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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 ETC Helg).LEDARE

D
et brukar sägas att vinnaren skriver historien 
men det där är knappast sant. Efter att alliansen 
förlorade valet är det de borgerliga som får berätta 
och förklara vad man får, bör och måste göra för 
att styra landet. Vänsterpolitik är oansvarig och 

Löfven bör göra så lite som möjligt för landets bästa.
När de blå grekiska politikerna – trots EU:s morrande – förlorar 

valet så är det deras politik som försvaras i svenska borgerliga me-
dier och bland public service-kommentatorer. Segraren Syriza får 
absolut inte genomföra sina förslag och partiet ”klarar inte jobbet” 
eftersom man saknar ”erfarenhet” att styra (jo, tjena vad lönsam 
den ”erfarenheten” varit för Greklands folk).

Historien skrivs av den som äger medier och berättelsen och det 
är därför vi på Dagens ETC nu ska berätta en annan historia.

Syrizas seger handlar om att man säger nej till fortsatt förstörel-
se. Hallå! 25 procent lägre BNP på fem år. En 60-procentig arbets-
löshet bland unga. Soppkök och hemlöshet … vad trodde ni skulle 
hända? Det är borgerlig ekonomisk extremism vi sett.

De verkliga extremisterna i Europa sitter som ministrar och 
bankchefer. De påstår att ekonomi handlar om ”rätt eller fel”, inte 
om en kamp mellan olika sociala intressen. Och därför är det så 
oerhört farligt när borgerliga medier ropar ut deras lösning som 
den ”ansvarsfulla”. När blev det ansvarsfullt att skapa fattigdom 
och utslagning?

Jag läser en typisk rubrik i veckan. ”Vem ska betala för 
att få Grekland på fötter?” (Aftonbladet).

Det här är en korkad fråga eftersom en skuldav-
skrivning inte handlar om att betala någon, det handlar 
om att få igång ekonomi. Vi vet ju vad alternativet är: 
ännu mer fattigdom.

Skuldavskrivningar fungerar historiskt. Grekland 
skrev av Tysklands skuld efter andra världskriget, liksom 
andra staters. Marshallhjälpen var en gigantisk investe-
ring för att skapa rikedom. Just nu ska Europeiska 
centralbanken pumpa in som mest 10 000 miljar-
der kronor i Europas stater. Det är ingen som 
kommer att få betala den summan, det är pengar 
som skapas för att – i bästa fall – få den enorma 
överlikviditet som skvalpar i spekulationsracet 
på finansmarknaden att istället riktas mot byg-
gande, forskning och investeringar. Det är inte 
pengar Europa saknar. Det är investeringar – 
stora statliga investeringar i infrastruktur. Stora 
investeringar från företag i ny teknik. Och små 
investeringar hos varje människa som vågar satsa lite 
om de har ett tryggt välfärdssystem att falla tillbaka 
på.

En grekisk skuldavskrivning betyder ekonomiskt 
ingenting för EU jämfört med det stimulanspaket 
man just tog. Det kan rädda Grekland ur moraset 
och därmed hjälpa alla andra. Är regeringen rädd 
kan den då köpa mera tyska ubåtar. Är regeringen 
stark kan den istället bygga ut sjukhus. 

Ingen ekonomi med massarbetslöshet kan räddas 
genom sparande, det behöver man inte vara en key-
nesiansk ekonom som Paul Krugman för att begripa. 
Man behöver bara se sig om. 

Och självklart ser Europas mäktiga det. Stödpaket 
och lån har handlat om att rädda de egna bankerna. 
Nu handlar det om att skapa jobb och bromsa det sam-

manbrott Europa annars går in i med nyfascism som en slutpunkt.
Så varför då denna överreaktion mot Syrizas seger och varför 

detta mediala trams om ”ansvar” istället för ”populism”?
Nej, det handlar inte om euron. Om Grekland slängs ut kom-

mer man tvingas till ännu större skuldavskrivningar (en drachmer 
blir en liten valuta med lågt värde). Ett land kan inte gå i konkurs, 
skuldavskrivning blir då automatisk för EU och IMF och storban-
kerna, vad de än tycker.

Ingen ekonom, inte ens Merkel, tror att Grekland kan betala 
statskuld utan en snabb tillväxt och det blir ingen tillväxt utan 
skuldavskrivning.

Så vad är det man då försöker pressa Tsipras till?

Jag menar att kampen kring Greklands nya regering och budget 
handlar om vem som ska få skuldavskrivningen. Det viktigaste 
för våra extrema toppolitiker är att allt ”det goda” som åtstram-
ningspolitiken skapat när det gäller vinster (högre än någonsin), 
inkomstskillnader (rekordhöga), privatiseringar (extrema) och låga 
lönökningar (check!) inte ska rubbas. Målet är att hindra Syriza 
att gå en reformistisk väg, målet är att skrämma det nya partiet 
lika effektivt som det rädda Pasok (och många S-partier runt om i 
Europa). 

Det är exemplet när det gäller ökad välfärd, minskad ojämlikhet, 
ökad trygghet som ska hindras – inte en skuldavskrivning i sig (som 
gynnar hela Europas ekonomi).

Det farligaste som finns gällande ekonomisk debatt är att tro 
att det finns en enda rätt väg.

Det är två intressen som står mot varandra här. 
Privat eller gemensamt ägande är inte en teknisk fråga 

om vad som är ”bäst för ekonomin”. Det är en fråga om vem 
som ska få det bättre.

Därför är borgare så extrema idag när de diskuterar 
Grekland. De vill inte att en annan politik överhuvudtaget 

ska kunna få prövas. Och därför är det så viktigt 
att Europas arbetarrörelse, feministrörelse och 

gröna rörelse vågar ropa efter skuldavskrivning 
och stöd. Våga nu! Snart är det försent.

Aten är en fantastisk stad att besöka. 
Om du vandrar på Partheon kommer du 
höra årtusenden som viskar till dig. Du kan 
höra debatter från förr om demokrati och 
folkmakt och du kommer snabbt märka 
att alla de stora tänkarna vi citerar (Platon, 
Aristoteles, Sokrates) är de som redan då 

i antika Aten påstod att folket har fel, att 
demokratin är meningslös och att experterna 

borde få bestämma för allas bästa.
Själv gillar jag att lyssna på de joniska naturfi-

losoferna och Demokritos som står där på torget 
och ropar Demokrati.

”Det funkar inte”, sa dock filosoferna som blev 
elitens hjältar.

Ja, det är deprimerande att läsa borgerliga 
tidningar som klagar på att Grekland ”valt fel”. 
Pinsamt att höra Gunnar Hökmark tala om ”ny 
grekisk tragedi”.

De borgerliga extremisterna är oroliga och 
de ska vara oroliga. För vad är socialismens 
program egentligen? I grunden? Det består bara 
av två ord: Mera demokrati! 

Johan EhrEnbErg

Grekland ropar: Mera demokrati! 
Vad tror du borgarna svarar då?

Grekiska gratisätare?
n Dagens Nyheter tycker att 
Greklands folk vill ha gratis-
lunch. Gratis el, gratis sjukvård 
för fattiga. Att betala genom att 
öka skatteintäkter är ”önske-
drömmar”. Att Greklands kor-
rupta administration kan ändras 
är otänkbart. Det enda tänkbara 
är fortsatta ”strukturreformer”. 
Med ”marxistisk maximalism” 
tar pengarna slut.

Ah, där kom det. Om inte 
Grekland fortsätter privatisera 
och sänka löner och avreglera 
så är det marxism.

Skriver gratisätarna på DN 
och sänker debattnivån till 
fryspunkten.

Dagens eTC

”Det är fullständigt 
orealistiskt att räkna 

med att det blir  
inflation under den 
här perioden. Dess-
utom har vi nästan 
ingen produktivi-

tetsutveckling alls.”
Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne 
säger till TT att det inte bådar gott för 
svenska anställda i kommande av-

talsrörelse. Kanske blir det noll kronor 
i löneökning. Bistert läge. Som alltid 
när näringslivet slår på megafonen 

inför förhandlingar.

2
… polisanmälningar har inkommit mot 
SVT-reportern Fredrik Önnevall som i 
serien Fosterland hjälper en 15-årig 
syrisk pojke att fly till Sverige. 

”Förut förnekade  
de Förintelsen. Nu 

beklagar de att  
Hitler inte hann slut-

föra jobbet.” 
Göran Persson i samband med 70-

årsdagen av befrielsen av nazisternas 
förintelseläger Auschwitz.

”Eventuell utlands-
vistelse vilket jag 
förordar då detta 

kan behövas.”
Sverigedemokraternas partiledare 
Jimmie Åkesson är fortsatt sjukskri-

ven. Hans läkare föreslår en semester 
utanför Sverige gränser. Vad härligt! 
Att kunna transportera sig till annat 
land bara så där. Det är behagligt 

varmt söder om Medelhavet just nu. 
Marocko, kanske. Bara ett tips.
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Johan EhrEnbErg
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johan@etc.se
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Maria holM
Redaktionschef
0706-43 57 18
maria.holm@etc.se

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

klara sTrandbErg
(föräldraledig)

gunnar WEsslén
Redaktionsledning

hEnrik Johansson
Redigeringschef
henrik.johansson@etc.se

signE lidén
Webbredaktör
signe.liden@etc.se

Reportrar:

karin holMbErg
karin.holmberg@etc.se

andrEa WEsslén
andrea.wesslen@etc.se

karin annEbäCk
karin.anneback@etc.se

sTina bErglund
stina.berglund@etc.se

karl grauErs
karl.grauers@etc.se

dag ankErsEn
dag.ankersen@etc.se

saM lindEroTh
sam.linderoth@etc.se

Elinor ahlQvisT
Praktikant
elinor.ahlqvist@etc.se

Redigering: 

daniEl andréasson
daniel.andreasson@etc.se

sandra bErg
sandra.berg@etc.se

Jakob Jörlås
jakob.jorlas@etc.se

karl skagErbErg
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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: 45 kvinnor, 30 män

”De verkliga extremisterna 
i Europa sitter som ministrar 

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

jämställdhet Att göra ett 
utspel mot en tredje ”pappa-
månad” för att vi inte får 
hela kakan på en gång är 
både lite barnsligt och poli-
tiskt ogenomtänkt, skriver 
vänsterpartisten Lina Hjorth.

Förslaget om en tredje så kallad 
”pappamånad” har buats ut både 
av de som vill helga familjens 
valfrihet och av de som hade 
hoppats på något mer radikalt. 
Debatten har som vanligt präg-
lats av viss förvirring och från 
vänsterns håll ibland en oförmå-
ga att se både kön och klass. 

Som ett exempel på detta 
kan vi ta Katarina Wennstam, 
som levererade feministisk kri-
tik (i SvD) med argument som 
slentrianmässigt används även 
av vänsterfeminister. Hennes 
poäng är att familjer är bort-
skämda och inte borde ställa 
krav. Föräldraförsäkringen är, 
skriver hon, ”pengar som vi 
FÅR av svenska staten”, det 
är ett ”bidrag” som betalas ur 
”allas vår gemensamma kassa” 

vilket ger staten rätt att ställa 
krav.

Någonstans här måste varje 
vänsterfeminist stanna upp och 
tänka ett varv till istället för att 
hänfalla till vad som i grunden 
är en borgerlig argumentation. 
Tycker vi om att prata om 
medborgare som otacksamma 
idioter? Kan föräldrapenningen 
verkligen jämställas med ett 
bidrag motsvarande försörj-
ningsstöd? 

Nej, givetvis inte. Föräldra-
försäkringen är en form av 
inkomstförsäkring som finansie-
ras genom arbetsgivaravgifter. 
Vi skulle, med rätta, aldrig föra 
motsvarande argumentation när 
det gäller a-kassan eller sjukför-
säkringen och det är för övrigt 
också ur detta perspektiv vi 
måste förhålla oss till Fi:s djupt 
problematiska förslag om en 
sammanslagen socialförsäkring 
som bakar ihop a-kassa, bistånd 
med mera. 

Betyder detta att det är 
dåligt att öronmärka fler dagar 
åt respektive förälder? Nejdå. 

Det betyder bara att vi inte ska 
använda oss av dåliga argument. 
Ett annat dåligt argument är att 
en 50/50-delning är det bästa 
vi kan göra för kvinnors löner. 
Vad ett mer jämställt uttag av 
föräldraledigheten skulle kunna 
påverka direkt är den del av 
löneskillnaden som består av 
statistisk diskriminering. Kvin-
nor i viss ålder är helt enkelt 
en riskgrupp som antas vara 
hemma länge och pyssla med 
”störande saker” som vab. Om 
män var hemma mer skulle ris-
ken fördelas jämnare. Men den 
viktigaste faktorn bakom (köns)
löneskillnader är yrkestillhörig-
heten. Här kan vi göra skillnad 
snabbt genom lönesatsningar 

på exempelvis undersköterskor. 
Även i frågan om deltid finns 
andra förslag som är viktigare: 
Rätten till en heltidstjänst, rät-
ten (för alla) att jobba deltid, 
satsningar på vård- och omsorg, 
ett anständigt pensionssystem 
och framför allt en generell 
arbetstidsförkortning.

NAturLigtvis fiNNs argument 
utöver lönefrågan för ett mer 
jämställt föräldraskap. Men 
om vi ska nå dit behöver vi 
nog förstå att det inte kom-
mer ske över en natt. Att som 
V göra ett utspel mot en tredje 
”pappamånad” för att vi inte 
får hela kakan på en gång är 
både lite barnsligt och politiskt 
ogenomtänkt. Individualiserad 
föräldraförsäkring är varken en 
parlamentarisk eller en prak-
tisk möjlighet i dagsläget. Män 
tar i snitt ut drygt två månader 
i dag, nästan var femte pappa 
tar inte ut en enda dag. Även 
om fler öronmärkta dagar är 
ett (av flera) sätt att förändra 
detta så kommer det att ta tid. 
För många kvinnor skulle en 

omedelbar delning – tvärtemot 
förespråkarnas intentioner – 
innebära ett ekonomiskt bak-
slag: de skulle helt enkelt i ännu 
större utsträckning än i dag vara 
hemma gratis för att inte behöva 
stoppa barnen tidigt på förskola. 

vi borde istäLLet välkomna en 
tredje ”pappamånad” och sedan 
kräva ytterligare steg på vägen. 
Dessutom måste vi lyfta andra 
frågor som är en förutsättning 
för både jämställdhet och för att 
vi ska få gehör för vår politik: 
En rejäl höjning av lägstanivå-
erna, göra det lättare att få och 
behålla sin SGI, ett nytt system 
för ersättningsdagar under 
förskole- och skolåldern så att 
även låginkomsttagare kan vara 
flexibla. Och inte minst: anpassa 
systemet för andra än traditio-
nella kärnfa-
miljer med två 
välfungerande 
samboende 
vårdnadshavare.

