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SkrivEr hiSToriA 
Lola Sánchez i spanska succépartiet Podemos: 
”Jag gIcK fRåN aTT vaRa SERvITRIS TIll 
EU-paRlamENTaRIKER övER EN NaTT”

?? De har 
makten över 
fiLmSverige
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göran
greiDer
”Arbete med 
människor 
förblir en 
kungsväg för 
att lära känna 
människor 
över etniska 
gränser.”
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2 OPINION Onsdag 4 februari 2015

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

Offentlig sektor är en 
kungsväg till integration

D
et var jag och en storväxt kille som jag har för mig 
kom från Nigeria som klev in hos den åttiofemåriga 
gamla damen på äldreboendet en tidig morgon i 
början av åttiotalet. Jag hade varit hos henne förut 
och hjälpt henne upp ur sängen, klätt på henne och 

lagat lite frukost. Så hon hejade glatt på mig. Sedan fick hon syn på 
min arbetskamrat. Och jag såg hur förskräckt hon blev. Hon såg 
rädd ut. Min arbetskamrat försökte hälsa vänligt och vi satte igång 
med våra sysslor. Men den dagen kände sig den gamla kvinnan inte 
trygg. Jag kunde ju inte precis heller anklaga henne för att vara 
intolerant – hon var urgammal och hade förmodligen aldrig ens 
träffat någon på nära håll med en annan hudfärg.

En vEcka sEnarE hade all osäkerhet gått över. Då pratade hon och 
skrattade med min arbetskamrat precis som hon gjorde med mig.

I ganska många år på åttiotalet arbetade jag i äldreomsorgen. När 
jag idag möter folk som jobbar i samma sväng brukar de påpeka 
att de som fattar absolut minst av hur det är i äldreomsorgen är de 
som jobbade där för tjugo, tjugofem år sedan. Allt har blivit mycket 
mer uppstressat och slimmat. Du skulle inte stå ut en vecka, sa en 
anställd i hemtjänsten till mig för ett tag sedan. Men den där histo-
rien om min afrosvenske arbetskamrat bibehåller sin 
sanning.

arbEtslIvEt är dEn plats i samhället där integration 
äger rum – snabbast, bäst, roligast. När två vårdbi-
träden står där och ska lyfta en gammal män-
niska ur hens säng – då föds det levande, 
fungerande språket. Och inte bara det: 
gemenskap föds i de gemensamma 
arbetsuppgifterna. Den gemenska-
pen är praktisk, den är konkret, den 
bygger inte på några högstämda tal 
om alla människors lika värde. Se 
upp! Håll i där! Hit med rullstolen! 
Snabbt! Vafan håller du på med? Bra! 
Jag såg under min tid i äldreomsorgen 
många exempel på hur det svenska 
språket började fungera hos invandrare 
som började jobba. Och: Jag skulle tro att 
den offentliga sektorn idag är den i särklass 
bäst fungerande integrationsmekanism som 
existerar i Sverige. En stor del av den arbetskraft 
som bär upp i synnerhet äldreomsorgen är idag 
utlandsfödd. Det är i Kommunals kvinnodomi-
nerade led som det nya, självklart toleranta och 
antirasistiska Sverige nu på många sätt föds.

Jag tror alltså på arbetslinjen? Ja! Okej – jag gör det 
med reservationen att det jag gillar är full sysselsättning 
men samtidigt också generell arbetstidsförkortning. Jag 

ogillar det mesta som svensk borgerlighet står för, men att slå fast 
att det är jobb och arbete som kan fixa en lyckad integration, det 
har de rätt i. Problemet är att de bara har en tanke i huvudet: att de 
nya jobben enbart kan komma i privat tjänstesektor. Det är därför 
Rut-propagandan aldrig upphör. I grunden är det emellertid helt 
riktigt att det är inom tjänstesektorn som de många nya jobben kan 
komma. Men det finns ett val att göra här: Ska jobben i huvudsak 
komma i privat tjänstesektor eller i offentlig?

socIaldEmokratIn och vänstErn har en tendens att enbart se 
frågan om invandring och flyktingpolitik i moraliska termer av 
antirasism och tolerans. Och det är förstås nödvändigt. Samtidigt 
har det lett till att vänstern och socialdemokratin missat ett gyllene 
tillfälle att ta strid om hur en lyckad integrationsskapande politik 
skulle kunna se ut. I synnerhet socialdemokratin har överlämnat 
frågan till borgerliga partier som nu tävlar om hårdare tag, lägre er-
sättningar och sänkta trösklar (=lägre löner) på arbetsmarknaden.

vänstErn har Ett altErnatIv som är bortglömt. På sextiotalet stod 
nästan halva svenska befolkningen och stampade i otålig väntan 
på att få komma ut på arbetsmarknaden och få sin egen försörj-
ning. Det var kvinnorna. Hemmafrusystemet, som nyss hyllats av 
både LO och socialdemokratin, gick mot sitt slut. Det sprängdes 
inifrån av hundratusentals kvinnor som inte längre stod ut med att 
leva på nåder och i viss mening faktiskt inte vara integrerade i det 
svenska samhället. Tyvärr nedlades i den offentliga sektor som snart 
expanderade – även under sjuttiotalets borgerliga regeringar – ett 
könskontrakt som var gammalmodigt. Trots det kunde det svenska 

samhället omvandlas i grunden och friheten öka för otaliga 
kvinnor som nu tog chansen att börja jobba.

Jag mEnar att vI har samma val idag. Jodå, också privat 
tjänstesektor måste öka, så är det. Svaret på borgerliga för-
slag i invandringspolitiken måste även vara att tvinga väl-
beställda borgerliga kommuner att ta emot fler flyktingar. 
Men den avgörande vägen framåt är att den offentliga 
tjänsteproduktionen åter tillåts öka kraftigt. Hundratu-
sen nya jobb i offentlig sektor de närmaste fem åren är 
ingen orimlig vision. En sådan expansion skulle skapa en 
helt ny väg in på arbetsmarknaden för massor av in-
vandrare som idag ställs utanför. Jag säger inte att det är 

lätt. En sådan politik kräver att utbildning och kompetens 
säkras på ett helt annat sätt i den offentliga sektorn.

mEn faktum kvarstår: Arbete med människor förblir en 
kungsväg för att lära känna människor, över åldersgränser 
och över etniska gränser.

vänstErn har Ett svar i invandrings- och integrations-
politiken. Men den har inte modet att uttala det. Det 
är enklare att fördöma SD.

Göran Greider

Falska ord
n I SVT Forum hör vi orden 
”nödvändiga strukturreformer” 
upprepas. Begreppet florerar 
vidare i nyhetssändningar och 
ekonomirapporter.  Det är som 
ett mantra.

