomatisk kris. Sverige säl-
lar sig helt ogenerat till kärnva-
penstaterna och deras allierade 
för att bedriva en politik som 
sätter käppar i hjulet för seriösa 
nedrustningsinitiativ. Allt fler 
aktörer i civilsamhället både i 
Sverige och internationellt för-
vånas och häpnas över Sveriges 
nya position, från att tidigare 
ha varit en framträdande och 
respekterad aktör för fred 
och nedrustning. Senast kom 
kritiken från ärkebiskop Anders 

Wejryd i ett öppet brev till Carl 
Bildt.

med opinionen i ryggen kan 
vi nu ge tre råd till de politiker 
som får förtroendet att ans-
vara för vår utrikespolitik efter 
höstens val:

1.  Sverige måste ansluta sig till 
den grupp av stater som har 
förstått att den enda slutsat-
sen som går att dra utifrån 
kunskapen om kärnvapnens 
humanitära effekter är att de 
omedelbart måste elimineras.

2.  Sverige måste aktivt och i 
positiv anda delta på den 
tredje konferensen om kärn-
vapnens humanitära konse-
kvenser i Wien i december 
samt  erbjuda sitt värdskap för 
framtida konferenser.

3.  Sverige måste aktivt stödja 
processen för ett globalt 
 förbud mot kärnvapen.

AndreAs Tolf
Ordförande för 

 Svenska Läkare mot Kärnvapen 

Sverige, företrätt 
av vår utrikes

minister Carl Bildt, 
har kategoriskt 

avvisat ett förbud 
mot kärnvapen.

Missil. En träningsmissil vid den amerikanska kärnvapenbasen i Montana.   Bild: Beau Wade/aP
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Mest läst 
på etc.se

CITATET: 
”Det är helt klart ett 
tecken på bristande 

fantasi och argument 
att slå ner på folk uti-
från deras utseende.”
Författaren och bloggaren Julia Skott 

skriver på ETC.se om att modera-
ten Maria 

Abrahamssons 
i sitt twitterflöde 
efter EU-valet 
anmärker på 

MP-kvinnornas 
midjemått.

1. Sexterapi för män
Krönika av Maria Sveland

2. Nazisterna som skapade 
Sverigedemokraterna
Reportage av Bosse Schön

3. Abrahamssons kroppshån 
avslöjar bristande vett
Kommentar av Julia Skott 
 
4. Oväntade vägar mot  
befrielsen
Ledare av Maria-Pia Boëthius

5. Den farliga vänstern är den 
som segrar
Ledare av Kajsa Ekis Ekman

2
... timmar. Så lång tid efter lanseringen 
stoppade TT sitt avtal med Sverigede-
mokraternas nya nättidning Samtiden. 
”Vi ansåg att de inte höll sig till vårt 
leveransavtal då de förvanskat innehåll 
i telegram”, säger TT:s redaktionschef 
till Expo.

klimat Nationellt och globalt 
har vi ett ansvar för att an-
vända våra ändliga resurser 
med varsamhet, men också 
att ta ansvar för vår miljö och 
kommande generationers väl-
färd, skriver Åsa Moberg och 
Göran Greider med flera.

Kortsiktiga ekonomiska intres-
sen med eviga och irreparabla 
skador på mark, vatten och 
kultur står i dag emot långsik-
tighet, hushållning med änd-
liga resurser och utveckling av 
gröna näringar.

Den svenska regeringen har 
i sin mineralstrategi fastslagit

 

att Sverige är och ska vara Eu-
ropas ledande gruvnation. Att 
Sverige är det är inte att ta miste 
på, då gruvindustrin själv klassar 
Sverige som det gruvvänligaste 
landet i världen. Var och en för-
står att det inte kan bero på vår 
så kallade stränga miljölagstift-
ning. Gruv- och riskkapitalbolag 
gnuggar händerna av förtjusning 
då den svenska mineralavgiften 
är två promille.

Myndigheten Sveriges Geo-
logiska Undersökning upplyser 
frikostigt om berggrundens 
innehåll och myndigheten 
Bergsstaten säger i princip ald-
rig nej till ett undersöknings-
tillstånd. Det framstår onek-
ligen som en komisk poäng i 
sammanhanget att ett av de 

få ställen där 

myndigheterna vägrat under-
sökningsstillstånd är i Annie 
Lööfs Maramö.

Mark- och miljödomstolarna 
fastslår oftast gruvbolagens 
egna villkorsförslag. Läns-
styrelserna runt om i landet 
har att förlita sig på företagens 
egenkontroller. Att som gruv-
bolag bli dömd för överträdelse 
av sina villkor och miljöbrott 
verkar vara en omöjlighet.

Nyligen samlandes vi i 
Stockholm för att visa att vi 
inte accepterar det här till-
vägagångssättet. Nationellt 
och globalt har vi ett ansvar 
för att använda våra ändliga 
resurser med varsamhet, men 
också att ta ansvar för vår miljö 
och kommande generationers 
välfärd. 

Vi enades kring orden fast 
mark – rent vatten – levande 
kultur.

Fast Mark är omsorgen om 
jorden, där vi vill se en skärpning 
av miljöbalken och en översyn/
skrotning av minerallagen för att 
mineralbrytning ska få samma 
prövning som miljöfarlig verk-
samhet. Vi kräver även översyn 

av egenkontrollsprogrammen. 
De ekonomiska styrmedlen och 
lagstiftningen måste förändras så 
att urban-, landfill- och harbour-
mining kan bli allvarliga konkur-
renter till nyetablering av gruvor. 
Forskning vid Linköpings uni-
versitet visar på återvinningens 
stora potential.

reNt vatteN är omsorgen om 
vårt vatten. Lagstiftningen 
måste skärpas och efterlevas så 
att människors rätt till drick-
bart vatten aldrig riskeras. Det 
ska vara omöjligt att bedriva 
gruvverksamhet inom ett vat-
tenskyddsområde. Vatten bör 
även klassas som ett riksin-
tresse.

LevaNde kuLtur är omsorgen 
om människorna på platsen, 
deras förutsättningar att kunna 
leva där och utöva sin kultur 
idag och i framtiden. En gruva 
får aldrig etableras på bekost-
nad av kulturvärden, undan-
trängning, lokal matförsörjning, 
förstöra för långsiktigt hållbara 
näringar eller äventyra hälsa 
och skydd som till exempel 
nationalparker och Natura 2000.

Gruvboomen växer och 
den ekonomiska övertron med 
den. Idag behövs en riksdag 
och regering som vågar skärpa 
lagstiftning, ta betalt för råvaror 
och behandla naturresurser 
med långa tidsperspektiv. 

Dagens system är ohållbart. 
Gruvbolag tillåts roffa åt sig 
så mycket de kan av berggrun-
den på kortast möjliga tid och 
strunta i konsekvenserna. Kom-
mande generationer är värda en 
bättre mineralpolitik.

Stefan MikaelSSon
Ordförande Sametinget

Sara WikStröM olSSon
Ordförande Fältbiologerna

liSa Wanneby
Urbergsgruppen

Göran Greider
Journalist

ÅSa MoberG
Författare och journalist

ChriSter borG
Ordförande Älvräddarnas  

samorganisation
Marie PerSSon

Nätverket Stoppa gruvan  
i Rönnbäck/Umeälven

alva SniS SiGtryGGSon
Årets Miljöhjälte 2012
oSCar SedholM

Ordförande Samtingets ungdomsråd

Minerallagstiftningen  
i Sverige måste skärpas

Ett system av ovärdiga  
arbetsvillkor är återinfört
Den tidigare Svenska Arbetsgi-
vareföreningens (Saf) system av 
ovärdiga arbetsvillkor har åter-
införts i en så stor omfattning 
att vi vanliga människor kanske 
har svårt att förstå vidden av 
det. De som stressar ihjäl sig på 
arbetet eller de som jagas runt 
i det ständiga arbetslöshetsma-
skineriet ges sällan tid att tänka 
efter.

det soM FöraNLedde det tre ki-
lometer långa demonstrations-
tåget med tusentals arbetare 
under Kristi himmelfärds dag 
vid Ådalen 1931, vilket slutade 
med fem skadade och fem döda 
efter skottlossning från militär, 
var att ett 60-tal strejkbrytare 
skickats till en hamn för att ut-
föra lastningsarbete av pappers-
massa i de strejkandes ställe. 
Strejken skulle därmed inte 
ha fått den avsedda effekten 
och slagsmål uppstod mellan 
strejkande och strejkbrytare. 
Saf hade ett organiserat system 
i att rekrytera och transportera 
strejkbrytare till de platser där 

arbetet inte blev utfört på grund 
av strejk.

Grundprincipen i Safs system 
att ställa arbetare mot varan-
dra för att få dem att acceptera 
lägre lön och sämre arbetsför-
hållanden har återupptagits 
genom EU-medlemskapets fria 
rörlighet för arbetskraft och 
tjänster. Inte bara människor 
från massarbetslöshetens Eu-
ropa, utan även de som flyr från 
krigs- och oroshärdar utnyttjas 
för att upprätthålla den ständiga 
arbetslösheten som ett maktens 
verktyg mot arbetarklassen.

Högern har fått god hjälp 

med att återskapa detta sys-
tem. I november 1985 under 
socialdemokratisk regering och 
finansministerns överinseende 
antändes en inflationsbrasa av 
Riksbankens styrelse genom 
beslutet att avreglera kredit-
marknaden, vilket troligen 
bidrog till 90-talskrisen. År 2000 
beslutade Socialdemokraterna 
med samarbetspartier att införa 
Aktivitetsgarantin, ett tvångsar-
betsläger för långtidsarbetslösa, 
samt att avlägsna det skydd mot 
fattigdom och maktlöshet som 
a-kassan utgjort för arbetarna.

kriSter lilja, Sala

Ådalen 1931.
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Karl Grauers
karl.grauers@etc.se

0708-48 57 17

BROTT Våldtäktsmannen som 
blivit kallad den nya Haga-
mannen dömdes för två år 
sedan för en hänsynslös 
våldtäkt i Katrineholm. Men 
när kvinnan han våldtog i 
hennes hem krävde skade-
stånd för att hon var tvungen 
att skaffa en ny säng och 
nya kläder fick hon nej från 
domstolen.

Bakgrunden var att våldtäkts-
mannen hade följt med en 
kvinna hem efter en utekväll i 
Katrineholm. När hon inte ville 
ha sex överföll han henne, tog 
struptag och våldtog henne upp-
repade gånger under dödshot i 
sängen. 

Efter våldtäkten, som påver-
kade kvinnan djupt, gjorde hon 
sig med hjälp av sin pappa av 
med sängen. Hon klarade nte 
att sova i den och den var en 
ständig påminnelse om vad som 
hade hänt.

Men Nyköpings tingsrätt ne-
kade henne ersättning för både 
sängen och de kläder 
som tagits i beslag efter 
våldtäkten. 

Domstolen ansåg att 
utgifterna för säng och 
kläder inte hade till-
räckligt starkt samband 
med våldtäkten för att 
ersättas. 

”Är detta rimligt?
Förre överåklagaren och 
Brottsofferjourernas ordföran-
de Sven-Erik Alhem anser att 
resonemanget är bisarrt:

– Det är fullkomligt vidrigt 
som jag ser det. Den psykolo-
giska effekten för en kvinna 
som blivit utsatt för en våldtäkt 
i den egna sängen är självklar, 
och här rör det sig om så pass 
små belopp. Detta är juridiska 
futiliteter som man borde hålla 
sig i från, säger han.

Han lägger till att resone-
manget må vara hur juridiskt 
korrekt som helst, men att Ny-
köpings tingsrätt också borde 
ha vägt in mänsklig hänsyn i sitt 
beslut. 

Sven-Erik Alhem menar 
att rätten utan problem skulle 
kunna ha utdömt skadestånd 
även för kläderna och sängen.     

– Jag tycker att ibland måste 
man sätta sig över vad strikta 
juridiska regler innebär och 
fråga sig: Är detta rimligt och 
vad är det för pengar det rör sig 
om? Ingen människa ifrågasät-
ter rimligheten av att göra sig av 
med sängen efter en våldtäkt. 
När man tittar på detta är det 

ingen konst att hitta en möjlig 
grund att vila skadestånd på, 
säger han. 

Dömd för ny våldtäkt
Mindre än ett år efter att den 
”nye Hagamannen” frigavs 
efter våldtäkten I Katrineholm 
dömdes mannen, en 23-årig 
stockholmare, för en mycket rå 
våldtäkt till fem och ett halvt års 
fängelse.

Denna grova våldtäkt inträf-
fade på Kungsholmen i Stock-
holm i december. På avstånd 
förföljde han en kvinna som var 
på väg hem. När hon höll på att 
knappa in portkoden överföll 
han henne med ett slag i huvu-
det. Sedan drog han ner henne 
i en källare och genomförde 
våldtäkten.
 
”Enorma konsekvenser”
Kvinnan krävde skadestånd på 
sammanlagt nära 220 000 kro-
nor för kräkning, sveda och värk 
samt förlorad arbetsinkomst. 
Stockholms tingsrätt beviljade 
henne 184 000 kronor. 

Enligt Sven-Erik 
Alhem är skadestånd 
till brottsoffer i Sverige 
relativt låga i interna-
tionell jämförelse.

– Skadeståndsbe-
loppen för våldtäkt, 
liksom för mord och 
vållande till annans 
död, är förhållandevis 
små i jämförelse med 

länder som exempelvis USA.
Oavsett vilken praxis man 

kommer fram till kommer det 
ändå aldrig att vara i närheten 
av att ge full kompensation, 
säger Sven-Erik Alhem.

– Våldtäkt är bland de mest 
integritetskränkande brotten 
man kan tänka sig där brotts-
offret fortfarande lever. Väldigt 
många som utsatts kommer 
aldrig över det. Det medför 
enorma konsekvenser för både 
brottsoffer och omgivning.

Sven-Erik Alhem är trots det 
kluven till om skadeståndsbe-
loppen i Sverige borde höjas.

