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”Sveriges  
fjärde-
klassare 
kan berätta 
allt om vad 

känslostyrd 
politik kan  

få för konse-
kvenser.” 
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El på vatten – nu  
kommer gröna fraktfartyg
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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 helgtidningen ETC).LEDARE

V
ad vore politik utan känslor, utan passionerade 
värderingar? Den vore knastertorr. Fnöske. Som 
i bästa fall tar fyr vart fjärde år. Nej, politik måste 
vara just känslor, svallande emotioner, absolut inte 
mekaniska byråkrater som tillsätter och exekverar 

utredningar. Men när politik bara blir känslor … 
Sveriges tioåringar kan berätta allt om vad känslostyrd politik 

kan få för konsekvenser. Snart kan de få betyg. Alliansen är överty-
gad om att det är rätt metod när det kommer till en haltande skola. 
Fullständigt övertygad. Att diverse kompetenta instanser – Veten-
skapsrådet, lärarnas fackförbund, Kungliga vetenskapsakademien, 
Skolinspektionen, Skolverket med flera – ifrågasätter nyttan av 
tidigare betyg, det väljer alliansen att bortse från. ”Vi tror att det är 
bra idé”, säger Christer Nylander (FP), vice ordförande i riksdagens 
utbildningsutskott, till Expressen.

SverigeS narkomaner kan även de berätta om hur illa det kan gå 
när känslorna tar över, när politiker går till ryggmärg istället för evi-
dens. När summan av känslorna blir auktoritära beslut. När piskan 
tas fram. 

Jag har skrivit mycket om just den här frågan. Politi-
ker – oavsett färg – har konfronterats med att Sverige 
har skyhög dödlighet bland tunga narkomaner, även 
jämfört med andra länder. Jag har frågat om det rimliga 
i att behandla detta som ett polisiärt problem och inte 
som ett socialt, medicinskt. Varför inte låta fler få så kal-
lad substitutionsbehandling med exempelvis Subutex? 
Varför inte öppna upp för sprututbytesprogram för 
att minska smittspridning? Målet måste väl ändå 
vara att rädda liv, inte att dubbelbestraffa den som 
sitter fast i ett missbruk? 

Nej, det är nolltolerans som råder, narkoti-
kapolitiken ligger fast i sin restriktiva linje. 
Som om tonåringar annars skulle vallfärda till 
kanylcentraler, sugna på att skjuta sin första 
dos heroin. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
i en ny rapport att utbyte bör införas i hela 
landet, inte bara i de sex kommuner där det finns 
idag – och uppvisar goda resultat. ”Vi ska hjälpa 
människor ur missbruket och inte förse dem 
med redskap som faktiskt leder till döden”, säger 
Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg, 
där hundratals missbrukare varje år smittas av 
Hepatit C. Hon är inte ensam om att reagera på 
det här sättet. Jag har talat med många läkare 
och forskare som, när de presenterat väl under-
byggda studier över bland annat behandlings-
former för missbrukare, stångat sig blodiga mot 
politikers … ja, känslor. Eller så är det mora-
lism. En uppfattning om rätt och fel som är så 
dominant att ingenting kan ändra på den, inte 
ens övertygande bevisning om att den saknar 
kompatibilitet med verkligheten.

Sveriges kommande medborgare kan också berätta. De anländer 
till ett land där fem partier nu tävlar med varandra om att diskutera 
invandring och integration från en negativ utgångspunkt. Budska-
pet som välkomnar: Ni är för dyra, ni måste påtvingas fler incita-
ment för att vilja jobba, ni måste ha otryggheten ständigt flåsande i 
nacken för att lära er språket. 

Alliansen kommer garanterat att lägga fler förslag. Men varför? 
Det är ingen som hävdar att dagens integrationspolitik är optimal, 
att den inte kan förbättras. Men exakt vad är det alliansen anser 
har kollapsat (och som den inte kunnat åtgärda på åtta år)? Varför 
är just denna fråga prioriterad (om inte syftet är att tvinga den allt 
högre upp på väljarnas agenda)? Förslag efter förslag presenteras. 
Ett problem sväller i omfattning. Men istället för rå data kommer 
känslor. 

Ta nu avgångne Göran Hägglunds utspel om att kostnaden för 
flyktingmottagning måste ses över. Han hänvisar till en oro hos 
”vanliga och anständiga medborgare”, att de menar att politiken är 
svarslös inför ”samhällsproblem som de möter i sin vardag”. Han 
hänvisar till – känslor.

Det Duger inte. Det vi ser är en sorts känslornas diktatur, illa 
underbyggd, som dessutom ofta upplevs ohederlig snarare än 
genuin. 

Jan Björklund kan säga som det är, att han vet att veten-
skapen starkt ifrågasätter betyg från fjärde klass, att han 
ändå vill genomföra det som en markering gentemot väljare 

vars högsta önskan är att gammeldags ordning och reda ska 
genomsyra skolan. Han går på känsla. I denna känsla lig-

ger naturligtvis även taktiska överväganden. Men det 
säger han aldrig.

Likadant när politiker låter narkomaner dö, 
när de borstar bort forskningen som om det 
rörde förvirrad e-post från rättshaverister. Det 
handlar om känsla. Knark är farligt, knark 
är fel. Men också om att välja mottagare för 
empati. Nu går den inte till missbrukaren, 
utan till en drogfri majoritet som instinktivt 
tycker att det verkar – känns – obehagligt 
med sprututbyte, speciellt om det ska ske 
nära ens eget hem. Missbrukaren får piskan.

Likadant när alliansen bidrar till en storm 
kring invandring. Borgerligheten som en fläkt 

bakom Sverigedemokraternas beskrivning av 
ett påtagligt hot. Det är piskan som viner. Tvång 

läggs till krav. Björklund och Hägglund gör det 
inte för invandrarnas skull. Det handlar återigen 

om känsla, om hur cyniska konsekvenserna kan 
bli. Känsla för opportunism, känsla för att tilltala en 

opinion. 

nog för att få av oss vill ha politiker som ängsligt och utan 
reflektion pendlar med nya rön och rapporter.

Men vem vill ha politiker som inte respekterar kunskap?
AndreAs GustAvsson

Redan utsatta drabbas
när politikerna väljer 

känsla framför kunskap

Kvinnlig partiledare 
– inte lika med 
jämställdhet
n Ibland kan det vara klokt att 
skilja på politik och person. Som 
när exalterade tyckare drömmer 
om att fyra kvinnor ska leda 
alliansens partier. Jan Björk-
lund borde lämna till Birgitta 
Ohlsson. Göran Hägglund till … 
ja, en kvinna som det grälande 
partiet kan enas kring. 

Sådana önskemål kommer 
inte bara från borgerligt håll, 
utan även från vänstertyckare. 
Det är märkligt. Ja, det skulle 
ha ett värde om fler kvinnor 
leder partier. Men sedan är 
det ju politiken som de skulle 
driva. Birgitta Ohlsson med sin 
feminism utan socialism, som 
hittills visat sig vara feminism 
utan feminism. Kristdemokra-
terna … Vad skulle det komma 
för konstruktiva jämställdhets-
förslag därifrån? Avbön från 
vårdnadsbidraget? 

Kom igen! Eller ställ bara 
denna enkla fråga: Blir det mer 
jämställdhet om statsministern 
heter Anna Kinberg Batra istäl-
let för Stefan Löfven? 

Dagens eTC

99
… nya fall av ebola rapporterades 
förrförra veckan i Västafrika, visar 
sammanslagen statistik från Världs-
hälsoorganisationen (WHO) som nu 
gör bedömningen att utbrottet är 
under kontroll.

”En uppriktig 
uppskattning 
till Hägglund 
som trots sin 

usla  politik är en 
utomordentligt 

trevlig – och rolig 
– person.”

Twitter fylldes av artiga avtackningar 
när Göran Hägglund klev av som KD-
ledare. Lars Ohly (@OhlyLars) hittade 

ett eget tonläge.

Håll koll på 
din mejlkorg!
n I slutet av denna vecka rullar 
Dagens ETC ut en läsarunder-
sökning till de prenumeranter 
som vi har mejladress till. Vad 
gillar ni? Vad tycker ni ska 
förbättras? Hoppas du tar tid 
att svara, det vore guld värt. 
Självklart kan du även mejla 
synpunkter till dagens@etc.se.

anDreas gusTavsson
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hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 29 kvinnor, 33 män

 DAGENS ETC

”Det vi ser är en sorts känslornas diktatur, 
illa underbyggd, som dessutom ofta upplevs 

ohederlig snarare än genuin.”
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DEBATT & INSÄNDARE Vad tycker du? Skicka din text till debatt@etc.se  

jämställdhet Kvinnor och 
män lever i olika ekonomis-
ka verkligheter som pen-
sionärer. Nu är det dags att 
arbetsgivare och politiker 
tar sitt ansvar för att rätta 
till de ojämställda lönerna 
och dåliga arbetsvillkoren, 
skriver Kommunals ordfö-
rande Annelie Nordström. 

Pensionen är det ekonomiska 
bokslutet över ett yrkesliv. 
Olika faktorer – frivilliga och 
ofrivilliga, medvetna och omed-
vetna – utmynnar i den månads-
summa som ska trygga tillvaron 
som pensionär. I bokslutet 
framgår tydligt vad och vem 
som värderas på arbetsmarkna-
den. För kvinnor som arbetat i 
välfärden synliggör pensionen 

år av orättvisa arbetsvillkor, 
skeva löner och bristande ar-
betsmiljö.

Pensionen är en reflektion av 
yrkeslivet. Välfärdens pensione-
rade kvinnor blir varje månad 
smärtsamt påminda om hur låga 
löner, omfattande deltidsarbete 
och bristande arbetsmiljö sätter 
djupa spår i deras ekonomi som 
pensionärer. 

TroTs eTT låNgT arbetsliv i 
välfärdens tjänst är sju av tio av 
Kommunals kvinnliga pensionä-
rer beroende av garantipension, 
eller det som tidigare hette 
fattigpension. Det är en slags 
minimipension som egentligen 
ska vara till för dem som arbetat 
lite eller inte alls under ett 
yrkesliv. 

I genomsnitt har en Kom-

munalpensionär som är kvinna 
4 000 kronor mindre att leva på 
i månaden än en Kommunal-
pensionär som är man. Jämförs 
en kvinna som är pensionär, och 
som tidigare har arbetat inom 
Kommunals yrken, med en 
genomsnittlig manlig pensionär 
är skillnaden hela 7 500 kronor 
i månaden. Siffrorna talar sitt 
tydliga språk. Kvinnor och män 
lever i olika ekonomiska verk-
ligheter som pensionärer. 

Men nog med uppräkningar 
av statistik. Nu vill jag istället 
berätta historien om Britt. Britt 
har under större delen av sitt yr-
kesliv arbetat inom äldreomsor-
gen – först inom hemtjänsten 
och sedan på ett äldreboende. 

IdAg är BrITT 77 år gammal 
och har en pension på 9 300 

kronor i månaden. Hon har en 
hyra på 3 800 kronor. Utöver 
det har hon kostnader för 
telefon och el på cirka 800 
kronor. Det senaste året har 
Britts minne blivit allt sämre 
och hon är numera i behov 
av hemtjänst. Hemtjänsten 
kostar 1 800 kronor i månaden. 
Till det kommer kostnader 
för färdtjänst, mediciner och 
läkarbesök. Hemtjänsten 

handlar mat till Britt och har 
ett Icakort där det sätts in 
1 000 kronor varje månad. När 
alla nämnda utgifter är betalda 
finns cirka 1 000 kronor kvar 
som ska räcka till ytterligare 
matinköp, kläder och annat 
som behövs för att leva. 

BrITTs doTTer tycker att Britt 
behöver fotvård då och då efter-
som hennes fötter är ”hemska”. 
Och att hon ska gå till frissan 
någon gång ibland. Då svarar 
Britt alltid ”Herregud, det har 
jag inte råd med!” Och det har 
hon egentligen inte. Som tur är 
finns det ett konto med pengar 
som Britts sambo lämnade efter 
sig när han gick bort för några 
år sedan. Där går Britts dot-
ter in varje månad och hämtar 
pengar för att täcka upp för de 

Det är enkelt att 
säga att vi behö-
ver arbeta läng-
re eftersom vi 

lever allt längre.

Ojämställda löner och dåliga 
arbetsvillkor måste rättas till
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Mest läst 
på etc.se

Citatet:
”Vi klättrade på 
10 000 år gam-
mal is som inte 
kommer att fin-
nas kvar nästa 

vecka.”
Kanadensaren Will Gadd berättar  
för The Guardian om sin klättring  

på Kilimanjaros glaciärer i höstas.  
De klättringar han på förhand planerat 

att genomföra fick läggas om då  
isen redan var borta. 85 procent  
av glaciärisen på Kilimanjaro har  
försvunnit mellan åren 1912 och 

2011, enligt en rapport från Nasa. 1. Göran Hägglund avgår
Nyhet

2. Forskning slår hål på myter 
om invandring
Debatt

3. Vi måste påminna oss om 
historiens största skuld
Krönika

4. Grekland ropar mer demo-
krati – vad tror du borgarna 
svarar då?
Ledare

5. Semester
Dagens bild

5 500 000
…kronor. Så mycket såldes en samling 
med konstverk av den anonyma graf-
fitikonstnären Banksy för under en 
auktion i London, rapporterar BBC. 