”Nödvändiga strukturre-
former” gäller Grekland och 
Spanien och Frankrike och … ja 
alla länder där man rapporterar 
om ekonomi. 

Men vad är då detta?
Nödvändiga strukturrefor-

mer betyder:
• Sänkta löner.
• Minskad trygghet vad gäller 

jobb.
• Lägre garanterad pension.
• Privatisering av offentlig 

verksamhet.
• Ökade inkomstskillnader.
• Sänkta skatter.
Nu är ju det där inte så popu-

lära politiska förslag längre.
Så varför säger rapporte-

rande journalister ”nödvändiga 
strukturreformer”?

Därför. Dagens eTC

75
… procents tillgänglighet hade svensk 

kärnkraft i fjol. Det innebär att de 
svenska reaktorerna stod stilla en 

fjärdedel av tiden. Kan vara värt att 
komma ihåg när motståndare till grön 
omställning talar om kärnkraft som 
enda källa som stadigt kan förse 

Sverige med energi.

DN blir alltmer Pravda
n Dagens Nyheter fortsätter sin 
vandring i Pravdas fotspår där 
all utrikespolitisk bevakning 
dikteras av ledarsidans analyser. 
Nu lyckas man få ihop fascister 
runt Europa med Syriza genom 
att påstå att de alla har Vladimir 
Putin som idol. Är inte lite väl 
magstarkt även för DN?

Utrikesanalysen börjar 
likna de vänsterextrema 70-tals-
texterna där allt stöd USA gav åt 
diktaturer i oljeländer ”egent-
ligen” handlade om att USA:s 
ledarskap nog var fascistiskt. 
Inte att det var ett maktspel om 
olja och ekonomi.

Nu försöker DN få alla som 
inte helhjärtat stöder EU:s och 
USA:s nya Rysslandspolitik att 
automatiskt vara i hand med 
fascister. Gäller det Kina, Indien 
och Brasilien också? Dagens eTC

2
… miljarder dollar, motsvarande 16,5 
miljarder kronor, kommer Apple att 
investera i ett datacenter i delstaten 

Arizona. Unikt är att det ska drivas helt 
av förnybar energi. 
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TryCk V-tab

hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 35 kvinnor, 28 män

 DAGENS ETC

”Hundratusen nya jobb i offentlig sektor de närmaste fem åren är 
ingen orimlig vision. En sådan expansion skulle skapa en helt ny väg in på 

arbetsmarknaden för massor av invandrare som idag ställs utanför.”
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Facklig organisering inte 
svaret för prostituerade

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

prostitution Handel med 
sexuella tjänster kan aldrig 
jämställas med att sälja sin 
arbetskraft till en arbetsgiva-
re som betalar för den. Där-
för varken kan eller ska pro-
stitution organiseras fackligt, 
skriver Jenny Bengtsson.

Den svenska sexköpslagen är 
under debatt. Och med den 
debatten följer också nästa – om 
varför prostituerade inte ”får” 
organisera sig fackligt. 

Vi vill klargöra en sak: det 
finns ingen i Sverige som är 
förbjuden att organisera sig 
fackligt. Det står var och en fritt 
att såväl tillhöra som att starta 
fackföreningar. Var och en som 
säljer sin arbetskraft.

Men är prostitution ett 
arbete som vilket som helst? Ett 
arbete som kan behandlas enligt 
gängse regler i svensk arbetsrätt 
som en del i den svenska arbets-
marknadsmodellen? Självklart 
inte. 

Att sälja sin kropp är inte 
samma sak som att sälja kropp-
kakor i mataffären. Handel 
med sexuella tjänster kan aldrig 
jämställas med att sälja sin 
arbetskraft till en arbetsgivare 
som betalar för den. 

Därför varken kan eller 
ska prostitution organiseras 
fackligt.

Men låt oss änDå för den goda 
sakens skull leka med tanken på 
hur det skulle vara att organi-
sera prostituerade. Att före-
träda rättsligt och driva fackliga 
tvister mot en motpart.  Som 
exempel uppstår en tvist gäl-
lande arbetsvillkor. Det fackliga 
ombudet kallar till förhandling. 
På andra sidan bordet sitter en 
hallick, som vi i detta läge får 
benämna som arbetsgivaren – 
motparten. 

Arbetstagaren har inte utfört 
sina arbetsuppgifter tillfred-
ställande och enligt gällande 
arbetsbeskrivning. Det fackliga 
ombudet tar strid. Arbetstaga-
rens kropp ska bara säljas ett 
bestämt antal gånger per dag. 
Analsex ska ge extra ersättning.

Arbetsgivaren gör gäl-
lande att det inte är möjligt för 
arbetstagaren att vägra utföra 
arbetsuppgifter som ingår i 
arbetet, oavsett vad arbetstaga-
ren för tillfället känner eller 
vill. Arbetsgivaren leder och 
fördelar arbetet. Helt enligt lag. 
Handslag. Deal.

Nästa ärende gäller en 
sjuttonåring som säljer sig och 

har hamnat i kläm. Det råder 
arbetsbrist och någon ska sägas 
upp enligt lagen om anställ-
ningsskydds turordningsregler. 
Det fackliga ombudet tar strid. 
Sjuttonåringen är ju ”extremt 
kompetent och gör alltid det där 
lilla extra. Skitduktig. Borde få 
stanna”. Arbetsgivaren menar 
annat. Sjuttonåringen har inte 
lika mycket erfarenhet som de 
andra. Uppsägning. Handslag. 
Deal.

Därefter HanDlar Det om 
kvinnan som blev beordrad 
övertidsarbete. När hennes åtta 
timmar långa arbetsdag var 
slut fanns där flera kunder som 
behövde tas om hand, varför ar-
betsgivaren beordrade övertid. 
Arbetstagaren ville inte men 
tvingades gå med på några ligg 
till. Inte kopiera några doku-
menthögar, inventera varor 

eller stänga en kassa. Sälja sin 
kropp. Upplåta den till någon 
annan.

Det fackliga ombudet tvingas 
påtala för arbetstagaren att det 
faktiskt är fullt lagligt att be-
ordra övertid. Det var förvisso 
tråkigt att hon inte ville arbeta 
då, men arbetstidslagen är som 
den är. Arbetstagaren får lov att 
acceptera. Handslag. Deal.

låter Det banalt? Det är det 
också. 