– Generellt sett tycker 
domstolar ligger för lågt, både 
när gäller straffvärde och ska-
destånd. Som jurist måste jag 
självklart säga att det ska finnas 
proportionalitet. Men som sam-
hällsdebattör och ordförande i 
Brottsofferjourernas Riksför-
bund kan jag verka för att man 
ska agera i skärpande riktning.

Samhället Sviker våldtäktSoffer
Låga skadeståndsnivåer till brottsutsatta • Slängde sängen efter    våldtäkt – får ingen ersättning: ”Fullkomligt vidrigt”

Sven-Erik 
Alhem

Enligt Sven-Erik Alhem, ordförande på 
Brottsofferjourernas Riksförbund, är 
skadestånd till brottsoffer i Sverige låga i 
internationell jämförelse. Personerna på 
bilden har inget med texten att göra. 
 BILD: HEIKO JUNGE/TT
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Samhället Sviker våldtäktSoffer
Låga skadeståndsnivåer till brottsutsatta • Slängde sängen efter    våldtäkt – får ingen ersättning: ”Fullkomligt vidrigt”

23-åringen
✓ Straffades 
2010 med böter 
för rattfylleri och 
snatteri. Dömdes 
i maj 2012 till två 
års fängelse av 
Nyköpings tings-
rätt för våldtäkt, 
stöld och tre fall 
av sexköp. Do-
men fastställdes 
senare av Svea hovrätt. Blev villkorligt 
frigiven i augusti 2013. 
✓Dömdes i maj 2014 till 5,5 års 
fängelse av Stockholms tingsrätt för 
grov våldtäkt, sexuellt ofredande, 
misshandel, övergrepp i rättssak och 
ringa narkotikabrott. Kallades ”Nya 
Hagamannen” i media.

Hagamannen 
✓ ”Hagaman-
nen” är en dömd 
serievåldtäkts-
man från Umeå 
som just nu avtjä-
nar ett 14 år långt 
fängelsestraff. 
Medierna döpte 
honom till Haga-
mannen eftersom 
han begick sina 
brott i stadsdelen Haga i Umeå.

ÖreBrOmannen 
✓ Det är inte 
bara den nu 
dömde 23-
åringen som 
omskrivits som 
”nye Hagaman-
nen”. Även en 
man från Örebro 
fick det smek-
namnet. Han 
greps 2010 efter 
att ha överfallit och våldtagit kvinnor 
under fem års tid. Han avtjänar just nu 
ett tolvårigt fängelsestraff.

DÖmDa SerieVåLDTÄKTSmÄn
folkmordsdom  
i hovrätten idag
RÄTTEGÅNG Idag kommer 
domen i Svea hovrätt mot en 
man som sommaren 2013 
dömdes till livstids fängelse 
i Stockholms tingsrätt för 
folkmord i Rwanda.
Det var första gången som en 
svensk medborgare dömdes för 
detta brott, och idag kommer 
beskedet i hovrätten om domen 
står sig. Den 56-årige mannen 
ska ha utfört sina brott i sitt 
andra hemland Rwanda, i sam-
band med att 800 000 människor 
dödades 1994 när minoritets-
folket tutsi attackerades av 
folkgruppen hutu.

 ”Den åtalade har haft en 
informell roll som ledare och 
har även själv skjutit mot folk-
massor med ett automatvapen. 
Brottsligheten är synnerligen 
allvarlig”, skrev tingsrätten i sin 
dom. 

Rätten ansåg att handling-
arna var ett led i att försöka 
förgöra folkgruppen tutsi.

Tusentals dödades vid kyrka
Förutom folkmord fälldes han 
även för grovt folkrättsbrott, 
mord, mordförsök, anstiftan till 
mord och människorov. Man-
nen ska bland annat ha varit 
en av förövarna i en massaker 
under folkmordets första dagar 
i april 1994. Tusentals kvin-
nor, barn och män från tutsi-
minoriteten hade sökt skydd vid 
den katolska kyrkan i staden 
Kibuye. Där blev de attackerade 
av hundratals poliser, militärer 
och civila som dödade nästan 
samtliga på plats.

Nekar till anklagelserna
Mannen, som varit bosatt i Gäv-
le med sin familj sedan slutet av 
1990-talet, har hela tiden nekat 
till att ha varit inblandad i folk-
mord. Han har tidigare dömts 
i sin frånvaro i en rwandisk 
folkdomstol. Tingsrätten reste 
till Rwanda under 2012 för att 
säkra vittnesmål, och besökte de 
sex olika brottsplatserna. Man-
nens advokat Tomas Nilsson har 
ifrågasatt vittnesmålens trovär-
dighet eftersom dessa bygger 
på 19 år gamla upplevelser, i 
flera fall motsäger varandra, 
och att det rört sig om kaotiska 
omständigheter. Åklagarsidan 
drev med framgång linjen att 
människor i regel mycket väl 
minns traumatiska upplevelser 
i detalj.  

Jonas Cullberg

800 000 människor 
dödades i Rwanda 
1994. BILD: TT/AP
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fotboll Igår spelades de 
första matcherna i de statslö
sas världscup i herrfotboll i 
Östersund. Skillnaden mellan 
det här mästerskapet och 
den som spelas i Brasilien i 
sommar? Deltagarna erkänns 
inte av fotbollsförbundet Fifa.

1Hur stor är världs-
cupen för 
statslösa?

– I år är det 
tolv lag som alla 
har seriösa orga-
nisationer bakom 
sig. Det är inte första gången en 
sådan här turnering anordnas, 
men det är första mästerskapet 
som arrangeras av organisatio-
nen Conifa. Intresset har varit 
enormt. Vi har minst 50 ackredi-
terade journalister som kommer 
från flera olika delar av världen, 
från Japan till Sydamerika, säger 
Martin Johansson, som är med 
och anordnar turneringen.

2Vilket lag är favorittippat?
– Favoriten är nog 

Kurdistan FA, men även 
Arameans Suryoye FA kan ta 
hem det. De två lagen drabbar 
ihop i första matchen, så det ska 
bli spännande. Överlag är det 
väldigt skiftande kvalitet på la-
gen, från Darfur United som inte 
har några proffsspelare till lag 
som Kurdistan FA, där flera spe-
lare är proffs som har varit med 
och vunnit den irakiska ligan.

3Vad ser du själv fram emot 
med turneringen?

– Alla olika kulturer 
som kommer att mötas och 
träffa varandra, det är helt fan-
tastiska regioner som kommer 
hela vägen till Östersund och 
spelar. Andrea Wesslén

”Kurdistan 
FA är nog  
favoriten”

3
FRÅGOR

tRAfIK Dagens ETC har tidi
gare rapporterat om allians
partierna och Trafikverkets 
planer på att bluffstarta 
Förbifart Stockholm. Nu har 
riksdagsledamoten Jens 
Holm (V) reagerat på för
farandet.

Trafikverkets planerade 
bluffstart av Förbifart Stock-
holm, som Dagens ETC 
tidigare skrivit om, blir nu en 
ministerfråga. Riksdagsledamo-
ten Jens Holm (V) reagerade på 
artikeln, och har nu skrivit en 
interpellation till infrastruktur-
minister Catharina Elmsäter-
Svärd.

– Det är ett oskick att göra 
på det här sättet. Moderaterna 
tycker det är viktigare med 
partiprestige än att vänta in de 
rättsliga processerna, säger Jens 
Holm.

Måste godkännas
Förbifart Stockholm behöver 
fortfarande godkännas i mark- 
och miljödomstolen, ett beslut 

som väntas komma först vid 
årsskiftet. Nu menar kritikerna 
att man försöker få bort frågan 
inför höstens val.

– De vill stävja motståndet 
och visa att bygget redan har 
påbörjats, och att det därför 
är för sent att stoppa. Men så 
är det inte, vi kan fortfarande 
hindra förbifarten, säger Jens 
Holm.

Han menar att det finns vikti-
gare saker att lägga pengarna på 
än nya motorvägar.

– Det här projektet kom-
mer att sluka alla resurser som 
annars skulle kunna ha gått till 
kollektivtrafik och cykelbanor. 
Vi kommer att göra allt vi kan, 
på alla nivåer, för att mot arbeta 
förbifarten, säger han.

Sam Linderoth

Nu blir bluffstarten av  
Förbifarten ministerfråga

• Förbifart Stockholm är en 
planerad vägförbindelse väster 
om Stockholm. Vägleden ska 
binda samman de norra och södra 
delarna av länet. Sammanlagt rör 
det sig om 21 kilometer väg, varav 
18 kilometer i tunnel.

• Projektet har pågått sedan 2006 
och bygget beräknas kosta cirka 
28 miljarder kronor. Förbifarten har 
kritiserats skarpt av MP och V. Man 
menar bland annat att vägbygget 
belastar klimatet, och att pengarna i 
stället borde gå till kollektivtrafiken.

FöRbiFaRt StOckhOlm

Dagens ETC 27/5.

EU-parlamentets rödgröna 
försöker locka till sig Fi
I söndags blev det klart 
att Feministiskt initiativs 
Soraya Post tar plats i EU
parlamentet. Nu försöker 
den rödgröna gruppen, GUE/
NGL, övertala Fi att ansluta 
sig till dem.
   – Vi söker kontakt och 
är väldigt intresserade av 
ett samarbete, säger Gabi 
Zimmer, gruppledare för de 
rödgröna.

Gabi Zimmer tycker att det är 
väldigt bra att ett feministiskt 
parti har röstats in i EU-parla-
mentet. 

– De slåss mot diskrimine-
ring av kvinnor och patriarkala 
strukturer, det gör vi också. Med 
en sådan gruppmedlem kan vi 

stärka feminismen i EU-parla-
mentet, säger hon.

GUE/NGL är den rödgröna 
gruppen i EU-parlamentet där 
bland andra svenska Vänsterpar-
tiet ingår. Gabi Zimmer förklarar 
att ingenting är officiellt än, men 
att gruppen gärna vill fortsätta 
arbeta med feministiska frågor.

– I det avgående parlamen-
tet har Vänsterpartiets Mikael 
Gustafsson varit ordförande för 
utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvin-
nor och män och vi vill gärna 
fortsätta ha fokus på feministisk 
policy. Malin Björk (V) kommer 
att arbeta mycket med det, men 
den kan vara bra att ha ännu en 
medlem med samma fokus.

Vad Fi skulle kunna erbju-
das som gruppmedlem vill hon 

inte gå in på nu eftersom att 
det fortfarande förhandlas om 
utskottsplatser och vem som 
blir EU-kommissionens nästa 
ordförande.

– Ingenting är konkret än, 
men vi är öppna, intresserade 
och söker kontakt.

Samtal förs med gruppen
Fi:s partiledare Gudrun Schy-
man bekräftar att samtal förs 
med GUE/NGL.

– Vi har diskussioner med 
dem och med den gröna grup-
pen. Hittills har vi inte haft tid 
och råd att åka till Bryssel för att 
föra samtal på grund av EU-
kampanjen, men nu förhandlar 
vi med båda grupperna.

Schyman hoppas att det ska 
bestämmas vilken grupp Fi 

går med i under de närmaste 
dagarna.

– För att få inflytande i EU-
parlamentet behöver vi gå med 
i en grupp, men vi delar inte alla 
ståndpunkter fullt ut och det 
finns problematiska frågor – i 
GUE/NGL ingår ett par orefor-
merade gamla kommunistpar-
tier och den gröna gruppen har 
en problematisk syn på prosti-
tution. 

Hon säger att hon inte själv 
håller på med diskussionerna, 
men har en tydlig bild av vad 
som krävs av grupperna.

– Vi behöver handlingsut-
rymme, så att vi kan agera enligt 
våra egna åsikter, och så får vi 
se vilken sorts utskottsplatser vi 
kan få. 

 Andrea Wesslén

• Gruppen Europeiska enade 
vänstern/Nordisk grön vänster är 
en politisk grupp i Europaparla-
mentet. 
• Gruppen hade tidigare 35 
ledamöter men har vuxit kraftigt 
efter valet och kommer sannolikt 
få över 50 mandat i parlamentet. 
• Där ingår 
svenska Vänster-
partiet, danska 
Enhedslistan, tyska 
Die Linke, franska 
Vänsterfronten, holländska SP 
samt en rad andra demokratiskt 
socialistiska och antikapitalis-
tiska partier.

GUE/NGl

Soraya Post tar plats i 
EU-parlamentet. Kanske i 
vänstergruppen GUE/NGL.
 bild: Thea holmqvisT

Martin Johansson, arrangör.

• Abkhazia FA, Arameans  
Suryoye FA, Countea de Nissa FA, 
Darfur United, Ellan Vannin,
Kurdistan FA, Nagorno Karabakh 
FA, Associacion Occitania de Fot-
bòl, Padania FA, FA Sapmi, South 
Ossetia, Tamil Eelam FA

dE häR laGEN dEltaR
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SVARTA VINBÄR 

OCH BLÅBÄR

EN RIKTIG GLASS VÄGER TYNGRE

DU HAR ALDRIG LÅNGT TILL EN RIKTIG GLASS: 

STOCKHOLM: Adam & Oden Frukt & Konfektyr • Af Chapman • Albert & Jack’s – Engelbrektsgatan och Skeppsbron • Birka Gott • Bodil Vintage & Second-Hand • Bokslukaren • Cajsa Warg 
Copacabana • Dalarö Bageri • Delibruket • Djursholms Delikatesser • EAT! Ekoaffären • Ekodirekt • Farbror Nikos Café & Galleri • Finefood • Fröken Nilsson • Glassberget – Norrtälje 
Görvälns Slott • Hemköp Huvudstahallen • Hemköp Matpressen • Hemköp Wasahallen • c/o Häringe Slott • ICA Åkermyntan • Karla Frukt • Källan Ekobutik • Louie Louie Sthlm
Mimmi Staaf Möbelmakeri • Monrads Fisk & Deli – Djursholm och Sandhamn • NK Saluhall ICA • Pontus på Fyran • Restaurang Pontus • Primör • Pulsen • Pärlans Konfektyr • Ragnars Skafferi
Rosenhill Skansen • Slaktarn Kött & Deli • Small Island Chocolates & Coffee • Stockholms Stadsmissions Café Sundbyberg • Stockholms Stadsmission Grillska Huset • T-Jarlen • Urban Deli
Voltaire Restaurang • Whakapapa • Zetas Trägårdscafé GÖTEBORG: Katja’s Kök LUND: Grand Deli UMEÅ: Meretes VÅLBERG: Segerstadbyns gårdsbutik ÄLMHULT: Brasserie Goaroije

    www.sthlmicecream.se   tel: 0736 - 59 20 09 
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intervju Hon syns och hörs. Alltid 
mitt i debatten om arbetsvillkor, ra-
sism och sexism. Jenny Bengtsson är 
en stark röst för Hotell- och restau-
rangfacket. Men hon står dessutom 
på Vänsterpartiets riksdagslista. 
   – Det anses väldigt kontroversiellt.