I genomsnitt har en Kommunalpensionär som är kvinna 
4 000 kronor mindre att leva på i månaden än en Kommunal-
pensionär som är man. bild: lEiF R JANSSON/TT   

utgifter som Britts pension inte 
räcker till. 

Britt har nästan alltid jobbat 
heltid. På grund av problem 
med höfterna, som delvis berod-
de på att allt spring i trappor i 
Gamla stan i Stockholm då hon 
arbetade inom hemtjänsten, var 
Britt tvungen att gå i pension 
vid 63 års ålder.

Det är enkelt att säga att vi 
behöver arbeta längre eftersom 
vi lever allt längre. Medellivs-
längden ökar för alla utbild-
ningsgrupper i samhället, men 
ökningen är störst för den grupp 
som har en högre utbildning. 
Men den grupp som har en lägre 
utbildning, är lågavlönad och 
som verkligen skulle behöva 
arbeta längre för att få en högre 
pension, har sämst möjligheter 

att göra just detta. Personer i 
yrken som kräver mycket social 
kontakt med vårdtagare – till 
exempel undersköterskor och 
barnskötare – löper större risk 
att lämna arbetslivet innan 
65 års ålder. Så som Britt var 
tvungen att göra. 

trots att många av de kvinnor 
som arbetat inom Kommunals 
yrken har ett långt arbetsliv 
bakom sig har de låga pensio-
ner. Låga löner, omfattande del-
tidsarbete och ibland inte orken 
att arbeta fram till 65 års ålder 
har satt sina spår i pensionsut-
betalningarna. Till skillnad från 
Britt behöver de flesta kanske 
inte hemtjänst, men flera av 
kvinnorna som intervjuats i 
Kommunals rapport ”Pensio-
nen – en kvinnofälla” vittnar om 

att de har så låga pensioner att 
det inte går att leva på. De be-
höver en äkta hälft för att klara 
sig ekonomiskt.

Det är Dags att arbetsgivare 
och politiker tar sitt ansvar för 
att förbättra kvinnors förutsätt-
ningar på arbetsmarknaden. De 
ojämställda lönerna och dåliga 
arbetsvillkoren måste rättas till. 
Heltid måste bli norm. För det 
kan väl ändå inte vara me-
ningen att välfärdens kvinnor 
ska tvingas leva på sin partners 
besparingar 
för att klara sig 
ekonomiskt på 
ålderns höst?

Annelie 
nordström

Ordförande 
Kommunal 

b
il

d
: 
K

A
R

i K
O

h
vA

K
K

A

replik att det skulle vara 
poänglöst att vända sig till 
seriösa samhällsforskare med 
expertkunskap om fascis-
mens historia är filosofiskt 
nonsens, skrev göran Fre-
driksson i en replik på de-
battartikeln ”Fascist är ingen 
vetenskaplig term” (12/1). 
nu svarar stellan Petersson.

Göran Fredriksson anser att alla 
alltid måste rätta sig efter vad 
historiker och statsvetare säger 
om ”fascismbegreppets analy-
tiska egenskaper”. Men ett och 
samma ord kan ha en betydelse 
när forskaren använder det och 
en annan betydelse i ett politiskt 
samtal. Och ibland måste vi be-
stämma oss för vad ett ord ska 
betyda. Så är det med ”nyfas-
cist”: här måste ett beslut fattas. 
Frågan är vem som får vara med 
vid förhandlingsbordet.  När vi 
använder naturvetenskapliga 
termer (till exempel ”molekyl”) 
rättar vi oss efter experter-
nas användning. Politiska ord 
fungerar inte på samma sätt: vår 
uppfattning om politik spelar 
roll för hur vi väljer att använda 
politiska ord. Human- och sam-
hällsvetares resonemang kan 
därför inte alltid avgöra om en 
användning är rätt eller fel.  

Tyvärr finns ett missförstånd 

av ett av mina resonemang i 
Fredrikssons artikel. Skribenten 
påpekar att det i betydelseför-
handlingar om ”nyfascist” inte 
är lämpligt om debattören hän-
visar till sin bakgrund. Jag menar 
att din bakgrund kan påverka 
om du accepterar en användning 
eller definition. Men jag håller 
med om att det inte alltid är 
lyckat att hänvisa till vem man 
är i en betydelseförhandling. 

FreDriksson verkar mena att 
mitt språkfilosofiska perspektiv 
är onödigt. Det stämmer inte.  
Från ett politiskt perspektiv 
spelar det roll vem som har rätt 
att definiera ett begrepp och 
vem som har rätt att bedöma 
om en användning är rätt eller 
fel. Och om vi blir mer medvet-
na om hur olika ord fungerar, 
kan det skärpa vår förmåga att 
resonera om politik. 

Avslutningsvis hävdas på flera 
ställen i Fredrikssons text att 
mitt resonemang är ”postmo-
dernt”. Det är inte en helt lyckad 
beskrivning. Resonemanget lig-
ger i linje med flera språkteorier 
i den anglosaxiska eller analytis-
ka filosofitraditionen, och ”post-
modernism” brukar användas 
om en specifik tankeströmning 
inom den kontinentala filosofin. 

stellAn Peterson
Doktorand i teoretisk filosofi 

Frågan handlar om 
vem som får vara med 
vid förhandlingsbordet

Kilimanjaro.
bild: PROFESSOR lONNiE ThOMPSON/AP/TT
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”Jag skulle vilja påstå att jag som partiordförande har 
jobbat med de feministiska frågorna mer än någon 
tidigare partiledning. Vi har i dag en majoritet kvinnor 
i kommuner, landsting och i riksdagsgrupp, och vi har 
det i alla våra valda församlingar i partiet.”
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intervju Vänsterpartier bryter ny mark 
i rasande takt i Sydeuropa medan 
svenska vänstern står och stampar. 
   Alliansens partier kan snart toppas 
av kvinnor, medan männen styr på 
vänsterkanten.   
   Dagens ETC möter Jonas Sjöstedt 
och pratar om feminism och vänsterns 
utmaningar.

När Dagens ETC möter Jonas Sjöstedt har 
han nyligen kommit tillbaka från Grekland, 
där han firat Syrizas valvinst. Kanske inte 
helt oväntat har han fått möta kritik för 
detta från olika debattörer. Bland annat för 
att Syrizas ingått i ett samarbete med höger-
populistiska partiet Oberoende Greker.  

Var det smart rent pr-strategiskt att hylla valre-
sultatet på sättet du gjorde?
– Oberoende greker har en ledare som 

sagt flera konstiga saker. Och det är klart 
att vi aldrig är för att ett högerparti ska 
sitta i regering. Nu hade Syriza inget annat 
val. Det kommer finnas punkter där vi är 
oense med Syriza och där vi kommer vara 
kritiska till vad de säger. Det är till exem-
pel en besvikelse att de har så få kvinnor i 
regeringen. Men det är så avgörande nu att 
nedskärningspolitiken och den sociala ka-
tastrofen i Sydeuropa omprövas och möter 
motstånd, och där är Syriza i Grekland och 
Podemos i Spanien avgörande krafter som 
är enormt positiva. Det vill jag visa. 

Kan svenska vänstern lära något av Syrizas 
framgångar?

– Mycket. Jag slås av att det finns en 
rörelse i Grekland där Syriza bara är en del. 
En annan del är ju hela solidaritetsarbetet 
med flyktingar, en tredje del är hälsovård 
som har byggts upp för dem som förlorat 
sin sjukförsäkring, centrum för utdelning av 
livsmedel i stadsdelarna. 

Borde den svenska vänstern bli bättre på att 
samarbeta och prata med gräsrötterna?
– Ja, det tycker jag. 

Varför är svensk vänster inte större än den är?
– Vi måste visa att 

vänsterpolitik fungerar 
i verkligheten. Här är 
vår kommunpolitik 
nyckeln. Vi gör faktiskt 
ganska ordentliga refor-
mer, som avgiftsfri kol-
lektivtrafik, försök med 
sex timmars arbetsdag, 
tar tillbaks privatiserad 
verksamhet, höjer låga 
kvinnolöner. 

För ett tag sedan sänkte 
V ett EUförslag om köns-
kvoterade bolagsstyrelser. Vilka frågor ska drivas 
på EU-nivå och vilka ska det inte?
– EU har för mycket makt. Jag ser ingen 

anledning att ha en jordbrukspolitik på 
EU-nivå, jag tycker inte heller att EU ska 
reglera regler om bolagsstyrelser. EU:s bud-
get är för stor. Det är min grundläggande 
hållning. 

Förstår du att feminister i Sverige kan se detta 
som ett problematiskt beslut? 
– Nä, den som granskar vad V har gjort 

för feminism i EU hittar inget annat parti 
i Sverige, kanske inte heller i Europa, som 
gjort mer, vad gäller våld mot kvinnor, traf-
ficking, vad gäller den ekonomiska politi-
ken. Om man tror att feminismen handlar 
om huruvida man ska bestämma kvotering 
i bolagsstyrelser i Bryssel eller i Stockholm, 
då har man vandrat fel. Faktiskt. 

Hur stor betydelse har partiordförandens kön för 
ett feministiskt parti?
– Själva politiken påverkas inte av om 

jag är man eller kvinna. Jag 
är feminist och jag är stolt 
över det.
Så du tycker inte att representa-
tionen på partiledarposten är så 
betydelsefull? 

– Den har en symbolisk 
betydelse, men jag skulle 
vilja påstå att jag som parti-
ordförande har jobbat med 
de feministiska frågorna mer 
än någon tidigare partiled-
ning i partiet. Vi har i dag 

en majoritet kvinnor valda i kommuner 
landsting och i riksdagsgrupp, och vi har det 
i alla våra valda församlingar i partiet, från 
verkställande utskottet, hela vägen. Det 
finns, vad jag vet, inget annat parti i Sverige 
som lyckats med det. Och det är ett arbete 
som skett när jag varit ordförande.

Vi kan inom kort få en situation bestående av en 
höger representerad av kvinnor och en vänster 
representerad av män. Stör det dig?
– Jag var för ett delat ledarskap i V, men 

nu blev det inte så. Men även män har 

Jonas Sjöstedt om fällda ”pappamånader”, kvinnor 
i partitoppen och vänsterns framtida utmaningar

Jag vet inget 
parti som har 

bättre kvinnlig 
representation än 

vi, på det 
stora hela.

”Det är vår 
skylDighet 

att inte 
nöja oss”

t
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rätt att kandidera som ordförande i 
Vänsterpartiet, och den rätten använder 
jag. Det är bra att vi fått fler kvinnor i 
toppolitiken. Men det innebär inte att 
C för en feministisk politik, de för en 
antifeministisk politik. 

Hur kommer det sig att det verkar vara lättare 
att som kvinna klättra ända upp till toppen 
inom högerpartierna än inom vänsterpar-
tierna i Sverige?
– Jag vet inget parti som har bättre 

kvinnlig representation än vi, på det 
stora hela.

Skulle du kunna tänka dig att avsäga dig din 
position för att nå en jämställd representation?
– Ett skäl till att partiet är nöjt med 

mig är att jag driver de feministiska 
frågorna. 

Är du trött på de här frågorna från oss jour-
nalister?
– Jag kan säga att jag inte kan göra så 

mycket åt dem.
Trivs du som person med att vara ledare?
– Det är nåt väldigt fint att vara par-

tiordförande en tid. Samtidigt finns det 
delar av uppdraget som jag känner mig 
obekväm med.

Vilka då?
– Som att folk kan stå och stirra på mig 

på Ica när jag är och handlar lördagsgodis 
med mina barn till exempel. Det kommer 
jag aldrig vänja mig vid. Det finns också 
en elakhet i politiken i diskussioner på 
sociala medier och på ledarsidor.

Skriver du fortfarande dina egna debattar-
tiklar?
– Ja, det gör jag. Jag får hjälp ibland 

och underlag och så, men jag tycker om 
att skriva själv.

Kan det vara så att du har en släng av kon-
trollbehov? 
– Som person har jag försökt begränsa 

mina kontrollbehov. 
Hur gör du det?

– Jag försöker vara noga med att lita 
på mina medarbetare och ge dem förtro-
ende. Och inte gå in och mikrostyra. Jag 
försöker frigöra mig från detta personlig-
hetsdrag.

Du har inte funderat på att down-shifta och 
skriva lite deckare?
– Så småningom kommer en sådan dag, 

men jag hoppas få vara partiordförande 
några år till.