LINA HJORTH
Jurist och aktiv 
vänsterpartist

Anpassa  
systemet för 

andra än  
traditionella 
kärnfamiljer.

”Vad ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten skulle kunna 
påverka direkt är den del av löneskillnaden som består av 
statistisk diskriminering.”  bild: FREdRiK SANdbERG/TT
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Välkomna en tredje pappamånad
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Mest läst 
på etc.se

Citatet:
”Jämställd-
het handlar 

ju om att 
dela lika. Inte 
litegrann lika. 

Utan helt  
enkelt lika.”

På Aftonbladet Debatt svarar Rosanna 
Dinamarca på kritiken mot Vänster-
partiets utspel om en tredje pappa-
månad. Samtidigt välkomnar hon 
samtal med regeringen i frågan.  

1. Stötande SVT-serie om 
familjer på exotiska äventyr
Ledare

2. Hur kan SD bjudas in till 
Förintelsens minnesdag?
Debatt

3. Usla förhållanden på  
Bert Karlssons boende
Nyhet

4. Grekerna har röstat bort 
nyliberalismen
Ledare

5. Aktivismen är mitt mål  
– inte debatten
Ledare

97
... transporter med illegalt avfall stop-
pades på väg ut från Sverige 2013, 
rapporterar SR Ekot. Det är en rejäl 
ökning från 2007 då sex stycken stop-
pades. Nästan hälften av det farliga 
avfallet exporteras till fattiga länder i 
Afrika.  

varg Att de senaste årens 
beslut om licensjakt på 
varg har förklarats olaglig 
av domstol måste ses som 
ett politiskt misslyckande, 
skriver Emma Nohrén (MP), 
som nu kräver ett omtag när 
det gäller vargpolitiken.

Den allmänna jakt på varg 
som pågått den senaste tiden 
har visat att förra regeringens 
reglerändringar inom rovdjurs-
politiken inte är hållbara. Jakten 
har föregåtts av olika besked 
som gäller beroende på utfal-
let av olika rättsprocesser och 
tolkningar. Oordningen har 
förstärkt motsättningarna mel-
lan olika viltvårdsintressen och 
skapat frustration bland de som 
deltagit i jakten. Vi måste vända 
denna utveckling.

De allra flesta som bor i Sve-
rige har en positiv inställning till 
rovdjur. Så är det i både i städer 
och på landsbygd, även i län 
med fler rovdjur än andra. Det 
är en rimlig inställning eftersom 
de allra flesta värderar naturen 
högt och har en förståelse för att 
rovdjur har en naturlig roll i den 
svenska faunan. 

Tyvärr har delar av de 
senaste årens rovdjurspolitik 
bidragit till att förstärka intres-
sekonflikter då den första hand 
tagit avstamp i jakten och hur 
många vargar som ska skjutas 
var och när. Bedömningen 
av vad som är ett långsiktigt 

livskraftigt bestånd av varg har 
gjorts av politiker istället för av 
expertmyndigheter och bred 
forskning.

I den fortsatta utformningen 
av rovdjurspolitiken bör en 
utgångspunkt vara att vargen 
och de andra rovdjur som finns 
i Sverige är en del av vår natur. 
Då vilt- och rovdjursförvalt-
ningens fokus hittills legat på 
att förhindra att populationerna 

utrotas finns det mycket att lära 
kring vad effekterna av en mer 
livskraftig rovdjursstam innebär 
för den biologiska mångfalden 
och kring det ökade trycket på 
tamdjurhållning.

Miljöpartiet tar frågorna 
kring konflikter mellan rovdjur 
och rennäring, tamdjurshållning 
och hot mot husdjur på största 
allvar. Vi anser att mer resurser 
bör läggas på att förebygga 

viltangrepp och med ett ökat 
antal vargar är det naturligt att 
det bör bli lättare att få till-
stånd för skyddsjakt. Vi vill öka 
ersättningarna och se till så att 
fler som vill får möjlighet att 
upprätta rovdjursstängsel. Att 
öka tryggheten för näringar och 
ägare av tamboskap i områden 
där det finns varg och andra 
rovdjur är en betydligt mer an-
gelägen politik än att debattera 

rovdjurens vara eller icke vara. 
Det behöver också bli ord-

ning och reda bland reglerna för 
vargförvaltningen. I längden är 
det ingen som gynnas av beslut 
med oklar rättslig status som tas 
fram och tillbaka i sista minu-
ten. Turerna kring vargjakten 
i Värmland och Örebro är ett 
tydligt exempel på det. Först 
stoppades jakten med en dags 
varsel av förvaltningsrätten. Det 
är, oavsett åsikt om licensjakt 
på varg, inte ett acceptabelt 
förfarande för de personer som 
anpassat och planerat inför den 
jakt som aviserats tillåten. Kort 
därpå hävde kammarrätten be-
slutet varpå EU-kommissionen 
inte var sen med att kritisera 
den jakt som pågår. I går kom 
besked från högsta förvaltnings-
domstolen.

Att de senaste årens beslut 
om licensjakt på varg har för-
klarats olaglig av domstol måste 
ses som ett politiskt misslyck-
ande. Miljöpartiet vill därför att 
det tas ett omtag i vargpolitiken 
som sätter fokus på biologisk 
mångfald, att rovdjursstammen 
har långsiktigt livskraftiga be-
stånd samt skydd för tamboskap 
och husdjur.

Emma  
NohréN (mP)

Riksdagsledamot 
och landsbygds-

politisk talesperson

Sverige behöver en ny vargpolitik
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Deprimerande besök 
på flyktingboende

Hög tid för valfrihetsreform

n I lördags besökte jag och min 
man flyktingförläggningen på 
Stora Ekeberg utanför Skara. Vi 
skulle hälsa på vänner som bor 
där. Det ord som beskriver min 
känsla när jag kom in i huset är 
DEPRIMERANDE. 

Här bor enligt muntlig  
information 400 personer  
varav 100 är barn. I lekrum-
met som var helt utan leksaker, 
förutom några stora byggklos-
sar och en rutschkana, fanns en 
trasig elkontakt. Motionsrum-
met hade ett tiotal träningsma-

skiner där samtliga var trasiga 
utom två. I ett tvättrum stod 
fyra tvättmaskiner. Hälften var 
trasiga. 

Mat serveras tre gånger per 
dag och matsalen är då öppen 
en timme per gång. Övrig tid 
på dygnet finns ingen tillgång 
till kök. Här finns inget dagrum 
där människor kan umgås. Bara 
långa, helt omöblerade kor-
ridorer. De som bor här är helt 
hänvisade till sina rum. I vårt 
fall ett rum på ca 12 kvadrat-
meter för två personer där 

tapeterna hänger i strimlor på 
väggen.

Det kan ta upp till ett år inn-
an de flyktingar som bor här får 
uppehållstillstånd och har möj-
lighet att hitta ett eget boende. 
Med alla dessa vuxna och barn, 
många traumatiserade, i gamla 
slitna lokaler blir frustrationen 
stor och det är än viktigare att 
skapa en positiv miljö.

Det verkar som någon tjänar 
pengar genom att ge avkall på 
underhåll och miljö.

inger sand-Wallin

n För liberaler är frihet – och 
då i synnerhet när det gäl-
ler individen – ett centralt 
begrepp. Människors frihet 
att flytta, studera, byta jobb 
etcetera begränsas av ett alltför 
snävt utbud av bostäder. Vi 
behöver ökad valfrihet på även 
bostadsmarknaden så att män-

niskor kan välja bort mögliga 
källarhålor till förmån sunda 
lägenheter. För om vi menar 
allvar med individens frihet 
är människorna som ska välja 
bostad, inte fastighetsägaren 
som ska välja hyresgäst. 

Bara i Stockholm står 
472 000 människor i dag i 

bostadskö. Med sådana köer 
finns ingen valfrihet – man 
får ta det som blir ledigt. En 
valfrihets- och kökortnings-
reform är dessutom, som det 
heter i den liberala retoriken, 
bra för samhällsekonomin och 
näringslivet.

Maudh arndorW



Torsdag 29 januari 20156 INRIKES
b

il
d

: 
G

u
n

n
a
r

 l
in

d
/t

t Vattenfalls springnota

ENERGI Brunkolsgruvorna i Tyskland 
ska säljas. Det meddelade Vatten-
falls vd Lars G Nordström nyligen. 
En riktigt dålig idé, tycker Green-
peace som anser att Sverige läm-
par över klimatansvaret på någon 
annan. Om gruvorna inte avvecklas 
kommer de släppa ut koldioxid 
motsvarande hela Sveriges utsläpp 
under 28 år.

Det var under förra veckans världseko-
nomiska forum i schweiziska Davos som 
Vattenfalls styrelseordförande Lars G 
Nordström gjorde utspelet. I en intervju 
med Dagens Industri slog han fast att 
Vattenfall ska sälja brunkolsverksamhe-
ten i Tyskland. Anledningarna är främst 
två: bolaget måste kraftigt minska sina 
utsläpp och förbättra sin image. 

– Det är en sådan imagebelastning, 
politiskt och mediemässigt, att det vore 
bra att hitta andra ägare till verksam-
heten. Om det är ägare som vill ta över 
hela verksamheten, dela risken 
med oss eller om det är den 
tyska staten som går in vet jag 
inte, sa Lars G Nordström till 
Dagens Industri. 

Greenpeace kampanjar hårt
Greenpeace som just nu 
kampanjar hårt mot Vattenfalls 
brunkolsverksamhet är mycket 
kritiska till en försäljning. De menar att 
bolaget i så fall bara bara skyfflar över 
ansvaret för utsläppen på någon annan 
och att Tyskland inte kommer att klara 
sina klimatmål om inte kraftverken 
stängs inom 15 år.

– Istället för att sälja och lämpa över 

på någon annan vill vi att de tar sitt 
ansvar och avvecklar kolkraften. Man 
bör stänga de äldre kolkraftverken 
efterhand som de når 

sina livslängder 
och till 2030 
ska alla vara 
stängda, säger 
Em Petersson, 
kampanjansva-
rig för Klimat- 
och energi på 
Greenpeace. 

Vattenfalls 
utsläpp ökade under 
2013 och bolaget släpper 
årligen ut lika mycket 
koldioxid som hela Sverige. Utsläppen 
ska minska till 2020 men det kommer 
att vara omöjligt utan att sälja brunkols-
verksamheten, enligt Lars G Nordström. 

Om Vattenfall fortsätter driva sina 
kolkraftverk som i dag kommer det sista 
inte att stängas förrän 2062, enligt beräk-

ningar från Greenpeace. 
Organisationen uppskat-
tar att de då släppt ut 
sammanlagt drygt 1 597 
miljoner ton koldioxid. 
Det motsvarar hela Sveri-
ges utsläpp under 28 år. 
Men Angela Merkel har ju 
sagt att kolkraft är en del av 
Tysklands energimix under 
decennier framöver. Hur 
realistiskt är det med en av-
veckling till 2030?

– Om regeringen tar 
sitt ansvar är det realistiskt. Det handlar 
om vad man tycker är viktigast, att göra 

klimatnytta och lämna 
kolet i marken eller bli av 

Nu vill energijätten sälja de tyska kolgruvorna      •  Greenpeace: ”Smiter från sitt klimatansvar”
 

Vattenfalls kolbrott Welzom-Süd, 
Brandenburg i Tyskland. Vid horisonten 
syns kraftverket Jänschwalde.

”Vad en  
avveckling kostar 
är inte relevant.

Em Petersson

Em Petersson, 
Greenpeace
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Nu vill energijätten sälja de tyska kolgruvorna      •  Greenpeace: ”Smiter från sitt klimatansvar”
 med ett imageproblem. Det hjälper ju 

ingen om Vattenfall når klimatmålen 
genom att låta någon annan släppa ut, 
säger Em Petersson. 

Svårt att sälja utan förlust
Ekonomiska bedömare menar att det 
kan bli svårt för Vattenfall att sälja brun-
kolsverksamheten utan förlust. Lars G 
Nordström understryker också att han 
inte vill göra det, men att det beslutet i 
slutändan vilar på regeringen eftersom 
staten är ägare. Just nu pågår regerings-
förhandlingar om hur Vattenkrafts brun-
kolsverksamhet ska hanteras och Dagens 
ETC har sökt miljöminister Åsa Romson 
(MP) men på Miljödepartementet hänvi-
sar man till näringsminister Mikael Dam-
berg. Hans pressekreterare Ann Wolgers 
vill inte säga något om hur regeringen 
resonerar kring en försäljning.

– Det är styrelsen från Vattenfall som 
initierat detta, att titta på ägandet av 
brunkolsverksamheten. Vattenfall håller 
regeringen informerade om beslutet. 
På det viset är själva hanteringen en 
bolagsfråga, säger Ann Wolgers. 

Miljöpartiets energipolitiska tales-
person Lise Nordin säger att det allra 
bästa vore om Tyskland skärpte sina 

klimatmål och beslöt att stänga kolkraft-
verken. Enligt henne skulle Miljöpartiet 
föredra en fullständig avveckling av 
kolkraftverken framför en försäljning. 

– Våra klimatambitioner 
sträcker sig förstås över nations-
gränserna. Jag och Miljöpartiet 
föredrar om det finns en plan 
för att stänga ner verksamheten. 
Det är också vårt ingångsvärde 
i samtalen med Socialdemokra-
terna, att det är om det finns en 
plan för avveckling på sikt, säger 
Lise Nordin.

Greenpeace har inte själva försökt 
göra några beräkningar på vad en för-
säljning kontra en avvecklingen kan tän-
kas kosta Vattenfall och i förlängningen 
skattebetalarna. Em Petersson säger att 
organisationen inte tror att en försälj-
ning skulle generera särskilt mycket 

pengar och att kostnaderna för en av-
veckling egentligen inte är relevanta.   

– Vad en avveckling kostar är inte 
relevant, frågan är om en försäljning 

verkligen är värd klimatskadan. 
Vi vill att Vattenfall tar ansvar 
för verksamheten i Tyskland och 
satsar på mer hållbar energi där. 
Olika typer av förnybar energi 
skulle kunna ersätta brunkolen. 
Det är ju inte så att de ska låtsas 
som att de ska köra kolkraftver-
ken för alltid och sedan plöts-
ligt stänga ner. Vi vill att man 

framförallt gör en plan för avvecklingen 
i dialog med tyska myndigheter, säger 
Em Petersson.