Första gången jag på riktigt lade namnet 
Jenny Bengtsson på minnet var efter det 
uppmärksammade blogginlägget hon 
skrev förra hösten. Där rankade hon 
kändiskrogar i Stockholm och listade de 
krogar som följer hotell- och restaurang-
fackets kollektivavtal. Flera av kändis-
krogarna följde såklart inte avtalet, och 
en som blev riktigt upprörd över bloggin-
lägg var E-type. Han gick ut i medier och 
kallade Jenny Bengtsson för en ”liten 
primadonna”.

– Han hade nog inte ifrågasatt det lika 
mycket om det hade varit någon gubbe 
som hade skrivit inlägget. Men jag blir 
ifrågasatt väldigt mycket, av Sverigede-
mokrater, rasister, kvinnohatare, högern, 
liberaler och allmänna flummare… vilka 
oftast också är liberaler faktiskt. Men om 
det är något jag vet så är det att jag vet 
vad jag pratar om, jag har egna erfaren-
heter och lång erfarenhet av facklig orga-
nisering. De som däremot ifrågasätter 
facklig organisering och fackligt aktiva 
vet oftast inte vad de pratar om, säger 
Jenny Bengtsson.

Hur hamnade du i restaurangbranschen?
– Efter gymnasiet var jag arbetslös i 

nästan ett år, och efter det hamnade jag i 
restaurangbranschen. Sedan dess jag har 
aldrig lämnat den. Nu är jag 30, och jag 

kommer nog aldrig komma därifrån. Men 
jag vill inte det heller, jag trivs bra. Nu 
när jag tittar i backspegeln kan jag känna 
att jag borde ha gått med i facket redan 
när jag började streta runt på skitanställ-
ningsformer, men bättre sent än aldrig.

Hur började din fackliga bana?
– Den började egentligen när jag fick 

mitt första fasta jobb. Då funderade jag 
över om det inte fanns något som regle-
rade våra villkor och om arbetsgivaren 
verkligen får ändra scheman hur som 
helst. Man går ofta runt som okunnig och 
vet att saker och ting 
känns fel, men vet 
inte riktigt vad man 
kan göra åt det. Då 
sa min pappa åt mig 
att ”min dotter ska 
inte vara någon jävla 
svartfot!”, och då 
var det bara att gå 
med i facket. 

Varför tycker du det 
är viktigt att vara 
fackligt aktiv?
– Det går inte att påverka annars, man 

lämnar walk over till arbetsgivaren. Jag 
tycker att man ska känna att man har ett 
eget värde, oavsett om man är arbe-
tarklass eller vilken klass man nu bekän-
ner sig till, så har man ett värde. Och då 
kan man inte bara ge någon annan makt 
över ens liv helt och fullständigt. Att vara 

fackligt aktiv är att ta tillbaka makten till 
sig själv och sina kollegor.

Vilka tycker du är de viktigaste fackliga 
frågorna?
– För mig är det inflytande på jobbet. 

Sedan är det frågan om anställningarna, 
alltså trygga anställningar. I min bransch 
är varannan människa otryggt anställd. 
Det är helt omöjligt att ha ett normalt liv 
med de villkoren och förutsättningarna. 
Det här är en jätteviktig fråga. Och sedan 
är det jämställdheten, om fackförenings-
rörelsen kunde börja jobba mer aktivt 
med jämställdhetsfrågorna på arbets-
platserna och driva på ordentligt tror jag 
vi skulle se förändringar åtminstone lite 
snabbare än vad vi gör nu. Men det gäller 
också att införa kvotering i bolagssty-
relser och att individualisera föräldra-

försäkringen. Att ge 
kvinnor mer makt. 
Tålamodet börjar 
ta slut när det gäller 
hur länge man ska 
behöva vänta på ett 
jämställt samhälle.
Du är Vänsterpar-
tiets sjunde namn på 
riksdagslistan till valet 
i höst. Hur hamnade du 
där?

– Jag gick med 
2010 och fick en fantastisk kontakt direkt 
med min politiska förebild Josefin Brink. 
Ganska direkt efter att jag gick med i 
partiet fick jag en plats i den grupp, där 
vi försöker få folk att organisera sig både 
fackligt och politiskt. I höstas fick jag 
frågan om riksdagen. Jag är i och med 
det den första fackligt aktiva på listan. 

Men när jag fick frågan hamnade jag i ett 
dilemma: Ska jag välja bort, om det nu 
skulle vara så att jag hamnar i riksdagen, 
mitt fackligt aktiva och sitta i riksdagen 
istället? Jag har fortfarande inte förlikat 
mig med den tanken, jag är alltid, alltid 
facklig först. 

Vad säger ditt fackförbund om ditt politiska 
uppdrag?
– Det är fortfarande väldigt kontro-

versiellt att vara vänsterpartist i facket, 
tyvärr. Det ska man inte sticka under 
stolen med. Jag har stött på mycket 
mothugg och kommentarer. Det finns 
väldigt många högt uppsatta fackligt 
aktiva som tycker att jag borde avgå 
från mina fackliga uppdrag för att jag 
är vänsterpartist. Att jag är politiskt 
aktiv är egentligen inget problem, utan 
det är partiet jag är engagerad i som är 
problemet. Jag hörde nyligen att någon 
inom facket hade sagt att det är en skam 
att HRF:s medlemmar har valt en vän-
sterpartist till ordförande, det är ju helt 
sjukt. Jag har blivit inkallad på fackliga 
ombudsmäns kontor och blivit hotad 
med uteslutning, men det där är bara 
bullshit. 

Vad tycker du är viktigast nu under valåret?
– Det viktigaste är att få folk att rösta, 

särskilt arbetarrörelsen. LO:s medlem-
mar, framför allt kvinnorna, måste rösta 
för sitt eget bästa i det här valet. Det 
är ”make it or brake it” för vår anställ-
ningstrygghet och för hela livspusslet. Vi 
kommer aldrig få rätt till fasta jobb och 
jobb på heltid om vi inte byter riktning 
i valet. För arbetsrätten och för fackför-
eningsrörelsen är detta ett ödesår.

Veronica Olofsson

FACKETS 
NYA RÖST

• ETC Helg har varje vecka en profilintervju. 
Det här är en kortad version av samtalet med 
Jenny Bengtsson. För att beställa en prenume-
ration, mejla kundtjanst@etc.se

ETC HELG

Vi kommer aldrig 
få rätt till fasta 

jobb och jobb på 
heltid om vi inte 
byter riktning  

i valet.

Jenny Bengtsson: ”Jag blir ifrågasatt väldigt mycket”
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• Född 1983. Jobbar som casino 
host (receptionist) på Casino 
Cosmopol i Stockholm. Ordförande 
för Hotell- och restaurangfacket i 
Stockholms- och Gotlandsregio-
nen. På sjunde plats på Vänster-
partiets riksdagslista. Kallar  
sig @klasskamp på Twitter.

Jenny BenGTSSOn
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italien Maffians makt endast kan 
brytas om vanliga medborgare vågar 
berätta vad de sett och hört. Det är 
ledorden för organisationen Addio 
Pizzo, som genom att påverka kon-
sumenter får allt fler att vittna mot 
den organiserade brottsligheten på 
Sicilien.  
   – Vi har under många år levt med 
slutna ögon och munnar, men min 
förhoppning är att vi om tjugo år kan 
ställa oss upp och skämmas över vår 
tystnad, säger Edoardo Zaffuto, tales-
man för Addio Pizzo i Palermo.

Sommaren 2004 sitter en handfull studen-
ter och drömmer om att starta en bar. När 
ekonomen i sällskapet började skissa på 
en budget var en av kostnaderna ”pizzo”. 
Pizzo är det sicilianska ordet för beskyd-
darpengar, ett system som är äldre än na-
tionen Italien och som fungerar både som 
en stabil inkomst för den organiserade 
brottsligheten och som ett sätt att befästa 
familjens makt över sitt territorium. För 
ungdomarna, som vuxit upp under maf-
fians terror på åttiotalet, var det otänkbart 
att betala pizzo. Efter att ha diskuterat 
hela natten kom de fram till vad de trodde 
var lösningen. Dagen därpå fanns det 
överallt i Palermo små klisterlappar med 
texten ”Ett folk som betalar pizzo är ett 
folk utan värdighet”. Med denna slogan 
ville grundarna av Addio Pizzo få invånar-
na att förstå att alla som handlar hos den 
som betalar pizzo även stöttar maffian. 

Det började som ett kompisgängs 
spontana idé, men växte stadigt i skymun-
dan. Vänner rekryterade vänner. Alla var 
lite rädda. Den som senast offentligt hade 
vägrat betala pizzo, klädtillverkaren Lu-
ciano Grasso, blev skjuten med tre skott i 
huvudet år 1991. 

Publicerade ett upprop
Addio Pizzo insåg redan från början att 
vägen till framgång var att arbeta med 
konsumentpåverkan, och 2005 publice-
rades i Giornale di Sicilia ett upprop med 

3 500 namn som lovade att stötta butiker 
som inte betalade pizzo. I dag deltar 10614 
personer i uppropet. I september 2005 
publicerades den första listan med 100 fö-
retag som tagit ställning mot maffian – nu 
är 878 affärsverksamheter representerade. 
Addio Pizzo har använt billiga men effek-
tiva sätt att sprida sitt budskap. Under den 
årliga processionen för Palermos skydds-
helgon hängdes en stor banderoll ut med 
texten ”Santa Rosalia, bevara oss från 
pizzo”, ett budskap som kyrkan på Sicilien 
idag stöttar både i ord och i handling. 

För ungdomarna blev det aldrig någon 
pubverksamhet. Däremot har de lyckats 
skapa en gräsrotsrörelse som på allvar 
utmanar maffians makt. Det Addio Pizzo-
klistermärke som butiksägarna sätter 
på sin dörr fungerar som en varning till 
maffian. ”Om ni bråkar med oss så bråkar 
ni med många.” Dessutom är det en väg-
visare för de konsumenter som vill stötta 
kampen mot Cosa Nostra.

För Vincenzo DiMichele var det själv-
klart att gå med i Addio Pizzo när han för 
några år sedan öppnade sitt café Lorenzo 
i centrala Palermo. Den största var att han 
ville visa sin son att han var en hederlig 
man. Han har inte drabbats av några 
allvarliga incidenter. Det enda som hänt är 
att hans utemöbler plötsligt försvann när 
han inte velat ”donera” pengar till fonden 
för fängslade maffiamedlemmar. Andra 
småföretagare har råkat värre ut och 
tvingas leva med polisbeskydd.  Att sätta 
sig upp mot maffian är inte riskfritt.

– Addio Pizzo är en viktig del av kam-
pen för att Palermo ska bli en stad där jag 
vill att mina barn ska växa upp. Det visar 

att vi tillsammans kan stå emot de 
gamla mörka traditionerna som man 
i över hundra år ansett som normala, 
säger Vincenzo DiMichele.

Maffians egendomar hyrs ut
I Italien finns det en annan organisa-
tion, Libera Terra, som Addio Pizzo 
har en nära relation till. Den bygger 
sin verksamhet på en lag som tillåter 
regeringen att beslagta egendomar 
som tillhör maffiabossar, något som 
slår ett hårt slag mot deras så kallade 
heder. Många av dessa egendomar 
hyrs sedan av olika organisationer. 
En del blir hotellverksamhet, andra 
används för ekologisk oliv- eller 
vintillverkning. 

Mellan bergsbyarna Corleone och 
Prizzi driver Alessandro LoCoco 
en hotellrörelse med en fantastisk 
utsikt över dalen. Gården tillhörde 
tidigare Toto Riina, den mycket 
våldsamma maffiaboss som var 
ansvarig för otaliga mord på rivaler 
och myndighetspersoner fram till sin 
arrestering 1993. 

– Nej, jag är inte rädd att Toto 
Riina ska ge sig på mig, han har 
nog större problem än min lilla 
verksamhet, säger Alessandro 
LoCoco medan han lastar in vin 
till kvällens gäster. För honom, 
som sedan tidigare arbetat med 
Libera Terra, var det självklart 
att även bli medlem i Addio 
Pizzo.  

Edoardo Zaffuto, som var med 
redan när Addio Pizzo först bilda-
des, tror att maffian initialt inte var 
oroliga eftersom de tyckte att rörel-
sen bara bestod av ett gäng ungdo-
mar som snart skulle tröttna. Under 
2007 började dock maffian agera. De 
försökte infiltrera Addio Pizzo, men 
misslyckades totalt eftersom maffians 
infiltratör redan var avlyssnad av 
polisen. 