Ni hotade precis med att inte ställa er bakom 
regeringens förslag om en tredje pappamå-
nad? Varför fälla ett 
förslag som för jämställd-
heten framåt?
– Vi kommer aldrig 

rösta mot ett sånt för-
slag. Regeringen kom-
mer med ett förslag och 
vi kommer med vårt 
som vi tror är bättre 
för jämställdheten. 
Sedan hoppas vi att de 
är kloka att förhandla 
med oss. 

Hur pass realistiskt är det att få igenom mer 
än enbart en tredje pappamånad. FP har ju 
varit tydliga med att det enbart är en tredje 
månad de tänker rösta för?
– Jag tror det är viktigt att det finns 

ett parti som vill lite mer, som driver på. 
Vi vill prova den möjligheten. Det är vår 
skyldighet som feministiskt parti att inte 
nöja oss. Sedan är vi beredda att kom-
promissa, förhandla med regeringen.

Men är det klokt att positionera sig genom att 
fälla ett steg i rätt riktning?
– Vi har inte tänkt att rösta mot, vi 

tänker lägga fram vår egen politik och 
sedan förhandla utifrån det.

Ser du ett pedagogiskt problem här? 
– Ja, det kan det finnas. Det är ett evigt 

dilemma i politiken. Det här är vår roll. 
Om vi från början hade sagt ”ja, men vi 

är nöjda med er budget”, då hade Sverige 
gått miste om mycket feministisk politik. 
Sådana är vi.

Det finns öronmärkta pappamånader i dag 
som brinner inne för att män helt enkelt skiter 
i att vara hemma med sina barn. Hur skulle 
kvinnorna och barnen i de här familjerna 
påverkas av en individualisering av föräldra-
försäkringen?
– Försäkringar är ju individuella, det 

är rimligt att även föräldraförsäkringen 
är det. Det finns ett tydligt samband 

mellan vilka regler 
man har för uttag och 
hur mycket männen 
faktiskt tar ut. 
Hur gynnar en sådan 
reform de mest utsatta 
kvinnorna och barnen?

– Hur då tänker du?
De mest ekonomiskt 
utsatta som kanske lever 
i beroendeställning till sin 
man, som redan i dag låter 
de öronmärkta ”pappamå-

naderna” brinna inne.
– Ekonomisk utsatthet och annan 

form av utsatthet har vi en tydlig  
politik för. Det arbetet måste ske helt 
oberoende från frågan om föräldraför-
säkring.

Politikers svar på ojämställdheten, oavsett 
partifärg, tycks ofta vara arbetslinjen. Detta 
kan få en vänsterfeminist att känna en viss 
... tomhet. 
– Vårt mål är att alla som vill och kan 

arbeta sak göra det, men att vi också ska 
korta arbetstiden.

Vad har vänsterpolitiken vunnit på decembe-
röverenskommelsen?
– SD:s möjlighet till inflytande  

minskar dramatiskt. Regeringen blir 
också mer beroende av samarbete med 
oss. 

Kan du tänka dig att rösta för en budget utan 
vinststopp?
– Vinstöverenskommelsen är funda-

mentet för att vi jobbar med budgeten, 
det ligger fast. Och arbetet med vinstö-
verenskommelsen fortskrider, vi har täta 
kontakter med regeringen, det löper som 
planerat. 

Men det finns stor risk att  
vinststoppet inte går igenom i riksdagen?
– Många olika förslag ingår i vinstö-

verenskommelsen. Mycket kommer gå 
igenom, det är möjligt att inte allt gör 
det. 

Vad kommer gå igenom?
– Omöjligt att säga än, men ta ett för-

slag som att man måste ha kollektivavtal 
vid offentlig upphandling, till exempel. 
Det är en jätteviktig reform. 

Kan du tänka dig att offra frågor för att få 
igenom ett vinststopp?
– Vi planerar inga offer. Vi tänker 

få igenom vinstöverenskommelsen. Vi 
tänker fortsätta att arbeta på det tills vi 
har lyckats. Här ger vi oss inte. Men kom-
mer kompromissa om mycket, det är vi 
vana vid.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för 
Vänsterpartiet?
– Tre frågor: de otrygga jobben, kli-

matpolitiken och inkomstklyftan mellan 
män och kvinnor.

Det är lätt att bli politiskt deprimerad just nu. 
Hur ser samhället i Sverige ut om 20 år?
– Jag är bekymrad över SD:s fram-

gångar. Men samtidigt är jag i grunden 
optimistisk. Jag tror vänstern kan växa, 
privatiseringarna blir alltmer impopu-
lära, och stödet för jämlikheten växer. 
Klimatfrågan är den största utmaning-
en, men vi vet faktiskt vad vi behöver 
göra, och här har vänstern en otroligt 
viktig roll. Jag har svårt att vara pessi-
mistisk. Anna-Maria Carnhede

Jag är bekymrad 
över SD:s fram-

gångar. Men sam-
tidigt är jag 
i grunden 

optimistisk.
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”Klimatfrågan är den största utmaningen, 
men vi vet faktiskt vad vi behöver göra, och 
här har vänstern en otroligt viktig roll.”

t
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En unik bok där fotografen 
Ewa Stackelberg har skapat 
fotografiska bilder utan kamera. 
Ett fängslande bildspråk statt i oupphörlig förändring. 
Det liknar inget annat du har sett.

Fotogram släpps den 5:e februari.
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Ewa Stackelberg har gjort ett flertal fotoböcker, 
till exempel Berättelse för levande som utsågs till 
årets bästa fotobok 2001.
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politik Med Göran Hägg-
lunds avhopp är Kristdemo-
kraterna mer identitetslöst 
än på länge, men distrikten 
hoppas att integrationen 
kan bli frågan som räddar 
partiet. 
   – Vi ska våga ge konkreta 
lösningar på problem som 
bekymrar människor, säger 
Anders Andersson, distrikts-
ordförande i Kalmar.

Dagens ETC har tidigare skrivit 
om den glidning mot Sverigede-
mokraternas retorik i integra-
tionsfrågan som allianspartierna 
har gjort efter att ha förlorat 
valet. Göran Hägglund var i allra 
högsta grad delaktig i den glid-
ningen när han i december före-
slog minskade flyktingkostnader 
och tillfälliga uppehållstillstånd. 
En månad senare avgick han.

– Det kom som en oväntad 
chock, en total överraskning, 
säger Maria Lindelöf, distrikts-
ordförande i Västmanland.

Hon tycker ändå att det är 
”befriande” att partiet har bör-
jat prata integration. 

– Det är en debatt som jag 
har efterfrågat länge. Vi har 
jättestora utmaningar att göra 
vår politik tydligare och det är 
något vi kämpar med dagligen, 
fortsätter hon.

Vill diskutera invandring
Allt fler ställer sig frågan hur 
KD ska gå vidare efter Hägg-
lunds avhopp. Svaret tycks just 
vara att diskutera invandringen.

– Göran har visat att vi måste 
våga och vara duktigare på att 
prata om de riktigt svåra frå-
gorna, som integrationsfrågan, 
som inte har diskuterats riktigt. 
Hur man hanterar de delar som 
inte fungerar så bra i dag, säger 

Magnus Berntsson, distriktsord-
förande i Göteborg.

Distriktsordföranden i 
Skåne, Michael Anefur, är inne 
på samma linje.

– Vi ska fortsätta utvecklas 
åt det håll som vi har gjort nu, 
integrationsfrågan är en sådan 
fråga som folk tycker är aktuell. 
Man måste kunna diskutera den 
frågan utan att fastna i MP:s el-
ler SD:s retorik, säger han.

Efter rekordvalet 1998 har 
Kristdemokraterna stadigt sjun-
kit i både opinionsmätningar 
och valresultat. Senast klarade 
man precis riksdagsspärren med 
4,57 procent av rösterna. 

Inget större avtryck
Efter Göran Hägglunds avhopp 
menade kritiker att partiet 
”ätits upp” av sina större allians-
kollegor i traditionella kristde-
mokratiska frågor som aborträt-
ten och familjepolitiken. Inte 

heller som socialminister under 
åtta år gjorde Hägglund något 
större avtryck.

– Jag håller inte med om det. 
Utan Göran hade fastighets-
skatten funnits kvar, utan Göran 
hade vi inte haft en kömiljard 
och så vidare. Göran har varit 
en väldigt viktig beståndsdel, 
säger Magnus Berntsson.

Anders Andersson tror att 
vägen tillbaka till 90-talets siffror 
är genom integrationspolitiken.

– Det finns ingen enkel 
lösning för att bli ett stabilt 
riksdagsparti, man måste vara 
trogen sina frågor men också 
ha en smarthet i hur man går 
ut. Man måste skapa tydlighet i 
frågor som diskuteras vid varje 
köksbord, säger han.

– Främst handlar det om inte-
grationspolitiken. Det är något 
som bekymrar människor i dag. 
Göran laddade om med tydliga 
besked om integrationspoliti-

ken som ingen annan vågat ge.
Vem som ska ta över ledar-

skapet i partiet är fortfarande 
oklart och ingen förutom Mag-
nus Berntsson vill nämna några 
tänkbara kandidater.

– Vi måste arbeta brett, men 
David Lega, Jakob Forssmed 
och Caroline Szyber är duktiga 
på att prata om svåra frågor och 
är omtyckta i partiet. Det finns 
många, säger han.

Från den konservativa 
falangen lyfts Ebba Busch Thor, 
kommunalråd i Uppsala, fram 
som en möjlig kandidat. I hennes 
distrikt säger Mikael Oscarsson, 
riksdagsledamot, till UNT att 
han är ”övertygad” om att partiet 
kommer att fortsätta sin inrikt-
ning på integrationsområdet. 

– Det är så pass centrala frå-
gor, särskilt när vi får ett ännu 
större tryck framöver.

Dag Ankersen
dag.ankersen@etc.se

Mer fokus på invandring än familjepolitik enligt distrikten

Så vill KD upp ur krisen
Anders Andersson. Magnus Berntsson. Maria Lindelöf. Michael Anefur.

Lars Adaktusson.
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malmö Kritiken växer mot 
Malmö konsthall där romska 
tiggare ställs ut som konst. 
Nu kritiseras utställningen 
av Soraya Post, den första 
romen i EU-parlamentet. 
   – Det låter äckligt, säger 
hon till Dagens ETC.

Sedan i söndags kan besökarna 
på Malmö konsthall gå och 
titta på två tiggande romer i ett 
rum. Dagens ETC har tidigare 
rapporterat att utställningen 
kritiserats, och nu stämmer EU-
parlamentariken och romen 
Soraya Post (Fi) in i kritiken.

– Det låter äckligt. Det låter 
som en freakshow, som i USA 
alltså, säger hon.

Hon har själv inte sett utställ-
ningen men säger att hon har 
svårt att förstå vad konstnären 
vill uppnå med sitt verk.

– Att sätta levande männis-
kor att beskådas är lite att ta i. 
Det räcker att gå till en Icabutik 
så ser man det. Det behövs inte 
någon utställning. Det är krän-
kande, säger hon.

”Vi romer ses alltid som objekt”
Soraya Post menar också  
att just sättet att exponera  
de romska tiggarna som sit-

tande tysta objekt är proble-
matiskt.

– Om de skulle anställa två 
tiggande romer som visar runt i 
en utställning vore det en helt an-
nan sak. Men vi romer ska alltid 
ses som objekt.Det här är bara 
ytterligare en bekräftelse på att 
vi ses som objekt, säger hon.

Bakom verket står teater-
gruppen Institutet, som motive-
rar utställningen med att man 
vill belysa en viktig fråga. Soraya 
Post ser det inte på det sättet.

– Konsten har väl haft sin 
del i att skapa den stereotypa 
bilden av romer som funnits i 
hundra år. Antingen har man 

romantiserat oss eller gjort oss 
till tjuvar. Är det så här konsten 
ska användas 2015?

– Man får ju inte kritisera 
konsten och kulturen men nu 
gör jag det ändå, säger hon.

Stina Berglund

”Det är en freakshow”
Soraya Post (Fi) om de utställda tiggarna på Malmö Konsthall

”Det räcker att gå 
till en Icabutik så 

ser man det.

konst? Är det så här konsten 
ska användas 2015? undrar 
Soraya Post.  bild: FREdRiK PERSSON / TT

humor Ikväll skämtar tolv av 
Sveriges främsta komiker för 
en god sak. I initiativet Hu-
morgåvan skänks alla intäkter 
till välgörenhet. Årets gala 
väntas försörja ett barnhem i 
Etiopien i ett helt år.

På scen står komikerna Soran Is-
mail, Johan Glans och Ann Westin 
med flera. Det är andra året som 
Humorgåvan, som startades av 
Roa komikeragentur, anordnas. 
Marika Carlsson håller i trådarna.

– Det blir en humorshow i spra-
kande tempo. Istället för att betala 
dyra pengar för att se en show kan 
man betala dyra pengar för att se 
till att ett barnhem i Etiopien kan 
gå runt, säger hon.

”Ett fint möte”
Förra året gjordes insamlingen till 
förmån för det fria ordet. I år går 
pengarna till kanal 5-profilerna 
Johnnie och Mattias och deras 
barnhem i Etiopien. Marika Carls-
son besökte själv barnhemmet 
2010.