Att vara fackligt aktiv hand-
lar om att förändra samhället till 
det bättre, att ta strid för schysta 
arbetsvillkor för arbetstagare. 
För arbetares möjligheter till 
bättre liv, för att ingen ska behö-
va förtryckas eller säljas. Facklig 
kamp kan aldrig innefatta att 
bidra till att sälja arbetstagares 
kroppar som handelsvaror. Ar-
betskraft – visst. Arbetarkrop-
par – aldrig.

ProstitueraDe lever i ständig 
utsatthet. Vi förstår det. Samhäl-
let måste vidta de åtgärder som 
behövs för att hjälpa de som 
befinner sig i prostitution. Att 
se över sexköpslagen i syfte att 
stärka den och tillsätta stora och 
resurser och stor kraft för att 
hjälpa kvinnor och män i prosti-

tution att komma ur sin utsatta 
situation på ett eller annat sätt 
är bara ett par åtgärder som 
behöver tas. 

ProstitueraDe Har dessutom 
all rätt att organisera sig. I stöd-
föreningar, lobbyorganisationer 
eller småföretagarföreningar. 
Men facklig organisering för 
denna grupp är inte svaret. 
Facklig organisering som hand-
lar om att sälja arbetstagare 
snarare än arbetskraft hör inte 
hemma i den svenska modellen. 
Vi strävar efter en värld som 
innebär något annat än att vi 
är handelsvarorna och arbets-
givarna är de som handlar med 
oss och våra kroppar. Vi vill inte 
medverka till motsatsen.

Men är 
prostitution 

ett arbete som 
vilket som 

helst?

Att se över sexköpslagen i syfte att stärka den och tillsätta 
stora och resurser och stor kraft för att hjälpa kvinnor och 
män i prostitution att komma ur sin utsatta situation på ett 
eller annat sätt är bara ett par åtgärder som behöver tas, 
skriver debattörerna.  bild: FREdRiK SANdbERG/tt   

Jessica 
Berlin

arbetsrättsjurist

Jenny 
Bengtsson

 ordförande 
Hotell- och 

restaurangfacket 
Stockholm 

Gotland
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Citatet:
”Jag är oerhört lättad 
över att Gransknings-

nämnden kommit 
fram till att klasskamp, 
antifascism, punk och 

poesi inte strider  
mot Sveriges radios 
sändningstillstånd.”

Poeten Athena Farrokhzad ironiserar 
på sin Facebooksida om att Gransk-
ningsnämnden för radio och tv har 

friat hennes sommarprogram. Det var 
i juli förra året som Athena Farrokhzad 

medverkade i Sommar i P1 och då 
talade om rasism, klassfrågor och 

politiskt våld ur ett vänsterperspektiv. 
Programmet rörde upp starka känslor 
och anmäldes till Granskningsnämn-

den över 70 gånger.

Mest läst 
på etc.se

1. Så blev jag av med mitt 
förakt för svaghet
Krönika

2. Jag tror inte problemet är att 
tågen går sakta
Krönika

3. Max Gustafson om Ikea
Dagens bild

4. Utförsäkringen knäckte mig 
och min familj
Debatt

5. Redan utsatta drabbas 
när politikerna väljer känsla 
framför kunskap
Ledare

210
• Så många SSAB-anställda i 
Borlänge har varslats om uppsäg-
ning, rapporterar Dalarnas tidningar. 
Anledningen till varslet är att företaget 
föreslår att produktionen av galvanise-
rad plåt och färgbelagd plåt i Borlänge 
ska läggas ner. 

handel För att möjliggöra en 
bred diskussion behövs ett 
slut på hemlighetsmakeriet 
om förhandlingarna, skriver 
Jordens vänners ordförande 
Ellie Cijvat. Organisationen 
utmanar nu LO, LRF och 
de svenska partierna på 
rådslag om TTIP och uppma-
nar Cecilia Malmström att 
offentliggöra alla handlingar 
om avtalet.

I veckan börjar en ny förhand-
lingsomgång om TTIP, det trans-
atlantiska handelsavtalet mellan 
EU och USA. I andra Europe-
iska länder har motståndet mot 
avtalet växt sig starkt under 
hösten och mer än en miljon 
européer har redan skrivit på 
ett upprop till EU i frågan. Tysk-
lands största fackförening IG 
Metall har sagt nej till avtalet, 
Angela Merkel tvekar och även 
inom EU höjs varningssignaler. 

Nu bEhövs EN bREd diskus-
sion om frågan även i Sverige. 
Jordens Vänner tar nu initiativ 
till folkbildning och rådslag 
landet runt om TTIP-avtalet. Vi 
hoppas på en öppen och saklig 
dialog med LO, LRF, partierna 
och landsbygdsrörelsen i dessa 
frågor. 

De dokument som läckt 
ut om förhandlingarna oroar 
oss djupt. Risken är stor för 

att Sverige översvämmas av 
genmanipulerad mat, hormon-
preparerat kött och kemikalier 
som förbjudits i EU.

POLITIkER sägER IbLaNd att 
USA inte kan tvinga EU att 
sänka sina krav. Det är riktigt 
då avtalet troligtvis inte innebär 
en automatisk harmonisering av 
lagstiftningen. Däremot gäller 
principen om ömsesidig accep-

tans, det vill säga USA och EU 
måste acceptera import av varor 
som är tillåtna enligt motpar-
tens regler. 

Huvudsakligen är det USA 
som har svagare miljöskydd, 
djurskydd, konsumentskydd, 
fackliga rättigheter mm. Stor-
skaligheten i jordbruket är  
t ex extrem i USA vilket gör 
att till exempel svenska bön-
der kommer att utsättas för en 

aggressiv prispress. Redan idag 
går svenska grisbönder och 
mjölkbönder på knä, och det är 
bara en västanfläkt av vad som 
väntar med TTIP. 

EN dEL I PLaNERNa är ISDS, en 
klausul om att stora företag 
skall kunna stämma stater om 
vinstmarginalerna minskar när 
lagstiftning om t ex miljö, fack-
liga rättigheter och konsument-

skydd stärks. Avtalet är därmed 
också ett hot mot demokratin i 
sig. Det är samtidigt tydligt att 
denna klausul bara är den mest 
extrema delen i avtalsplanerna, 
och även om den skulle strykas 
så får TTIP allvarliga konse-
kvenser för vår framtid. Harmo-
nisering av lagstiftningen och 
ömsesidig acceptans skulle stå 
kvar, likaså diskussionen om att 
förbjuda ökade sociala eller mil-
jökrav i offentlig upphandling.