Samma år brände maffian ner 
ett företag som tillhörde den lokala 
entreprenören Rodolfo Guajana, en 

”Tillsammans kan vi 
stå emot de mörka 

traditionerna”
Addio Pizzo försvagar den sicilianska 
maffian – med konsumentpåverkan

Addio Pizzo är en 
viktig del av kampen 
för att Palermo ska 
bli en stad där jag 
vill att mina barn  

ska växa upp.
t
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Vincenzo DiMichele driver ett pizzofritt café Lorenzo.   
”Addio Pizzo är en viktig del av kampen för att Palermo ska 
bli en stad där jag vill att mina barn ska växa upp”, säger han.

bild: Pernilla SjöStröm
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medlem i Addio Pizzo. Denna hän-
delse blev vändpunkten för Addio Pizzo, 
som fick ett massivt stöd från allmän-
heten, både moraliskt och ekonomiskt. 
Man lyckades snabba upp den notoriskt 
långsamma italienska rättsprocessen och 
Rodolfo Guajana fick efter en, med ita-
lienska mått mätt, förbluffande kort tid 
den ersättning han enligt lag var berät-
tigad till. Det här visade att Addio Pizzos 
idé fungerade – tillsammans är vi starka. 
Organisationen bidrog med rättslig 
hjälp och allmänheten ställde upp med 
sitt stöd. Det har också resulterat i att 
butiksägare numera ofta vågar kontakta 
polisen och vittna – något som tidigare 
aldrig var fallet.

Stöttar med juridisk hjälp
När någon butiksägare som idag går med 
i organisationen får problem med maf-
fian och vänder sig till polisen kontaktas 
Addio Pizzo som stöttar på flera sätt, 
både med juridisk hjälp och genom att 
komma till rättssalen i sina t-shirts där 
det står ”Pago chi non paga” – jag köper 
hos den som inte betalar.

Addio Pizzo huserar i en central 
lägenhet som konfiskerats från en lokal 
maffiaboss, ytterligare ett exempel på 
hur lagen som möjliggör att beslagta 
maffians egendomar fungerar. I lokalen 
som tidigare innehöll smuggelgods av 
diverse sort återfinns numera mötes-
lokaler och en mängd volontärer som 
arbetar med att föra budskapet vidare. 
I ett av rummen finns en stor karta över 
Palermo som visar vilka familjer som 
styr vilka delar av staden. Addio Pizzo 
har lärt sig att utnyttja polisens arbete. 
När polisen gjort större nedslag i ett 
visst område är de snabbt på plats för 
att värva företag innan maffian har hun-
nit återhämta sig.

Addio Pizzo har även en dotteror-
ganisation, Addio Pizzo Travel, som 
erbjuder stadsvandringar i Palermo och 
längre rundturer på Sicilien som enbart 
gynnar medlemmar i Addio Pizzo och 
Libera Terra. Rundturerna är ett sätt att 
informera turister som enligt Edoardo 
Zaffuto förvånansvärt ofta har en lite 
romantisk bild av maffian. Den bilden 
förändras vanligtvis efter en rundtur 
med Addio Pizzo Travel när turisterna 
på plats får höra om maffians terrordåd. 
Edoardo berättar hur han som liten var 
arg på sina föräldrar som lät honom 
växa upp i en stad där gatumord hörde 
till vardagen. De har även en omfattan-
de utbildningsverksamhet med skolor 
på Sicilien för att informera barnen och 
på så sätt påverka framtidens beslutsfat-
tare.

– Tyvärr får ju inte de barn vi helst ve-
lat påverka delta för sina föräldrar, säger 
Edoardo Zaffuto. Men informationen 
når fram genom deras klasskamrater och 
lärare, och jag hoppas verkligen att vi om 
tjugo år kan ställa oss upp och skämmas 
över vår tystnad.

Den som rör sig i Palermo ser ofta 
Addio Pizzos klistermärke i affärernas 
skyltfönster, men det är i första hand 
i de chica kvarteren de återfinns. I de 
hårdare delarna av staden lyser de med 
sin frånvaro – här är fortfarande maf-
fians makt total. Det är kanske en av 
anledningarna till att maffian låter Addio 
Pizzo hållas. Frågan många ställer sig är 
vad som kommer att hända när barer och 
bagerier i maffians kärnområden börjar 
skylta med märket. 

Bertil Wall
dagens@etc.se

Maffian på Sicilien
• Kallas Cosa Nostra – ”Vår sak”
• Har funnits sedan 1860-talet
• Har sitt ursprung i den enorma 
rikedom som uppstod i Siciliens 
citronodlingar.
• Mördade under ett par år i början 
av 80-talet cirka 1000 personer.
• Är sedan mitten på 90-talet försva-
gad, men fortfarande en betydande 
maktfaktor och en del av öns sociala 
struktur.

Addio Pizzo
• Betyder ”Farväl beskyddarpengar”
• Organisationen grundades i 
Palermo, där den fortfarande har sitt 
centrum. Men den finns sedan några 
år även i Catania och Neapel och har 
dessutom inspirerat till grundandet 
av ”Mafia? Nein Danke” i Berlin. 
• Idag beräknas 80 procent av 
affärsidkarna i Palermo betala pizzo, 
och maffians intäkter bara i Palermo 
uppskattas till 160 miljoner euro 
årligen.

FAKTA

t

guide utanför domstolen. Addio Pizzo Travel guidar skolbarn vid minnesmärket över 
mördade ämbetsmän utanför domstolen i Palermo.

bar utan pizzo. Edoardo Zaffuto är en av grundarna av organisationen Addio Pizzo. Här är han på en pizzofri bar i centrala Palermo.  bilder: Pernilla SjöStröm
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Edoardo Zaffuto visar maffiafamiljernas områden i Palermo.

Alessandro LoCoco framför sin restaurang Terre di Corleone.

Via Ruggiero Settimo i centrala Palermo.

Edoardo Zaffuto vid operahuset Teatro Massimo.

Teatro Massimo är en viktig symbol för Palermo och startpunkten för 
Addio Pizzo Travels stadsvandring.

känd från film. Vacker vy över bergsbyn Prizzi som bland annat känd från maffiafilmen Prizzis 
heder.

bar utan pizzo. Edoardo Zaffuto är en av grundarna av organisationen Addio Pizzo. Här är han på en pizzofri bar i centrala Palermo.  bilder: Pernilla SjöStröm
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BUJUMBURA Risken för att 
nästa års parlaments- och 
presidentval i Burundi ska 
kantas av våld ökar. Detta 
efter påståenden om att 
landets regeringsparti ska 
ha börjat beväpna sin ung-
domsorganisation. Samtidigt 
har en människorättsaktivist 
gripits efter att ha framfört 
anklagelsen offentligt.

För ett par veckor sedan greps 
Pierre Claver Mbonimpa, som 
är ordförande för människo-
rättsorganisationen APRODH. 
I slutet av förra veckan avslogs 
hans begäran om att släppas 
mot borgen och trots att flera 
ickestatliga organisationer i det 
lilla centralafrikanska landet 
har engagerat sig i fallet har han 
förblivit gripen. 

Pierre Claver Mbonimpa 
greps efter att han offentligt 
anklagat regeringspartiet 
CNDD-FDD för att ha börjat 
beväpna sin ungdomsorgani-
sation Imbonerakure. Enligt 
Mbonimpa har medlemmar av 
Imbonerakure utbildats och fått 
vapen av högt uppsatta poliser 
och militärer. Utbildningen ska 
ha genomförts i grannlandet 
Kongo. 

Enligt oppositionsledaren 
Léonce Ngendakumana, som 
företräder alliansen ADC-
Ikibiri, syftar beväpningen till 
att skrämma befolkningen och 
förmå dem att rösta på det 
styrande partiet i samband med 
det kommande valet i landet. 

– APRODH:s ordförande 
greps eftersom han med stort 
mod avslöjat Imbonerakure-
milisens terrorismliknande be-
teende, säger Ngendakumana. 

Förnekar anklagelser
Mbonimpa är officiellt gripen 
misstänkt för att ha kommit 
med falska påståenden i syfte 
att skada relationen mellan Bu-
rundi och Kongo. Anklagelser 
som han själv förnekar. 

Flera organisationer, däri-
bland FN-kontoret i huvudsta-
den Bujumbura, har uppmanat 
regeringen att genomföra en 
utredning av gripandet, men 
hittills utan resultat. 

I april avslöjades att FN:s re-
presentant i Burundi i en hemlig 
korrespondens anklagat landets 
regering för att ha försett sin 
ungdomsavdelning med både 
uniformer och vapen. Två högt 

uppsatta militärer pekades ut 
som ansvariga. 

Anklagelserna tillbakavisa-
des dock med skärpa av reger-
ingen, som påstod att det hela 
handlade om ett försök från 
FN-kontoret att så splittring 
bland det burundiska folket, 
och FN-kontorets säkerhets-
chef Paul Debbie utvisades ur 
landet. 

Agathon Rwasa, president-
kandidat och ledare för det 
största oppositionspartiet i Bu-
rundi, FNL, uppmanar det inter-
nationella samfundet att bevaka 
upptakten till det kommande 
valet i landet. Han säger att det 
finns en risk för att situationen i 
landet utvecklas till en katastrof 
om regeringspartiet fortsätter 
att beväpna Imbonerakure. 

300 000 människor miste livet
Fram till 2006 rasade ett 13 år 
långt inbördeskrig i Burundi 
som kostade 300 000 människor 
livet, och den sista väpnade 
gruppen i landet lade inte ner 
sina vapen förrän i april 2009. 

– Regeringens angrepp mot 
det civila samhället och oppo-
sitionen, mot medierna och alla 
som försöker rapportera om 
deras onda handlingar kommer 
bara att leda till en katastrof, 
säger Agathon Rwasa. 

Han påpekar att om inte 
regeringen agerar så finns det 
en risk för att alla andra partier 
också börjar utbilda och beväp-
na sina medlemmar. Agathon 
Rwasa menar att regeringen nu 
istället måste inleda en dialog 
med sina meningsmotståndare 
för att försäkra sig om att ett 
fritt val ska kunna hållas under 
fredliga omständigheter. 

Den lokale politiske analy-
tikern Léonidas Ntahimpera 
menar att det inte finns några 
logiska skäl till varför reger-
ingspartiet CNDD-FDD skulle 
beväpna sin ungdomssektion. 

– Men istället för att förklara 
denna misstänksamma satsning 
väljer regeringen att tysta alla 
störande röster, säger Léonidas 
Ntahimpera med anledning av 
gripandet av Mbonimpa. 

Han menar att den nuvaran-
de situationen inte bådar gott 
inför valet. 

– Den spända situationen 
innebär att det finns ett hot om 
våldsamheter i samband med 
valet på samma sätt som skedde 
i Kenya 2007 och i Elfenbens-
kusten 2012, säger Ntahimpera.

Bernard Bankukira/IPS

Burundis regering anklagas för 
att beväpna partimedlemmar
Spänd situation efter att människorättsaktivist blivit arresterad 

• Fram till 2006 
rasade ett 13 år 
långt inbördes-
krig i Burundi. 
300 000 männis-
kor livet. Stabilitet 
verkade därefter vara 
inom räckhåll, men spänningar i 
samband med 2010 förnyade oron 
för inbördeskrig. 
• Hälften av Burundis befolkning 
lever under fattigdomsgränsen. 
• Konflikten i grannlandet Demo-
kratiska Republiken Kongo har gett 
rebellgrupper nytt utrymme för att 
planera attacker.

Burundi

Fattigt. Hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. 
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Valtaktik. Pierre Nkurunziza, ledare för regeringspartiet CNDD-FDD, som nu påstås beväpna sin 
ungdomsorganisation Imbonerakure som skrämseltaktik inför det stundande valet.  Bild: WOrld ecOnOmic FOrum



Hej då  
fattigdom!
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare  
och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.  
Så fungerar det inte med alla varor. Och ju fler vi blir som visar 
omtanke när vi handlar, desto fortare kan de som odlar och 
producerar våra varor lämna fattigdomen bakom sig.  
Läs mer på fairtrade.se

ALLT FLER VÄLJER DE VAROR SOM FÖRBÄTTRAR  
LEVNADSVILLKOREN FÖR ODLAREN.

Mable Matetsu, bananodlare, Ghana
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Japan Kärnkraftsolyckan i 
Fukushima startade en ny 
våg av kärnkraftsmotstånd 
i Japan och hela världen. 
Landets ledning höll dock 
länge fast vid att energifor-
men är nödvändig. Men nu 
sprider sig skepsisen även i 
maktens korridorer.

Den 11 mars 2011 drabbades tre 
av Fukushima Dai-Ichis reak-
torer av härdsmälta i samband 
med en jordbävning och tsunami. 
Hundratusentals människor som 
evakuerades kommer aldrig att 
kunna återvända hem och värl-
den kunde lägga ett nytt namn till 
listan över kärnkraftskatastrofer.

Några månader efter kata-
strofen bildades stiftelsen Japan 
renewable energy foundation, 
som arbetar för att få fram 
förnybara energikällor i Japan. 
Till ordförande utsågs svenska 
Tomas Kåberger, energiforskare 
och tidigare generaldirektör på 
Energimyndigheten. 

Under snart tre års tid har or-
ganisationen arbetat i uppförs-
backe. Visserligen finns ett stort 
folkligt stöd för avvecklingen 
av kärnkraften, men i maktens 
korridorer har det gått trögt. Nu 
tycker sig dock Tomas Kåberger 
se en öppning.

– Det är många som nu 
säger att det är omöjligt att gå 
tillbaka, nu måste vi göra något 
nytt, säger han.

Publicerade hemliga förhör
Ett tydligt exempel är en ledar-
artikel som publicerades i Japan 
Times för drygt en vecka sedan 
som menade att myten om kärn-
kraftens säkerhet nu fallit en 
gång för alla. Bakgrunden är att 
tidningen Asahi nyligen publi-
cerade tidigare hemliga förhör 
som beskriver hur mänskliga 
misstag bidrag till katastrofen 
i Fukushima. I samma veva 
har en lokal domstol i Fukui 
fattat beslut om att förbjuda en 
återstart av ett kraftverk och 
fullständigt dömt ut kärnkraf-

tens hela metodik för säkerhets-
analyser. 

Domen har fått större bety-
delse för debatten än Tomas Kå-
berger kunnat föreställa sig. När 
den tidigare premiärministern 
och kärnkraftskritikern Juni-
chiro Koizumi 
fick frågor från 
media om domen 
var svaret enkelt, 
”den säger vad 
folk redan för-
stått”.