Karl Grauers
karl.grauers@etc.se

0708-48 57 17

Lise  
Nordin (MP)

KolKraftverK i tysKland
• I dag driver Vattenfall följande kolkraftverk i Tyskland: 
Boxberg, Jänschwalde, Schwarze pumpe och Lippendorf. 
Sveriges samlade koldioxidutsläpp 2013 var 55,77 miljoner 
ton enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket.  
Vattenfall släppte ut 88,4 miljoner ton samma år. Bolaget 
har som mål att minska utsläppen till 65 miljoner ton  
koldioxid år 2020. 
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asylboende Tolv personer 
bodde i källaren på Bert 
Karlssons asylboende i 
Filipstad vid Dagens ETC:s 
besök. Bert Karlsson hävdar 
själv att han har tillstånd för 
källarboendet. Men det är 
inte sant.

När Dagens ETC besökte Bert 
Karlssons boende i det gamla 
lasarettet i Filipstad möttes vi av 
trasiga toaletter, högar av skräp 
och människor som tvingades 
bo i källaren. Vid vårt besök 
bodde tolv personer i källaren, 
och ska ha gjort det i 20 dagar.

När Dagens ETC frågade 
Bert Karlsson om placeringarna 
i källaren sa han först att det 
inte var någon som bodde där. 
Sedan backade han och sa att 
han hade tillstånd för att låta 
personer bo i källaren.

Men det är inte sant. Place-
ringarna i källaren är gjorda 
utan tillstånd från Migrations-
verket. Enligt Hans Baumann 
på Migrationsverket i Filipstad 
finns det inget avtal om att 
bolaget får hysa asylsökande i 
källaren.

– Vi har en lista över de som 
bor där, och det ska inte vara 
några placeringar i källaren, 
säger han.

Kan vara okej tillfälligt
Fredrik Larsson, ordförande 
för Filipstad för mångfald, som 
engagerat sig för flyktingar på 
orten, blir inte förvånad när han 
hör om förhållandena på Bert 
Karlssons boende.

– Det är bedrövligt. Vi har 
besökt anläggningen ett flertal 
gånger och känner flera av dem 
som bor där. Vi har haft väldigt 
god insyn i hur verksamheten 

fungerar så det är inga nyheter 
för oss, det bekräftar bara hur 
verkligheten ser ut, säger han.

Hans Baumann säger att det 
ibland är nödvändigt att placera 
personer i källaren tillfälligt, 
men inte så länge som 20 dagar.

– Det är lite lång tid. Vi har 
inga rum där. Enligt våra listor 
är de rummen inte klara ännu, 
säger Hans Baumann.

En ombyggnation av källaren 
är på gång, men i dagsläget är 
den inte i sådant skick att Mig-
rationsverket bedömer att det 
går att bo där. Migrationsverket 
kommer nu att ta kontakt med 
den ansvariga för boendet.

– Vi får prata med dem om 
att så länge som 20 dagar får det 
inte vara, säger han.

Fredrik Larsson tycker att 
Migrationsverket borde ta 
missförhållandena på boendet 
på större allvar.

–  De har ett jättestort 
ansvar att se till att folk har en 
grundläggande drägligt liv. När 
det gäller boendet i källaren så 
finns det fler aspekter förutom 
den rent hälsomässiga. Utrym-
met är inte anpassat för att 
bedriva boende i källaren. Jag 
tror inte att brandkåren skulle 
tycka att det var okej att ha 
boende på det viset, säger han.

”Allting är okej”
När Dagens ETC söker Bert 
Karlsson igen säger han att ytan 
visst är godkänd för boende. 
Han vill dock inte kalla platsen 
för källare utan bottenplan.

– Det är brandskydd som 
bestämmer villkoren och allting 
är okej, säger han.

Men Migrationsverket säger att 
ni inte har tillstånd, hur ser du på 
det?
– De har möjligtvis inte varit 

där och tittat, men vi har åt-
gärdat det som myndigheterna 
haft synpunkter på, säger Bert 
Karlsson.

Tycker du inte att Migrationsverket 
ska godkänna lokalen innan ni 
börjar använda den?
– Vi följer de lagar som finns. 

Det är inte mitt fel att Migra-
tionsverket inte har kommit 
ut och tittat. Vi har väntat i två 
månader på att de ska komma.

Bert Karlsson säger också att 
ingen har bott i utrymmet mot 
sin vilja.

– Föreståndaren var för snäll. 
De det gäller ville inte bo med 
de andra och då lät hon dem 
flytta dit. Men nu är det ingen 
som bor där längre.

Stina Berglund
stina.berglund@etc.se

0703-83 74 08

Bert Karlsson ljuger om  
tillståndet för asylboende
Migrationsverket: ”Ska inte vara några placeringar i källaren”

Dagens ETC tidigare i veckan.

Förnekar. Bert Karlsson menar att källaren, eller bottenplanet som han kallar det, är godkänd för boende. Något som Migrationsverket inte håller med om.
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Receptet på godare mat
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varje gång du handlar mat
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Det är framförallt Kommunal 
och IF Metall som har brakat 
samman efter ett möte för Sve-
riges fackförbund under förra 
veckan. Ekot kunde rapportera 

om en uppstigande schism om 
kvinnornas löner. Kommunal 
och andra fackförbund med 
många kvinnor som medlem-
mar vill minska lönegapet mot 

männen genom att frångå det så 
kallade ”märket” som dikterar 
löneökningarna varje år. IF Me-
talls ordförande Anders Ferbe 
anklagade då de kvinnodomine-
rade förbunden för att använda 
industrin som trampolin för att 
få upp vissa gruppers löner.

– Det är många som anser att 
just deras medlemsgrupper ska 
ha lite mer än industrin får. Om 
flertalet anställda utanför indu-
strin ska ha ett större lönepåslag 
än industrin så blir industrin 
trampolinen. Då har industrin 

kämpat sig till bättre löner och 
så drar andra nytta av det, säger 
Anders Ferbe.

Vill inte ha märket som norm
Annelie Nordström, ordföran-
de på Kommunal, håller inte 
med. Enligt henne är skillna-
den i månadslön mellan en 
heltidsanställd undersköterska 
och en heltidsanställd verk-
stadsarbetare på 2 100 kronor 
helt orimlig.

– Vår logik ser lite olika ut. 
Deras fokus ligger på att märket 

sätts efter industrin. Bekymret 
är bara att när man gick in i det 
steget så var inte lönerna lika. 
En bilmekaniker tjänade till ex-
empel mer en än undersköter-
ska och ingen kan påstå att en 
bilmekaniker har ett viktigare 
arbete än en undersköterska. 
Vi tycker det är fel. Under-
sköterskorna är felvärderade i 
sina jobb och det här systemet 
bidrar inte till att det kan lösas. 
Vi måste få till ventiler i det här 
märket, säger Annelie Nord-
ström.

FackLIG strId om kvInnors Löner
Annelie Nordström, Kommunal: ”Nu är det dags, nu är det vår tur”
fackligt 2 100 kronor i månaden. Så mycket skiljer det 
mellan en heltidsanställd undersköterska och en heltidsan-
ställd verkstadsarbetare. 
   Men IF Metall vill inte att andra fackförbund ska åka snål-
skjuts på industrins tidigare kamp för högre löner.  
   – Undersköterskorna är felvärderade i sina jobb och det 
här systemet bidrar inte till att det kan lösas, säger Annelie 
Nordström, ordförande på Kommunal.

Fackkamp. IF Metalls 
ordförande Anders Ferbe 
(förgrunden) och Annelie 
Nordström, ordförande för 
Kommunal.

 bild: Janerik Henriksson/tt
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lönerna inte ska stiga med mer 
än att produktionskostnaderna 
bli så höga att Sverige inte kan 
konkurrera med andra länders 
industrier. Eftersom Sverige är 
ett litet och handelsberoende 
land har industrin satt ribban 
sedan industriavtalet slöts 1997. 
Problemet är bara att verksam-
heter som bara opererar inom 
Sverige, till exempel vården, vill 
använda märket som utgångs-
punkt i löneförhandlingen, inte 
som norm.

– Jag tror inte att det är så 
som Anders säger. Det hand-

lar om att märket utgår från 
industrin. Varje gång du sätter 
märket från industrin där män-
nen redan har en bättre lön så 

drar männen ifrån ytterligare. 
Att industrin ska vara löne-
normerande är något vi måste 
diskutera. Det vi ser är att den 
har gjort att klyftorna har blivit 
större, säger Vårdförbundets 
ordförande Sineva Ribeiro.

Stora konsekvenser
Sineva Ribeiro ger samma bild 
som Kommunal. Om löne-
gapet inte åtgärdas kommer 
konsekvenserna bli stora inom 
vården. Lönerna är en stor del 
av problemet, men arbetsvillko-
ren överlag måste bli bättre för 
kvinnor, säger hon. 

– Vi måste rätta till de felak-
tigheter som finns i arbetslivet. 
Bara för att vi är kvinnor ska 
det inte vara så att vi har min-
dre chans att önska semester 
till exempel. Det visar sig också 
att kvinnor har ännu lägre möj-
lighet att gå på toaletten utan 
att fråga om lov. Någonstans 
har det hänt någonting som 
gjort att kvinnor har ett sämre 
arbetsliv.

Vad kommer det innebära på sikt?
– Vi ser redan nu att man 

inte längre söker sig till våra 
yrkesgrupper. 900 vårdplatser 
över hela landet är stängda. Det 

är tredje man som drabbas så 
någonstans måste det hända nå-
got i arbetslivet och då handlar 
det inte bara om lön.

Industriavtalet gäller fram 
till den 31 mars 2016 och i höst 
kommer fackförbunden träffas 
på nytt för att förbereda sig 
inför förhandlingarna.

– Den här avtalsrörelsen 
kommer sluta i att de yrkesut-
bildade kvinnorna kommer ta 
ett kliv fram. Nu är det dags, nu 
är det tjejernas tur, säger An-
nelie Nordström.

Dag Ankersen
 dag.ankersen@etc.se

Sineva Ribeiro.

”Bara för att vi 
är kvinnor ska 

det inte vara så 
att vi har mindre 
chans att önska 

semester.”
Annelie Nordström, 

Kommunal

IF metall får allt större 
politiskt inflytande 
fackligt IF Metall kopplar ett järngrepp om de 
inflytelserika posterna inom Socialdemokra-
terna. Aldrig tidigare har ett fackförbund haft 
så många företrädare på mäktiga poster i ett 
parti.

Att statsminister Stefan Löfven är före detta ord-
förande i IF Metall har ingen missat, men när ETC 
Helg tittar närmare på företrädarna inom Socialde-
mokraterna upptäcks snart att han inte är ensam. 
Efter riksdagsvalet 2014 ökade antalet riksdagsle-
damöter för S med en bakgrund inom Metall från 
nio till tretton stycken.

–  Att vi har lyckats öka antalet IF Metall-med-
lemmar som är ordinarie riksdagsledamöter ska vi 
känna oss väldigt stolta över, säger Carin Wallen-
thin, fackpolitisk chef på IF Metall till ETC Helg.

”Vridit sig som en mask”
Enligt Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs 
universitet, finns det skäl att misstänka att Metalls 
inflytande fått konsekvenser för socialdemokratins 
jämställdhetspolitik:

– Tar man, exempelvis, frågan om likalön för 
män och kvinnor har S vridit sig som en mask på 
kroken. Där har Kommunal inte haft särskilt stort 
inflytande, och det är möjligen ett exempel på att 
de inte har de direkta kanalerna in i S på samma 
sätt som Metall, säger Jonas Hinnfors, statsvetare 
vid Göteborgs universitet.

Lång tradition
Även om just Metall har en lång tradition av att 
även ha politiska ledare är dagens situation unik. 
Statsministerns högra hand, gruppledare Tomas 
Eneroth, är tidigare metallare, Karl-Petter Thor-
waldsson (LO-ordförande med förflutet i Metall) 
sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott 
och Anders Ferbe sitter i partistyrelsen.

– Det är bara att konstatera att IF Metall är jät-
teduktiga på att skapa politiskt inflytande. De har 
jobbat länge och målmedvetet och det ger utdel-
ning. Vad gäller oss andra LO-förbund måste vi bli 
bättre, säger Susanna Gideonsson, förbundsordför-
ande på Handels.

Dag Ankersen

Samma 
Skillnad i 20 år

Enligt lönestatistik.se har en  

undersköterska medellön på 20 161 

kronor och en verkstadsarbetare 

en medellön på 22 286 kronor. 

Enligt siffror från SCB har kvinnor  

i genomsnitt 86 procent av mäns 

lön. Skillnaden har varit ungefär  

densamma de senaste 

20 åren.



DESSA FARLIGA 
MÄNNISKOR HAR JUST 
FÅTT ETT TRYGGARE LIV

SAPIYAT MAGOMEDOVA,  NORRA KAUKASUS.

KRISTI PINDERI,  VÄSTRA BALKAN

ANONYM,  NORRA KAUKASUS
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NATALIA PROJECT UTRUSTAR MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE MED ÖVERFALLSLARM. NÄR LARMET AKTIVERAS SKICKAS EN 

SIGNAL VIA GSM/GPS SOM ANGER EXAKT TID OCH POSITION. SIGNALEN SPRIDS ÄVEN VIA SOCIALA MEDIER. NATALIA PROJECT 

ANVÄNDER EN LARMTEKNIK SOM TILLHANDAHÅLLS AV PFO TECHNOLOGIES. 

CIVIL RIGHTS DEFENDERS ÄR EN OBEROENDE EXPERTORGANISATION SOM BILDADES I STOCKHOLM 

1982 MED SYFTE ATT FÖRSVARA MÄNNISKORS MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER OCH 

ATT STÄRKA UTSATTA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE. WWW.NATALIAPROJECT.ORG

Om det finns något som skrämmer en diktatur eller förtryckarregim är det när  
vanliga människor vågar stå upp, organisera sig och säga sin mening. Det som gör 
dem ännu räddare är insyn och öppenhet. Förtryck lever på tystnad. 
I april lanserade vi Natalia Project, världens första överfallslarm för utsatta  
människorättsförsvarare. Genom detta projekt har människor som i sina länder  
betraktas som farliga och obekväma fått ett tryggare liv. Samtidigt har vi sänt en 
kraftfull signal till de regimer som förföljer och terroriserar dem. 
När ett larm aktiveras skickas en signal med exakt GPS-position till Civil Rights  
Defenders i Stockholm och till en grupp kollegor i bärarens närhet som omedelbart 
kan skynda till undsättning. Kort därefter når informationen människor som dig och 
hundratusentals andra genom sociala medier. 
Nu behöver vi din hjälp för att kunna utrusta fler med ett larmsystem som kan rädda 
liv. Visa ditt stöd genom att sms:a NATALIA till 72 980 – och följ Natalia Project  
på Facebook och Twitter så hjälper du oss att göra livet lite tryggare för dem som 
kämpar för våra mänskliga rättigheter. 
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skola Tidiga betyg förbättrar 
varken elevers lärande eller 
deras motivation. Det har en 
grupp på fyra pedagogikfors-
kare kommit fram till efter 
att ha gått igenom 6 000 
vetenskapliga sammanfatt-
ningar, 500 artiklar och ett 
40-tal avhandlingar.