– Det var jättebra. Jag träffade 
tolv fantastiska barn. Det låter 
konstigt att säga att det var jät-
tehärligt, men det var ett fint möte. 
Jag träffade tolv stolta barn som 
visade upp sina prov och höll på att 
lära sig läsa och skriva, säger hon.

Showen väntas ge omkring 
100 000 kronor i intäkter – pengar 
som räcker för att försörja barn-
hemmet under ett helt år. 

Trots att gapet mellan en glam-
mig show i Stockholm och ett hem 
för föräldralösa barn i Etiopien 
kan verka gigantiskt menar Ma-
rika Carlsson att humorn förenar.

– Humor hänger ihop 
med livet tycker jag, hur 
klyschigt det än låter. 
Jag har varit i Etio-
pien och det är inte så 
att man inte skämtar 
för att livet är tufft. Det 
finns gott om humor där. 
Det vet man ju själv när 
det har hänt något hemskt. 
Ett skratt gör inte att du mår 
sämre. Därför tycker jag att hu-
mor passar i alla livets skeden.

Tio av tolv medverkande är män. 
Kan vi räkna med fler kvinnor på 
scen nästa år?
– Ja det tror jag det kan bli, men 

jag kan inte säga säkert faktiskt. 
Jag kan inte svara på alla de frå-
gorna, utan vill bara se det som att 
vi är tolv komiker. Jag ser mig som 
komiker och vill inte fokusera på 
att jag inte har en snopp mellan 
benen. Sedan håller jag med om 
att det är ett problem som man 
inte kan blunda för.

Stina Berglund 
stina.berglund@etc.se

skämtar för en god sak

• Spelas på Intiman i Stockholm ikväll 20.00.
• Alla komiker ställer upp helt gratis och biljettintäkterna går oavkortat till ett välgö-
renhetsprojekt. I år är det Barnhemmet, ett barnhem i Awassa i Etiopien som byggts 
upp av kanal 5-profilerna Johnnie och Mattias.
• Medverkande: Marika Carlsson, Johan Glans, Thomas Järvheden, David Batra, Özz 
Nujen, Soran Ismail, Jesper Rönndahl, Martin Lagos, Ann Westin, Hasse Brontén, 
Måns Möller och Tobias Persson.

HUMORGÅVAN

Värdinna. Marika Carlsson 
håller i trådarna när tolv av  

Sveriges främsta komiker går  
upp på Intimans scen ikväll. 

bild: REbEcca MaRTyR
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island När den ekonomiska krisen 
slog till uppstod ett stort folkligt 
engagemang för direktdemokrati i 
Island. I dag, sju år senare, talar 
förgrundsgestalterna snarare om en 
rörelse på fallrepet. Interna kon-
flikter och politiskt motstånd har 
bidragit till nedgången.

– Jag tycker nog inte att det finns en 
demokratirörelse längre. Många pratar 
fortfarande om att vi borde göra någon-
ting igen. Vi testade, men det politiska 
spelet här i Island har kommit till vägs 
ände, berättar Þór Saari, som var ledande 
i direktdemokratirörelsen sprungen ur 
landets ekonomiska kris.

De amerikanska storbankernas fall 
2008 påverkade mer eller mindre hela 
världen. Extra hårt slog krisen mot Is-
land – landet vars oproportionerligt stora 

och vagt reglerade finansiella sektor föll 
snabbt, men som även klarade sig relativt 
lindrigt undan. 

Under det ekonomiska och politiska 
kaos som följde växte en stor direktde-
mokratirörelse fram.  

Människors förtroende för såväl po-
litikerna som bankväsendet var i princip 
icke-existerande. Islänningarna gick 
för första gången i landets 64 år långa 
historia ut på gator och torg för att kräva 
regeringens avgång. Regeringen avgick 
kort därpå och utlyste nyval. 

– När islänningarna fick mediernas 
mikrofoner i ansiktet under protesterna 
med frågan ”vad vill ni?” svarade alla 
”någonting annat”. Någonting annat är 
en bra slogan men det betyder inte så 
mycket, förklarar Björn, representant 
för Associationen för hållbarhet och 
demokrati, en tankesmedja grundad 
främst av akademiker 2010 med syfte att 

ta fram konkreta direktdemokratiska 
alternativ.

Diskuterade politiska alternativ
Under protesterna – som senare har 
kallats kastrullrevolutionen – bildade 
medborgare oberoende grupper runt 
om landet för att diskutera alternativ till 
det rådande politiska och ekonomiska 
systemet. Grupperna gjorde senare ge-
mensam sak av sina idéer kring direkt-
demokratiska samhällsstrukturer, en ny 
konstitution och nya ekonomiska regler. 
Partiet Citizens Movement bildades. 

Sju månader efter krisen hölls par-
lamentsvalet där Islands medborgare 
röstade bort deras tidigare dominerande 
högerregering till förmån för en social-
demokratiskt ledd koalition. Citizens 
Movement fick fyra medlemmar invalda. 
Kort därpå uppdagades en rad problem 
inom den till en början enade rörelsen. 

– Vi var ju en rörelse, men när vi blev 
valda till parlamentet fanns det en massa 
människor som hade engagerat sig men 
som inte riktigt hade någon uppgift 
längre. Vi visste inte riktigt vad de som 
inte blev parlamentsledamöter skulle 
bidra med. Så det uppstod en reva mel-
lan parlamentsledamöterna och rörelsen, 
berättar Þór. 

Citizens Movement splittrades och 
delar av partiet bildade i stället The Mo-
vement. Efter tre år i parlamentet utan 
resultat upplöstes partierna och slog sig 
samman med Liberalerna för att skapa 
partiet Dawn, som även de fallit offer för 
interna konflikter och idag helt saknar 
ledamöter i parlamentet. 

Þór har numera gått ur Dawn och är 
inte längre politiskt engagerad.

– Det var många som ville göra Dawn 
till ett vanligt politiskt parti, som har en 
tydlig hierarki och tar emot pengar från 

DirektDemokratins uppgång och fall
Efter ekonomiska krisen 2008 ville islänningarna se förändring  –  en folklig rörelse som sju år senare kommit till vägs ände

slog extra hårt. De     amerikanska storbankernas fall 2008 påverkade mer eller mindre hela världen. Extra hårt slog krisen mot Island.  bild: PAiSlEY dOddS/AP/TT

diskuterar framtiden. Birgitta Jónsdóttir, parlamentsledamot för Piratpartiet, diskuterar med optimism framtida strategier för att få igenom den 
föreslagna konstitutionen med sina medarbetare. 

1. Internet står idag för Islands enda lyckade bestående direktdemokratiinstrument, Bättre Reykjavik. 2. Róbert Bjarnason presenterar Citizen 
Foundations olika direktdemokratiplattformat runt om i världen. 3. Salvör Nordal, f.d. ordförande för det konstitutionella råd som var ansvariga för 
att ta fram ett utkast på en ny konstitution, sitter på sitt kontor på Islands universitet och analyserar vad som gick fel i processen att ta fram den nya 
konstitutionen.  bildEr: André lArSSOn
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företag. Men det var ju inte poängen med 
partiet från början. Folk hänger kvar 
vid det enbart för att de fortfarande kan 
krama ut lite pengar ur projektet men 
de kommer helt säkert inte åstadkomma 
någonting politiskt, säger Þór. 

Birgitta Jónsdóttir, piratpartistisk par-
lamentsledamot även känd som talesper-
son för Wikileaks, var även hon delaktig 
i grundandet av Citizens Movement och 
senare The Movement. 

– Vi visste inte hur olika vi inom 
Citizens Movement var förrän efter 
parlamentsvalet. Innan valet hade vi så 
mycket att göra, vilket inte lämnade nå-
gon tid för friktion eller djupare diskus-
sioner kring de svåra frågorna. Vi hade 
bara ett mål – att få vanliga människor 
valda, förklarar Birgitta när vi möts på 
hennes kontor i lokaler som ägs av Pirat-
partiet, som hon efter The Movements 
upplösning gick vidare till att grunda.

Hon påpekar att direktdemokratirö-
relsen inte är död, utan att den bara gått 
vidare. Hon ställer sig även kritisk till 
Þórs och mångas andras 
uppfattning att rörelsen 
inte bidrog till någon 
större konkret förändring. 

– Många säger att vi 
inte uppnådde någonting 
men samtidigt har vi ald-
rig haft fler folkomröst-
ningar än under perioden 
efter krisen, säger hon.

Förslaget röstades ned
Den socialdemokratiskt 
ledda koalitionsreger-
ingen lanserade kort 
efter parlamentsvalet 2009 ambitionen 
att skriva om Islands konstitution, som 
i grunden inte ändrats sedan Islands 
självständighet från Danmark 1944. 

Konstitutionsförslaget – som interna-
tionellt har hyllats som världens första 
crowdsourcade konstitution där varje 

medborgare fick chansen 
att kommentera försla-
get under framtagandet 
– röstades dock ner i 
parlamentet. 

Salvör Nordal, chef för 
Islands universitets etik-
institution, valdes först 
av folket till ordförande 
för det konstitutionella 
råd vars uppgift var att 
skriva den nya konstitu-
tionen. Det konservativa 
Självständighetspartiet 
lyckades senare få valet 

ogiltigt genom en dom i högsta domsto-
len gällande teknikaliteter i genomföran-
det. Salvör och de andra valdes då istället 
av parlamentet till det konstitutionella 

rådet för att respektera folkets vilja. Pro-
cessen blev dock helt plötsligt formellt 
politiskt ägd. 

– Parlamentet hade sedan inte någon 
plan för hur de skulle gå vidare med 
förslaget när vi lämnade över det, vilket 
gav det tidigare statsbärande Självstän-
dighetspartiet utrymme att försvåra pro-
cessen genom att politisera dokumentet 
som var tänkt att vara ett oberoende 
förslag baserat på folkets vilja, förklarar 
en uppgiven Salvör.

Lågt valdeltagande
Efter två års debatterande i parlamentet 
genomfördes en folkomröstning om den 
föreslagna konstitutionen där 67 procent 
röstade för förslaget, dock bara med ett 
49-procentigt valdeltagande. Det låga 
valdeltagandet underlättade för höger-
partierna – som redan från början hade 
varit emot förslagets direktdemokra-

DirektDemokratins uppgång och fall

”Vi visste inte 
hur olika vi var 
förrän efter par-
lamentsvalet.

Birgitta Jónsdóttir

Efter ekonomiska krisen 2008 ville islänningarna se förändring  –  en folklig rörelse som sju år senare kommit till vägs ände

slog extra hårt. De     amerikanska storbankernas fall 2008 påverkade mer eller mindre hela världen. Extra hårt slog krisen mot Island.  bild: PAiSlEY dOddS/AP/TT
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tielement liksom omfördelningen av 
Islands naturresurser – att döda propo-
sitionen. 

– Vi, som samhälle, var helt slut efter 
den här konstitutionella processen för 
debatten var helt galen. Den nuvarande 
regeringen är tyvärr inte intresserad av 
direktdemokrati och därmed att åter-
uppta processen att skriva om konstitu-
tionen. Hela processen har förlorat sitt 
momentum, förklarar Salvör. 

2010 var det dags för ytterligare ett val 
i landet, denna gång till kommunerna. I 
Reykjavik ställde Best Party, ett skämt-
parti med en komiker tillika anarkist i 
spetsen, upp med löften om ett Disney-
land och ett narkotikafritt parlament och 
vann med 34,7 procent av rösterna. 

Best Party, utan en seriös agenda, 
lovade under valrörelsen att de skulle 
driva de frågor som medborgarna före-
slog genom den nya internetbaserade 

medborgarplattformen Bättre Reykja-
vik. 

Róbert Bjarnason, före detta IT-
entreprenör och grundare av Citizens 
Foundation som utvecklade Bättre Rey-
kjavik, tror aldrig att plattformen hade 
blivit en sådan succé om det inte vore för 
Best Party. 

– Det var en sådan perfekt match. Vi 
hade ett verktyg för att crowdsourca po-
litiska plattformar och partiet behövde 
en sådan, förklarar Róbert.

185 medborgarförslag 
Enligt honom är Bättre Reykjavik 
numera är en del av kommunstrukturen, 
där medborgare själva röstar fram egna 
förslag som sedan kommunfullmäktige 
är tvungna att behandla varje månad. Än 
så länge har mer än hälften av Reykja-
viks befolkning deltagit och 185 medbor-
garförslag röstats igenom. En deltagande 

budgetprocess har även inletts i Reykja-
viks olika kvarter där medborgarna får 
ge förslag på hur kommunens resurser 
ska fördelas. 

– Om Best Party däremot hade startat 
Bättre Reykjavik själva så tror jag det 
hade varit mycket svårare att introduce-
ra plattformen, den hade varit politiserad 
och för känslig. 

Samtidigt tycker han att det är svårt 
att få människor att bry sig.