– När en 
tidigare premi-
ärminister på det 
sättet stöder en 
modig domare 
så får det ett stöd 
i den allmänna 
debatten som 
är mycket starkare än jag hade 
trott.

En annan viktig symbol 
för attitydförändringen är att 
Koizumi, tillsammans med en 
annan tidigare premiärminister, 
bildat en kampanjorganisation 

mot kärnkraft. Båda är popu-
lära och har hög trovärdighet i 
Japan.

– Hans engagemang har 
väldigt stor betydelse i kretsar 
där man inte har något stort för-
troende för miljöorganisationer 

och aktivister i 
största allmän-
het, säger Tomas 
Kåberger.

Stor påverkan
Officiellt är 
regeringens 
hållning dock 
fortfarande att 
kärnkraften 
behövs. Men 
Tomas Kåberger 
poängterar att 
den inställningen 

för tillfället inte alls avspeglas i 
handling.

– De får skriva och säga vad 
de vill, det viktiga är vad man 
gör. Man har pratat om att 
återstarta reaktorer i några år 
nu, men faktiskt inte gjort det. 

Det är det som är det viktiga, 
säger han.

Katastrofen fick konsekven-
ser på flera håll i världen. Sedan 
den 11 mars 2011 har Tyskland 
genomfört sitt tidigare beslut 
om att avveckla kärnkraften 
helt och Schweiz har gått 
samma väg.

Att debatten i Japan inte 
kommit igång på allvar förrän 
nu förklarar Tomas Kåberger 
med att landet kännetecknas 
av en stor auktoritetstro som 
delvis stoppat upp en friare 
diskussion.

– Man lyder överordnade 
och är försiktig med att säga 
vad man tycker. Det gör att 
 beslutsfattandet går långsamt. 
Det finns en beskrivning av 
 Japans beslut som säger att 
det tar väldigt lång tid att fatta 
beslut, men när man väl fattat 
dem så genomför man dem 
snabbt och effektivt, säger 
Tomas Kåberger.

Stina Berglund
stina.berglund@etc.se

Kaos. Jordbävningen som utlöste katastrofen i Fukushima ödelade stora delar av samhället och hundratusentals människor tvingades fly.  Bild: Wally Santana/tt

Ny ton i japansk
kärnkraftsdebatt

• Alternativen till kol och 
kärnkraft är i första hand 
en utbyggnad av vindkraf-
ten, men även bioenergi 
och geotermisk energi. En 
utveckling av alternativa 
energikällor har dock stop-
pats upp av att energibola-
gen har regionala monopol 
som gör att de kan stoppa 
konkurrerande verksamheter, men en elmarknadsreform 
är på gång. ”Det går långsamt men man kommer steg för 
steg att öppna upp marknaden”, säger Tomas Kåberger.

AlternAtiven

”Det är många 
som nu säger att 
det är omöjligt 
att gå tillbaka.

Tomas Kåberger

Domstol förkastade säkerhetsanalys – förbjöd återstart av kraftverk
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NyhetsbildeN
Plats: North Dakota, USA  

Fotograf: Jill Helmuth/AP/TT

Förstörde Flera hus
n Fotot togs den 26 maj och visar hur 
en tornado slår ner på en åker innan 
den rör sig mot Watford City i North 
Dakota. På sin väg förstörde den flera 
bostäder och byggnader. Bland annat 
lyckades en grupp oljearbetare som 
uppehöll sig i det drabbade området 
fly bara sekunder innan deras läger 
förstördes. 

KraFtiga virvelvindar
n Tromb, tornado och skydrag är 
olika benämningar på kraftiga virvel-
vindar som bildar en nästan lodrätt 
stigande luftvirvel med en diameter 
på 100 meter upp till 1 kilometer 
för kraftiga tornador. I sällsynta fall 
har tromber med en diameter på 
2–4  kilometer observerats.

stor oljestat
n North Dakota är idag den andra 
mest oljeproducerande staten i USA. 
Tack vare lyckad lobbying har även 
den kritiserade gruvmetoden fracking 
förblivit ett självklart inslag på North 
Dakotas olje- och gasfält. 

291
• Så många oljeläckor undvek North 
Dakotas politiker att underrätta 
allmänheten om under förra året – 
något de fick hård kritik för. Totalt ska 
ca 750 incidenter ha inträffat och 
2 200 tunnor olja spillts. Bristen på 
information oroar invånare i en stat 
vars oljeutvinning ökar.
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n En stor flora- och faunarestau-
rering i ena änden av de skotska 
högländerna visar vad som skulle 
kunna hända om vi tog oss an 
friherrarna.

M
aktens förmåga att 
motsätta sig föränd-
ring: det är det som 
kännetecknar den tid 
vi lever i. Moraliskt 

utblottad, i vanrykte, allmänt avskydd? 
Det är inga problem: vare sig det rör sig 
om nyliberal ekonomi, skatte-
flykt, koleldning, jordbruks-
stöd eller det brittiska 
överhuset så lyckas det 
skeva systemet tassa 
vidare. Lagligt sett 
upphörde feodalis-
men i Skottland år 
2004. Detta är i sig 
ett fängslande faktum. 
Men nästan ingenting har 
förändrats. Nationen som 
har den högsta koncentrationen 
av markägande i den rika världen är ännu 
efter 15 års självstyre lika ojämlik som 
någonsin tidigare.

Den tradition av vördnad som den 
brittiska landsbygden lider av är som 
allra starkast i de skotska högländerna. 
Det är nästan ingen som – av rädsla för 
de verkliga eller inbillade följderna – törs 
utmana de aristokrater, oligarker, bank-
män och schejker som äger en så stor del 
av vår nation. De styrande i Skottland gör 
storvulna uttalanden om jordreformer 
och kysser sedan den friherrliga stöveln. 
Väldiga egendomar förblir obeskattade 
och knapphändigt reglerade.

Man börjar få grEpp om problemet när 
man försöker ta reda på vem det är som 
äger dem. Femtio procent av den privata 

marken i Skottland ligger i händerna 
på 432 personer. Men vilka är 

de? Många stora egendomar 
står på påhittade företag i 
Karibien. När den skotske 
ministern Fergus Ewing 
konfronterades med detta 
hävdade han att det skulle 

kunna ha ”en negativ effekt 
på investeringarna” om man 

med lagstiftningens hjälp skulle 
tvinga markägare att registrera 

sina egendomar i länder som inte är 
skatteparadis. William Wallace rider igen.

De skotska rådjursjaktegendomarna 
och riphedarna gynnas, även om de inte 

är jordbruksmark, av de häpnadsväck-
ande fördelar som lantbrukarna får. De 
är undantagna från skatt på inkomst 
av kapital, arvsskatt och företagsskatt. 
Markägare försöker rättfärdiga att de 
har Storbritannien i sitt grepp genom 
att framställa sig själva som företagare. 
Country Landowners’ Association har 
bytt namn till Country Land 
and Business Association. 
Varför betalar de då inte 
företagsskatt på marken? För 
att tala med Andy Wightman, 
som skrivit The Poor Had No 
Lawyers: Skatte undantagen 
gör att markpriserna ökar 
kraftigt, vilket gör att samfäl-
ligheter inte har möjlighet att 
köpa mark.

TroTs aTT egendomarna 
inbringar så gott som ingenting 
till statskassan och inte bedri-
ver mycket till lantbruk får de 
miljontals brittiska pund i understöd. Det 
nya system med grundersättning som de 
styrande i Skottland håller på att införa 
skulle kunna göra den här orättvisan ännu 
värre. Wightman har räknat ut att emiren 
av Dubai kan få 439 000 brittiska pund för 
den egendom han har i Wester Ross; her-
tigen av Westminster skulle kunna utöka 

sin förmögenhet med 764 000 brittiska 
pund om året och hertigen av Roxburgh 
kan göra detsamma med 950 000 brittiska 
pund.

DE soM ägEr de stora egendomarna hål-
ler med hjälp av lagstiftarna och skattebe-
talarna på att slita sönder nationens väv. 

I många delar av landet ser 
bergen ut att ha blivit kamou-
flerade till skydd mot en mili-
tär attack då de blivit fläckvis 
svedjade i samband med 
ripjakt. Det är förbluffande att 
folk fortfarande på 2000-talet 
får lov att svedja bergsslutt-
ningar – förstöra växtligheten, 
grilla djurlivet, få kolet att 
gå upp i rök och orsaka ett 
sepiafärgat och gråfläckigt 
jordeksem – i något syfte över 
huvud taget och än mindre 
för att skjuta ner högland-
skycklingar. På de platser där 

man inte svedjar bergen i jakt på ripor är 
marken totalt sönderbetad av övertaliga 
rådjur, som bibehålls i täta populationer 
för att de bankmän som vaggar fram över 
hedarna iförda tweedpantalonger ska ha 
en chans att skjuta något.

Balmoral kastar sin skugga över 
nationen. Dess extrema och destruktiva 

George Monbiot 
– återkommande  

kolumnist  
i Dagens ETC.

KRÖNIKA

GeorGe 
Monbiot
född: 1963
bor: Oxford, England
gör: Miljöaktivist, 
författare, journalist 
och kolumnist i 
The Guardian. Kom 
nyligen ut med boken 
Feral: Searching for 
enchantment on the 
frontiers of rewilding.

FAKTA

Skottland som har den högsta koncentrationen 
av markägande i den rika världen är ännu efter 

15 års självstyre lika ojämlik som någonsin tidigare.



Befria Skottland från   dess feodala markägare

21Måndag 2 juni 2014

styrning – röjning, svedjning, överbetning 
– under överinseende av prins Philip, 
ordförande emeritus för Världsnatur-
fonden, härmas av de andra markägarna. 
Det är inte mycket som har förändrats 
där sedan Victoria och Albert tog till sig 
en surrogatversion av den klädsel och de 
sedvänjor som tillhörde den befolkning 
som man precis hade röjt området från. 
”Balmoralen” kan jämföras med att 
Marie Antoinette klädde ut sig till mjölk-
piga medan Frankrikes befolkning svalt, 
men sådan är nu en gång den brittiska 
vördnadskultur som vi blundar för. I dag 
blandar de tartanmönster med de edvar-
dianska godsägarnas maskeraddräkter till 
åminnelse av förra gången Storbritannien 
var så här ojämlikt.

TroTs den här inlåsningen ser vi om inte 
en högländsk vår så åtminstone början till 
en förändring: på ena sidan har jag här i 
Boat of Garten den kala, svarta eländig-
het som är Monadhliathbergen, på den 
andra har jag den stora flora- och fauna-
restaurering förvildning som snabbt och 
stilla sprider sig i den nordvästra änden 
av Cairngorms nationalpark. På 100 000 
hektar försöker den brittiska föreningen 
för fågelskydd [Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB)], den brit-
tiska skogsstyrelsen och National Trust 

and Wildland Ltd (som ägs av den danske 
textilbiljonären Anders Holch Povlsen) 
vända förstörelsen, minska rådjursstam-
men till ett rimligt antal och se till att 
det åter växer träd på bergsslutt-
ningarna. På Povlsons mark har 
skogsarealen fördubblats (till 
1 400 hektar) sedan år 2006 bara 
genom att man kontrollerat 
rådjurens utbredning. Det är 
förvisso inte en jordreform, men 
det är det bästa man kan åstad-
komma med dagens ödesdigra 
modell för ägande i Skottland.

JusT nu lyses skogen upp 
av fågelsång. Här och där 
väntar man sig då man tittar 
ut över de små sjöarna, som 
omges av våtmarker och 
växande tallar, nästan 
att få se en älg dyka upp 
mellan träden. Träden 
sprider sig blixtsnabbt 
över de nakna bergsslutt-
ningarna: i Glenmore har 
jag råkat på ungtallar, 
-björkar och -rönnar som 
växer på 800 meters höjd. 
Folk pratar redan om att 
plantera ut lodjur här de 
närmaste 20 åren.

Fiskgjusen återvänder till sjöarna och 
skogen i den här delen av parken, och vi 
kan därav dra slutsatsen att ekoturismen, 

som gör att inkomster och arbets-
tillfällen fördelas över landets 

ekonomi, har mycket stor 
potential. Kontrasten mot 
de rensopade riphedarna 
i östra änden av national-
parken – som knappast 
ger tillfälle till arbete för 
någon, som gör att väl-
ståndet koncentreras till 

skatteparadis och 
där det föga 

förvå-
nande 

näs-

tan inte finns några rovfåglar alls – kunde 
inte vara mer slående.

Det råder inte bot på de andra orättvi-
sorna, men det är en början på att komma 
till rätta med flera hundra års fysisk 
förstörelse. Om jag hade bott här så skulle 
jag rösta ja i september när Skottland 
röstar om sin självständighet.  Det erbju-
der en möjlighet att göra något nytt, och 
jag hoppas innerligt – trots allt som talar 
för motsatsen – att en oberoende skotsk 
regering kommer att ta vara på den.

den bör lisTa alla de markägare som fak-
tiskt bidrar till nationen, kräva in de skat-
ter som Westminster vägrar att ta upp, se 
till att det bara är jordbrukare som får 
understöd och sätta ett tak på 30 000 brit-
tiska pund per skalle, förbjuda svedjning, 
kontrollera rådjursstammen och göra 

Skottland till ett land där man faktiskt 
kan se återhämtningens gröna skott. 

På fredag publicerar Land Reform 
Review Group, som de styrande i 
Holyrood tillsatt, sin rapport, och 
det troliga är att resultaten är förö-
dande. Kommer Skottland äntligen 

att resa sig?
George Monbiot

Översättning: Hanna Hannes Hård
Kolumnen är tidigare  

publicerad i Guardian
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ingress På måndag nästa 
vecka är det premiär för 
Sommarlov i SVT. Temat för  
i år: nyfiken på världen. Rijal 
Mbamba gjorde program
ledardebut förra året och är 
med även denna säsong.  