1 Alli Klapp, 
ni har gått 
igenom en 

stor mängd studier 
för att ta reda på 
vilken effekt betyg har. 
Vad har ni kommit fram till?

– Vår genomgång av ett stort 
antal internationella studier vi-
sar att betyg har negativa effek-
ter på lågpresterande elever och 
inte har särskilt stor påverkan 
alls på högpresterande elever. 
Det finns studier som visar att 
lågpresterande elever blir sämre 
motiverade och att de lär sig 
mer om de får mer information 
om hur de kan gå tillväga för att 
förbättra sitt lärande. Betyg ger 
ofta ganska lite information om 
hur man ska förbättra sig, säger 
Alli Klapp, lektor i pedagogik 
vid Göteborgs universitet och 
en av forskarna.

2 Studien har gjorts inför 
uppstarten av ett skolforsk-
ningsinstitut. Vad är ert råd för 

framtiden?
– Till att börja med bör man 

utvärdera betygen i årskurs 6 
och se hur det har slagit. Man 
bör göra en ordentlig genom-
gång innan man går ett steg till 
och ger betyg från årskurs 4. 
Vi har inte kunnat hitta några 
studier där man 
tittat på så unga 
elever. Det finns 
förstås en etisk 
aspekt av den 
här typen av 
forskning också. 
Det är svårt att 
utsätta elever 
för experiment där man delar 
upp två grupper och ger den 
ena gruppen betyg men inte den 
andra.

3 En del politiker tar ändå gärna 
upp betyg som ett sätt att 
förbättra skolan, vad beror det 

på tror du?
– Jag kan tänka mig att som 

politiker är betyg någonting 
som är enkelt att förändra. Un-
dervisningen och lärares kom-
petens är svårare att förändra 
och utveckla, då är betygen enk-
lare att gå på. Samtidigt betyder 
betygen mycket, de fungerar 
väl som urvalsinstrument och 
prickar framgång väl. Det ska vi 
behålla. Men att säga att betyg 
motiverar eleverna, det ska man 
ställa sig frågande till. 

Stina Berglund 

”Lågpresterande 
elever blir sämre 
motiverade”

3
FRÅGOR

politik Språkkrav, försörj-
ningskrav för anhöriginvand-
ring och en uppluckring av 
lagen om anställningsskydd. 
Det är några av de förslag 
som Folkpartiet nu lagt fram 
för att ”integrationen ska 
fungera”. 
   – Det är väldigt tragiskt, 
säger Maria Ferm (MP).

Det är i en artikel på DN 
Debatt som Folkpartiets ledare 
Jan Björklund och andra par-
titoppar lägger fram ett antal 
förslag som man menar ska 
förbättra integrationen. Bland 
annat återanvänds än en gång 
en gammal FP-idé om språk-
krav för att få erhålla svenskt 
medborgarskap. ”För att upp-
värdera både medborgarskapet 
och vikten av svenskkunskaper 
bör ett språkkrav för med-
borgarskap införas”, skriver 

företrädarna. Första gången 
partiet kom med sitt förslag om 
språktest för invandrare var år 
2002, och sedan dess har det 
lagts fram på nytt vid ett antal 
tillfällen. Kravet har dock inte 
fått något gehör från övriga 
allianspartier.

Försörjningskrav
Därutöver vill också Folkpartiet 
skärpa kraven på försörjning 
vad gäller anhöriginvandring. 
Först när den person som bor i 
Sverige uppfyller försörjnings-
kravet och har en bostad ska 
anhöriginvandring vara möjlig, 
dock med vissa undantag. För-
sörjningskravet ska också gälla 
vid beslut om uppehållstillstånd, 
för att ”stärka arbetslinjen”. 
Partiföreträdarna skriver att 
”ett tillfälligt uppehållstillstånd 
övergår till ett permanent så 
snart personen kan försörja sig 
själv.” Maria Ferm, Miljöpartiets 
talesperson i migration- och 

jämställdhetsfrågor, är mycket 
kritisk.

– Det är väldigt tragiskt att 
Folkpartiet lägger fram dessa 
förslag, som skulle försvåra 
integrationen och öka otrygg-
heten hos dem som kommer till 
Sverige. Att genomföra detta 
skulle bli dyrt för samhället 
både mänskligt och ekonomiskt. 
Det viktigaste är tidiga insatser 
och att invandrare kan etablera 
sig från dag ett, vilket blir svå-
rare om man bara får tillfälligt 
uppehållstillstånd, säger hon.

Slopa vårdnadsbidraget
Även Veronica Palm (S) har 
twittrat kritiskt om Folkpartiets 
förslag. ”Inte bara mörkbrun 
hundvisselpolitik, dessutom in-
effektivt och kontraproduktivt 
om syftet är ökad integration”, 
skriver hon.

Som ett led i integrations-
politiken vill Folkpartiet också 
ändra lagen om anställnings-

skydd eftersom den, enligt 
partiet, stänger ute invandrare 
från arbetsmarknaden. Partiet 
vill även slopa vårdnadsbidra-
get, som man menar leder till 
utanförskap bland invandrar-
kvinnor. Förslagen kommer att 
skapa ”mer frihet åt individen, 
legitimitet för en solidarisk 
flyktingpolitik och välstånd för 
framtiden”, skriver partiföreträ-
darna.

Sam Linderoth

”Skapar otrygghet hos 
invandrare i Sverige”
Miljöpartiets Maria Ferm kritisk till FP-utspel

”Ineffektivt och 
kontraproduk-

tivt om syftet är 
ökad integration.

Veronica Palm (S)

Förslag. Jan Björklund 
och Folkpartiet vill förbättra 
integrationen genom språk-
krav, försörjningskrav för 
anhöriginvandring och en 
uppluckring av lagen om an-
ställningsskydd. ”Att genom-
föra detta skulle bli dyrt för 
samhället både mänskligt och 
ekonomiskt”, säger MP:s 
Maria Ferm (lilla bilden).
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NyhetsbildeN
Plats: Pristina, Kosovo  

Fotograf: Visar Kryeziu/AP
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1 000
•Jablanovics uttalande ska ses i ljuset av att 
1 000 albaner fortfarande är försvunna efter 
kriget, som drabbade Kosovo hårt. Serbien vägrar 
fortfarande att erkänna Kosovo som stat. 12 000 
personer samlades inför protesterna och samti-
digt utlystes en masstrejk i en av Kosovos största 
gruvor, Trepca.

37
•Hittills har 37 personer skadats, 
uppger tjänstemän i Kosovo. 22 av 
dessa ska vara poliser. Kosovo blev en 
egen stat 2008 men den ex-serbiska 
provinsen har varit mycket omtvistad 
och är hittills bara erkänd av 107 av 
193 medlemsstater i FN.

Gamla kriGsförbrytelser 
skapar ny oro
n De största protesterna i Kosovos historia 
pågår nu i huvudstaden Pristina. Det är 
på grund av att den serbiske ministern 
Aleksandar Jablanovic har sagt att inga 
krigsförbrytelser begicks mot albaner under 
kriget på Balkan 1998-1999. Uttalandet har 
retat upp tusentals demonstranter och polis 
har försökt skingra folkmassorna med tårgas 
och vattenkanoner. Demonstranterna svarar 
med att kasta molotovcocktails och stenar 
mot polisen och regeringsbyggnaden.
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grekland Kommer Grekland att lämna 
eurozonen? Kommer Syriza att kunna 
förhandla till sig skuldavskrivningar? 
Hur lite jobbar egentligen grekerna? 
Dagens ETC reder ut vad som är sant 
och falskt om det grekiska valet.

Vad vill Syriza? 
Partiet vill göra avskrivningar på de 
stora lån som Grekland tampas med – i 
det sista kvartalet 2014 hade landet 
en statsskuld på 176 procent av BNP. 
Därigenom vill Syriza också bli av med 

de åtstramningar som Grekland ålagts av 
”trojkan” (EU-kommissionen, Internatio-
nella valutafonden och Europeiska central-
banken) för att få nödlånen.

På hemmaplan har partiet lagt fram ett 
politiskt program som bland annat innefat-
tar ett återställande av pensionerna i landet, 
höjningar av minimilönen, matkuponger 
och gratis elektricitet till minst 300 000 
hushåll och gratis sjukvård.

Hur ser Syrizas utsikter ut 
vad gäller att förhandla 
fram en skuldavskrivning?

Att det kommer bli svåra 
förhandlingar är i princip alla 
överens om, men partiföre-
trädare har sagt att de inte 
kommer backa från sina krav 
på avskrivningar. Samtidigt har 

Europeiska centralbanken gjort gällande 
att några lättnader inte är att vänta:

– Det är absolut klart att vi inte kommer 
att kunna gå med på en skuldlättnad som 
inkluderar grekiska statsobligationer, säger 
ECB:s styrelseledamoten Benoit Coeure i 
en intervju med den tyska affärstidningen 
Handelsblatt.

Hur förhandlingarna kommer att sluta 
återstår att se.

Vilka är Oberoende greker 
och varför samarbetar  
Syriza med dem?

Oberoende greker är ett 
konservativt och nationalis-
tiskt högerparti, grundat 2012, 
som bland annat motsätter sig 
invandring och vill verka för 
ett ”självständigt Grekland”. 

Partiledaren och grundaren Panos Kam-
menos anklagades nyligen för antisemitism 
efter att han hävdat att grekiska judar 
betalar mindre skatt än övriga medborgare, 
rapporterar The Guardian. Partiet fick 13 
mandat i valet, och är därmed (tillsammans 
med Pasok) ett av de minsta som tog plats i 
parlamentet.

 Det Oberoende greker och Syriza har 
gemensamt är motståndet mot åtstram-
ningspaketen som Grekland påtvingats, 
och en stark kritik mot EU och trojkan. 
Till Dagens ETC säger Syrizas partifö-
reträdare att stödet behövs och att man 
godtar det eftersom Oberoende greker 
sagt sig villiga att stödja huvudlinjerna i 
Syrizas program.

Kommer det inte bli väldigt 
svårt för Syriza att hålla 
sina vallöften?

Det är något högeropinionen 
gärna gör gällande, och något 
som framförs på Expressens 
och Svenska Dagbladets  
ledarsidor. På andra sidan 
finns personer som Paul 

Krugman, nationalekonom och skribent 
för The New York Times, som menar att 
Syriza politik inte är radikal nog. ”Skuld-
avskrivningar och en lättande av åtstram-
ningarna skulle reducera den ekonomiska 
smärtan, men det är tveksamt om det är 
nog för att skapa en stark återhämtning”, 
skriver han.

Varför blir ett radikalt  
vänsterparti så stort  
i Grekland just nu?

Många gör gällande att greker-
na tröttnat på åtstramningarna, 
som drabbat landet hårt och 
inte lett till ekonomisk tillväxt. 
Arbetslösheten i landet ligger 
för närvarande på omkring 

25 procent. Syriza har ridit på en våg av 
motstånd mot åtstramningspolitiken, EU 
och trojkan.

Finns det någon sanning 
bakom påståendet att  
grekerna är lata?

OECD-statistik visar bland an-
nat att antalet arbetade timmar 
i Grekland i genomsnitt ligger 
på 2037 per person(år 2013). 
Det är nästan 300 timmar mer 
per år än OECD-genomsnittet. 

Pensionsåldern ligger i snitt på 61 år, och 
inte 50 år, som en del medier har påstått.

Kommer Grekland göra en  
så kallad ”grexit” och  
lämna eurosamarbetet?

Flera ledande Syrizapolitiker 
har varit tydliga med att de 
inte avser att lämna eurozonen, 
eftersom det sannolikt skulle 
innebära ett betydande ekono-
miskt trubbel. Samtidigt menar 

ett flertal analytiker att förhandlingarna om 
skuldavskrivningar kommer att bli mycket 
svåra. Något som i förlängningen kan inne-
bära att Grekland ställer in sina betalningar, 
och därefter lämnar eurosamarbetet. Men 
risken för en ”grexit” anses i dagsläget inte 
överhängande, menar bland annat Pierre 
Moscovici, EU-kommissionär i ekonomiska 
frågor.

7
1

2
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7

frågor och svar om 
det grekiska valet

TexT: Sam LinderoTh
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Mc-kriminella kan 
bli av med pass
n Ett lagförslag om terrorresor 
i Danmark kan även komma 
att användas mot kriminella 
medlemmar i mc-gäng, rap-
porterar tidningen Information. 
Förslaget går ut på att en dansk 
medborgare kan bli fråntagen 
passet om det finns misstanke 
om att hen planerar att resa 
utomlands för att delta i väpnad 
konflikt. Justitieminister Mette 
Frederiksen (S) öppnar nu för 
att en kommande lagändring 
även kan gälla personer som 
som sysslar med gränsöver-
skridande brottslighet. Juristen 
Jacob Mchangama är en av 
kritikerna till förslaget.  

– Det är väldigt svårt att se 
att en medlem i en mc-klubb, 
som åker till Sverige, skulle vara 
samma risk för staten som en 
person som återvänder radika-
liserad hem från Syrien, säger 
han till Information.

Stormen passerade 
obemärkt förbi
n New York klarade sig i stort 
sett oskadat från stormen Juno, 
som befarades bli den värsta 
vinterstormen i stadens historia. 
I söndags höll borgmästare Bill 
de Blasio ett brandtal där han 
uppmanade alla att söka skydd. 
Stora delar av flygtrafiken 
ställdes in och skolor och annan 
kommunal verksamhet stängde. 

Tre dagar senare kommer 
nu kritik från republikaner mot 
den demokratiske borgmäs-
taren. Bill de Blasio försvarar 
dock sitt agerande.

– Våra budskap till folket 
måste vara mycket kraftfulla 
när vi känner fara, säger han 
enligt TT.

18
… miljarder dollar. Så stor vinst gjorde 
Apple under de fyra sista månaderna 
2014. Det motsvarar nästan 149 
miljarder kronor och är den största 
kvartalsvinsten för ett företag någon-
sin. Enorm försäljning av Iphones 
under slutet av förra året ligger bakom 
siffrorna. Det tidigare rekordet hade 
oljebolaget ExxonMobil som gjorde en 
kvartalsvinst på 15,9 miljarder dollar 
under 2012. 

New York.
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grekland Europas vänster 
firade Syrizas seger samti-
digt som högerflanken fick 
skrämselhicka. I brittisk 
press kallas partiledaren 
Alexis Tsipras för ”en kom-
munistisk Harry Potter som 
kan få eurozonen att implo-
dera”. 
   – Det är ren skrämselpro-
paganda, säger Syriza-politi-
kern Dimitrios Papadimoulis.