FöR aTT MöJLIggöRa en bred 
diskussion behövs ett slut på 
hemlighetsmakeriet om för-
handlingarna. Sveriges kom-
missionär Cecilia Malmström 
har en nyckelroll i sin egenskap 
av huvudförhandlare. Idag får 
inte ens EU- parlamentarikerna 
insyn i texterna. Så får inte 
demokrati fungera. Det minsta 
Cecilia Malmström kan göra är 
att offentliggöra alla handlingar 
om TTIP så att 
vi kan få ett brett 
rådslag i frågan i 
Sverige och hela 
Unionen.

ElliE Cijvat
Ordförande 

Jordens Vänner

Dags för ett rådslag om TTIP Idag går svenska 
grisbönder och 
mjölkbönder på 

knä, och det är en 
västanfläkt av vad 

som väntar. 

Storskaligheten i jordbruket är 
extrem i USA vilket gör att till 
exempel svenska bönder kom-
mer att utsättas för en aggressiv 
prispress, skriver Ellie Cijvat.
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NäR Jag LäsER vad politiker 
i nästan samtliga våra partier 
vill göra för att kvinnors pensi-
oner skall gå att leva på blir jag 
så bedrövad. Bedrövad över 
denna samlade feghet. Det 
handlar om pappamånader, 
personlig föräldraförsäkring 
och heltidsnorm med mera. 
Det verkar som man endast vill 
underlätta för dem som arbetar 
i låglöneyrken i framtiden och 
bara göra marginella föränd-
ringar. 

Det är idag det behövs 
gigantiska insatser för alla som 
idag har 4 000 i månaden att 
leva av när fasta kostnader är 
avklarade. På många av dagens 
avtackningar skulle den som 
håller tal kunna framföra som 
följer: ”Du har utfört ett fysiskt 
tungt arbete, ofta på tider då vi 
andra varit lediga. Vi är så tack-
samma för att vi haft tillgång 
till din varma blick, dina varma 
händer och din stora omtanke. 
Du har arbetat för en usel lön så 
nu skall du ha en usel pension. 
Lycka till.”

aTT I dE häR sammanhangen 
tala om rätten till heltid och 
några pappamånader hit eller 

dit är som ett skämt av Tim 
Burton. Hade han skrivit den 
är avtackningstexten hade han 
lagt till ”under en kort period. 
För systemet tål inte så många 
hundraåringar”.

Det, i mina ögon, enda 
anständiga sätt att hantera 
problemet är att damma av det 
gamla fina ordet solidaritet och 
skippa intjänandeprincipen. Ta 
varje år den summa som finns 
att dela ut och dela den lika 
mellan samtliga pensionärer. 

Platt pension skulle Centerpar-
tiet ha kallat det. 

Jag tror att många politiker, 
riksdagsledamöter och för all 
del höginkomsttagare helt 
saknar kunskap om till exempel 
undersköterskors arbetssitua-
tion. Men de kan i slutet av sina 
liv få den äran att fylla igen 
kunskapsluckan genom ett lång-
varigt studiebesök i densamma. 
Men då är det för sent. Dagens 
situation kräver mod nu. 

Catharina SChönbäCk

Dagens situation kräver mod
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”Ta varje år den summa som finns att dela ut  
och dela den lika mellan samtliga pensionärer.” 
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Från webbsida 
till spaniens 
stOrsta parti
Lola Sánchez om Podemos och vägen till EU-parlamentet
spanien För ett år sedan fanns inte 
partiet Podemos och Lola Sánchez 
jobbade som servitris. I dag är 
Podemos Spaniens största parti 
enligt opinionsundersökningarna 
och Lola Sánchez är en av deras 
fem EU-parlamentariker.

– Jag hade aldrig kunnat föreställa 
mig det här. Jag gick från servitris till 
EU-parlamentariker över en natt, säger 
Lola Sánchez.

Podemos bildades av flera folkrö-
relser som hade växt fram ut ilska och 
frustration över nedskärningar och 
arbetslöshet i Spanien. Störst bland 
dem var den så kallade 15M-rörelsen, 
uppkallad efter den 15 maj 2011, när 
spontana tältläger och sittstrejker spred 
sig på Madrids gator. 

Lola Sánchez deltog i protesterna 

tillsammans med många andra högut-
bildade akademiker som blev arbetslösa 
när den spanska staten drog åt svång-
remmen i krisens spår. Hon hade sagts 
upp från sin tjänst som 
lärare och pendlade länge 
mellan arbetslöshet och 
tillfälliga servitrisjobb.

– Jag var så arg. Jag 
kände att vi var tvungna 
att göra mer än att 
demonstrera på gatorna. 
Politikerna lyssnade inte 
på oss. Vi var tvungna att 
spela deras spel, att ta 
oss in i de politiska insti-
tutionerna och förändra 
dem inifrån, säger hon. 

 
Ingen politisk bakgrund
När Pablo Iglesias i februari förra 
året lade fram idén om att samman-

föra olika folkrörelser till ett politiskt 
parti, började Lola Sánchez organisera 
möten i sin hemstad Cartagena i södra 
Spanien. 

– Vi ville samla 
vanliga människor, 
pensionärer, studenter, 
hemmafruar och lärare, 
vanligt folk som inte är 
uppvuxna med politik, 
säger hon.

Bara två månader 
efter att partiet hade 
bildats valdes Lola 
Sánchez, tillsammans 
med fyra andra repre-
sentanter för Podemos, 
in i EU-parlamentet. 

Hon menar att hon valdes just för att 
hon inte hade någon bakgrund inom 
politiken.

– Jag tror att många människor i 

Spanien ser en spegelbild av sig själva 
i mitt liv. Jag har varit arbetslös, jag har 
jobbat som servitris och jag har rest 
runt i Europa och letat arbete. Jag kom-
mer från deras verklighet, säger hon. 

Historisk framgång
I den senaste opinionsundersökningen 
som publicerades i dagstidningen El 
País den 11 januari fick Podemos 28,2 
procent och tog därmed förstaplatsen 
från de två partier, PP och PSOE, som 
har turats om att styra Spanien sedan 
landet fick sin första demokratiska kon-
stitution 1978.

Hela Podemos organisation byg-
ger på internet och sociala medier. De 
flesta orter i Spanien har en egen cirkel, 
en lokalförening där medlemmar 
träffas, men politiska debatter, val och 
partiprogram utformas på internet.

– Internet är ett bra verktyg, inte 

”Vänster-höger-
skalan är  
omodern. 

Lola Sánchez

Från webbsida 
till spaniens 
stOrsta parti¨



7Onsdag 4 februari 2015

Från webbsida 
till spaniens 
stOrsta parti
Lola Sánchez om Podemos och vägen till EU-parlamentet

bara för att sprida information utan 
också för att fatta beslut. Tusentals per-
soner är mer intelligenta än en person, 
säger Lola Sánchez. 