Vad kommer vi att få se under 
säsongens Sommarlov?
– Vi försöker komma med 

något nytt varje år. Nu kom-
mer vi att resa runt till olika 
ställen i världen för att 
utforska och upp-
täcka olika saker 
som händer, säger 
Rijal Mbamba.

Hur då resa, 
berätta 
mer. 
– Jag 

gillar att 
hålla 
lite 
på 

hemligheter så det vill jag inte 
berätta. Men det finns många 
olika sätt att resa på…

Vilken funktion tror du att program-
met fyller för barnen som tittar?
– Folk vet att vi finns i tv:n 

varje dag. I och med årets tema 
tror jag att tittarna kan lära sig 
mycket om sig själva. I Malmö, 
som vi sänder från, finns det 
mängder av människor från 
olika kulturer. Vissa är födda 
och uppväxta här, men kanske 

ändå har sidor som sällan 
bejakas. Dessa sidor 

tror jag att man 
kan dra extrem 
nytta av om de 
får komma fram.
Vad innebär det för 

dig att få vara med 
och leda programmet?
– Det är jättekul 

och jag lär mig 
otroligt 

mycket 
från 
bar-
nen 
som 

är på plats. Ofta tänker ju folk 
att man är färdigutvecklad i 
vuxen ålder, men jag känner att 
jag utvecklas av att umgås med 
kidsen. Framför allt vad gäller 
nyfikenheten. Det går att lära 
sig något från alla, varje män-
niska har erfarenheter som du 
kanske inte tänker på.

Det här är andra året som du gör 
Sommarlov. 
– Det känns bra i år, jag kän-

ner mig förberedd. I och med 

det kan jag nog ta ut svängarna 
ännu mer och vara kreativ med 
gruppen. Vi är väldigt olika, så 
det kommer vara roligt att se 
vad alla kan bidra med.

Vem kommer du att vara i grup-
pen?
– Jag kommer att bidra med 

min personlighet, glädje och 
mitt stora intresse för olika 
språk. Att hitta så mycket 
språklig fakta som möjligt 
blir min uppgift. Officiellt 

brukar jag säga att jag pratar 
fyra språk: engelska, swahili, 
svenska och mandarin. Men 
jag pluggar många andra 
också.

Vad är det bästa med att jobba 
med barnprogram?
– Det är att jag som 25-åring 

fortfarande kan känna mig glad 
över småsaker, se värdet i det 
lilla. Som att sitta och måla eller 
pyssla. Jag har lärt mig gång 
på gång att inte tappa det där 
barnasinnet, och kan kalla mig 
själv ung så länge jag är kvar i 
det tillståndet.

Du har ju varit engagerad i Musik-
hjälpen också. Brinner du för några 
särskilda frågor?
– Jag vill hjälpa människor, 

men det finns ju många olika 
sätt att göra det på. Jag tror 
att empowerment är väldigt 
viktigt, att man kan få män-
niskor att inse att de kan skapa 
sina egna möjligheter. Folk bör 
organisera sig själva och inte 
vänta på att andra ska ge dem 
lösningar.

Sam Linderoth

RIJAL MBAMBA VISAR  
BARNEN HELA VARLDEN

”I Malmö, som 
vi sänder från, 
finns det mäng-

der av människor 
från olika  
kulturer.

nyfikna på världen. Rijal Mbamba, Malin Olsson och Alex Hermansson är programledare i Sommarlov i SVT.  bild: Johan Paulin/SVT

• Namn: Rijal Mbamba
• Ålder: 25
• Bor: Helsingborg
• Aktuell: Som programledare för 
Sommarlov. Har tidigare arbetat 
med Musikhjälpen och är tvåfal-
dig svensk mästare i Poetry slam.
• Sommarlov sänds i SVT Barn-
kanalen från 9 juni till 15 augusti. 
Programmet visas hela veckan 
och direktsänder inför publik 
vid Scaniabadet i Malmö varje 
vardag.
• Övriga programledare är Alex 
Hermansson och Malin Olsson.

rijal mbamba
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HISTORIA På EU-stiftelsen 
Europeanas hemsida digi-
taliseras det europeiska 
kulturarvet. Nu vill man få 
svenskarna att bidra till den 
digitala samlingen. I som-
mar besöker stiftelsen Sve-
rige med en turné i landet.

På stiftelsen Europeanas hem-
sida finns allt från filmer av Jan 
Troell till bilder av Ales stenar, 
musik av Mozart och fotogra-
fier på allehanda folkdräkter. 
Materialet är tillgängligt för 
vem som helst, och det är fritt 
för alla att bidra till hemsidan 
så länge inte upphovsrätten 
hindrar det. Sidan är en satsning 
från EU, med målet att digitali-
sera det europeiska kulturarvet. 
I sommar kommer stiftelsen till 
Sverige.

– Kunskapen om hemsidan är 

väldigt liten än så länge. Det är 
främst institutioner som har lad-
dat upp material, men det finns 
ju möjligheter för allmänheten 
att göra det också, säger Lena 
Calderon, kommunikatör på 
Riksantikvarieämbetet.

Sommarturné med start i Umeå
De är med och organiserar 
satsningen i Sverige, tillsam-
mans med svenska Wikimedia. 
Nu ska medvetenheten om 
portalen öka. Det blir en som-
marturné i landet, med start i 
kulturhuvudstaden Umeå den 
24 maj. I varje stad kommer 
det att hållas workshops och en 
fototävling där alla som vill får 
vara med. Meningen är att del-
tagarna ska plocka en gammal 
bild från Europeanas hemsida 
– till exempel en plats, byggnad 
eller staty. Sedan tar de ett nytt 
fotografi på samma objekt. 

Under hashtagen #dåochnu kan 
de dela med sig av sina alster på 
Instagram. En del av bilderna 
kommer dessutom att visas upp 
på Västerbottens museum och 
en vinnare kommer att utses av 
en jury, bland annat bestående 

av de prisbelönta fotograferna 
Karl Melander och Joachim 
Lundgren. Deltagarna hjälper 
också till att föreviga kultur-
arvet - fotografierna laddas 
naturligtvis upp på Europeanas 
hemsida.

”En rikare bild”
– Vi är glada över att svensk-
arna kommer att utforska, dela 
och bidra till Europeana och 
de miljontals kulturskatter 
som erbjuds online. På så vis 
kan vi bygga en rikare bild av 
Sveriges historiska byggnader 
och monument. Dessa kan 
delas med resten av Europa och 
finnas tillgänglig för morgon-
dagens generationer, det är ett 
fantastiskt sätt att bli inspirerad 
av Europas kulturella histo-
ria, säger Jill Cousins, chef för 
Europeana.

Sam Linderoth

kulturarv laddas  
upp på Eu-HEMsIda

”Vi är glada över 
att svenskarna 

kommer att 
utforska, dela 
och bidra till 
 Europeana.

Jill Cousins

33 miljoner objekt
• Europeana sammanför 
digitaliserat innehåll 
från Europas gallerier, 
bibliotek, muséer, arkiv 
och audiovisuella kol-
lektioner. För närvarande 
ger Europeana tillgång 
till mer än 33 miljoner 
böcker, filmer, målningar, 
museiobjekt och annat. 
Innehållet kommer från 
samtliga medlemsländer 
i EU.
• Sverige är i dag femte 
bäst i Europa på att 
digitalisera sin kultur. 
Hittills har Sverige laddat 
upp mer än 2,5 miljoner 
bilder, skrifter, filmer 
och ljudinspelningar till 
Europeana. 
• Turnén startar den 24 
maj i Umeå, Europas 
kulturhuvudstad 2014, 
och fortsätter sedan till 
Kalmar (7 juni), Lund 
(14 juni), Göteborg (23 
augusti) och Stockholm 
(30 augusti).

EuropEana

På Europeanas hemsida 
finns redan tusentals 
bilder från andra delar 
av världen. Bland annat 
denna på vetenskaps-
mannen Charles Darwin. 
 Bild: Karl Klietsch

ales stenaR. Skåne, 1998.  Bild: Bengt a lundBerg

Kvinna i folKdRäKt. 
Handkolorerad bild från 1880.  

Umeå. 1930.  Bild: oKändKiRUna. 1920.  Bild: c. o. lundBerg
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Johnny Depp  
spelar Houdini
n Den store Hollywood-skå-
disen tar sig nu an den okända 
historien om Harry Houdini. 
Johnny Depp har tar sig an 
rollen efter många långa turer. 
Filmen beskrivs som en bland-
ning av Sherlock Holmes och 
Indiana Jones. Berättelsen fo-
kuserar på mästarillusionistens 
mindre kända extrajobb som 
brittisk spion och som hjälpreda 
åt Secret Service. Senare i år ska 
Johnny Depp också göra gang-
sterthrillern Black Mass, uppföl-
jarna Pirates of the Caribbean 5 
och Alice i Underlandet 2.

”Den konstigaste 
och gubbsjukaste 

musikvideon 
jag sett.

Så skriver en av många twittrare 
som reagerat på den finske house-
producenten Heikki L:s nya video 
You don’t want love. I videon, där 
Per Gessle sjunger, medverkar en 
ung kvinna och kameran gör flera 

inzoomningar på hennes rumpa och 
bröst. Hon byter också trosor flera 

gånger i filmen, som även gör 
tydlig produktreklam för Sony. 

16
… stolar och en soffa har fått ny kläd-
nad av textildesignern Gunila Axén i 
utställningen Människan som fåtölj 
som nu visas på GKF galleri i Visby. 
Alla möbler är inköpta på Blocket. 
Tanken är att besökaren ska få en 
känsla för hur enkelt det är att klä om 
begagnade möbler. 

Bild från musikvideon.
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AidA PAridAd

N
är jag gick i mellanstadiet fick jag en rejäl 
dos av ångest inför vart världen var på väg. 
Min tre år äldre storasyster, som var min 
idol och den smartaste jag kände, sa att 
det var oansvarigt att låta fler barn växa 

upp i en värld som mänskligheten inte tog ansvar för. 
Hon förklarade att majoriteten av alla var idioter som såg 
på medan allt gick åt helvete och att det var för få som 
kämpade för något bra här i världen. Min syster var väl 
en ovanligt bekymrad tonåring, men det här var också 
under 90-talets deppigaste år, när föräldrar pratade om 
”dåliga tider” och rasisters klädstil var populär i skolan. 
När 90-talet och rasistmodet var förbi avtog min ångest 
en aning. Jag trodde inte att det någonsin skulle kunna bli 
så illa igen. Men det blev värre. 

I skrIvande stund betraktar jag ett valresultat som inte 
bara visar på en ökad och normaliserad rasism i vårt land, 
utan framförallt och ännu värre, en förödande likgiltighet 
inför det. Hälften av alla röstberättigade struntar i att 
rösta, i ett val som direkt påverkar vilka som får makt 
över oss genom att representera vårt land i EU-parla-
mentet. Oavsett vad en har för tilltro till EU som projekt, 
så är det en makt som är reell. Efter alla kampanjer om 
rasisters och fascisters framväxt i europeiska kristider, 
hur kan varannan svensk inte rösta? 

det får mIg att tänka på den dagen. Jag tänker på det 
vi systrar sa till varandra och inser att vi hade en politisk 
diskussion utan att jag visste om det. Jag inser också att 
min syster var den enda jag hade sådana samtal med, 
ingen av mina kompisar gav uttryck för en sådan oro. 
Kanske för att alla mina barndomsvänner var vita. Kan-
ske för att de aldrig upplevde hotet på samma sätt, för det 
var aldrig riktat mot dem. Jag tänker på det här när jag 
försöker förstå de 51 tysta procenten, vad krävs för att de 
ska höja sina röster? Är det folk som är tysta så länge de 
själva inte är föremål för hotet? Det finns en återkom-
mande känsla av ensamhet, som jag och min syster hade 
som barn och som följt med genom livet. Det är en känsla 
jag fått på arbetsplatser, i skolmiljöer och i sociala sam-
manhang bland vita personer. När det pratas om rasism, 
Sverigedemokrater och våldsamma nazister som vräker 
fram, kommer känslan av att de har mer distans till ång-
esten, hotet är inte lika påtagligt för den berör dem inte 
direkt. 

vId sådana tIllfällen känner jag mig som det  
där barnet, som just insett hur ensamt det är i världen. 
Jag minns att jag fylldes av panik den dagen min syster 
förklarade för mig att världen i princip var ett brin-
nande helvete, att vi kanske inte borde skaffa egna barn 
när vi blir stora, för vi skulle aldrig kunna beskydda 
dem mot all skit. Det kändes som att vi tillhörde den 
sista generationen. Men den otroligt mörka bilden av 
mänskligheten min syster och ganska snart även jag 
hade, var mer än bara deprimerande, den hjälpte oss 
också att förstå allvaret i situationen. Vi hade de här 
samtalen för att vi var tvungna till det, för att vi kände 
av det hot som riktades mot oss, men också för att vi 
förstod att hemska saker sker för att människor låter 

dem ske. Och min syster lärde mig inte bara att 
världen var skit, hon lärde mig också att 
det var livsviktigt att kämpa för det som är 
bra. Alltid.

vI växte upp och insåg att så länge vi 
själva tar ansvar för vad vi gör av vår 
värld så är det både relevant och viktigt 
med kommande generationer. Idag 
är jag en stolt och lycklig moster till 
min systers älskade barn, som jag vill 
beskydda mot världens alla sverigede-

mokrater och annat skräp. Jag 
ska göra allt jag kan för att 

det barnet ska slippa 
känna en ångest 

över var mänsklig-
heten är på väg 
och slippa känna 
det hot som jag 
känner nu. Men 
jag kommer 
också förklara 
att så länge det 
finns något att 
kämpa för så 
måste vi fortsätta 

kämpa. Kampen 
fortsätter. 

aida paridad är  
kriminolog  

och journalist

Är folk tysta så länge de 
inte är föremål för hotet?