Sällan har ett grekiskt val väckt 
sådana starka politiska reak-
tioner. Den europeiska pressen 
kommenterar Syrizas seger som 
att ”Grekland skakar Europa”. 
Den spanska högertidningen 
La Razóns har förstasidesrub-
riken: ”Skammen – grekerna 
kastar sig huvudstupa rakt ut i 
populismens avgrund”. Även 
svenska tidningar har slagit 
larm. Expressen varnar för att 
Syriza ”består av gamla hard-
corekommunister och andra 
suspekta grupperingar”. DN ta-

lar om landets nya ledning som 
”gratislunchens vänner” och 
på Dagens Industris förstasida 
får Grekland rött kort och det 
ställs krav på uteslutning från 
eurosamarbetet.

– Den största oron runt det 
grekiska valet gäller just poli-
tiska spridningseffekter, särskilt 
i det skuldtyngda Sydeuropa, 
skriver DI-ledarskribenten Bo 
Pettersson.

”Räcker inte med att vända blad”
Journalisten och Greklandsex-
perten Alexandra Pascalidou 
har noggrant följt eftervalsde-
batten. 

– Det finns en politisk lik-
riktning i Europa, och många 
människor hoppas på politiska 
alternativ. Likriktningens recept 
mot krisen har varit enfaldig, 
man sätter ekonomin fram-
för människan, säger hon och 
fortsätter:

– När krafter då kommer upp 
som inser att det inte räcker 
med att vända blad, utan att det 
är dags att byta bok, då är det 

klart att det skrämmer, säger 
Alexandra Pascalidou.

Oansvariga spekulationer
Flera av Europas politiska 
ledare har höjt ett varningens 
finger. En av de mest högljudda 
olyckskorparna är den brit-
tiska premiärministern David 
Cameron. 

– Det grekiska valet kommer 
skapa ekonomisk osäkerhet i 
Europa, sa Cameron på tisda-
gen, ett av många uttalanden 
med samma tonläge.

Han har tillsammans med 
Angela Merkel varnat för 
konsekvenserna av en så kallad 
”grexit”, att Grekland lämnar 
eurozonen. Merkel fick skarpt 
mothugg från socialdemokra-
ten Martin Schulz, ordförande 
Europaparlamentet:

– De oansvariga spekula-
tionerna om en grexit är inte 
till hjälp för någon. Det ger 
dessutom bilden av det grekiska 
folket inte själva bestämmer 
över landets politik, sa han till 
Die Welt. 

Brittiska The Independent 
kallar Alexis Tsipras ”en kom-
munistisk Harry Potter som kan 
få eurozonen att implodera”. 
Men uttalandena är bara ren 
skrämselpropaganda, säger Di-
mitrios Papadimoulis, ledamot 
för Syriza i Europaparlamentet.

– Vi är inte extremister eller 
anti-europeiska monster, vi är 
ett parti mot åtstramningar.

Vi har ekonomiska problem 
men Grekland är en parla-
mentarisk demokrati. Jag tror 
att skrämselpropagandan i sig 
skapar instabilitet i eurozonen, 
inte Syrizas politik. 

Dimitrios Papadimoulis hop-
pas på ett skifte i den offentliga 
debatten.

– Skillnaden under 2015 jäm-
fört med tidigare år är att vi inte 
längre är ensamma. Nu har vi 
Sinn Fein i Irland och Podemos 
i Spanien med oss. Tillsammans 
kan vi styra in på en ny riktning 
mot mindre åtstramning och 
mot hållbar tillväxt.

Eigil Söderin
Anna-Maria Carnhede

Skrämselhicka i europeisk 
press efter Syrizas seger
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Syrizas Alexis Tsipras efter 
valet i söndags. Nu kritiseras 
partiet i europeisk press.

La Razon 26/1 ”Skammen – 
grekerna kastar sig huvudstupa 
rakt ut i populismens avgrund”.

Dagens industri 27/1.

”Partiledaren Alexis Tsipras 
har döpt en av sina söner 
efter Ernesto Che Guevara. 
Inte ens Lars Ohly skulle väl 

vara så revolutionärromantiskt 
omdömeslös?”
Expressens ledarredaktion

frågor och svar om 
det grekiska valet

text: sam linderoth

Kim Jong Un reser 
till Ryssland  
n Nordkoreas diktator Kim 
Jong Un har sagt att han kom-
mer att resa till Ryssland i 
maj, rapporterar medier i flera 
länder. Syftet med besöket 
är att delta när landet firar 
årsdagen av Sovjets seger över 
Tyskland i andra världskriget. 
Om resan blir verklighet är den 
Kim Jong Uns första officiella 
utlandsbesök sedan han tog 
över som ledare för Nordkorea 
efter fadern Kim Jong Ils död 
2011. TT skriver att Rysslands-
resan förmodligen kommer att 
följas av ett besök i Kina, som är 
Nordkoreas bundsförvant.

   
  10

… katolska spanska präster och två 
församlingsanställda från Grenada 
har åtalats för sexbrott mot barn. 
De anklagas för att ha utnyttjat fyra 
tonårspojkar mellan 2004 och 2007. 
Enligt BBC har påven ringt upp en poj-
karna, som nu är 24 år gammal, och 
bett om ursäkt personligen. Prästerna 
arresterades i november men flera 
av dem är nu släppta mot borgen i 
väntan på rättegång.  

Första gripandet för 
mordet på Horner
n Afghansk säkerhetstjänst 
har gripit en person som sägs 
vara ledare för den grupp som 
mördade den svenska journa-
listen Nils Horner den 11 mars 
förra året.

”Den nationella säkerhets-
ledningen har gripit en mili-
tant ledare för terrorgruppen 
Mahaz-e-Fedaiyan . . .  med 
två pistoler, två tidsinställda 
bomber och en ljuddämpare”, 
skriver myndigheten i ett ut-
talande enligt TT.

Gruppen går under namnet 
Självmordsfronten och är också 
misstänkta för att ligga bakom 
mordet på guvernören i provin-
sen Logar. 

Kim Jong Un.
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5 viktiga varor 
att byta till eko.

2. Bananer & vin-
druvor 
Två frukter som är riktigt hårt bespru-
ta de. På bananodlingar används extremt 
miljöfarliga bekämpningsmedel som kan 
ge arbetarna och deras barn nervskador. 
Och vindruvor, med sina tunna skal, kan 
innehålla rester av �era kemiska bekämp-
ningsmedel. I ett EU-stickprov på ett 
paket vindruvor hittades till exempel 
rester av 26 olika bekämpningsmedel.

  3. Mejeri produkter
För några kronor extra kan du få ekolo-
giska mejerivaror som gör stor nytta både 
i Sverige och i andra delar av världen. På 
hemmaplan bidrar du till friskare vatten, 
mindre gi�er och att �er fåglar och blom-
mor trivs. Och i länder som Brasilien 
behöver varken natur eller människor 
förgi�as. Varför? Jo, ekokossorna mum-
sar mest på växter från den egna gården, 
istället för hårt besprutat foder från andra 
sidan jordklotet.

5. Potatis
Visste du att det �nns bekämpnings-
medel i nästan alla svenska vatten? Ja, 
till och med i regnet som faller över oss. 
Genom att välja ekologiskt sprids mindre 
gi�er i vår natur. Potatisen är en av de 
grödor som besprutas mest i Sverige. 

Och medan du byter till eko, så kämpar 
vi i Naturskyddsföreningen för schysstare 
mat i butikerna. När du blir medlem för 
24 kr/mån gör du oss ännu starkare. För ju 
�er vi blir desto större skillnad kan vi göra.

SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.

1. Kaffet
På ka�eplantager används ett av världens 
farligaste bekämpningsmedel som varit 
förbjudet länge i Sverige och EU. Det 
skadar – och dödar – både natur, djur och 
människor. Välj ekologiskt ka�e så gör 
du stor nytta för en liten kostnad.

4. Kött
Vill du ha kött från gladare djur? Välj 
eko. På köpet får du samma viktiga miljö-
fördelar som när du köper de ekologiska 
mejerivarorna. Finns inte ekologiskt så 
är svenskt naturbeteskött också bra. Men 
det viktigaste av allt är faktiskt att käka 
mindre kött överhuvudtaget.
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Ekonomi

n Det är värre ställt med svensk ekonomi än vad finansministern  
vill erkänna. Nya dystra siffror från ILO visar att arbetslösheten 

kommer öka i Sverige de närmaste åren.Nu kräver facken 
investeringar för att få fart på jobben.

S.20-21

Magdalena
anderssons
huvudvärk

Dystra tider – 
nu dyker S.21

brittisk ekonomi

Därför äger S.22-23

männen nästan 
hela Sverige   
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ekonomi Sveriges arbets-
löshet kommer att öka de 
närmaste åren. Det slår 
ILO fast i en ny rapport. Nu 
kräver flera fackförbund att 
regeringen lånar pengar för 
att investera sig ur krisen.  
   – Det blir en win-win-situa-
tion. Folk får arbete sam-
tidigt som vi bygger, säger 
Johan Lindholm, ordförande 
i Byggnads. 

ILO:s (International Labour Or-
ganization) prognos för arbets-
lösheten i världen och Sverige är 
dyster läsning för alla dem som 
hade hoppats på en vändning. I 
Sverige kommer inte arbetslös-
heten att minska utan öka fram 
till 2019, från dagen 8,1 procent 
till 8,3 procent. Enligt ILO brom-
sas utvecklingen i Sverige nu av 
ekonomin stannar av i omvärl-
den. I spåren av EU:s 
åtstramningspolitik och 
den senaste tidens ökade 
klyftor så har också ef-
terfrågan minskat, enligt 
ILO. Folk har inte råd 
att konsumera och det 
bromsar tillväxten. 

I regeringsförklaring-
en satte den rödgröna 
regeringen som mål att 
Sverige ska ha Europas 
lägsta arbetslöshet år 
2020. Men så kommer 
det alltså inte att se ut 
om ILO får rätt. Istället 
kommer Sverige att 
ligga någonstans i mit-
ten, med 13 länder före 
sig med lägre arbetslös-
het. Däribland Rumänien, Polen 
och Ungern. 

Vill se fler satsningar
ILO efterlyser investeringar och 
satsningar på minskade klyftor 
för att bryta den negativa utveck-
lingen. Och nu går också fem 
fackförbund, däribland Byggnads 
och Seko, ut för att tillsammans 
kräva ett stopp för överskottsmå-
let så att Sverige kan låna pengar 
för att investera i järnvägsbyg-
gen, vägar och bostäder. I en 
gemensam debattartikel i DN 
skriver de att överskottsmålet, 
alltså att statsfinanserna ska ha 
en procent av BNP i överskott 
över en konjunkturcykel, har 
spelat ut sin roll. 

– Det här regelverket som 
finns runt Sveriges ekonomi 
gör att vi inte kan bedriva den 
expansiva politik som vi så väl 
skulle behöva, som till exempel 
skulle kunna innebära att vi 
bygger höghastighetsjärnväg 
mellan Stockholm, Göteborg 

och Malmö och samtidigt 
skapar jobb, säger Janne Rudén, 
ordförande på Seko till Dagens 
ETC. 

Att finansminister Magda-
lena Andersson (S) säger att 
ladorna är tomma efter de bor-
gerliga partiernas år vid makten 
är inte ett skäl till att vänta med 
investeringarna enligt fackför-
bunden. 

– Ladorna är tomma för att 
alliansen lånade för att finan-
siera sina skattesänkningar. Det 
är något helt annat. Då lånar 
man till den löpande driften av 
Sverige. Att låna för att bygga 
något som kommer att generera 
jobb och tillväxt är något annat, 
säger Janne Rudén. 

”Ett skriande behov av bostäder”
Och Johan Lindholm på Bygg-
nads håller med. 

– Vi har ett skriande behov 
av bostäder och att upprusta 

infrastrukturen. Där kan 
byggbranschen bidra 
till att uppnå sysselsätt-
ningsmål, klimatmål och 
ökad tro på framtiden. 
Det är en win-win-situa-
tion. Vi sätter ungdomar 
och arbetslösa i arbete 
samtidigt som vi möter 
upp och tar tar ansvar 
för stora eftersatta be-
hov, säger han. 

Enligt fackens beräk-
ningar skulle ett slo-
pande av överskottsmålet 
kunna öka investeringar-
na med 280 miljarder kro-
nor under en tioårsperiod 
och skapa cirka 170 000 
jobb. Det är alltså klassisk 

socialdemokratisk konjunktur-
politik de efterlyser. Satsa i dåliga 
tider, spara i goda tider. Men 
socialdemokraterna själva är 
inte lika övertygade. Både Stefan 
Löfven och Magdalena Anders-
son har sagt nej och i budgeten 
som lades fram i december skulle 
varje reform finansieras krona 
för krona.  Samma dag som 
ILO:s rapport om arbetslösheten 
presenterades lade Magdalena 
Andersson fram sin senaste 
prognos för ekonomin i Sverige.  
Där skriver Finasdepartementet 
att återhämtningen går lång-
samt och att tillväxten i Sverige 
blir lägre än väntat. Men några 
investeringar vill inte Magdalena 
Andersson föreslå.

– Givet underskottet  ryms 
inga utsvävningar. Vi måste 
spara på krafterna, säger hon. 

Dyster prognos för arbetslösheten

Ulrika Lindahl
ulrika.lindahl@etc.se

070-395 01 94

Johan
Lindholm

Janne 
Rudén

Ny rapport varnar för stiltje i svensk ekonomi • Krav från  facken att regeringen överger överskottsmålet

”Byggbranschen 
kan bidra till 

att uppnå 
sysselsättnings-
mål, klimatmål 
och ökad tro 
på framtiden.

Johan Lindholm, Byggnads

• Internationella arbetsorganisationen (International 
Labour Organization, ILO) är ett självständigt fackorgan 
för Förenta nationerna. Organisationen har som mål att 
främja social rättvisa och humana arbetsvillkor.

ILO
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Otränade riskerar 
att få lägre lön
n Träning är obligatoriskt för 
de anställda på det kommunala 
bolaget Kalmar Vatten. Kravet 
är två timmars träning men 
träningsformen är frivillig. Den 
som hoppar över träningen kan 
få avdrag på lönen, deltagande 
ingår nämligen som ett lönekri-
terium. 

– Det betyder att du inte får 
fullt ut på löneökningarna om 
du missköter träningen. Innan 
dess blir det samtal för att hitta 
en träning som passar, säger 
Stefan Gustavsson, arbetsplats-
ombud till kommunalarbetaren.

Den obligatoriska friskvår-
den med träning två timmar per 
vecka infördes redan 2007 och 
enligt facket har det minskat 
sjukskrivningarna.