På webbsidan Plaza Podemos, 

Podemostorget, kan alla medlemmar 
lägga fram förslag, diskutera och rösta. 
Den som vill registrera sig som med-
lem behöver ett spanskt id-nummer 
och en mobiltelefon. Att registrera sig 

tar några minuter. På Plaza Podemos 
fastställdes listorna inför EU-valet och 
partiprogrammet inför Spaniens par-
lamentsval i december i år. Där valdes 
också Pablo Iglesias till partiledare. I 
det valet deltog runt 130 000 personer.

– Framgången bygger på att låta 
vanliga människor styra politiken, att 
säga till folk att om de inte styr poli-
tiken så gör någon annan det åt dem, 
säger Lola Sánchez.

Tror inte på socialism
Många punkter i Podemos partipro-
gram är klassiska vänsterfrågor. Där 
finns krav på kortare arbetstid, demo-
kratisering av bankerna, medborgarlön 
och en starkare offentlig sektor. Men 
Lola Sánchez vill inte prata om varken 
socialism eller socialdemokrati. Hon 
kallar partiets politik för ”radikal 
demokrati”. 

– Vänster-högerskalan är omodern. 
Alla de där etiketterna känns för gamla 
för att beskriva den värld som vi lever 
i dag. Vi står för en radikal demokrati 
där ingen har mer makt än någon an-
nan, säger hon. 

 
Maktkamp i toppen
Men exakt hur ledningen av Podemos 
ska se ut har partiet inte haft helt lätt 
att bestämma sig för. En grupp har sla-
gits för en bredare organisation med tre 
språkrör och en medborgarkommitté 
med 99 medlemmar. Men trots de de-
mokratiska principerna fick partiet till 
slut en mindre maktelit. Pablo Iglesias 
valdes till ensam partiledare.

– Jag hade föredragit en organisation 
med tre språkrör, men folket har röstat 
och mitt jobb är att lyda folket, säger 
Lola Sánchez.

Åsa Wilson
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Podemos ledare Pablo Iglesias (mit-
ten) tillsammans med partimedlem-
marna Tania Gonzalez, Lola Sanches, 
Carlos Jimenez Villarejo, Teresa Rod-
riguez och Pablo Echenique-Robba.

”Jag var så arg. Jag kände att vi var tvungna 
att göra mer än att demonstrera på gatorna. 
Politikerna lyssnade inte på oss”, säger Lola 
Sánchez som idag sitter i EU-parlamentet.  
För ett år sedan jobbade hon som servitris. 

Från webbsida 
till spaniens 
stOrsta parti
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Podemos
• Partiet bildades i mars 2014.
• Namnet betyder ”Vi kan”.
• Partiledare är Pablo Iglesias.
• I opinionsmätningen som publicerades 
i spanska dagstidningen El País den 11 
januari i år fick Podemos 28,2 procent.
• PSOE (Spanska socialistpartiet) fick 
23,5 procent och PP (Borgerligt parti 
med rötter i Francoregimen) fick 19,2 
procent.

Ur Podemos 
PartiProgram
• 35 timmars arbetsvecka.
• Medborgarlön.
• Höjd minimilön samt 
maximilön.
• Fri och gratis abort.
• Privatiseringar  endast  
tillåtna efter folkets god‑ 
kännande via folkomröst‑
ning.

• Uppehållstillstånd till alla 
 papperslösa.
• Försvagade eller bort‑
tagna gränskontroller.
• Straffbefrielse för 

 ockupanter av 
tomma  
bostäder.
• Möjlighet till 
för statligande av 
privata företag enligt vissa 

riktlinjer.

• Sänkta politikerlöner  
(Podemos EU‑parlamen‑

tariker har sänkt sina 
månads löner från  
8 000 euro till 1 830 
euro).
• All politik och alla 

protokoll ska vara 
 offentliga. 

• Alla regioners rätt till 
självbestämmande –  

exempelvis Katalonien och Baskien.

sverige Valmöten inför årets 
spanska parlamentsval hålls 
redan i Bryssel, New York 
och London. Och i Stock-
holm har en ny förening nyss 
bildats. Stora delar av Pode-
mos finns utanför Spaniens 
gränser.

– Det är logiskt att vi engagerar 
oss politiskt mot den politik som 
har drivit bort oss från vårt land, 
säger Juan Domingo Sánchez 
Estop från den belgiska Círculo 
Podemos Bruselas. 

Nedskärningar i offentlig 
sektor har skapad en massar-

betslöshet i Spanien och många 
spanjorer har tvingats söka sig 
utomlands för att försörja sig. 

– Tusentals människor har 
drivits bort från Spanien på 
grund av de senaste årens 
ekonomiska politik. Högutbil-
dade ungdomar tvingas resa 
utomlands för att jobba på 
hamburgerrestauranger. Det är 
ett mänskligt kapital som bara 
slösas bort, säger Juan Domingo 
Sánchez Estop.

Också i Sverige har två lokal-
föreningar börjat växa fram.

– Den spanska kolonin har 
vuxit i Sverige sedan krisen, 
säger Javier Rodriquez, medlem 

i den nystartade Círculo Pode-
mos Estocolmo i Stockholm.

I dag har de svenska fören-
ingarna inte mer än ett 20-tal 
medlemmar. Exakt hur många 
medlemmar och cirklar som 
finns i världen är oklart. Partiet 
växer för fort för att hinna med 
att registrera sina medlemsför-
eningar. 

– Vi håller på att valideras nu. 
Det har ju gått så otroligt fort 
att det blir svårt att kontrollera 
och det har förekommit fall av 
infiltratörer som vill sprida falsk 
information och sänka skeppet, 
säger Javier Rodríguez.

Åsa Wilson

FAKTA

”Vi har drivits från vårt land”

engagemang. ”Vi engagerar oss mot den politik som har drivit 
bort oss från vårt land”, säger Juan Domingo Sánchez Estop.

vanliga människor. I lördags samlades över 100 000 människor på Madrids gator för att manifestera 
sin sympati för Podemos. ”Framgången bygger på att säga låta vanliga människor styra politiken, att säga till 
folk att om de inte styr politiken så gör någon annan det åt dem”, säger Lola Sánchez. bild: Andres KudAcKi/AP/TT

På webbsidan Plaza Podemos, Pode-
mostorget, kan alla medlemmar lägga 
fram förslag, diskutera och rösta.
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UNITED STAGE ARTIST PRESENTERARUNITED STAGE ARTIST PRESENTERAR