– Under en stor kris är det lättare, då 
har man allas uppmärksamhet, säger han.

Bjarni Brynjólfsson, ansvarig kom-
muntjänsteman för plattformen, för-
klarar att Bättre Reykjavik har fung-
erat jättebra eftersom politikerna har 
accepterat systemet. Medan den lokala 
direktdemokratin sakta utvecklas i 
symbios med Reykjavik kommun brottas 
Islands nationella politiker fortfarande 
med faktumet att 54,7 procent av befolk-

ningen säger sig ha litet eller väldigt litet 
förtroende för parlamentet. 

Samtidigt konstaterar Björn att idéer-
na kring direktdemokrati ligger närmare 
människor nu än tidigare. 

– Som någon sa under senaste valrö-
relsen – det är inte långt till Austurvöl-
lur längre (stället där protesterna efter 
krisen hölls). 

Birgitta tror däremot att den politiska 
strukturen måste omstöpas innan med-
borgare kan ges inflytande nationellt. 

– Jag tror vi behöver en ny kris, en 
”gammal god kris”. Precis som när man 
har en personlig kris så är det den enda 
tiden man har energin att på riktigt 
ändra på saker och ting. Samhället 
fungerar precis som människor, eftersom 
det är skapat av oss. Så vi behöver vara 
redo med alternativ, som den föreslagna 
konstitutionen. 

André Larsson

• Tio dagar efter Lehman Brothers bankrutt 
den 15 september 2008 i USA kollapsar även 
de tre största isländska bankerna som kort 
därefter köps av staten. 
• Krisen utlöser folkliga uppror med syfte att 
kräva regeringens avgång. Upproret döps till 
kastrullrevolutionen.
• Den 26 januari 2009 avgår regeringen som 
snart ersätts av en tillfällig socialdemokratiskt 
ledd regering fram tills parlamentsvalet den 
25 april samma år. Då får Socialdemokra-
terna tillsammans med den Gröna vänstern 

förtroendet att 
fortsätta regera. 
• Den nya premiär-
ministern Jóhanna 
Sigurðardóttir 
initierar den populära 
processen att skriva 
om konstitutionen, 
som efter två års pro-
cessande i parlamen-
tet röstas ner. Detta 
trots ett stort folkligt stöd för främst direkt-

demokratiska element som ett 
förenklande av initierandet av 
folkomröstningar samt begräns-
ningar av främst presidentens 
men även övriga politikers makt 
till förmån för medborgarmedbe-
stämmande. 
• Den politiska direktdemokratirörelsen 
sprungen ur krisen splittras sakta efter mot-
gångar och interna konflikter. 
• Sju partier ställer upp i parlamentsvalen 
2009. I 2013 års val var den siffran uppe  

i 15 partier, främst på grund  
av splittringar av de efter krisen 
nybildade partierna, varav  
många drev direktdemokratiska 

agendor.
• Lokalt i Reykjavik institutionaliseras 

den oberoende internetbaserade medborgar-
plattformen Bättre Reykjavik och blir allmänt 
accepterat av nästan alla politiska partier 
till den grad att till och med det konservativa 
partiet börjat hävda att de uppfann plattfor-
men. 

FAKTA
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direktdemokrati. Björn 
Þorsteinsson från Associationen 
för hållbarhet och demokrati.

grundare. Róbert Bjar-
nason, grundare av Citizens 
Foundation och den internet-
baserade medborgarplattfor-
men Bättre Reykjavik. 

ute i kylan. Þór Saari finner numera sig själv ensam ute i kylan, utan parti, utan en rörelse som enligt 
honom är nästintill död. 

Reykjavik.
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NyhetsbildeN
Plats: Chiang Mai-provinsen, Thailand

Fotograf: Denis Gray/AP/TT
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en snigel på ögat
n En kund får skönhetsbehandling med en snäcka 
i Chiang Mai-provinsen, norra Thailand. Snäck- och 
snigelbehandlingar är det senaste tillskottet i den 
globala skönhetstrenden. Thailand är en av världens 
främsta spadestinationer, med massagebehandlingar 
och dylikt runt nästan varje hörn. 

20
• Ungefär så många snigelarter finns i Sverige

Både sniglar och snäckor har skal
n Sniglar och snäckor tillhör gruppen blötdjur. Snäckor 
kännetecknas av sitt skal, som består av kalk och 
används som skydd från yttre faror. Även sniglar har ett 
skal, men det är förkrympt och inbäddat i ett hudveck. 

en meter stora
n Snäckor kan var allt mellan en millimeter och en 
meter stora. 

”Slemmet från sniglarna 
hjälper till att ta bort 
döda hudceller, läker 
huden efter solskador 

och återfuktar den.”
Det påstår Manami Takamura, talesperson vid en 

japansk skönhetssalong som snappat upp den något 
annorlunda skönhetstrenden. 

100
• Ungefär så många snäckarter finns i Sverige.
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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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grekland Många vänstersym-
patisörer har glatts över det 
grekiska valresultatet och 
Syrizas framgångar. Men nu 
riktas också kritik mot den 
nya regeringen. Bara sex av 
39 ministrar är kvinnor, och 
samarbetet med högerpopu-
listerna Oberoende greker 
ifrågasätts.

Glädjen bland vänstersympa-
tisörer runt om i Europa har 
varit stor efter den grekiska 
valutgången och företrädare 
för diverse vänsterpartier har 
uttalat sitt stöd för Syriza. Men 
partiet möter också kritik, bland 
annat för könsrepresentationen 
i regeringen. Av 39 ministrar är 
bara sex kvinnor.

– Kvinnorepresentationen  
i regeringen är usel, det förtjä-
nar kritik. Sedan har man  
tagit en del bra beslut, som  
att barn till immigranter 
som föds i Grekland kan bli 
medborgare, säger Vänsterpar-

tiets ledare Jonas Sjöstedt till 
Metro.

Samarbetar med rasistiskt parti
Syrizas samarbete med det 
högerpopulistiska och invand-
ringsfientliga 
partiet Obero-
ende greker (för-
kortat ANEL) 
har också väckt 
kritik. Bland an-
nat skriver jour-
nalisten Alexan-
dra Pascalidou 
på sin blogg att 
partiledaren och 
Greklands nya 
försvarsminister 
Panos Kam-
menos ”uttryckt 
sig invandrarkritiskt, homofobt 
och antisemitisk[t].” Obero-
ende greker grundades 2012 av 
Kammenos, som innan dess var 
medlem i det tidigare reger-
ingspartiet Ny Demokrati. I en 
tv-intervju förra året hävdade 
Kammenos att Greklands judar 

betalar mindre skatt än andra 
medborgare, ett uttalande som 
väckte kraftig kritig från judiska 
samfund i landet.

– Skulle en företrädare för 
den grekiska regeringen uttala 

sig på det sättet 
kommer jag 
inte att tveka 
att kritisera det. 
Antisemitism 
är alltid fel, 
det finns ingen 
prutmån på det, 
säger Jonas Sjö-
stedt till Metro.

Natasha 
Theodorako-
poulou, medlem 
i Syrizas cen-
tralkommité, 

försvarar beslutet att samarbeta 
med Oberoende greker med att 
det inte finns något annat val.

– De har sagt sig villiga att 
stödja oss och huvudlinjerna 
i vårt politiska program. Och 
det är ett stöd som vi behöver, 
eftersom vi räknar med att den 

kommande perioden blir väldigt 
tuff, säger hon i en intervju med 
Dagens ETC.

Därutöver anklagas Sy-
riza för att vara ”ryssvänliga”. 
Förra veckan sade den nya 
arbetsmarknadsministern 
Panos Skourletis att partiet 
”alltid varit emot sanktionerna 
mot Ryssland”. Det efter ett 
EU-förslag om nya sanktioner, 
som reaktion på den aggressiva 
utvecklingen i Ukraina.

Sam Linderoth

Mansdominans, judehat 
och flörtar med Putin
Kritiken växer mot Greklands nya vänsterregering

• Syriza är ett samlingsparti be-
stående av en rad olika vänster-
organisationer och –partier. I det 
grekiska nyvalet förra söndagen 
fick partiet drygt 36 procent av 
rösterna (149 mandat). För att få 
majoritet i parlamentet har Syriza 
valt att samarbeta med partiet 
Oberoende greker, ett högerpo-
pulistiskt parti vars företrädare 
kritiseras för rasistiska uttalan-
den. I den nya regeringen är bara 
sex av 39 ministrar kvinnor.

FAKTA

”Antisemitism 
är alltid fel, det 
finns ingen prut-

mån på det.
Jonas Sjöstedt

”usel representation”. Bara sex av 39 ministrar är kvinnor i den nya regeringen i Grekland. ”Kvinnorepresentationen i regeringen är 
usel, det förtjänar kritik”, säger vänsterpartiets Jonas Sjöstedt.  bild: Petros Giannakouris/aP/tt

Forskare varnar  
för ebolamutation
n Världshälsoorganisationen 
(WHO) har tidigare konstaterat 
att ebolaepidemin i Västafrika 
börjat bromsas. Men nu larmar 
forskare vid Pasteurinstitutet i 
Frankrike att genetiska för-
ändringar i viruset upptäckts, 
vilket kan tyda på att det blir 
mer smittsamt. Det rapporterar 
BBC. En mutation kan komma 
att innebära att färre blir synligt 
sjuka, vilket gör det lättare 
för viruset att spridas och fler 
epidemier skulle därmed kunna 
uppstå.

– Vi vet att viruset har för-
ändrats mycket, säger Anavaj 
Sakuntabhai, doktor i genetik, 
till BBC.

2,2
…biljoner svenska kronor, så stora är 
de grekiska lånen. Igår inledde den 
nytillträdda regeringen förhandlingar 
för att skriva ner skulden till hälften. 
Det rapporterar TT.

Insatsstyrka  
mot Boko Haram
n I dagarna har ledarna för 
 Afrikanska Unionen (AU) 
inlett ett möte i Etiopiens 
 huvudstad Addis Abeba, 
 rapporterar TT. Högst upp på 
dagordningen står terrorgrup-
pen Boko Haram, som härjar i 
Nigeria och omkringliggande 
länder. AU har nu ställt sig 
bakom en insatsstyrka för att 
motarbeta terrorgruppen.

– Vi tänker oss en styrka på 
7 500 kvinnor och män. Nästa 
steg är att gå till FN:s säker-
hetsråd, säger Smail Chergui, 
kommissionär för AU:s freds- 
och säkerhetsråd, till reportrar 
vid organisationens toppmöte i 
Addis Abeba enligt TT.

Boko Haram-soldater poserar 
i en av terrorgruppens videor.

Ebolaviruset har förändrats.
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Hej då  
fattigdom!

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

ALLT FLER VÄLJER DE VAROR SOM FÖRBÄTTRAR  
LEVNADSVILLKOREN FÖR ODLAREN.

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi na
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Besättning blir överflödig med 
framtidens eldrivna fartyg S.24

Nu sätter Chalmers stopp för 
investeringar i fossil energi S.25

OVISS
FRAMTID
n Norge och Sverige hör till de länder som kommer  
att klara sig bäst när klimatet förändras. Värre blir  

det för nationer som Haiti och Eritrea, enligt en  
ny studie. ”Fattiga länder drabbas hårdast”, säger  

klimatforskaren Michael Tjernström. S.22-23
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KLIMATHOTET MOT 
VÄRLDENS LÄNDER

De är MEST sårbara 
för klimatförändringar
1) Tchad
2) Eritrea
3) Burundi
4) Demokratiska republiken  
     Kongo (Kongo-Kinshasa)
5) Centralafrikanska republiken
6) Sudan
7) Niger
8) Haiti
9) Afghanistan
10) Guinea-Bissau

De är MINST sårbara 
för klimatförändringar
1) Norge
2) Nya Zeeland
3) Sverige
4) Finland
5) Danmark
6) Australien
7) Storbritannien
8) USA
9) Tyskland
10) Island

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+

Högst risk Lägst risk

ÅRLIG KLIMATSTUDIE
• Kartan är sammansatt efter information från Notre Dame global 
adaptation index, en årlig studie gjord vid det amerikanska uni-
versitetet Notre Dame. Indexet baseras på en kombination av hur 
utsatt ett land är för klimatförändringar och hur stor förberedelse 
som finns för att hantera eventuella klimatrelaterade katastrofer.

14,59
... grader varmt var genomsnitts-

temperaturen förra året – 0,69 grader 

varmare än genomsnittsåret på  

1900-talet. Det gjorde året till det 

varmaste sedan mätningarna började 

1880. Förra året var också det 38:e 

året i rad när jordens temperatur var 

högre än genomsnittet.

2
... gånger så snabbt går 

uppvärmningen runt 
Arktis, jämfört med världs-

snittet.

6
... månader – så länge låg snön kvar i 

kanadensiska Saskatoon förra vintern. 