Bäst Just nu
• Satirkampanjen Äkta mode-
raterna, fruktansvärt relevant 
och väldigt kul. Också spän-
nande att de blev anmälda 
för förtal då hela kampanjen 
gick ut på att ordagrant 
citera Fredrik Reinfeldt. 

sämst Just nu
• Varenda röstberättigad 
invånare som inte röstade  
bort rasismen. 

Jag ska göra  
allt jag kan för  
att det barnet  

ska slippa  
känna ångest.

BILD: KIm BeIjar



Nej vi har inga uppsägningsavgifter eller uppsägningstider. 
Du kan byta när du vill. Vi räknar nämligen med att du gillar 

ETC Mobil och att du kommer vara nöjd med vår service. Och vi tvingar inte på dig någon ny telefon i abonnemanget. 
Vill du skaffa det kan du givetvis köpa den av oss direkt, men det är inget tvång med bindningstid eller gömda avgifter. 
ETC Mobil är tre bra abonnemang helt enkelt. För att göra din mobiltelefon mer klimatren.

GÖR DIN MOBIL 
KLIMATREN!
Alla använder vi mobiltelefoner för att det är 
praktiskt och enkelt. Men en smartphone har en 
klimatskuld som få känner till. Din uppkopplade mobil 
använder lika mycket energi som ett kylskåp totalt. 
Därför har vi tagit fram ETC mobil, ett sätt att göra 
även mobiltelefoni klimatren.

För varje månad går nämligen 20 kr till nya solceller i ETCs 
solcellsparker. Månad för månad växer parken och efter två år är din 
mobiltelefon helt ren. Och sen fortsätter du göra ren el 40 år framåt. 

Är det verkligen så enkelt?
Ja! Mobiltelefonins del i klimathotet är framförallt användandet. 

Internet drivs idag av kol och gaskraft i första hand. Varje ny ren 
elproduktion minskar förstörelsen. Därför är det viktigt att din mobil 
klimatneutraliseras. Solceller är den enklaste lösningen då den inte 
bara gör mobilen ren idag. den tillför också mer ren el för framtiden.

Vårt mobilabonnemang är utan krångel. Vi är inte billigare än 
konkurrenter, men heller inte dyrare. Trots att vi klimatkompenserar 
och lägger all vinst på nya solceller.

Vi sänder via Telenors nät, ett av landets största.
Nu erbjuder vi tre abonnemang för alla.

VAD ÄR DÅ HAKEN? DET FINSTILTA? 

BYT TILL 
ETC MOBIL
etcmobil.se
etcmobil@etc.se
Kundtjänst 08-40808454

Det här är ett abonnemang för dig som norma-
lanvänder din smartphone. Det bästa abonne-
manget för dig som inte jobbar med mobilen 
hela tiden och inte kopplar upp datorn via 
mobilen. 20 kr av månadsavgiften går direkt till 
utbyggnad av solceller.

Månadsavgift 139 kr. Öppningsavgift 0,79 kr. 
Minuttaxa eget nät 0,49 kr. 
Minuttaxa fast- och andra nät 0,49 kr. SMS 0,49 kr. 
Surfpaket om 2GB* (3Mbit/s) 0 kr. 
Samtal till andra ETC Mobil användare 0 kr.

*Om ditt användande överstiger den datamängd som ingår i ditt 
abbonemang så sänks hastigheten till 386Kbit. För att uppgradera 
till ett större surfpaket besök etcmobil.se

Det här är ett abonnemang för dig som 
behöver surfa regelbundet och prata mycket. 
20 kr av månadsavgiften går direkt till utbygg-
nad av solceller. 

Månadsavgift 299 kr. Fritt per månad* 3000 min samtal, 
3000 sms, 3000 mms, 2GB surf** (3Mbit/s).
Samtal till andra ETC Mobil användare 0 kr. 

* Om ditt användande överstiger antal samtal/sms som ingår i 
ditt abbonemang gäller samma priser som ETC BAS.
** Om ditt användande överstiger den datamängd som ingår i ditt 
abbonemang så sänks hastigheten till 386Kbit. För att 
uppgradera till ett större surfpaket besök etcmobil.se

ETC BAS ETC NORMAL
Det här är ett abonnemang som ger dig hela 
15 gigabyte surf, fria samtal och SMS. Perfekt 
för dig som pendlar och använder telefonen 
mycket. 20 kr av månadsavgiften går direkt till 
utbyggnad av solceller.  

Månadsavgift 499 kr. Fritt per månad* 3000 min samtal, 
3000 sms, 3000 mms, 15GB surf** (16Mbit/s).
Samtal till andra ETC Mobil användare 0 kr. 

* Om ditt användande överstiger antal samtal/sms som ingår i ditt 
abbonemang gäller samma priser som ETC BAS.
** Om ditt användande överstiger den datamängd som ingår i ditt 
abbonemang så sänks hastigheten till 386Kbit. För att uppgradera 
till ett större surfpaket besök etcmobil.se

ETC TOKSURF
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Hämtad ur boken Järnrör inte min kompis (Leopard förlag). 

Sudoku
Lösning M

ellan

Lösning Svår

oVIkTIGT  
VETANdE

Har vi missat några oviktiga saker som har hänt i veckan?
Hör gärna av dig med tips till dagens@etc.se 

KLART JAG VILL PRENUMERERA!
DAGENS ETC ÄR DEN NYA DAGSTIDNINGEN I SVERIGE.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON   MEJL

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

ETC
BETALAR 
PORTOT

Ja, jag vill prenumerera på Dagstidningen ETC för 199 kronor i månaden.

 Jag väljer autogiro         Jag väljer faktura      Helår      Halvår      Kvartal

Det hawaiianska alfabetet 
innehåller bara tolv bokstäver

Historiens kortaste krig 
 utspelaDes mellan englanD 
ocH ZanZibar 1896. ZanZibar 

 kapituleraDe efter 38 minuter.

HMS George. 
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I Arizona i USA 
är det olagligt  
att jaga kameler.
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Kommentarer 
från facebooK

Gör som ÖVER 29 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa

Lesbisk sexterapi  
för män
n Att inte få orgasm är 
ungefär som att gå runt 
med lågt blodsocker. Du blir 
tjurig, trött och hängig. Så 
jävla onödigt. ”Om ni inte 
vill bli helt utkonkurrerade 
råder jag alla snubbar 
att lära sig ligga lite mer 
lesbiskt”, skriver Maria 
Sveland i sin krönika.

Fredrik Gradin 
Eller så tar alla ansvar för sin egen orgasm! Är det inte ett för-
legat synsätt att orgasmen är något som mannen skall ”ge” 
kvinnan? Att som Sveland skuldbelägga sin sexualpartner för 
sin uteblivna orgasm är nog föga produktivt.

Ingela Rundström
Två personer har sex men var och en tänker på sig? Finns det 
något mer alienerat? Två personer har sex och båda ger den 
andre en orgasm finns det något skönare?

Anne-Marie Newbranch
Tråkigt att krönikören haft sånt uselt heterosex tidigare. Hen 
skulle bara veta hur de bra männen är. Det var min första 
tanke när jag läste. Min andra tanke var att om detta varit 
en man som skrev så här om kvinnors usla prestationer i 
sängen så skulle det bli ramaskri och nätlynchning. Nån 
mer sexistisk och subjektiv text får man leta efter.

Mariah Carneby
Anna Marie newbranch, varför använder du dej av hen för att 
benämna en person som det tydligt förekommer är en Hon?
 
Anne-Marie Newbranch  
Har kön betydelse helt plötsligt nu? Trodde vi hade kommit 
längre än så?

Jenny Alexis
Mytbildning om lesbiskt himmelrike.. Jag råder alla männis-
kor att hitta en annan människa som är osjälvisk i sänghal-
men. That’s all you need!

Kim Böndergaard Enligt Ola kommer det ju även en till män 
för att dölja männens doft. Det är väl som vanlig deo att 
vissa tycker att den doften är jobbig och då är det väl bra att 
det finns sätt att underlätta det för de som tycker att det är 
jobbigt?

Lina Persdotter Isaksson 
Helt seriöst nu. Jag är barnmorska. Undersöker både mäns 
och kvinnors kön dagligen på jobbet. Mycket mycket få luktar 
någonting öht. De som gör det har infektion och får medicin. 
Har en infektion och luktar illa pga det är jag mycket mycket 
tveksam till att deo skulle göra saken bättre.

Kim Böndergaard
Eller så är vi trötta på generaliseringar och en oförmåga att 
istället för att skriva skit om det andra könet faktiskt jobbar 
tillsammans för att göra samhället jämställt?

Stina Stint
På vilket sätt motverkar de siffror som presenteras i artikeln 
att vi ”jobbar tillsammans” för jämställdhet? Eller tror du att 
sveland hittat på att det är så här?.
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 SVT2
05.05 24 Vision
05.30 Rapport
08.10 Leva som amish
09.00 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Postbåten
16.35 Gudstjänst
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Naturens drivkrafter
18.50 Ambulansbåten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Lögnen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fotbollskväll
22.45 Krigsduvor
23.00 Moderna spökhistorier
23.11 Moderna spökhistorier
23.22 Moderna spökhistorier
23.33 Moderna spökhistorier
23.45 Agenda
00.30 Kortfilmsklubben - tyska

Boris vill till varje pris ha sin äldre 
brors gillande. Brodern är nynazist 
och nu tänker han sätta Boris på prov.

00.50 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Västerbottensnytt
01.15 ABC
01.25 24 Vision
01.30 Rapport
01.35 Sydnytt
01.45 Värmlandsnytt
01.55 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Nordnytt
02.15 Mittnytt
02.25 24 Vision
02.30 Rapport
02.35 Gävledala
02.45 Tvärsnytt
02.55 24 Vision

 KANAL 5
06.00 Joey
06.20 Kära Susan
06.45 Frasier
07.10 Christine

Christine anstränger sig för att göra 
ett gott intryck Ritchies nya skola. Då 
upptäcker hon att en pappa till en 
annan elev är en gammal fiende från 
hennes egen skoltid. Barb försöker 
hjälpa nya Christine att vara kaxigare.

07.35 Happy endings
08.30 America’s funniest 
 home videos
08.55 Grey’s anatomy
09.50 Private practice
10.45 Sjunde himlen
11.40 Desperate housewives
12.35 Extreme couponing
13.05 Ellen DeGeneres show
14.00 Real housewives 
15.00 Familjen Kardashian

Amerikansk realityserie från 2013. 
Kim inser att det nya huset inte 
kommer att vara klart när bebisen 
kommer och försöker hitta ett hus 
att hyra. Mamma Kris vill att hon ska 
flytta hem igen så att hon får hjälpa 
till när bebisen kommer, men Kim 
tvekar. 1/6.

16.00 Private practice
17.00 Grey’s anatomy
18.00 Vänner
18.30 Vänner
19.00 The Big bang theory
19.30 The Big bang theory
20.00 Ullared
21.00 CSI
21.55 Law & order: Special 
 victims unit
22.55 The Big bang theory
23.25 The Big bang theory
23.55 Criminal minds
00.50 2 1/2 män
01.15 2 1/2 män
01.45 CSI Miami
02.45 Ett fall för Dalzie

Dalziel och Pascoe utreder mordet 
på en domare som, trots att han var 
gift, var homosexuell. Domarens fru 
är politiker och polisen misstänker att 
det kan ha med mordet att göra.

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Sportspegeln
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Här är ditt liv
11.30 Sportspegeln
12.00 Landet runt
12.45 Sverige
13.15 Den mänskliga 
 skyltdockan
14.05 UR
14.10 Strategier för 
 läsförståele
15.10 Radiohjälpen: Clowner 
 i Burma
15.15 Spöke på semester

Svensk komedi från 1951. Amanu-
ens Borgkrona får genom stock-
holmsadvokaten Målbrott reda på 
att han är arvtagare till släktgodset 
Skumborg. Men Målbrott har inte 
rent mjöl i påsen och när slottets 
spöken också lägger sig i affären 
blir det riktigt invecklat.

16.30 Gomorron Sverige 
17.00 Engelska Antikrunda
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Allergierna ökar
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Djursjukhuset
20.30 Trädgårdsmåndag
21.00 Arvingarna
22.00 Prey
22.45 Enlightened

Amy har bistra tider på kontoret. 
Dougie har rapporterat till perso-
nalavdelningen att Amy inte sköter 
sitt jobb. Amy blir desperat och 
söker hjälp hos Krista.

23.15 Rapport
23.20 Dox: Den ostoppbara
 - historien om Lance 
 Armstrong
01.00 Kulturnyheterna
01.15 Engelska Antikrundan
02.05 Från pärleport till 
 rock n’ roll

 TV3
06.00 Top model
06.55 Nanny
07.25 Alla älskar Raymond
07.55 Jims värld
08.25 Lyxfällan
09.20 Våra bästa år
10.10 The real housewives
11.00 How I met your mother
11.30 How I met your mother
12.00 Masterchef USA
13.00 Project runway
14.00 Undercover Boss USA
15.00 Project runway all stars

Amerikansk realityserie från 2012. 
Alla tretton deltagare får bevisa vad 
de lärt sig sedan sist och klä model-
lerna i sina bästa kreationer.

16.00 Top model
17.00 The real housewives
18.00 Masterchef USA
19.00 How I met your mother
19.30 How I met your mother
20.00 Million dollar list
21.00 Hell’s kitchen
22.00 Project runway all
23.00 Sex and the city
23.35 Sex and the city
00.10 The real housewives
01.10 Million dollar list
02.05 Navy CIS
02.55 Extrema mammor: 
 Discomammor

Brittisk dokumentär från 2011. I Stor-
britanniens dansvärld är streetdans 
den nyaste trenden. Här följs tre 
entusiastiska mammor, vars döttrar 
snart ska delta i en danstävling. Vid 
dessa evenemang utför deltagarna 
snabba dansrutiner, men först förses 
de med häpnadsväckande utstyrs-
lar och smink. Flickorna bedöms 
utifrån olika kriterier: sina kläder, sitt 
utseende och sina dansuppvisningar. 
Vid sidan av scenen står deltagarnas 
mammor och skriker ut glädjetjut. Hur 
ambitiös tillåts en mor att vara, innan 
hon framstår som knäpp, hård och 
krävande?.