4/3 VÄSTERÅS � KONSERTHUSET
5/3 BOLLNÄS � KULTURHUSET
6/3 FALUN � STADSTEATERN
7/3 LULEÅ � KULTURENS HUS

10/3 NÖTTERÖY � NÖTTERÖY KULTURHUS
11/3 OSLO � OSLO KONSERTHUS

12/3 JESSHEIM � ULLENSAKER KULTURHUS 
13/3 HALDEN � BRYGGA KULTURSAL

14/3 BERGEN � OLE BULL SCENE
19/3 JÖNKÖPING � KULTURHUSET SPIRA

20/3 NORRKÖPING � FLYGELN
21/3 VARA � KONSERTHUSET

22/3 BORÅS � FOLKAN
24/3 UPPSALA � KONSERT & KONGRESS

26/3 LINKÖPING � KONSERT & KONGRESS
27/3 KARLSTAD � CCC

28/3 GÖTEBORG � KONSERTHUSET
29/3 GÄVLE � KONSERTHUSET
16/4 KALMAR � KALMARSALEN

17/4 HELSINGBORG � KONSERTHUSET
18/4 VÄXJÖ � KONSERTHUSET
19/4 MALMÖ � KONSERTHUSET

22/4 KARLSKRONA � KONSERTHUSET
23/4 HALMSTAD � HALMSTAD TEATER

24/4 SKÖVDE � STADSTEATERN
25/4 ÖREBRO � HJALMAR BERGMAN TEATERN

28/4 STOCKHOLM � CIRKUS

BILJETTER:  WWW.UNITEDSTAGE.SE

MIKAEL WIEHE
EBBA FORSBERG

PLURA
AMERICAN SONGBOOK PÅ SVENSKA

MUSIK AV COHEN    DYLAN    WAITS    M.FL
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Möte I veckan inleddes en 
ny runda av förhandlingar 
mellan EU och USA om det 
kritiserade handelsavtalet 
TTIP. För att fler ska få upp 
ögonen för riskerna om 
förslaget går igenom ska 
miljöorganisationen Jordens 
Vänner anordna homepartyn.

– TTIP kommer att påverka 
folks vardag väldigt mycket och 
det är ett ämne som lämpar sig 
väldigt bra för homeparty. Vi vill 
att folk ska börja prata med var-
andra om den här frågan, säger 
ordförande Ellie Cijvat.

På vilket sätt skiljer sig ett home-
party från ett politiskt möte?
– Det är samtal i hemmamiljö 

där man samlar vänner och 
bekanta kring sig, snarare än att 
man är i en sal på ett studie-
förbund med lysrörsbelysning. 
Gudrun Schymans homepar-

tyn var en av 
framgångsfakto-
rerna bakom att 
feministfrågan 
blev så stor. 
Vi hoppas att 
samma sak ska 
hända med 

TTIP. Kommissionären Cecilia 
Malmström som leder TTIP-
förhandlingarna har sagt att 
de antagligen kommer komma 
fram till ett avtal i början på 
nästa år så vi har ett år på oss att 
driva opinion. 

Om TTIP inte stoppas eller föränd-
ras, hur kommer det att påverka 
Sverige?
– På matfronten kommer vi 

se stor skillnad. Vi kommer se 
en dominans av produkter från 
storskaligt jordbruk, GMO-
produkter, processad mat, 
hormonbehandlat kött. Det går 
rakt emot trenden med kvali-
tetsmat. Svenska mjölkbönder 
kommer drabbas. På sikt är 
också miljöskyddet hotat. Även 
välfärdssektorn påverkas, det 
kommer bli väldigt svårt att 
stoppa vinster i välfärden.

Eigil Söderin

Ordnar 
homeparty 
om TTIP

Politik Miljöpartiet tappar 
förtroende i miljöfrågan och 
Moderaterna är på väg att 
tappa initiativet om för-
svaret. Det visar DN/Ipsos 
mätning.

 
Den senaste tiden har u-båts-
jakter, flygkränkningar och för-
svarsfrågor fått stort utrymme 
i medierna och i den politiska 
debatten, vilket har gjort att 
högröstade profiler har krävt 
en storsatsning på det svenska 
försvaret.

Ett av de partierna som 
traditionellt sätt har haft stort 
förtroende i försvarsfrågor 
är Moderaterna. Enligt en ny 
mätning gjord av DN/Ipsos 
har anser endast 21 procent 
av väljarna att partiet har bäst 
försvarspolitik, vilket är en 
nedgång med två procenten-
heter jämfört med i augusti. 
Socialdemokraterna däremot 

har försvarspolitisk medvind: 20 
procent av de tillfrågade anser 
att S driver den bästa försvars-
politiken, vilket är en uppgång 
med fem procentenheter.

Mätningen visar också 
att väljarnas förtroende för 
Miljöpartiets miljöpolitik har 
försämrats. Partiet har fortfa-
rande det största förtroendet 
i frågan av riksdagspartierna, 
men har tappat 12 procenten-
heter sedan den senaste mät-
ningen och landar nu på siffran 
44 procent.

Samtidigt harförtroendet 
för Centerpartiets miljöpolitik 
höjts. 15 procent av väljarna 
anser nu C har bäst miljö- och 
klimatpolitik, vilket är en ök-
ning med fyra procentenheter 
sedan augusti.

– När alliansen och SD 
röstade igenom sin budget i 
höstas så skar de ner på reger-
ingens miljösatsningar med 
flera miljarder. Det gör förstås 

att vi ännu inte infriat vare 
sig våra egna eller väljarnas 
förväntningar på våra insatser 
för miljöpolitiken. Vi är stolta 
över att vara det parti med allra 
högst förtroende i frågorna och 
tänker infria det förtroendet 
under de kommande åren, 
säger partisekreterare Anders 
Wallner.

 
”Vi måste leverera”
Lisen Nordin, MP:s talesperson 
i energifrågor, är inne på samma 
linje:

– Människor har med rätta 
höga förväntningar på oss. Som 
regeringsparti måste vi leverera. 
Det blev svårare i höstas när vår 
budget fälldes.

Kan ert miljöpolitiska fokus 
drunkna i andra frågor, som de 
skolpolitiska?
– Vi har ett helhetsansvar 

som regeringsparti, men miljö- 
och frågorna är prio för oss, det 
är där vi ser de största utma-

ningarna och i de frågorna vi 
fick igenom de största bud-
getsatsningarna, säger Lisen 
Nordin.

 Mätningen ger också KD 
ett lyft vad gäller flykting- och 
invandringsfrågor, vilket skulle 
kunna tolka som att Göran 
Hägglunds flyktingpolitiska 
utspel före jul har gett dem en 
skjuts i opinionen.