Så länge har snön inte legat sedan de 

började mäta, år 1955. Vintern 2013-

2014 var den kallaste meteorologiska i 

Kanada sedan 1996, men den kallaste 

november-mars-perioden sedan mät-

ningarna började 1948.
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KLIMATHOTET MOT 
VÄRLDENS LÄNDER

klimatförändringar Tchad är allra 
mest sårbart för klimatförändringar 
medan Norge toppar listan på de län-
der som kommer att klara sig bäst. 
Det visar en årlig undersökning från 
universitetet Notre Dame i USA. 
   – Det är inte så förvånande – det 
är bättre att vara rik och frisk än 
sjuk och fattig, säger klimatforska-
ren Michael Tjernström.

När Michael Tjernström, klimatforskare 
och chef för departementet för meteoro-
logi och klimatforskning på Stockholms 
universitet, ser kartan över olika länders 
sårbarhet för klimatförändringar blir han 
inte särskilt förvånad.

– Grovt talat kommer redan regniga 
länder att få mer nederbörd. De största 

ökningarna kommer att ske i tropikerna, 
medan påverkan blir mindre på våra 
breddgrader.

Han understryker att kartan inte bara 
visar framtida klimatförändringar, utan 
också ländernas beredskap.

– Fattiga länder med dålig infrastruk-
tur drabbas hårdare – det är som ett dub-
belt straff, dels drabbas de av klimatet 
och dels av en oförmåga att hantera 
klimatförändringarna. Tyvärr är det ju 
så att de länder som får störst problem 
med klimatet ofta har sämre möjlighet 
att bygga upp en beredskap. Om Sverige 
hade legat i tropikerna hade det funnits 
en bättre beredskap där.

Tjernström tycker dock att kartan 
över Europa är förvånansvärt positiv.

– Det är förvånande att man får gå 
hela vägen ner till Spanien, Italien och 

Grekland för att hitta länder som klarar 
sig sämre. Här talar också expertisen för 
att det kommer att bli stora problem med 
torka.

Även om Michael Tjernström tror 
att sårbarhetsindexet och kartan i stora 
drag är korrekt påpekar han att situatio-
nen kan komma att förändras i framti-
den. 

– Det är många bedömningar som 
ligger till grund för det statistiska under-
laget. Eftersom klimatet inte ändras lika 
snabbt som politiken så kan de länder där 
det finns bättre respektive sämre bered-
skap ändras och få ett mer eller mindre 
fördelaktigt index. Men i grunden stäm-
mer det att det krävs mindre för att det 
ska bli katastrof i de länder som ligger i 
botten, som har instabila politiska system 
och dålig infrastruktur. Det är bättre att 

vara rik och frisk än sjuk och fattig.
Hur stora är riskerna egentligen?
– Det beror på vilket tidsperspektiv 

man utgår ifrån. Men det finns ingenting 
som tyder på att det som kartan visar inte 
skulle hända. De länder som är röda på 
kartan kommer inte att gå under imorgon, 
men över en period på 50 år kan mycket 
hända. Däremot kan infrastruktur och po-
litiska system byggas upp under kortare 
tid.

Tjernström påpekar att det går att 
beräkna klimatförändringar exakt i tem-
peratur, men att osäkerheten är ganska 
stor. Att mäta beredskap är däremot 
väldigt subjektivt.

– Om en annan hade gjort samma un-
dersökning så kanske detaljerna skulle 
ändras, men inte helheten.

Andrea Wesslén

De är MINST sårbara 
för klimatförändringar
1) Norge
2) Nya Zeeland
3) Sverige
4) Finland
5) Danmark
6) Australien
7) Storbritannien
8) USA
9) Tyskland
10) Island

47,2
... grader varmt var det i 

sydöstra Australien i början av 
förra året. Trots den och två 
till värmeböljor, som bidrog 

till det globala värmerekordet, 
var det 2013 som blev det 
varmaste året någonsin i 

landet. 

VarMaSTe åreN
1) 2014
2) 2010 & 2005
4) 1998
5) 2013 & 2003
7) 2002
8) 2006
9) 2009 & 2007



Secondhandbutiker 
kan stoppas av  
nya skatteregler
n Skatteverkets nya moms-
regler säger att andrahands-
butiker som har öppet mer än 
24 timmar i veckan och har 
fast anställd, avlönad personal 
konkurrerar med vanliga kom-
mersiella butiker. Därför ska de, 
liksom vanliga butiker, betala 25 
procent moms på sin försäljning 
av skänkta saker, skriver Röda 
Korset.

– Det är bara en tidsfråga 
innan vår verksamhet kan 
tvingas lägga ned, säger Caro-
line Andermatt, vd för Myrorna 
och ordförande för Ideell Se-
cond Hand.

Finansminister Magda-
lena Andersson (S) säger till 
tidningen Dagen att hon följer 
utvecklingen ”så att den ideella 
sektorns värdefulla verksamhet 
fortsatt kan främjas”.

 29 000
... liter vatten går det åt för att fram-
ställa ett kilo bomullstextil, enligt 
Naturvårdsverket. För att tillverka 
en t-shirt av textilen krävs ett kilo 
kemikalier.

Gruvföretag anmält
för miljöbrott
n Gruvbolaget Northland 
Resources har polisanmälts 
för misstänkta miljöbrott och 
för otillåten miljöverksamhet. 
Enligt anmälan ska bolaget ha 
förstört en myr i Pajala efter-
som grundvattennivån sjunkit 
betydligt mer än förväntat, 
rapporterar Supermiljöbloggen. 
Den aktuella myren har högsta 
naturvärdesklass och har varit 
en del av Naturvårdsverkets 
myrskyddsplan. Företaget hade 
tillstånd för att sänka vatten-
nivån några decimeter, istället 
sänktes nivån med 16 meter. 
Den andra anmälan som kom-
mit in handlar om att bolaget 
byggt bassäng utan tillstånd.

Fler anmälningar kan kom-
ma. Länsstyrelsen i Norrbotten 
ska nu ta ett helhetsgrepp på 
det konkursdrabbade företagets 
verksamhet.
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båt Ett fraktfartyg som drivs 
av el och som inte kräver 
någon bemanning. Det kan 
bli verklighet inom några 
år. Fartyget skulle kunna 
lasta mer än andra skepp i 
samma storlek, och framfö-
rallt – vara miljövänligare. 

Kan bilar köras utan förare 
borde väl båtar kunna göra det 
också. Och dessutom, de borde 
kunna drivas av el. Det var 
utgångspunkten när innova-
tionsavdelningen på det norska 
klassningssällskapet DNV-GL 
började skissa på nästa genera-
tions miljövänliga fartyg. 

– Ett av våra uppdrag är 
att ta fram säkerhetskrav för 
skepp, och sedan se till att 
de följs, men det är också att 
utveckla skepp som ligger i 
framkant när det gäller säker-
het och miljövänlighet. Därför 
initierade vi ett projekt för 
att visa hur framtidens sjöfart 

kan bli både säkrare och mer 
miljövänlig, säger Per Wiggo 
Richardsen, kommunikations-
direktör på DNV-GL. 

Resultatet är fartyget Revolt. 
Eller snarare idén till Revolt. 
Något fartyg finns ännu inte. 

– Nej, vi bygger inte, 
vi visar på möjlighe-
terna. Men det finns 
intresse för vår idé 
från sådana som skulle 
kunna se till att det 
blir verklighet. Vi har 
använt oss av tillgänglig 
teknologi, så i princip 
finns det inget hinder 
för att bygga Revolt, säger Per 
Wiggo Richardsen.

Batterierna laddas i fyra timmar
Blir Revolt av skulle det 
innebära ett fartyg som helt 
drivs av el. Batterierna lad-
das i fyra timmar när fartyget 
ligger i hamn, och räcker sedan 
för att ta båten 100 sjömil. 
Det motsvarar ungefär 180 

kilometer. Alltså handlar det 
inte om ett fraktfartyg som går 
långa sträckor över världsha-
ven, utan snarare om fartyg 
som går längs ett lands kust. 
Det skulle till exempel kunna 
gå mellan Nynäshamn och 

Visby, eller Göteborg-
Fredrikshamn. Men 
Per Wiggo Richardsen 
menar att det så små-
ningom kan handla om 
längre sträckor än så.

– Det kan jämfö-
ras med utvecklingen 
av elbilar. De första 
modellerna kunde inte 

köras särskilt långt innan de var 
tvungna att laddas, men idag ser 
det helt annorlunda ut. På lik-
nande sätt skulle det vara med 
eldrivna fraktfartyg. Potentialen 
är stor, säger han. 

Per Wiggo Richardsten me-
nar att fördelarna med ett far-
tyg liknande Revolt är så stora 
att han är övertygad om att 
det så småningom kommer att 
utgöra en del av sjöfarten. Om 
elen som behövs till batterierna 
kommer från förnybara källor 
är klimatpåverkan minimal, 
och dessutom blir det ett bil-
ligare sätt att frakta. DNV-GL 
har räknat ut att kostnaderna 
jämfört med ett dieseldrivet 
skepp i samma storlek skulle 
minska med ungefär 34 mil-
joner dollar under fartygets 
30-åriga livstid.

– Ett obemannat fartyg  
gör ju att det inte blir några  
personalkostnader, och  
dessutom kan vi frakta mer på 
samma yta eftersom det inte 
krävs personalutrymmen, allt 

kan användas 
till frakten.

• Revolt är 60 meter långt, med en lastförmåga 
på 100 standardcontainrar (6,1 meter) 
• Det drivs av tre elmotorer som tillsammans 
drar runt 50 kWh i lugn sjö.
• Efter fyra timmars laddning kan fartyget köra 
100 sjömil, då finns marginal för dåligt väder.
• Farten beräknas till 6 knop – ungefär 3 knop 

långsammare än den 
fart andra fartyg av 
samma storlek brukar 
hålla. 
• Än så länge är obemannade fartyg olagliga, men 
EU har lagt 3,5 miljoner euro på ett projekt som 
utreder möjligheterna för fartyg utan besättning. 

• DNV-GL: ett av  
världens största klass-
ningssällskap (alltså en 
organisation som bland 

annat klassificerar fartyg, tar fram regler för 
fartyg och oljeplattformar, och kontrollerar 
säkerheten). 

FAKTA

Karin Annebäck
0705-56 60 13

Framtidens fartyg drivs 
av el – utan besättning

Per Wiggo 
Richardsen

Revolt är ett obemannat fartyg som styr sig 
själv, därför kan hela utrymmet användas 
till lasten. På fyra timmar laddas batterierna, 
därefter kan fartyget ta sig cirka 100 sjömil.
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Fler anmälningar kan komma.
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Läs mer om sjöfartens miljö‑ påverkan – och vilka lösningar som finns – i morgondagens tidning. 
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energi Tvärtemot alla riktlin-
jer går miljontals svenska 
biståndskronor till finan-
siering av ny fossil energi. 
Sedan 2013 har Sverige 
röstat ja till åtta av tio stora 
fossilinvesteringar i utveck-
lingsbankerna.

Enligt den biståndspolitiska 
plattform som antogs av reger-
ingen förra året ska det svenska 
biståndet bidra till klimatom-
ställningen i utvecklingsländer-
na. Men Sverige följer inte sina 
egna riktlinjer, visar en gransk-
ning gjord av Naturskyddsför-
eningens tidning Sveriges Natur.

Sverige har sedan 2013 
röstat ja till åtta av tio stora 
fossilinvesteringar i utvecklings-
länderna. Bland annat har ett 
nytt oljeraffinaderi i Elfenbens-
kusten, gasutvinning i Nigeria 

och oljeutvinning i Gabon fått 
tummen upp. Så sent som förra 
året röstade svenska 
representanter i de stora 
utvecklingsbankerna för 
Asien och Afrika och 
Världsbanken ja till att 
stödja stora fossilinves-
teringar. 15 procent av 
det svenska biståndet 
går till utvecklingsban-
kerna som i sin tur ger 
billiga lån till stater och 
företag som vill inves-
tera i utvecklingsländer.

”Riktlinjer ska skrivas om”
Åren 2008–2013 finan-
sierade bankerna fos-
sila investeringar till ett 
värde av 157 miljarder 
kronor, visar gransk-
ningen.

Biståndsminister Isabella 
Lövin (MP) har inte gått att nå 

för en kommentar men säger 
till Sydsvenskan att de svenska 

riktlinjerna för ut-
vecklingsbankerna ska 
skrivas om.

– Vi håller på att ta 
fram en offensiv stra-
tegi om hur vi ska driva 
frågan hur utvecklings-
bankernas investeringar 
i fossila bränslen kan be-
gränsas och på sikt fasas 
ut för att helt ersättas 
med investeringar i för-
nybara alternativ, säger 
Lövin till Sydsvenskan.

Röstat nej bara två gånger
Enligt biståndsministern 
gav den förra regeringen 
inga direktiv till Sveri-
ges representanter om 

hur de skulle rösta och så sent 
som i december röstade Sverige 
ja till prospektering i Papua Nya 

Guinea. Bara två gånger under 
de senaste två åren har Sverige 
röstat nej till investeringar i fos-
sil energi. I båda fallen handlade 
det om nya kolkraftverk.