04.50 Rachael Ray
05.35 Nanny

 TV4
04.10 Hem till gården
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Holby city
14.00 Världens strängaste 
 föräldrar - Danmark
15.00 House
15.55 Hela England bakar
17.00 Äntligen hemma

17.55 112 - på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Timells skärgårdskök

Svensk matlagningsserie från 2014. 
Säsong 1. Avsnitt 7 av 8. Bröderna 
gästas av Melker Andersson. Han 
visar dem hur man pocherar flera ägg 
samtidigt, röker fisk på grillen och hur 
mycket salt som ska användas. På 
meny står pockerat lantägg med kan-
tareller, rökt röding och hallonstrutar. 
Programledare: Martin Timell, Anders 
Timell. Även 8/6 i TV4.

21.00 Korrarna
22.00 Nyheterna
22.05 Nyheterna med ekonomi
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Brottskod: försvunnen
00.00 Musketörerna
01.05 House
02.00 Medium
03.30 Hem till gården
04.10 Hem till gården
04.45 Sändningsuppehåll

TV & RADIO MÅNDAG 2 JUNI
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Christine.Halv åtta hos mig.
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Naturens drivkrafter. How I met your mother.
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Hart of Dixie.

Bli medlem i Ordfront! 
Få ett år Ordfront magasin plus  
just nu Reinfeldtkoden! Läs mer 
på www.ordfront.se
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Gröna hus
09.30 Blod, svett och trådar
10.00 Konstnär bakom slöjan
11.00 Året i trädgården
11.30 Året i trädgården
12.00 Michael Palins Brasilien

13.00 Afrikas okända 
 kungadömen
14.00 Uppfinnarens revansch
15.00 Yrkesmästarna
15.30 Brott och straff
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok, en författare
19.20 K-märkta ord
19.25 Actors studio
20.10 Världens natur
21.00 Världen
22.00 Europas födelse

Jordbävningar är något Medelhavs-
länderna fått lära sig att leva med. De 
återkommande naturkatastroferna är 
en brutal påminnelse om det vi sällan 
tänker på - att Europa rör på sig. 

22.50 Fåraherdar i extrema 
 miljöer
23.45 En bok, en författare
00.05 Pop och politik

 RADIO  

P1
07.32 Ekonomieko 07.36 Nyheter från 
Vetenskapsradion 07.39 P1-morgon 
07.46 Kulturnytt 07.55 Land- och 
sjöväder 07.59 P1-morgon 08.00 
Morgoneko 08.15 P1-morgon 08.30 
Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 08.36 
Nyheter från Vetenskapsradion 08.41 
P1-morgon 08.54 Kulturnytt 08.59 
P1-morgon 09.00 Morgoneko 09.14 
P1-morgon 09.30 Ring P1! 10.00 
Ekonyheter 10.03 Kaliber 10.35 Odla 
med P1 11.00 Ekonyheter 11.03 
Tendens 11.35 Radioföljetongen 12.00 
Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 12.05 
Ekonyheter 12.07 Meddelandetid 
12.10 Vetandets värld 12.30 Luncheko 
12.55 Land- och sjöväder 13.00 
Ekonyheter 13.05 Kulturnytt 13.20 
OBS 13.35 UR Bildningsbyrån 14.00 
Ekonyheter 14.03 Kulturdokumentären 
14.50 Kulturnytt 15.00 Ekonyheter 
15.03 Radiosporten 15.04 Lokala 
program 15.04 Epstein och Nordegr 
15.45 Dagens Eko 15.55 Sjöväder 
16.00 Studio Ett 16.45 Dagens Eko 
17.00 Studio Ett 17.45 Dagens Eko 
18.00 Ekonomieko 18.07 Kulturnytt 
18.15 Lundströms Bokradion 19.01 
Ekonyheter 19.04 Radioteatern 19.35 
Radioföljetongen 20.00 Ekonyheter 
20.03 Tendens 20.35 Ring P1! 20.45 
OBS 21.00 Ekonyheter 21.03 Radio-
korrespondenterna 21.37 Kulturnytt 
21.45 Tankar för dagen 21.50 Land- 
och sjöväder 22.00 Ekonyheter 22.10 
Radiosporten 22.12 Studio Ett 22.55 
Dagens dikt 23.00 Ekonyheter 23.07 
Vetandets värld 23.30 Bästa minnet  

P2
06.50 Klassisk morgon 07.30 Klassisk 
morgon 08.00 Ekonyheter 08.02 Klas-
sisk morgon 08.54 Kulturnytt 09.00 
Ekonyheter 09.02 Klassisk morgon 
10.00 Ekonyheter 10.03 Klassisk 
förmiddag 13.00 SR på persiska 
13.30 SR på romani  14.00 SR på 
kurdiska 14.30 SR på arabiska 15.00 
SR på engelska  15.30 Nyheter 15.35 
Rádio Sápmi 16.00 Sisu-uutiset 16.10 
Studio Sisu 16.50 Roketti 17.00 P2 
på hemväg 18.07 Kulturnytt 18.15 P2 
på hemväg 19.01 Ekonyheter 19.04 
P2 Live: Förr och n 22.00 Musik mot 
midnatt  

P3
07.30 P3 Nyheter 07.32 Morgonpasset 
i P3 08.00 P3 Nyheter 08.04 Morgon-
passet i P3 08.30 P3 Nyheter 08.32 
Morgonpasset i P3 09.00 P3 Nyheter 
09.03 Morgonpasset i P3 10.00 P3 
Nyheter 10.02 P3 med Sofie Nustad 
11.00 P3 Nyheter 11.02 Knyckare i 
P3 12.00 P3 Nyheter 12.03 P3 med 
Sofie Nustad 13.00 P3 Nyheter 13.01 
P3 Nyheter med Eman 14.01 PP3 med 
Linnea Wik 15.00 P3 Nyheter 15.02 
PP3 med Linnea Wik 16.00 P3 Nyheter 
16.06 Tankesmedjan 17.00 P3 Nyheter 
17.06 Christer och Morgan 17.59 
Radiosporten 18.00 P3 Nyheter 18.03 
Verkligheten i P3 18.30 Musikguiden i 
P3 19.01 Ekonyheter 19.04 Musik-
guiden i P3 20.00 Ekonyheter 20.03 
Radiosporten 20.06 Musikguiden i 
P3 20.30 Musikguiden i P3 21.00 
Ekonyheter 21.03 Musikguiden i P3 
21.30 Musikguiden i P3 22.00 Ekony-
heter 22.03 Musikguiden i P3 23.00 
Ekonyheter 23.07 Ligga med P3

 TV6
05.00 Scrubs
05.25 Scrubs
06.05 Just shoot me
06.30 Stargate Atlantis
07.25 Spin city
07.50 Go on
08.20 Jims värld
08.50 Jims värld
09.15 Våra värsta år
09.45 Våra värsta år
10.15 Community
10.45 Simpsons
11.15 Simpsons
11.45 Stargate SG-1
12.40 Stargate Atlantis
13.35 Seinfeld
14.05 Seinfeld
14.35 Simpsons
15.05 Simpsons
15.35 Family guy
16.00 Family guy
16.30 Scrubs
17.00 Scrubs
17.30 Anger management
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
19.00 Family guy
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 2 1/2 män
21.30 Anger management
22.00 Men at work
22.30 Brooklyn nine nine
23.00 Scrubs
23.30 Scrubs
00.00 How I met your mother
01.00 Anger management
01.30 Seinfeld
02.20 Spin city
02.45 2 1/2 män

 TV4 FAKTA
05.10 Mordutredarens 
 egna fall
05.55 Närbild: Diana
07.00 Exotiska husdjur - var 
 mans rätt?
08.00 Ett sätt att leva
09.00 Det stora matkriget

Brittisk dokumentärserie från 2010. 
Kocken Heston Blumenthal gläntar på 
dörren till sitt eget mardrömskök. En 
grönsaksbutik och en halal-slaktare 
måste stänga ner sin verksamhet. 
2010.

10.00 Helikopterhjältarna
10.55 Doktor Fetma
14.00 Förlossningskliniken
14.30 Förlossningskliniken
15.00 Räddare i djurnöden
15.30 Räddare i djurnöden
16.00 Märkliga prylar 
 - New York
16.30 Märkliga prylar 
 - New York
17.00 Crime town
17.30 Crime town
18.00 De omisstänkta
19.00 Kvinnor som mördar
20.00 Spårlöst: Danmark

Om människor som söker efter 
förlorade släktingar och svar på 
frågor. 

20.40 Alarm 112
21.00 Räddningskvinnorna
22.00 DEA - drogpolisen
23.00 48 avgörande timmar
00.00 Edmund Kemper 
 - collegemördaren
01.00 Crime town
01.30 Crime town
02.00 Polisarbete: 
 Skyddstillsyn

 DISCOVERY
06.00 Hur fungerar det där?
06.25 Dödlig fångst
07.20 Ett magiskt liv
08.15 Porter Ridge
08.40 Lost and Sold
09.05 Classic Car Rescue
10.00 Wheeler dealers
11.00 Treehouse masters

12.00 Alaska: The last frontier
13.00 Gömda skatter
14.00 Porter Ridge
14.30 Lost and Sold
15.00 Ett magiskt liv
16.00 Treehouse masters

Björnobservatorium. Två systrar ber 
Pete bygga ett björnobservatorium i 
träden på deras tomt. Peter  bygger 
sitt första tiohörniga hus med 
 glasväggar.

17.00 Street outlaws
18.00 Klassiska bilar sökes
18.30 Klassiska bilar sökes
19.00 Mythbusters
20.00 Gold Rush - Sydamerika 
21.00 Wheeler dealers
22.00 Classic Car Rescue
23.00 Alaska: The last frontier
00.00 The Rise of the 
 Nazi party
01.00 Wheeler dealers
02.00 Classic Car Rescue
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Europas födelse.

Afrikas okända kungadömen.

Alaska: The last frontier.

Räddare i djurnöden.

Vetenskapens värld sommar
SVT2 kl 20.00

n Kattens hemliga vägar. Den bor 
i ditt hus, äter din mat, men vad vet du 
egentligen om din katts uteliv? Brittiska 
forskare följer med avancerad utrustning 
50 huskatter längs deras hemliga vägar.



INEQUALITY FOR ALL
”En underbar syn på möjligheten till förändring.” Kommunalarbetaren

Bill Clintons tidigare arbetsmarknadsminister Robert Reich förklarar hur de växande ekonomiska klyftorna inte 
bara påverkar de fattigaste utan sätter hela ekonomin i gungning. Resultatet är en världsekonomisk motsvarighet 
till En Obekväm Sanning som på nationalekonomisk grund argumenterar för arbetarinfl ytande, fackförenings-
organisation och jämlikhet.

Essä och diskussionfrågor av Kent Werne, journalist och författare.

BOKA NU!

THE BATTLE OF THE SEXES
”Smart, gripande och enormt rolig.” Time Out

Tusentals människor trängdes på läktarna för att se när f.d Wimbledon-vinnaren och självutnämnda manschau-
vinisten Bobby Riggs utmanade världsettan Billie Jean King. Den legendariska tennismatchen i Houston 1973 
följdes av ytterligare miljontals tittare världen över, en idrottshändelse som blev en milstolpe för kvinnorättsrörelsen 
och en seger för jämställdheten på tennisbanan.

Essä och diskussionfrågor av Fil. dr Helena Tolvhed, forskare i idrottshistoria och genus vid SU.

BOKA NU!

12 O´CLOCK BOYS
”The Wire with wheelies.” Torontoist

12 O´Clock Boys är en grupp ungdomar som varje söndag genomför dödsföraktande höghastighetsstunts på 
crossmotorcyklar och fyrhjulingar på Westside Baltimores gator. 

Förortshuliganer för vissa och YouTube-hjältar för andra. Lotfy Nathans debutfi lm 12 O’Clock Boys är en fängslande 
dokumentär om en ung pojkes jakt på acceptans och grupptillhörighet i en av de mest ekonomiskt utsatta 
städerna i USA. 

POPUP BIOPREMIÄR VÅREN 2014!

THE SPIRIT OF 4́5 
”Det här är min fi lm! Jag kan inte recensera den. Jag kan bara säga att jag älskar den.” 
Göran Greider, Aftonbladet

Labourpartiets storslagna valseger 1945 är startskottet för denna dokumentär om det engelska välfärdssamhällets 
uppgång och fall. Från sociala reformer och förstatligande till Thatchers nedmontering. Flerfaldigt prisbelönade 
regissören Ken Loach presenterar här en fängslande dokumentär om en av Storbritanniens mest turbulenta 
perioder, när allt var möjligt, tiden efter andra världskrigets slut. 

Essä och diskussionfrågor av Eric Sundström, journalist och chefredaktör Dagens Arena. 

BOKA NU!

FILMPROGRAM

STARTA DIN EGEN FILMCIRKEL 
– Arrangera fi lmvisning & samtal med din förening, nätverk eller vänner
Vi vill göra intressant och tankeväckande bioaktuell dokumentärfi lm tillgänglig för en bred och geografi skt spridd publik.

Vi vill uppmuntra och utveckla samtalet kring fi lm och samhälle där vem som helst kan visa ny och inspirerande fi lm i vilken 
lokal som helst. Vi kallar det för POPUP BIO, den nya medborgarbiografen.

Vi tar bokningar från privatpersoner och t.ex. lokala föreningar, fi lmklubbar, studiecirklar, idrottsklubbar, församlingar, 
student föreningar, fackförbund och nätverk. Vid bokning så förser vi er med fi lmen och en verktygslåda med marknads-
föringsmaterial, en nyskriven essä och en samtalsmall som utgår från fi lmens teman.

Boka eller fråga  på popupbio@nonstopentertainment.com eller besök www.popupbio.se

NonStop Entertainment presenterar

TWITTER @NonStopFilm | INSTAGRAM NonStop Entertainment | FACEBOOK facebook.com/nonstopentertainment
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