 Anna-Maria Carnhede
anna-maria.carnhede@etc.se

FörTrOendeTaPP  
– I mIljöFrågan
MP går tillbaka 12 procentenheter i ny mätning

”Människor har 
med rätta höga 
förväntningar 

på oss.
Lisen Nordin

Väljarnas förtroende för 
MP i miljöfrågan minskar, 
enligt en mätning från DN/
Ipsos. bild: fredrik persson

”Även välfärdssek-
torn påverkas, 
det kommer bli 
väldigt svårt att 
stoppa vinster  

i välfärden.
Ellie Cijvat
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CANCER Mimmi är docent i 
onkologi, läran om tumör-
sjukdomar. För drygt ett år 
sedan drabbades hon själv 
av bröstcancer. Efter opera-
tion och medicinsk behand-
ling är hon idag frisk, men 
det har varit en omtumlande 
resa med pendlande känslor. 
   – Det är viktigt att prata 
om sjukdomen och dela 
med sig av sina upplevelser, 
säger hon.

Det var i slutet av 2013 som 
Mimmi kände en knöl mellan 
bröstet och armhålan när hon 
stod i duschen. Att hon upp-

täckte den var en ren slump 
– hon har aldrig kollat sig själv 
regelbundet eller gått på under-
sökningar tidigare.

– När jag märkte knölen 
gick jag direkt till en läkare 
för en undersökning, och fick 
snabbt tid till så kallad finnåls-
punktion, där man sticker in en 
nål för att suga ut och under-
söka celler. Men det gick inte 
att få ut något ur den, säger 
Mimmi.

Slutade med operation
Därefter följde CAT-scanning, 
ultraljud och andra undersök-
ningar, men inget gav resultat 
nog att dra några slutsatser om 
vad knölen var för något. Det 

hela slutade med en operation 
för ganska exakt ett år sedan, 
och ungefär en vecka senare 
kom beskedet – det var bröst-
cancer.

– Det kom lite som en lättnad 
faktiskt, även om det så klart 
har gått upp och ner. Den värsta 

tiden var nog innan jag fick 
beskedet, när jag gick omkring 
och levde i ovisshet. Jag tänkte 
att det kunde vara melanom 
eller något annat som är värre 
än bröstcancer, och hade mar-
drömmar om vad det kunde 
röra sig om.

Expert på cancer
Till saken hör att Mimmi är do-
cent i experimentell onkologi 
(läran om tumörsjukdomar), 
och är alltså expert på cancer 
på cellulär och molekylär nivå. 
De flesta tänker nog ”bröst-
cancer” direkt när de känner 
en knöl i bröstet, men Mimmis 
kännedom om tumörer gjorde 
att hon spann iväg och tänkte 

Världscancerdagen

Mimmi överlevde bröstcancern
Upptäckte knöl när hon duschade: ”För 20  år sedan  skulle prognosen varit ganska dålig”

”Den värsta tiden 
var nog innan jag 

fick beskedet.
Mimmi

vård. Tumören opererades bort och Mimmi (lilla bilden) fick genomgå flera behandlingar, bland annat med cytostatika.  Bild: PRiVAT och BeRTil eRicson/TT

Mer personal  
men mindre vård
n Trots att sjukhusen har fått 
mer pengar och kan anställa 
mer personal utför de mindre 
vård, rapporterar Ekot. Ra-
diokanalen har utgått från en 
rapport från Stockholm läns 
landsting som har utvärderat 
sjukhusen i Stockholm. 

– Rapporten visar att vi 
aldrig haft så många läkare 
och sjuksköterskor på våra 
akutsjukhus. Samtidigt ökar 
inte mängden vård som utförs 
på akutsjukhusen i samma takt 
som antalet anställda, säger 
Anna Starbrink (FP), sjukvårds-
landstingsråd i Stockholms läns 
landsting till Svenska Dagbla-
det.

Orsaken tros vara en 
 ineffektiv organisation där 
många anställda utför arbete 
som inte har med sin huvudsak-
liga arbetsuppgift att göra.

Migrationsverket 
slår tillbaka
n Flera gränspolischefer i 
Malmö har riktat stark kritik 
mot Migrationsverket och 
anklagat myndigheten för att 
släppa personer som har ”spär-
rats” av andra länder. Nu slår 
Migratonsverket tillbaka.

– Vi pratar om att frihets-
beröva, då räcker det inte att 
vara spärrad och jag tror att 
alla förstår att vi måste ha ett 
skriftligt underlag, säger Mikael 
Ribbenvik ställföreträdande 
generaldirektör på Migrations-
verket.

Nyanlända kan bli spärrade 
av länder för att de har begått 
brott eller anses vara ett hot 
mot den inre säkerheten. Men 
Mikael Ribbenvik menar att det 
inte är en fråga för Migrations-
verket.

– Vi tar hand om asylproces-
sen, och om personer är farliga 
nog för att gripas är det så klart 
en fråga för polis och åklagare.

315
... procent av årsinkomsten – så 
stor är svenskarnas genomsnittliga 
boskuld. Riksbanken har nu gjort en 
stor sammanställning över skulderna 
i landet. Totalt har man observerat 
fyra miljoner människor i två miljoner 
hushåll.
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Har kritiserats av polisen.
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att det kunde röra sig om andra 
sorters cancer som är farligare. 
Samtidigt medförde kunska-
pen också att hon kunde tänka 
någorlunda rationellt kring det 
hela.

– Så fort jag visste vad det 
faktiskt rörde sig om kändes det 
mycket lugnare. Jag vet ju att 
det är god överlevnad för den 
här typen av cancer, och vad 
olika biverkningar och liknande 
beror på. Så det har inte varit 
något mysterium för mig, säger 
Mimmi och fortsätter:

– Men om det hade hänt för 
20 år sedan skulle prognosen 
varit ganska dålig. Idag är det 
nästan goda nyheter att få 
den här sortens bröstcancer i 

jämförelse med till exempel 
melanom.

Under sjukdomstiden har 
vänner och familj varit ett stort 
stöd för Mimmi. Hon beskriver 
även att ett slags mindfulness-
tänkande hjälpt henne genom 
processen. Ett fokus på dagen 
och nuet som fått henne att 
klara av oron kring cancern och 
de biverkningar som medici-
neringen medfört. Efter att tu-
mören opererades bort har hon 
genomgått flera behandlingar, 
bland annat med cytostatika.

– Man blir trött och tung av 
cytostatikan, det är som en kom-
bination av bakfylla och jetlag. 
Men jag har också fått väldigt 
bra medicin mot biverkningar-

na, särskilt vad gäller illamåen-
det. Jag var aldrig ens i närheten 
av att spy, säger Mimmi.