– Sverige ska vara ett före-
gångsland i klimatarbetet på 
alla områden. Självklart måste 
vi agera likadant i vårt bistånds-
arbete som på hemmaplan. An-
nars saknar vårt klimatarbete 
all trovärdighet, säger Svante 
Axelsson från Naturskyddsför-
eningen i en kommentar.

Han påpekar att klimatför-
ändringarna är en av orsakerna 
till ökad fattigdom i världen. 

– Att då ge bistånd till fossila 
bränslen är som att släcka brän-
der med bensin, säger Svante 
Axelsson.

Svenskt bistånd finansierar ny olja och kol

• Åren 2008–2013 gav Sverige 
28 miljarder kronor till Världsban-
ken, Afrikanska utvecklingsban-
ken och Asiatiska utvecklings-
banken.
• Bankerna ger billiga lån till sta-
ter och företag som vill investera i 
utvecklingsländer.
• Åren 2003–2013 gick 157 mil-
jarder, motsvarande 38 procent 
av bankernas investeringar, till ny 
fossil energi.
• 15 procent av Sveriges bi-
ståndsbudget går till utvecklings-
bankerna.

Källa: Naturskyddsföreningens 
tidning Sveriges Natur 1/2015

FAKTA

Svante 
Axelsson

Isabella Lövin

Karin Holmberg
karin.holmberg@etc.se

0706-03 57 19
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energi Chalmers blir det 
första svenska lärosätet  
som inför nolltolerans mot 
fossilinvesteringar. 
 – Det är viktigt att  
ett lärosäte som utbildar  
för framtidens lösningar  
på klimatkrisen tar ställ-
ning, säger Olivia Linander 
från nätverket Fossil Free 
Sverige.

Chalmersstiftelsen – som äger 
Chalmers tekniska högskola 
– förvaltar tillgångar värda 
3,6 miljarder kronor. Nu har 
stiftelsen satt stopp för framtida 
placeringar i kol-, olja- och gas-
bolag samt beslutat att avyttra 
sina aktier i bolag knutna till 
fossil energi.

Fossilaktierna står för en 
mindre del av det förvaltade 
kapitalet, omkring fem miljoner 
kronor.

– Det är ett symboliskt, men 
väldigt viktigt, ställningstagande 
och vi hoppas nu att fler svenska 
lärosäten ska följa efter, säger 
Olivia Linander, samordnare på 
Fossil Free Sverige – ett nätverk 
som kämpar för att få fler aktö-
rer att sluta stödja och investera 
i fossilinustrin.

”Ett naturligt steg”
Stiftelsen Chalmers tekniska 
högskola fattade beslutet i 
december.

– När apartheidregimen föll 
i Sydafrika var universiteten 
med och drev på utvecklingen 
genom att flytta investeringar 

och sluta stötta bolag som var 
verksamma i Sydafrika. Inves-
teringar kan vara en mycket 
viktig faktor för förändring, det 
vi ju, säger John Holmberg, vice 
rektor och professor i energi 
och miljö vid Chalmers till Fos-
sil Free Sverige.

Stefan Johnsson, tillför- 
ordnad vd för Chalmersstif-
telsen, ser beslutet som ett 
naturligt steg – som kan följas 
av fler.

– Det var ett viktigt beslut för 

oss att fatta. Det blir lite svårt 
att undervisa i hållbarhet och 
inte själva följa det vi lär ut. I 
dagsläget väljer vi att divestera 
ur rena fossilbolag – men vi hål-
ler ögonen på debatten gällande 
även andra ohållbara bolag 
säger han.

Svenska kyrkan först ut
Sedan tidigare har Örebro stad 
och Svenska kyrkan divesterat 
ur fossilindustrin. Svenska kyr-
kan var först ut i Sverige.

– Kyrkan sålde sina aktier 
i kol och olja redan 2009 – av 
både etiska och finansiella skäl. 
Att avyttra fossilplaceringar 
skapar ett nödvändigt föränd-
ringstryck på beslutsfattare, 
men samtidigt menar vi att det 
är ännu viktigare att investera i 
lösningarna på klimatkrisen, sä-
ger Gunnela Hahn på Svenska 
kyrkans ekonomi- och finans-
enhet.

Karin Holmberg
karin.holmberg@etc.se

Chalmers slutar stödja fossilindustrin
”Det är ett symboliskt, men väldigt viktigt, ställningstagande”

”Det blir lite svårt 
att undervisa i 
hållbarhet och 
inte själva följa 

det vi lär ut.

Olivia Linander.

nolltolerans. Chalmers är nu det första lärosätet i Sverige som inför nolltolerans mot fossilinvesteringar. ”Vi hoppas nu att fler svenska 
lärosäten ska följa efter”, säger Olivia Linander, samordnare på Fossil Free Sverige.  bild: fredrik perssOn/tt
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Läs mer om sjöfartens miljö‑ påverkan – och vilka lösningar som finns – i morgondagens tidning. 



BIOPREMIÄR 14 NOVEMBERBIOPREMIÄR 14 NOVEMBERSE DEN NU HOS 

En kraftfull dokumentär 
om civilkurage 

och mod.

”Varför är det ett mindre brott 
att döda en miljon människor 

än en enda?”
Raphael Lemkin
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MARIA SVELAND

N
är jag intervjuade Kultur- och demokra-
tiministern Alice Bah Kuhnke härom 
veckan så var en av de saker jag var 
nyfiken på hur hon upplevt att befinna sig 
mitt i mediedrevet när det var som värst 

(lägst). När mer än tjugo år gamla bilder från hennes tid 
som programledare för Disneyklubben fick illustrera 
hennes utnämning som minister och såväl kulturchefer 
som andra viktigpettrar ifrågasatte hennes kompetens. 
Hur kändes det egentligen? Hur hanterade hon det? Det 
blev dock tydligt att jag var mer upprörd å hennes vägnar 
än hon själv. Hon svarade mycket sympatiskt att hon för 
det första var van vid att inte vara omtyckt. Ända sedan 
uppväxten i det lilla samhället Horda utanför 
Värnamo har hon stuckit ut och retat vissa 
med sin blotta uppenbarelse. Dessutom, 
tillade hon, så finns det så mycket viktigare 
saker att vara upprörd över, förtrycket i 
Sverige och världen till exempel.

KloKa ord och antagligen ett nödvändigt 
förhållningssätt om en ska vara minister. 
Samtidigt kunde jag inte låta bli att tänka på den 
beröringsskräck inför svaghet som odlas i vårt samhälle 
just nu. Ett förakt som fått växa fritt under alliansreger-
ingens politik som gått ut på att vi måste vara starka och 
friska för att klara oss. Det finns något sorgligt i att vi, jag, 
lärt oss beundra styrka så förbehållslöst. Så ensidigt. Att 
det pinsammaste, fulaste du kan vara i Sverige just nu är 
svag och om du dristar dig till att påtala en orättvisa, en 
kränkning, så är du en skamlig offerkofta.

de senaste åren har jag haft anledning att för egen del 
göra upp med det förakt för svaghet som jag själv burit 
på. Att förstå att det är en del av en överlevnadsstrategi 
som vissa av oss utvecklar på grund av kajko omständig-
heter, påhejat av ett samhälle som uppmuntrar styrka. Jag 
säger inte att det bara är dåligt, som sagt, den där styrkan 
kan vara bra också, ta oss vidare, hjälpa oss orka vara 
modiga. Men ingen människa kan eller bör förväntas vara 
stark hela tiden. Därför blir jag inte längre glad när ännu 
en pojkvän skriver kärleksmeddelanden som inleds med 
orden ”Vackra, starka Maria”. Tvärtom infinner sig en 
obehaglig känsla av att han inte känner mig, att han vill 
att jag ska vara någon jag inte (bara) är. De senaste åren 
har jag tvingat mig själv att lyfta fram den del av mig själv 
som är liten, ful och patetisk och försvarat henne inför 
min inre svaghetsföraktande alliansregering. Hävdat hen-

nes existensberättigande, trots att den andra delen (och 
resten av samhället) grimaserar av pinsamhet när hon 
vägrar vara oberörd och ointaglig.

i samma intervju med Alice Bah Kuhnke frågade jag 
om hennes feministiska uppvaknande. Hon berättade 
att det kom ganska sent, nån gång när hon var i tju-
gofemårsåldern och läste Nina Björks Under det rosa 
täcket. Innan dess, berättade hon, hade hon alltid varit 
stark och inte velat se strukturer som förtryckande 
”därför att det kändes som att jag blev förtryckt bara 
genom att erkänna dem”. Det är en hållning jag tror 
många av de som fortfarande inte vill kalla sig feminis-
ter delar, beröringsskräcken inför utsatthet och svaghet. 
Eller som alla de cowboyfeminister en möter då och då, 

de där manstillvända kvinnorna som bestämt sig 
för att ignorera sina systrars kamp eftersom det 

är roligare att vara med vinnarna, männen. 
De som gärna slänger sig med epitet som 
gnällfeminister eller offerkoftafeminister 
för att förlöjliga kampen för rättvisa. När 
någon numera kallar mig för gnällfeminist 

blir jag stolt och tänker med tacksamhet på 
alla gnällfeministiska förmödrar som kämpat 

för social, politisk och ekonomisk 
rättvisa. Numera har jag fattat att 

det är kvinnors så kallade gnäll 
och gnällfeminister, som får 

utvecklingen att gå framåt. 
Och jag tänker att det är 

samma sak med all an-
nan kamp för rätt-

visa. Det är just det 
som liberaler och 
högermänniskor 
har så svårt för: att 
solidarisera sig med 

de svagaste. Det är 
därför de aldrig över-

huvudtaget använder 
ordet solidaritet. 

vi som däremot identifierar 
oss som vänster måste förstå 

detta grundläggande samband: 
först när vi vågar se och acceptera 
vår egen svaghet kan vi formulera 
revolutionen.

Så blev jag av med  
mitt förakt för svaghet

När någon  
numera kallar 
mig för gnäll‑ 
feminist blir  

jag stolt.

Bäst just nu
• Fosterland, SVT 
Play. Berörande, 
upprörande och något 
av det viktigaste som går 
att se just nu.

sämst just nu
• Nazistattackerna mot Kärrtorps 
gymnasium, radiostationer m.fl. 
under minnesdagen av Förintelsen.

Läs Maria Svelands intervju med kulturminister Alice Bah Kuhnke på www.etc.se
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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 9 5 3 4

8 6 1

3

7 9 1 4

3 2 8 9

5 8 2 7

7

1 6 5

4 3 2 6 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

5 3 9

3 6 1

8 2 1

1 7 6 2

7 9 3 8

4 3 1 5

5 7 8

9 1 6

3 6 5

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.67)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jan 29 13:56:29 2015 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

296153784
834796521
751284396
678931452
342567819
915842673
567419238
123678945
489325167

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.67)

612574389
738619254
549832716
195487632
267953841
483126975
951768423
824391567
376245198

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jan 29 13:56:29 2015 GMT. Enjoy!

Lösning Svår

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

Dumdumkulor är döpta efter den stad 
där ammunitionen ursprungligen 
tillverkades – Dumdum, Indien.

MarS Har bara 
10 procent av 
jordenS MaSSa
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Kommentarer 
från facebooK

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

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa

Göran Hägglund avgår
n KD-ledaren lämnar sin post. Det 
meddelade han på Twitter under 
torsdagsförmiddagen.

Petter Andersson 
Partiledaren som fick fler retweets än röster.

Ingvar Larsson 
Det sämsta var att han avskaffade fastighetsskatten – en 
inkomst för staten som är stabil. Den borde omformats så 
att den inte slog så hårt mot pensionärer som bodde kvar 
i sina villor när maken/makan hade dött. Orsaken var att 
bostadsbyggandet minskade katastrofalt vilket medförde att 
villapriserna, som inte stod i relation till värdet, steg. Storstä-
derna är ledande på kostnaderna för villa- och bostadsrätter! 
I slutändan så drabbade det ändå landsorten och pensionä-
rerna, som fick en fast avgift som var högre än den tidigare 
fastighetsskatten, samt en högre skatt för pensionärerna i 
förhållande till den arbetande befolkningen.

Välkomna en tredje pappamånad
n ”Att V gör ett utspel mot en tredje 
’pappamånad’ för att vi inte får hela 
kakan på en gång är både lite barnsligt 
och politiskt ogenomtänkt”, skriver 
vänsterpartisten Lina Hjorth.

LovaMalin Lundquist 
Jag instämmer med skribenten. Som jag ser det står  
inte frågan mellan en tredje individuell föräldramånad,  
eller 50/50, utan mellan en tredje individuell föräldramå-
nad eller ingenting. Om det är ren och skär taktik av V för 
att få igenom annat som till exempel bättre arbetsvillkor 
och högre löner i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, 
så kan det vara begripligt. Men om de röstar ner en tredje 
individuell föräldramånad på riktigt skulle jag bli besviken 
på dem.