16,7
... miljarder kronor. Så stort var 

lånet som EU:s finansministrar god-
kände i finansiellt stöd till Ukraina. Lå-
net villkoras med att Ukraina genomför 
vissa reformer och framförallt fortsät-
ter med sitt nuvarande IMF-program.

Frankrike är inte 
Europas sjuke man
n Det senaste året är det Frank-
rike som anklagats för att vara 
det sjunkande skeppet i Europa. 
Samtidigt har affärstidningar 
skrivit om framgångar i Storbri-
tannien, en ekonomi som växer 
på grund av den hårda politiken 
med minskade bidrag, mins-
kad offentlig sektor och ökad 
privatisering. Paul Krugman, 
den amerikanske nationaleko-
nomen som fick ekonomipriset 
till Alfred Nobels minne 2008, 
har retat sig på de påståendena 
och publicerade nyligen detta 
diagram på NY Times. Det visar 
utvecklingen mellan tre länder 
efter finanskrisen. 

Storbritannien fick en kata-
strofal utveckling i finanskrisens 
kölvatten 2008. Det politiska 
svaret blev nedskärningar och 
minskad satsning. Lägre löner. 
Budgetansvar kallades det.

Frankrike minskade inte 
lika mycket på offentlig sektor 
och fick en lägre minskning av 
ekonomin. Trots att sju år gått så 
ligger landet fortfarande bättre 
till än Storbritannien jämfört 
med 2008.

Johan EhrEnbErg

• USA • Frankrike • Storbritannien

DystEr prOgnOs För arbEtslöshEtEn
Ny rapport varnar för stiltje i svensk ekonomi • Krav från  facken att regeringen överger överskottsmålet

ILO spår att arbetslösheten kommer 
öka de närmaste åren. För att bryta den 
negativa utvecklingen vill flera fackför-
bund se satsningar på nya bostäder och 
infrastruktur.  bild: Tomas onEborg/TT
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jämställdhet Endast en 
fjärdedel av den privat ägda 
marken ägs av kvinnor. Det 
visar en ny SCB-rapport om 
markägandet i Sverige. Den 
genomsnittlige markägaren 
är en gift 56-årig man bo-
ende i Stockholms län. 
   – Det här säger mycket om 
hur världen fungerar, kom-
menterar FAO:s ekonom Ana 
Paula de la O Campos.

Nästan hälften, 48 procent, av 
Sveriges landyta ägs privat. 
Trots det ägs bara elva procent 

av Sveriges mark av kvinnor. 
Den genomsnittlige markä-
garen är 56, gift och man. Han 
äger i snitt 84 000 kvadratmeter 
(8,4 hektar) mark och tjänar 240 
000 kronor om året efter skatt. 
Det framgår i Statistiska cen-
tralbyråns publikation Markan-
vändningen i Sverige, som för 
första gången har analyserat hur 
mycket av marken i Sverige som 
ägs av män respektive kvinnor.

– Jag var ganska inställd på 
att det skulle vara ojämnt, men 
att det var så stor skillnad kom 
som en överraskning. Sedan har 
vi räknat den som deklarerar 
som ägare, så i vissa fall kan det 

vara för att det är männen som 
har deklarerat. Men det är också 
intressant om det är så, säger 
Jerker Moström, som har sam-
manställt rapporten och arbetar 
med markanvändningsstatistik 
och geografisk analys på SCB.

”Rimligt med större förändring”
Siffrorna är från 2010, men 
Moström säger att det inte finns 
någon anledning att tveka på att 
fördelningen fortfarande skulle 
vara aktuell.

– Jag har svårt att se att det 
skulle ha varit någon stor ändring 
i de strukturella ägandeförhål-
landena över några år. Utan att 

veta säkert tycker jag att det vore 
orimligt med en större föränd-
ring av den generella bilden att 
kvinnor äger ungefär en fjärde-
del av den privat ägda marken.

Maria Sjöberg, som 
är professor i historia 
vid Göteborgs universi-
tet och bland annat har 
forskat i genushistoria, 
tycker att rapporten kan 
vara ett intressant sätt att 
tydliggöra maktstruktu-
rer. Men hon är inte alls 
förvånad över att skillnaderna 
är så stora.

– Det här har varit ett möns-
ter så länge vi har haft privat 

markägande. Jag tycker egentli-
gen att det låter ganska lite. Om 
vi hade förflyttat oss tillbaka 
före 1800-talet hade strukturen 
varit ännu mer manligt domine-

rad. Kvinnor har alltid 
kunnat äga mark, men 
de har inte alltid kun-
nat disponera den.

Delats och ärvts
Inte heller hos FN:s 
livsmedels- och jord-
bruksorganiation FAO 

är man särskilt förvånad över 
att män äger betydligt mer mark 
än kvinnor.

– Det är inte så att vi borde 

Männen äger Sverige
Hälften av Sveriges mark ägs privat – men bara elva procent ägs av kvinnor • Ser samma trend på global nivå
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SveaSkog 
• Äger ungefär  
4 miljoner hektar, 
cirka 10 procent av 
Sveriges landyta. Sty-
relsen består av fyra 
män och fyra kvinnor, 
vd:n är man.

SCa
• Äger cirka 2,6 mil-
joner hektar, drygt 6 
procent av landytan. 
Styrelsen består av 
sju män och två kvin-
nor, vd:n är man.

Bergvik 
Skog väSt
• Äger 2,3 hektar, 
ungefär 5,6 procent 
av Sverige. Sty-
relsen består av 
nio män och en 
kvinna, men vd:n 
är kvinna.

Ana Paula de la O Campos.Nynne Warring.
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”När vi tittar på ägande och användande 
av mark globalt så handlar mycket om 
traditioner, arvsrätt och vilka roller män 

respektive kvinnor uppfattas ha inom jordbruket.
Ana Paula de la O Campos
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vänta oss att det ska se ut så här, 
men det låter mer eller mindre 
som samma trend som vi ser 
på global nivå. Vi ser praktiskt 
taget aldrig ett kvinnligt ägande 
som överskrider 40 procent. Det 
vi mäter är dock lite annorlunda 
– vår research handlar oftast om 
vem som kontrollerar jordbru-
ket, säger Ana Paula de la O 
Campos, ekonom vid FAO.

Hon menar dock att det är 
viktigt att undersöka varför 
ägaren behöver mark, vad 
som gör markägande viktigt i 
sammanhanget och vilken sorts 
rättigheter andra har till mar-
ken. Därför gör allemansrätten 

att den ojämna fördelningen 
”blir lite bättre”, säger de la O 
Campos.

– Men för att förstå fördel-
ningen bättre är det ofta nyttigt 
att titta på hur mark har delats 
ut och ärvts historiskt sett. När 
vi tittar på ägande och använ-
dande av mark globalt så handlar 
mycket om traditioner, arvsrätt 
och vilka roller män respektive 
kvinnor uppfattas ha inom jord-
bruket.

 
Offentliga ägandet har minskat
Både andelen privat ägd mark 
och andelen mark ägd av före-
tag har stigit under 2000-talet, 

samtidigt som det offentliga 
ägandet har minskat. Närings-
livet äger enligt SCB:s rapport 
32 procent av Sveriges mark, 
någonting som i huvudsak är 
kopplat till skogsbranschen. 

Det allra största skogs-
branschföretaget när det gäller 
markägande är statligt ägda 
Sveaskog, som äger drygt fyra 
miljoner hektar, ungefär 10 
procent av Sveriges landyta. 
Det är nästan lika mycket som 
alla kvinnor tillsammans.

– Det säger mycket om hur 
världen fungerar, tycker Ana 
Paula de la O Campos.

Andrea Wesslén

Männen äger Sverige pension Sju av tio av Kom-
munals kvinnliga pensionärer 
klarar sig inte på sin pension. 
Kvinnornas får i genomsnitt  
4 000 kronor mindre i måna-
den i pension jämfört med 
män. Det visar en ny under-
sökning som presenterades i 
veckan. 
Sverige dalar i EU-ligan när det 
gäller kvinnors pensionsnivåer. 
Gör vi inget nu kommer vi att 
närma oss den absoluta botten. 
Orsaken är att kvinnors lägre 
löner och ofrivillig deltid. Det 
visar nya siffror i rapporten 
”Pension – en kvinnofälla” pre-
senterar fackförbundet Kom-
munal tillsammans med SKPF, 
Svenska Kommunalpensionä-
rers Förbund.

– Ojämlikheten som drabbar 
kvinnor förs vidare in i pensio-
nen. Nu gäller det att göra två 
saker samtidigt. Vi behöver för-
bättra för de välfärdsarbetare 
som nu är i arbetslivet. Löner 
och arbetsvillkor måste bli såda-
na att de ger god pension, säger 
Svenska Kommunalpensionä-
rers Förbund, SKPF, ordförande 
Monica Bäckman.

Ställer krav i rapport
I genomsnitt får Kommunals 
kvinnliga pensionärer ut 11 500 
kronor i total pension före skatt. 
Motsvarande siffra för männen 
är 15 400 kronor i månaden. 
Mer än var tionde kvinna i ål-
dern 65 till 69 år som är medlem 
i SKPF har en total pension på 
cirka 8 350 kronor i månaden 
före skatt. Sju av tio kvinnliga 
SKPF-medlemmar är beroende 
av garantipension, som är ett 
komplement till den allmänna 
pensionen för dem som arbetat 
lite eller inte alls.

– Dessutom är det nödvän-
digt med förändringar för nuva-
rande pensionärer. Pensionen 
är ibland på gränsen till ovärdig. 
Glädjande nog har vi genomför-
bara förslag som kan ordna upp 
situationen.

I rapporten ställs ett antal 
krav. Bland annat vill de införa 
rätt till heltid på hela arbets-
marknaden, ha en tredelad 
föräldraförsäkring och ge 
kvinnodominerade yrken lö-
neökningar som gör att de kan 
komma ikapp männen.

Stina Berglund

”Pensionen är 
ibland på 

gränsen till 
ovärdig.

Monica Bäckman

Hälften av Sveriges mark ägs privat – men bara elva procent ägs av kvinnor • Ser samma trend på global nivå

”Vi ser 
praktiskt taget 

aldrig ett 
kvinnligt ägande 
som överskrider 

40 procent.
Ana Paula de la O Campos

Den genomsnittlige markägaren 
är 56, gift och man. Han äger i 
snitt 84 000 kvadratmeter (8,4 
hektar) mark och tjänar 240 000 
kronor om året efter skatt. 

Kvinnors pensioner 
närmar sig botten
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film I flera år har hon filmat 
abortmotståndet i världen. 
Men framförallt har hon fil-
mat kvinnorna som gör mot-
stånd mot det. Att hennes 
film Vessel ledde till rökbom-
ber i en biosalong i Sverige 
är ett bevis för att kampen 
måste fortsätta, menar regis-
sören Diana Whitten. 

En söndag i början av december 
sitter runt 30 personer i en lokal 
på Skeppargatan i Stockholm 
och tittar på filmen Vessel. Film-
visningen är en del av RFSU och 
tidningen Ottars aborträttsfesti-
val. Plötsligt stormar tre män in i 
lokalen. Rummet fylls av rök. De 

skriker något som uppfattas som 
”ut med er era jävlar”. Polisen 
säger senare att det var rökbom-
ber som kastades in i rummet. 

– Jag blev chockad när jag 
fick höra vad som hade hänt. 
Sverige som är känt för sin 
aborträtt, och så är det just här 
filmen utsätts för en attack!

Nästan två månader senare 
tycker Diana Whitten fort-
farande att händelsen känns 
smått overklig. Däremot är hon 
inte särskilt orolig över att det 
ska hända igen. Än så länge 
har visningar av Vessel under 
filmfestivalen i Göteborg varit 
lugna, även om Diana Whitten 
såg att det stod en säkerhetsvakt 
utanför biosalongen. 

– Det händer nog inte igen, jag 
tror det ska ses som att det finns 
små fraktioner av abortmotstånd 
överallt. Men ändå, det visar på 
att motståndet är utbrett. Och 
det visar också hur viktigt det är 
att fortsätta kämpa för kvinnors 
rätt till abort, till och med här, 
säger Diana Whitten.

Aborter på internationellt vatten
Den svenska aborträtten har 
funnits i 40 år, och därmed lig-
ger Sverige i framkant juridiskt. 
De senaste åtta åren har Diana 
Whitten blivit vittne till hur 
svårt det kan vara för kvinnor 
i många andra länder att göra 
abort. Genom att följa den hol-
ländska organisationen Women 

on waves, har hon mött en rad 
kvinnoöden som vittnar om det. 
Women on waves startade för 
15 år sedan, 
och har sedan 
dess hjälpt 
många kvin-
nor. Både rent 
konkret – ge-
nom att kvin-
nor i länder 
där aborträt-
ten är starkt 
begränsad 
får komma 
ut till Women 
om waves båt som de ankrar 
på internationellt vatten – men 
framförallt genom rådgivning 
via mejl och telefon.

– Jag träffade kvinnor som 
kom till båten, men fick också ta 
del av många berättelser genom 

systerorga-
nisationen 
Women on 
web, genom 
de brev kvin-
norna skri-
ver. Många 
gånger var det 
hjärtskärande, 
säger Diana 
Whitten.  

Trots att 
hon aldrig 

gjort en långfilm innan hon 
hörde talas om Women on wa-
ves, kändes det självklart  
att det var vad hon skulle 

Diana Whittens filmvisning attackerades med rökbomber under   festival: ”Är ett bevis på att motståndet är utbrett”

Skildrar motståndet mot aborträtten
Sverige som 

är känt för sin 
aborträtt, och så 

är det just här 
filmen utsätts för 

en attack!

når ut till kvinnor. En av de båtar som Women on waves har använt för att nå ut till kvinnor världen över.  Bilder: diana Whitten
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göra. I alla fall att hon skulle 
försöka.

– Jag började med en hyrd 
kamera, utan att ha finansiering 
eller något sådant klart, och 
utan att veta särskilt mycket om 
att göra långfilm. Men samtidigt 
kände jag att om det är något 
jag kan göra, så är det detta. Jag 
är inte läkare eller aktivist, men 
jag kan filma och jag kan berätta 
en historia. 

”Ger kvinnor rätt till sina kroppar”
Diana Whitten fascinerades 
av Women on waves konkreta 
metoder. Och hon fascinerades 
av förgrundsfiguren Rebecca 
Gomperts. 

– När jag träffade henne 

kände jag ännu starkare att jag 
måste göra en film. Hon är en 
karaktär, och hon brinner verk-
ligen för detta. Jag tyckte också 
det var spännande att Women 
on waves är så radikala. Medan 
de flesta andra utnyttjar inter-
nationellt vatten för brottslighet 
eller för att sko sig själva, så har 
de istället en helt annan agenda. 
En social, att ge kvinnor rätten 
till sina kroppar. 