Stefan Langendorf 
Utspel? Att V använder sin position för att försöka få gehör för 
mer vänsterpolitik istället för att bara säga ja till regeringens 
förslag kan väl knappast räknas som ett utspel. V har sagt sig 
vara villiga att förhandla vilket väl är helt naturligt när man är i 
opposition.
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 SVT2
08.00 Välj språk!
08.15 Kortfilmsklubben 
 - franska
08.40 Kortfilmsklubben 
 - franska
08.48 Kortfilmsklubben  
 - franska
09.00 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Gudstjänst
17.05 Jan och kronhjorten
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: 
 Konsten att flyga 
 - bakomfilm
18.55 Henrik Windstedt  
 i British Columbia
19.30 Kärlek och svek
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Line of duty
23.15 Nurse Jackie
23.45 Amerikan på  
 iransk planhalva
00.45 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
02.45 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Agenda
03.50 24 Vision
04.00 Rapport
04.05 Gomorron Sverige 
 sammandrag

 KANAL 5
06.00 America’s funniest  
 home videos
06.25 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 Familjen 
 Kardashian
16.00 Private practice
17.00 Böda camping
18.00 Suburgatory
18.30 Vänner
19.00 Vänner
19.30 The Big bang theory
20.00 Ullared

Morgan tycker att han blivit lite 
bukig och handlar nyttig mat och 
tränar simning. Ola-Conny visar hur 
man kan träna samtidigt som man 
jobbar. Martin och Mikael köper 
rekvisita till sin nya skräckfilm och 
vi får se ett smakprov från filmen.

21.00 CSI
CSI-gruppen försöker reda ut det 
bisarra dödsfallet med en man 
som blir dödad två gånger.

21.55 Stalker
22.55 The Big bang theory
23.20 Criminal minds
00.20 CSI Miami
01.20 White collar

Peter och Neal kommer närmare 
att lösa mysteriet med Ellens be-
vislåda och samtidigt gräver de sig 
djupare in i världen av skulpturför-
falskningar.

02.15 Harry’s law
03.05 Murdoch mysteries
04.00 Real housewives  
 of New York 

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Här är ditt liv
11.45 Landet runt
12.30 Sverige!
13.00 Arkitekturens pärlor
13.10 På spåret
14.10 Gift vid första 
 ögonkastet
14.55 Jungfrun på  
 Jungfrusund
16.25 Gomorron Sverige  
 sammandrag
16.45 Smak av England
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Fråga doktorn
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Husdrömmar

Våren 2014 berättade vi om åtta 
familjer som genomförde sina hus-
drömmar. Nu har ett år gått. Vad 
hände sen? Hur lever de nu?

21.00 Alpint: VM
21.45 Dox: Franska  
 för nybörjare

Under ett år följer vi en grupp elever 
i åldrarna 11 till 15 år, som nyligen 
anlänt till Frankrike. I klassen för 
nykomlingar möts barn från många 
olika länder - Irland, Serbien, Bra-
silien, Tunisien, Kina och Senegal 
- och de har kommit av olika skäl. 
Filmaren Julie Bertuccelli skildrar 
samtal, konflikter och glädjeämnen 
hos en skara tonåringar som alla 
bär på en önskan om att förändra 
sina liv.

23.15 Rapport
23.20 Blå ögon
00.20 Skavlan
01.20 Akuten
02.10 From there to here

 TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.20 Coronation street
13.50 Trinny och Susannah 
 stylar om Norge
14.45 Jamie Oliver: Middag 
 på 30 minuter
15.15 Från ett hus till ett hem
15.50 Husjägarna: Australien
16.55 Kockarnas kamp
17.55 Bygglov
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Bästa bonden

21.00 Klockan nio 
 hos stjärnorna

Artisten Tommy Nilsson, entrepre-
nören Katrin Zytomierska, artisten 
Mohombi och skådespelaren 
Regina Lund bjuder hem varandra 
på middag.

22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Wentworth
00.05 Brottskod: Försvunnen
01.00 Tyst vittne
02.05 Tyst vittne
03.10 Beauty and the beast
04.10 Farmen

TV & RADIO Måndag 2 februari
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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 Djurakuten
18.30 Lyxfällan
19.30 SOS Sommar

Sommaren har börjat och 
turisterna strömmar i hundratu-
sental mot Sveriges kuster. Ibland 
skvimpar glädje och dryck över lite 
för mycket, eller så är det någon 
båtentusiast som går på grund.

20.00 Svenska 
 Hollywoodfruar

21.00 Livet går vidare
23.25 CSI
00.25 Bones
01.20 The mentalist
02.15 Hawthorne
03.00 CSI
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PROVA ETC
LÖSNUMMER   varuhuset.etc.se

35kr

Amerikan på iransk planhalva. Big bang theory.

Livet går vidare.

Malou 
efter tio.

SOS sommar.

Franska för 
nybörjare.

Regina Lund.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Världens fotboll
09.30 Antikmagasinet
10.00 Stephen Frys 
 stora språkresa
11.00 Heliga resor
12.00 Att köpa sig 
 en regnskog
13.00 Korstågen
13.50 Från Newton till Higgs
14.40 Världen
16.00 UR Samtiden

16.00: Arktiska oceanens hem-
lighet. 16.45-19.00: EAT 2014. 
(16.45: Mat som en rättvisemarkör. 
17.00: En mer matig politik. 17.05: 
En global smart diet. 17.30: Näring 
i centrum. 17.35: Bara en moder 
jord. 17.45: Det onödiga överflödet 
av mat. 17.55: Ett måste med min-
dre antibiotika. 18.00: Samarbete 
är livsviktigt. 18.15: Företagare 
måste ta ansvar. 18.40: Ett hälso-
sammare Brasilien.) Från UR.

19.00 En bok, en författare
19.20 Mikrobernas värld
19.25 Våra sjukdomars 
 historia
20.15 På vintagejakt

21.00 Hemlös och hoppfull
21.55 Transplantations-
 teamet
22.55 Leninland
23.50 En bok, en författare

 RADIO  

P1 
07.30 Ekonyheter 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 Kaliber10.35 Släktband 11.00 
Ekonyheter 11.03 Tendens 11.35 Ra-
dioföljetongen 12.00 Tolvslaget 12.00 
Dagens dikt 12.05 Ekonyheter 12.07 
Meddelandetid 12.10 Vetandets värld 
12.30 Luncheko 12.55 Land- och 
sjöväder 13.00 Ekonyheter 13.05 
Kulturradion special 13.20 OBS 
13.35 Vetenskapsradion forum 14.00 
Ekonyheter 14.03 Kulturreportaget 
14.50 Kulturnytt 15.00 Ekonyheter 
15.03 Radiosporten 15.04  Epstein 
och Nordegren 15.45 Dagens Eko 
15.55 Sjöväder 16.00 Ekonyheter 
16.03 Studio ett 17.45 Dagens Eko 
18.09 Kulturnytt 18.15 Barnens kultur 
19.00 Ekonyheter 19.03 Medierna 
19.35 Radioföljetongen 20.03 Ten-
dens 20.35 Ring P1! 20.45 OBS 
21.00 Ekonyheter 21.03 Radiokor-
respondenterna 21.35 Kulturnytt 
21.45 Tankar för dagen 21.50 Land- 
och sjöväder 22.00 Ekonyheter 22.10 
Radiosporten 22.12 Studio ett 22.55 
Dagens dikt 23.00 Ekonyheter 23.07 
Studio ett 23.50 Kulturnytt 
P2 
06.50 Klassisk morgon 07.30 Klas-
sisk 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 12.44 Mozart-
almanackan 13.00 SR på persiska 
13.30 SR på romani 14.00 SR på 
kurdiska Kurd 14.30 SR på arabiska 
15.00 SR på engelska 15.30 Nyheter 
15.35 Rádio Sápmi 16.00 Sisu-uuti-
set 16.10 Studio Sisu 16.50 Roketti 
17.00 P2 på hemväg 18.07 Kulturnytt 
18.15 P2 på hemväg 19.00 Ekonyhe-
ter 19.03 P2 Live 22.00 Musik mot 
midnatt 
P3 
07.30 P3 Nyheter 07.32 Morgonpas-
set i P3 08.00 P3 Nyheter 08.04 
Morgonpasset i P3 08.30 P3 Nyheter 
08.32 Morgonpasset i P3 09.00 P3 
Nyheter 09.03 Morgonpasset i P3 
10.00 P3 Nyheter 10.02 P3 med Fa-
rah 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 med Linnea Wikblad 15.00 
P3 Nyheter 15.02 PP3 med Linnea 
Wikblad 16.00 P3 Nyheter 16.06 
Tankesmedjan 17.00 P3 Nyheter 
17.06 Christer och Morgan 17.59 
Radiosporten 18.00 P3 Nyheter 
18.03 Poddfolket vikarierar 18.30 
Musikguiden i P3 19.00 Ekonyheter 
19.03 Musikguiden i P3 20.00 Eko-
nyheter 20.03 Radiosporten 20.06 
Musikguiden i P3 20.30 Musikgui-
den i P3 21.00 Ekonyheter 21.03 
Musikguiden i P3 21.30 Musikguiden 
i P3 22.00 Ekonyheter 22.03 Musik-
guiden 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 Simpsons
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 2 1/2 män
21.30 Anger management
22.00 Brooklyn nine nine
22.30 Deadbeat
23.00 Scrubs
23.30 Scrubs
00.00 How I met your mother
00.30 How I met your mother
01.00 My name is Earl
01.30 Anger management
02.00 Seinfeld
02.25 Seinfeld
02.50 2 1/2 män
03.15 Brooklyn nine nine
03.35 American dad
04.00 Simpsons

 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 - Bali
14.30 Livräddarna på 
 Bondi Beach - Bali
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
19.55 Djurräddning med 
 livet som insats

Animal Defenders International 
söker att befria 25 lejon i Bolivia 
som fångats till olagliga cirkusar. 
Under tiden konstruerar Pat Craig 
ett permanent hem åt vilddjuren i 
sitt djurskydd strax utanför Denver.

21.00 Räddare i djurnöden
21.30 Räddare i djurnöden
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

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Buying Alaska
06.55 Buying Alaska
07.20 Mythbusters
08.15 Tethered in the Wild
09.05 Fat n’ Furious
10.00 Fast and Loud
11.00 Mythbusters

Adam och Jamie testar en explosiv 
myt - kan man måla ett rum med 
sprängmedel? Och kan en båt de-
las i två delar av en kanalmarkör?

12.00 Tethered in the Wild
13.00 Gold Rush
14.00 Buying Alaska
14.30 Buying Alaska
15.00 Dödlig fångst

Cornelia Marie kämpar mot höga 
brottssjöar i St. Paul. Samtidigt 
orsakar en trasig propp ett bråk på 
Time Bandit som splittrar bröderna 
Hillstrand.

16.00 Tethered in the Wild
17.00 Så funkar det 
 - drömbilar
17.30 Så funkar det 
 - drömbilar
18.00 Klassiska bilar sökes
19.00 Fat n’ Furious
20.00 Dealing Steel
21.00 Kindig Customs
22.00 Fast and Loud
23.00 Dödlig fångst
00.00 Flygindrivarna
01.00 Moonshiners
02.00 World’s toughest 
 truckers

Världens tuffaste lastbilschaufförer 
tävlar på några av världens mest 
fruktade platser om ett pris på 
100 000 pund. Tävlingen inleds i 
Australien.

03.00 Extrem överlevnad
03.55 American chopper
04.45 Mäktiga flygplan
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World’s toughest truckers.

Djurräddning med livet som insats.Transplantationsteamet.

Spin city.

Hemlös och 
hoppfull.

Vetenskapens värld
SVT 2 kl 20.00

n När vulkanen Eyjafjal-
lajökull hade utbrott på 
Island år 2010 ställdes 
flygtrafiken in i stora 
delar av Europa. Men ett 
vulkanutbrott på Island 
kan få betydligt mer 
förödande konsekvenser 
än så. Forskarna riktar nu 
in sig på att ta reda på när 
ett utbrott kan väntas, och 
hur det kommer att se ut. I 
säsongens tredje avsnitt av 
Vetenskapens värld följer 
programmet med svenska 
vulkanforskare till Island.



EN LYSANDE REVOLUTION 
HAR SKETT

VÅR LED-LAMPA KOSTAR 399 KR OCH DU 
KÖPER DEN PÅ VARUHUSET.ETC.SE

Vår LED-lampa är inte som andra. Den har bättre 
ljus (lumen 1200 och Kelvin 3000), den är på 
10 Watt och den dimmrar utan dimmer.

Jo, det är sant. Slår du på lampan och sen av den snabbt igen 
så låser den sig vid det läge du valt. Du kan dimra den i alla 
skrivbordslampor, taklampor, sofflampor … ja alla lampor utan 
dimmer blir plötsligt dimmbara utan nya kontakter. Och den 
håller länge. Minst 30 000 timmar.

Den har en annorlunda form. Vi tycker den är väldigt fin.
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