Men alla gillar inte Women 
on waves metoder. Oavsett om 
de ankrar utanför Portugal, Po-
len, Irland eller Tanzania möts 
besättningen av protester. För 
Diana Whitten var det ibland 
svårt att stå bredvid och vara 
den tysta betraktaren. 

– Jag är en person som gillar 
att delta. I vissa situationer gick 
det inte att stå i ett hörn, osynlig 
med filmkameran, och bara vara 
tyst. Det var emot min natur.

Dyster utveckling i USA
Även i USA har Women on 
waves debatterats. Eller framfö-
rallt har Vessel debatterats, sam-
tidigt som den har fått många 
fina recensioner. Diana Whitten 
är nästan mest glad över att 
filmen har lett till samtal. Det 
behövs mer än någonsin, menar 
hon.

– Jag trodde jag berättade om 
någon främmande, men i slutän-
dan visade det sig att det inte alls 
är så. Det är en lokal historia. 

Även om filmen inte utspelar 
sig i USA, så handlar den lika 
mycket om hur det är här. 

Diana Whitten menar att ut-
vecklingen i USA har gått bakåt 
de senaste tio åren. I många 
delstater är det idag i praktiken 
svårare att få göra abort än det 
var tidigare. Därför hoppas 
Diana Whitten att hennes film 
kan leda till något ännu mer 
konkret än att skapa debatt. 

– Jag hoppas att jag har gjort 
en film som underhåller, och 
som också kan vara undervisan-
de, men mest hoppas jag att den 
får människor att mobilisera, att 
den som tittar faktiskt går med 
eller startar en rörelse som kan 
förändra. Karin Annebäck

Diana Whitten
Bor: New York
Uppväxt: Utanför Boston  
i Massachusetts 
Född: 1976
Familj: föräldrar, två systrar
Utbildning: engelska, lit-
teratur, foto, en master i 
internationella studier
Aktuell: Med filmen Ves-
sel som visas på Göteborg 
filmfestival (sista tillfället är 
söndag 1 februari)

Diana Whittens filmvisning attackerades med rökbomber under   festival: ”Är ett bevis på att motståndet är utbrett”

Skildrar motståndet mot aborträtten
når ut till kvinnor. En av de båtar som Women on waves har använt för att nå ut till kvinnor världen över.  Bilder: diana Whitten

tog sju år att filma. Diana Whitten visste först inte om det 
skulle bli någon film – men till slut fick hon finansiärer med sig och 
efter sju år var hennes första långfilm Vessel klar.  Bild: PressBild

intresset stort från media. Rebecca Gompert lägger till 
vid kajen i Valencia, Spanien. Intresset från media och allmänhet är 
stort, som på de flesta ställen Women on waves kommer till. 

Animerad film  
behöver mer stöd
n I år fyller svensk animerad 
film 100 år. Det uppmärksam-
mas på Göteborgs filmfestival 
genom en mängd animerade 
kortfilmer, från pionjären Victor 
Bergdahl som var först med 
sin Trolldrycken 1915, till Niki 
Lindroth Von Bahrs Simhall 
från 2014. Men trots att det har 
producerats en hel del anime-
rade filmer i Sverige under 
dessa 100 år behöver mer göras 
för att genren ska utvecklas. 
Det menar filmvetaren Mid-
hat Ajanovic. För medan det 
finns särskilda konsulenter på 
Svenska filminstitutet, som de-
lar ut pengar till kort-, lång- och 
dokumentärfilmer, finns inget 
motsvarande för animerade. 

– Det hämmar produktionen 
i landet, säger Midhat Ajanovic 
till Sveriges radio. 

6 000
… kortfilmer finns i Svenska film-
institutets arkiv, och dessutom  
2 600 långfilmer. I dag klockan 12 
på Pustervik visar filminstitutets Lova 
Hagerfors några klipp ur arkivet, och 
guidar samtidigt genom filmhistorien. 

SeminarietipS! 
Work-in-progress: Katarina Taikon
n Böckerna om Katitzi har gjort 
Katarina Taikon till en av Sveriges 
mest lästa barnboksförfattare. 
Men trots att böckerna är själv-
biografiska berättar de långt ifrån 
allt om författaren och hennes liv. 
Den dokumentär som de båda 
journalisterna Gellert Tamas och 
Lawen Mohtadi nu arbetar med lär 
visa fler sidor. Inte bara av Katarina 
Taikon, utan också av det samhälle 
hon växt upp och lever i. Kampen 
för romers rättigheter en kamp som 
Katarina Taikon drivit för många 
fler än sig själv. Passa på att höra 
regissörerna själva berätta om 
filmen de jobbar med.  
NÄR: kl 14.00
VAR: Pustervik, Göteborg

Katarina Taikon.
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Neftali Milfuegos är en pseu-
donym. Ändå sitter det märkligt 
nog en bild av författaren på 
bokens innerflik. Antagligen 
beror det på en kompromiss 
mellan en författare som värnar 
sin integritet och ett förlag 
som vill ha autenticitet. Tankar 
mellan hjärtslag sägs vara en 
dagboksroman. På omslaget står 
titeln i skrivstil. Vänder man på 
boken får man reda på att det 
är en roman som handlar om att 
”färdas”. Sällan har jag läst en 
bok som marknadsförts på ett 
så missvisande sätt.

för glöM deN dansbandskling-
ande titeln och glöm hela den 
tidstypiska autenticitetsgrejen. 
De är missvisande. Tankar 
mellan hjärtslag är en av de 
mest originella och genom-
komponerade debutromanerna 
på många år. Den utspelar sig 
omväxlande i Valparaiso och 
Stockholm och handlar om 
den unga Neftalis tillvaro (jag 
kallar textjaget vid förnamn i 
recensionen), fylld av droger, 
fester och demonstrationer. 
Den är skriven på ett språk som 
är helt eget. Milfuegos växlar 
friktionsfritt mellan invandrar-
svenska, gammal söderkis-slang 
och tangentbordsidiom (”Wate 
fakk”). Man läser den i ett svep 
och när man slår igen den känns 
det som om man virvlat runt i 
en tornado.

Neftali är eN man i tjugoårsål-
dern som är uppvuxen i Sverige. 
Vissa skulle nog kalla honom 
för en ”andra generationens 
invandrare”. Själv tycker jag att 
vi borde använda det uttryck 
som Timbuktu myntade förra 
året, nämligen ”mellanförska-
pet” (varken invandrare eller 
svensk). När romanen börjar 
har han precis slutat som guide 
på stadshuset och blivit antagen 
på en journalistutbildning i 
Valparaiso. Neftali glider runt 
mellan olika kollektiv och 
fester, fantiserar ömsom om 
Chile, ömsom om den allomfat-
tande revolutionen, medan hans 
tankar studsar runt i skallen. 
Mellan dessa tankeströmmar 
beskrivs Neftalis konstanta 
drogkonsumtion. För läsaren är 
riskbeteendet uppenbart.

äveN oM Milfuegos kan skriva 
med en rasande intensitet kan 
han också gå ner i varv, vara 
reflekterande och skriva fram 

Tankar 
mellan 
hjärTslag
Av: Neftali 
Milfuegos
Förlag: 
Wahlström 
och Widstrand

RECENSION

vackra stadsbilder. Särskilt när 
Neftali kommit till Valparaiso 
– som på morgnarna ligger 
insvept i Stillahavsbrisens täta 
dimma – förvandlas ”Tankar 
mellan hjärt-
slag” till en 
finstämd fla-
nörskildring. 
Och det är när 
jag läser dessa 
avsnitt som 
något verkligt 
spännande 
händer. Mel-
lan Neftalis 
röda svada och 
de melanko-
liska, mera stillsamma partierna 
uppstår ett utrymme för läsaren. 

Här ryms det komplexa, den 
värld som varken är himmel el-
ler avgrund, där man kan stanna 
upp. Och det är här vi får syn på 
Neftali bortom ordflödet. En 

grubblande 
yngling som 
måste trycka 
i sig olika 
preparat för 
att förmin-
ska det stora 
som finns 
inuti honom. 
Under dessa 
avsnitt ter sig 
boken lika 
psykologiskt 

komplex som en roman av, säg, 
P.O. Enquist eller Sara Strids-

berg. Det är mycket skickligt 
framskrivet.

taNkar MellaN hjärtslag är en 
bok som omfamnar mycket 
samtidigt som den är en 
stämningsfullt skriven till-
ståndsroman. Jag skulle vilja 
påstå att det är en av de bästa 
debutromanerna under hela 
10-talet. Något bör sägas om 
dess genretillhörighet också. 
Den ingår nämligen i en typ av 
mellanförskaps-litteratur som 
är vanlig i många andra länder. 
I USA till exempel finns det en 
mängd författare som skriver 
om det mångkulturella sam-
hället utan att framställa det 
som exotiskt och främmande 

(Junot Díaz är troligen den 
mest kända). I Sverige har vi 
haft rätt få sådana författare. 
Nu kan man dock ana att dessa 
böcker börjar komma: romaner 
som inte nödvändigtvis handlar 
om fattigdom och armod 
bara för att huvudpersonerna 
använder arabiska och spanska 
slangord. Förra året kom till 
exempel den hyllade Araben 
av Pooneh Rohi och även Sam 
Saids Väldigt sällan fin måste 
sägas tillhöra genren. Med 
Tankar mellan hjärtslag ger 
Neftali Milfuegos sitt bidrag till 
genren och tänder samtidigt en 
etsande röd låga i den svenska 
litteraturen.

rasmus landsTröm

En bok som om-
famnar mycket 

samtidigt som den 
är en stämnings-
fullt skriven till-

ståndsroman.

En av de bästa debuterna på 10-talet
Tankar mellan hjärtslag är en av 
de mest originella och genom-
komponerade debutromanerna 
på många år, skriver Rasmus 
Landström om Neftali Milfuegos 
roman.  bild: Sara Mac Key  
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Sudoku

oVIkTIGT  
VETANdE

Har vi missat några oviktiga saker?
Hör gärna av dig med tips till dagens@etc.se 
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2 1 9 3 4

3 8 2

1 5 7 4 6 9

4 3

3 9 6 5 4 7

8 3 2

7 4 1 8 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

5 6 4

6 5 8

9 2 1

4 6 9 3 2 1

1 9 7 2 3 4

5 9 2

3 4 1

8 7 6

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jan 27 10:21:15 2015 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

521697348
763482915
498351726
215743689
647928531
389165472
832579164
156834297
974216853

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

513964827
726158943
948237615
467593281
235481769
189726534
854619372
672345198
391872456

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jan 27 10:21:15 2015 GMT. Enjoy!
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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

Älgmjölken är fet och proteinrik. 
Med bara två och en halv liter 
kan man ysta ett kilo ost. Det 
krävs tio liter komjölk för att göra 
 detsamma. 

Ett kosmiskt 
år är 240 mil-
joner jordår. 
Det kosmiska 
året är den tid 
det tar för vårt 
solsystem 
att fullgöra 
ett varv runt 
centrum i vår 
galax Vinter-
gatan.

Vintergatan sedd från 
den internationella rymd-
stationen ISS. bild: NASA
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Kommentarer 
från facebooK

Gör som ÖVER 46 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa

Aktivismen är mitt mål 
– inte debatten
n Jag hoppas att jag har 
lyckats förmedla kärleken och 
solidariteten bland miljonpro-
grammens betongblock där 
andra ser misär och passivi-
tet, skriver Nabila Abdul Fattah i sin sista ledare för Dagens ETC.

Eduardo Fachal Nicoli 
Nabila, du gör en bra insats. En av de bästa. Dina ideologiska 
grunder är tydliga och starka.

Magnus Prabhu Palmcrantz 
Tack Nabila och intressant det du tar upp med maktpositioner 
och rotation. Har själv erfarenhet av möten med ett antal 
”proppar” i mitt tycke. De bevakade sina positioner istället för 
att riva murar. Makt och pengar korrumperar som bekant.

Grekerna har röstat 
bort nyliberalismen
n Tanken att det går att driva en an-
nan ekonomisk politik verkar omöjlig 
att förstå, skriver Johan Ehrenberg 
om det grekiska valet.

Birgit Stenberg 
Vi är alla hjärntvättade! Visst finns det pengar både i Grek-
land och i alla andra Europeiska länder – de finns bara på fel 
ställen. Tror inte att det banksystem som nu dominerar större 
delen av världsekonomin kommer att hålla så länge till, tack 
och lov!

Karolina Wik 
Hur kan grekerna börja spendera med pengar de faktiskt inte 
har? Hur kan man lova höjda pensioner och höjda minimilöner 
då landet inte alls har råd med det? Tänker man helt enkelt att 
”någon annan” (”rikare” EU-länder) får betala?

Janne Hird
Vore spännande om någon kunde gå före och visa att det går! 
Det är nog ett måste, om någon i framtiden ska våga tro på att 
det är en framkomlig väg.

Jan Sundin 
Har svårt att se hur Grekland ska ta sig ur krisen medan landet 
fortfarande är med i eurozonen. Det var naturligtvis alldeles 
galet att ta in Medelhavsländerna med sådana olika konkur-
rensvillkor. En ”honungsfälla” som blev en mardröm.
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 SVT2
08.05 Världens fakta: 
 Mannen och hjortarna
09.00 SVT Forum
14.00 SVT Forum: 
 Statsministerns 
 frågestund
14.45 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Agenda
17.05 Via Sverige
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: 
 Gråsparven
18.50 Vykort från Europa
19.00 Vem vet mest?
19.30 Kärlek och svek
20.00 Trikken till Auschwitz
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.10 Hockeykväll

22.45 Electrick children
Kan man bli gravid av musik? Rac-
hel, en tonåring från en fundamen-
talistisk mormongemenskap, tror 
på obefläckad befruktning. Men för 
resten av hennes religiösa familj 
är hennes tillstånd en oacceptabel 
överträdelse.

00.20 Fashion
00.50 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Nyhetstecken
01.15 Diktatorn 
 - teckenspråkstolkat
01.45 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Sverige idag
02.30 Sportnytt
02.40 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Sverige!
03.35 24 Vision
04.00 Rapport 

 KANAL 5
06.00 America’s funniest 
 home videos
06.30 Hart of Dixie
07.15 Ugly Betty
08.05 The little couple
08.35 The little couple
09.05 Hart of Dixie
10.00 Våra pinsamma 
 kroppar
11.00 Livet på BB
12.00 Ellen DeGeneres Show
12.55 Real housewives  
 of New York
13.55 The little couple
14.25 The little couple
15.00 Happy endings
15.30 Suburgatory
16.00 Private practice
17.00 Böda camping

Kärlek och sex på semestern, hur 
funkar det på camping där hus-
vagnarna står tätt och tältduken 
är tunn? Vi återser popduon Wiwa 
bestående av paret Micke och Nilla 
som är tillbaka för att spela in en 
ny musikvideo - och för att planera 
sitt bröllop.

18.00 Suburgatory
18.30 Suburgatory
19.00 Vänner
19.30 The Big bang theory

20.00 Ninja warrior Sverige
Nu börjar tävlingarna där 125 
svenskar tar sig an Ninja Warrior-
banan i jakt på ära och en halv 
miljon kronor. Den första gruppen 
tävlande kastar sig ut i kvalifice-
ringsbanan - sex tuffa hinder som 
kräver styrka, smidighet och total 
kroppskontroll.

21.00 En clown till kaffet
22.00 Resurrection
23.00 The Big bang theory
23.25 Criminal minds
00.25 CSI Miami
01.25 White collar
02.25 Harry’s law
03.15 Murdoch mysteries
04.05 Real housewives 
 of New York 

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige 
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
09.50 SM-vecka vinter

Direktsändning från SM-veckan i 
Örebro och SM i längdskidor.

12.35 Hem till byn
13.30 Go’kväll
14.15 Uppdrag granskning
15.15 Deckarna
16.15 Hjärtevänner
16.40 Gomorron Sverige 
 sammandrag
17.00 Minnenas television: 
 På minuten del 2
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Antikrundan

Anne Lundberg och Antikrundans 
experter möter antikintresserade 
östgötar. 1959 spelade Cornelis 
Vreeswijk in sin allra första skiva 
till flickvännen i ett bås på Gröna 
Lund. Nu värderas skivan i Anti-
krundan. En ärvd schweizisk klocka 
med turkiska siffror visar sig vara 
det dyraste fickuret Antikrundan 
nånsin värderat.

21.00 Rakt in i hjärtat
Willes operation gick bra men 
något är fel, det är svårt att få kon-
takt med honom. Divanshi har ett 
hål mellan hjärtats kammare och 
nu ska hon opereras. När Evelina 
föddes trodde läkarna att hon bara 
skulle leva något år. Hjärtfelet gick 
inte att behandla, men hennes 
liv blev betydligt längre än någon 
hade trott.

22.00 Debatt
22.45 Gift vid första 
 ögonkastet

Sex singlar som har provat allt 
i jakten på den stora kärleken, 
matchas ihop av ett expertteam. 
Inför tv-kamerorna ska de sedan 
gifta sig, fast de aldrig tidigare 
mötts. Paren ska leva som äkta 
makar i fyra veckor. Uppstår kärlek 
har experimentet lyckats, om inte - 
ska de skiljas. 

23.30 Rapport
23.35 Norges damer  
 mot Falun
00.15 Sveriges skidhjältar
01.05 Uppdrag granskning
02.05 Deckarna
03.05 På spåret

 TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
10.55 Konståkning
17.00 Kockarnas kamp
17.55 I huvudet 
 på Gunde Svan

Gunde träffar hoppryttaren Malin 
Baryard-Johnsson. År 2003 blev 
hon rankad etta på världsrank-
ningen över bästa ekipage tillsam-
mans med sin häst Butterfly Flip. 
Tillsammans med den hästen har 
Malin också vunnit lagsilver i EM, 
VM och OS.

18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Familjen Annorlunda

21.00 Djurskyddarna
Flera grisar och en shetlandsponny 
utsätts för vanvård på en gård. 
En privatperson håller olovligen gift-
ormar och spindlar i en hyresfas-
tighet i Malmö. En familj har åkt på 
semester och lämnat sina husdjur 
ensamma och Djurambulansen 
rycker ut för att hjälpa dem.

22.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Wentworth
00.05 Brottskod: Försvunnen

När en 28-årig kvinna plötsligt för-
svinner tror Jack att det inte finns 
någon chans att de kommer att 
hitta henne. Men ett meddelande 
visar att han har fel och nu måste 
gruppen göra allt för att spåra kvin-
nan innan det är för sent.

01.00 Tyst vittne
Sam och Leo får i uppdrag att 
undersöka ett fall där flera familj-
medlemmar har mördats. Det visar 
sig att pappan i familjen har många 
fiender, hans affärsmetoder är 
hänsynslösa och nyligen hade han 
ett stort bråk med sin älskarinna. 
Frågan är varför någon vill mörda 
hela familjen.

02.05 Tyst vittne
03.10 Beauty and the beast
04.10 Farmen
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 TV3
06.00 Top model
06.55 Nanny
07.25 Alla älskar Raymond
07.55 Jims värld
08.20 How I met your mother
08.45 How I met your mother
09.10 Vanderpump rules
10.05 The mentalist
11.00 Revenge
12.00 Masterchef USA
13.00 Lyxfällan
14.00 Sex and the city
14.30 Happily divorced
15.00 Top model
16.00 Vanderpump rules
17.00 Djurakuten
17.30 Djurakuten
18.00 Lyxfällan
19.00 Masterchef Canada

20.00 Stoppa tjuven
Var förvarar du dina nycklar? Dina 
smycken? Passet? Tjuven vet. Ännu 
ett inbrott begås mitt framför ögo-
nen på de förskräckta husägarna. 
På bara 30 sekunder är tjuven 
inne genom altandörren och hittar 
genast alla gömställen för värde-
saker. På drygt tio minuter är allt 
borta. Före detta kriminella Börge 
Hellström, Anders Adali och Johan 
Viktor visar hur man kan förhindra 
och skydda sig mot vardagsbrott.

21.00 State of affairs
22.00 Brottskod

En hjullastare kör rakt genom 
metallgrindarna hos värdedepån i 
Akalla. Fem minuter senare lämnar 
tre beväpnade maskerade rånare 
platsen med drygt 26 miljoner kro-
nor i kontanter. Fredrik Johnsson 
och Kristofer Hansson tar tittarna 
så nära brottshändelser det bara 
går genom att möta offren, gär-
ningsmännen och poliserna.

23.00 CSI
00.00 Bones
00.55 The mentalist
01.50 Brottskod
02.50 CSI
03.35 How I met your mother
04.00 Sex and the city

Harrys law.

Ninja warrior Sverige.

Stoppa tjuven.

Electrick 
children.

Gråsparv. State of 
affairs.

Gunde Svan och Malin Baryard.Anne Lundberg.

Djurskyddarna.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Familjen
09.50 Murderball
11.15 Världen
12.15 Heliga resor
13.10 Katternas 
 vilda liv
14.05 Seriehjältarnas 
 kamp mot ondskan
15.00 Tränarens himmel 
 och helvete
15.30 Idrottslärarens 
 drömmar och 
 dilemman
16.00 UR Samtiden

16.00: Varför gör inte slaven 
uppror? 16.35: Jag godtog det lik-
giltigt. 16.55-19.00: Klimatforum. 
16.55: Stadsplaneringens stora 
uppgift. 17.40: Ett skogsbruk som 
är klimatsmart och lönsamt.

19.00 En bok, en författare
Författarsamtal. Projekt perfekt. 
Lektor Carolina Lunde beskriver i 
boken ”Projekt perfekt” hur kropps-
uppfattningen skapas under livets 
gång. Även råd om hur man får ett 
mer accepterande förhållningssätt 
till den egna kroppen. Intervjuare: 
Helene Benno. Från UR.

19.20 Vilda underverk 
 - Afrika
19.25 Trendiga husdjur
20.10 Korstågen
21.00 Antikmagasinet
21.30 Berömda 
 städer: Aten
22.00 När Gud flyttar in
22.55 Bläckets hjältar
23.20 Våra sjukdomars 
 historia
00.10 En bok, en författare

 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 Meny 10.35 Upploppet - de 
nya löparna 11.00 Ekonyheter 11.03 
Radiopsykologen 11.35 Radioföl-
jetongen 12.00 Tolvslaget 12.01 
Dagens dikt 12.05 Ekonyheter 
12.07 Meddelandetid 12.10 Vetan-
dets värld 12.30 Luncheko 13.00 
Land- och sjöväder 13.05 Kulturnytt 
13.20 OBS 13.35 Vetenskapsradion 
Historia 14.00 Ekonyheter 14.03 
Människor och tro 14.50 Utrikeskrö-
nika 15.00 Ekonyheter 15.03 
Radiosportern 15.04 Nordegren 
och Epstein 15.45 Kulturnytt 15.55 
Sjöväder 16.00 Ekonyheter 16.03 
Studio Ett 16.45 Dagens Eko kvart i 
17.00 Studio Ett 17.45 Dagens Eko 
18.09 Kulturnytt 18.15 OBS Maga-
sin 19.00 Ekonyheter 19.03 Veten-
skapsradion 19.35 Radioföljetongen 
20.00 Ekonyheter 20.03 Radiopsy-
kologen 20.35 Ring P1! 20.45 OBS 
21.00 Ekonyheter 21.03 Lärarrum-
met 21.35 Kulturnytt 21.45 Tankar 
för dagen 21.50 Land- och sjöväder 
22.00 Ekonyheter 22.10 Radiospor-
ten 22.12 Studio Ett 22.55 Dagens 
dikt 23.00 Ekonyheter 23.07 Studio 
ett 23.50 Kulturnytt

P2 06.50 Klassisk morgon 07.30 
Klassisk morgon 08.00 Ekonyheter 
08.02 Klassisk morgon 08.54 
Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 09.02 
Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter 
10.03 Klassisk förmiddag 13.44 
Mozartalmanackan 13.00 SR på 
somaliska  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 19.00 Ekonyheter 19.03 P2 
Live 22.30 Musik mot midnatt  

P3 07.32 Morgonpasset i P3 08.00 
P3 Nyheter 08.04 Morgonpasset i 
P3 08.30 P3 Nyheter 08.32 Mor-
gonpasset i P3 09.00 P3 Nyheter 
09.03 Morgonpasset i P3 10.00 
P3 Nyheter 10.02 P3 med Farah 
Erichsén 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Knyckare i P3 12.00 P3 Nyheter 
12.03 P3 med Farah Erichsén 
13.00 P3 Nyheter 13.01 P3 Nyheter 
14.01 PP3 15.00 P3 Nyheter 
15.02 PP316.00 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 19.00 Ekonyheter 
19.03 Musikguiden 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 me 21.30 
Musikguiden i P3 22.00 Ekonyheter 
22.03 Musikguiden i P3 23.00 
Ekonyheter 23.07 Ligga med P3

 TV6
06.00 Just shoot me
06.25 Stargate SG-1
07.10 Knight rider
08.00 Våra värsta år
08.30 Våra värsta år
09.00 Spin city
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 Simpsons
11.00 Simpsons
11.30 Stargate SG-1
12.30 Defiance
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 Family guy
15.30 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
19.30 Family guy
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Battle: Los Angeles
23.20 Scrubs
23.50 Scrubs
00.20 How I met your mother
00.50 How I met your mother
01.20 My name is Earl
01.50 Anger management
02.15 Seinfeld
02.40 Seinfeld
03.05 1600 Penn
03.30 Spin city
03.55 Våra värsta år
04.20 Community

 TV4 FAKTA
06.00 Livräddarna på 
 Bondi Beach
06.30 Livräddarna på 
 Bondi Beach
07.00 Landsbygdsakuten
08.00 Hemligheter från 
 läkarnas journaler
09.00 Det stora matkriget
10.00 Det kungliga 
 lasarettet
11.00 Hospitalet
11.30 Hospitalet
12.00 Sändningsuppehåll
14.00 Livräddarna på 
 Bondi Beach
14.30 Livräddarna på 
 Bondi Beach
15.00 Uppdrag: missbruk
16.00 Nödsituation 
 på nära håll
17.00 Brottsplats USA
17.30 Brottsplats USA
18.00 Massmorden 
 ingen glömmer
19.00 Kvinnor som mördar
20.00 Medium i 
 lagens namn
21.00 Rescue mediums
21.30 Rescue mediums
22.00 MC-patrullen 
 räddar liv
23.00 48 avgörande timmar
00.00 Kvinnor som mördar
01.00 Highway patrol
01.30 Highway patrol
02.00 Brottsplats USA
02.30 Brottsplats USA
02.55 Bakom 
 brottsrubrikerna
04.00 Syndens nästen

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Buying Alaska
06.55 Buying Alaska
07.20 Mythbusters
08.15 Robson Green: 
 Extreme fisherman
09.05 Klassiska bilar sökes
09.30 Klassiska bilar sökes
10.00 Fast and Loud
11.00 Mythbusters
12.00 Tethered in the Wild
13.00 Gold Rush
14.00 Buying Alaska
14.30 Buying Alaska
15.00 Dödlig fångst
16.00 Tethered in the Wild
17.00 Airplane repo

Bli rik eller dö på köpet. Kevin tar 
sig an det svåraste uppdraget i 
sin karriär och kallar in Mike för 
lite hjälp. Ken och Danny finner en 
racerbåt, värd en miljon dollar.

18.00 Klassiska bilar sökes
18.30 Klassiska bilar sökes
19.00 Mythbusters
20.00 Buying Alaska
20.30 Buying Alaska
21.00 Superhuman science
21.30 Superhuman science
22.00 Mäktiga fartyg
23.00 Dödlig fångst
00.00 Flygindrivarna
01.00 Moonshiners
02.00 Whale Wars

Ont blod. Kapten Paul Watson och 
miljökämparna försöker avbryta en 
uråldrig tradition på Färöarna som 
går ut på att slakta grindvalar.

03.00 Extrem överlevnad
03.55 American chopper
04.45 Airplane repo
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DAGENS
TV-TIPS

Konståkning
TV4 kl 10.45

n Årets EM i 
konståkning hålls 
i Stockholm och 
idag är det dags 
för damernas 
kortprogram. 
10.55 till 17.00 
kan man frossa i 
glittriga konst-
åkningsoutfits, 
galna snurrar och 
fantastiska hopp 
och se hur 
det går för 
svenskorna 
Joshi och 
Viktoria 
Helgesson.

Mäktiga fartyg.Carolina Lunde. Rescue mediums.

Knight rider.

Joshi och Viktoria Helgesson.



KÖP JUBILEUMSBOKEN FÖR ENDAST 69 KR INKL. FRAKT.
BESTÄLL DEN PÅ VARUHUSET.ETC.SE

2014 fick Sverige en ny dagstidning. Best of Dagens ETC är 
en samling med de bästa och mest lästa texterna från den 
rödgröna tidningens första år. 

MEDVERKAR GÖR BLAND ANDRA: NABILA ABDUL FATTAH, 
KAJSA EKIS EKMAN, SHORA ESMAILIAN, GÖRAN GREIDER, 
HENNING MANKELL, STEFAN SUNDSTRÖM, MARIA SVELAND, 
KAWA ZOLFAGARY. BONUSMATERIAL: NYSKRIVET FÖRORD 
OCH MEDARBETARNA BERÄTTAR.

VI HAR SAMLAT 
DET BÄSTA!
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