Idag är hon frisk, men går 
regelbundet på återbesök och 
kontrollerar att allt står rätt till. 
Tanken på att få ett återfall i 
sjukdomen finns dock i bakhu-
vudet.

– Det kan så klart kännas 
jobbigt ibland, men jag försöker 
använda lite mindfulness-attityd 
där också. Och jag vet att det 
finns mer behandling att ta 
till om cancern skulle komma 
tillbaka.

Under sjukdomstiden har 
Mimmi varit borta från sitt 
arbete, nu är hon dock tillbaka 
på jobbet på heltid. Att ha en 

sysselsättning där fokus ligger 
på just cancer och tumörer kan 
ibland vara påfrestande.

– Vissa dagar känner jag att 
”fy fasen, nu är det för mycket, 
allt jag gör handlar om cancer.” 
Men samtidigt är det skönt att 
vara tillbaka i världen och inte 
sitta i sin egen bubbla längre. 
Dessutom vill jag också hjälpa 
till på olika sätt, det är viktigt 
att prata om sjukdomen och 
dela med sig av sina upplevel-
ser. Bara för någon generation 
sedan var det nästan skambe-
lagt att drabbas av cancer, det är 
tokigt.

Sam Linderoth
Fotnot: av integritetsskäl har Mimmi 

bett att ej få sitt efternamn publicerat.

Världscancerdagen

Mimmi överlevde bröstcancern
Upptäckte knöl när hon duschade: ”För 20  år sedan  skulle prognosen varit ganska dålig”

• Var tredje person i Sverige får 
en cancerdiagnos under sin livstid. 
Antalet cancerfall ökar men det 
beror på att vi lever allt längre 
och risken att få cancer ökar med 
åldern.
• Chanserna att överleva cancer 
är mycket större idag. 
• Överlevnaden mäts i så 
 kallad relativ femårsöverlevnad 
och  relativ tioårsöverlevnad, 
det vill säga hur stor andel 
av  patienterna som lever fem 
respektive tio år efter att cancern 
diagnosticerats. 
• Den relativa femårsöverlevna-
den har ökat från 35 procent för 
män och 48 procent för kvinnor i 
början av 70-talet till 70 procent 
för båda könen idag. 
• Den relativa tioårsöverlevnad 
har ökat mest för män. Från cirka 
30 procent på 70-talet till 65 
procent idag. För kvinnor från strax 
under 50 till 65 procent. 
• Eftersom rökning är en av de 
enskilt största riskfaktorerna för att 
utveckla cancer så är det positivt 
att allt färre röker idag. 
• Prostatacancer och bröstcan-
cer är de vanligaste cancersor-
terna. 
• Drygt 8 000 fall av bröstcancer 
rapporteras per år. Men överlev-
nadsprognosen är mycket god, 
90 procent i femårsöverlevnad 
och 83,5 procent i tioårsöverlev-
nad. 
• Över 9 000 fall av prostata-
cancer rapporteras årligen. Relativ 
femårsöverlevnad är 91,6 och 
relativ tioårsöverlevnad är 82,6.
• Det finns exempel på 
 cancersorter som minskar 
kraftig;  bukspottskörtelcancer, 
 livmodershalscancer, njurcancer, 
äggstockscancer, magsäcks-
cancer. Minskningen beror bland 
annat på ändrade matvanor och 
bättre metoder för att upptäcka 
cellförändringar i ett tidigt skede.
• Malignt melanom är den 
 cancersort som ökar kraf-
tigast. Men även här är 
 överlevnadschanserna goda. 
Relativ femårsöverlevnad är cirka 
90 procent. 
• Nätverket mot cancer har 
 arrangerat Världscancerdagen den 
4 februari varje år sedan 2010. 
Syftet med dagen är att öka 
kunskapen om  cancerpatienternas 
och närståendes situation 
hos allmänhet, profession och 
beslutsfattare, samt påverka 
beslutsfattare att ge mer resurser 
till cancervården.

Källa: SocialStyrelSen

cancer i siffror

vård. Tumören opererades bort och Mimmi (lilla bilden) fick genomgå flera behandlingar, bland annat med cytostatika.  Bild: PriVat och Bertil ericSon/tt

Internet ska hjälpa 
deprimerade unga
n En ny studie har inletts för 
att undersöka om internet kan 
vara till hjälp för ungdomar som 
lider av depression, rapporterar 
Ekot. Ett av de största proble-
men med deprimerade unga 
är att de inte söker hjälp. Nu 
hoppas fem psykologer och fyra 
psykologkandidater som startat 
forskningsprojektet DEA nå 
ut till ungdomar med kognitiv 
beteendeterapi (KBT) på nätet.

KBT för vuxna över nätet 
finns redan, men nu riktar man 
alltså in sig på ungdomar i ålder 
15-19 år. Behandlingen ska ske 
genom chat och videosamtal.

Fler kuggar  
körkortet
n Allt fler som försöker ta 
körkort kuggar körprovet och 
teoriprovet, skriver Sveriges 
radio på sin hemsida. Thomas 
Fahlander på Transportstyrelsen 
tror att det beror på en attityd-
förändring.

– Jag ser det som en samhälls-
utveckling. Det är inte skäm-
migt att misslyckas i provsitua-
tionen utan man tror att det är 
billigare att prova igen istället 
för att satsa på att utbilda sig 
rätt och kunna det man ska 
kunna för att ta körkortet. 

I genomsnitt krävdes det 
ungefär 2 (2,01 respektive 1,97) 
försök för att klara proven. För 
fyra år sedan var siffran 1,7 
försök.

113
... centimeter nysnö – en rekordsiffra 
– uppmättes vid Luleå 
under tisdagen. Det 
tidigare rekor-
det var 111 
centimeter 
som uppmät-
tes år 1966, 
skriver nsd.
se.
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Billigare att prova än att plugga?

Kan få hjälp 
framför datorn.
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HENNING MANKELL

E
n sak har Dagens ETC gemensamt med 
anständiga tidningar runt om i världen. 
Tidningar som inte ägnar sig åt att predika 
fascism, rasism eller vettlös propaganda 
mot de mest grundläggande mänskliga 

värderingar. 
Den gode journalisten är en tidnings viktigaste till-

gång. Och inte blir det mindre viktigt nu när hela medie-
världen är i gungning. Papperstidningar rasar i upplagor, 
smälts samman, minskar i omfång och kvalitet. Färre och 
färre ger utrymme för den grävande journalistik som är 
själva grundvalen för en tidning. Ända sedan pressen 
med rasande fart utvecklades under 1800-talets första 
hälft, var de avslöjande reportagen det som gav läsarna 
förtroende – eller motsatsen – för en tidning.

Dagens eTC är ett undantag i Sverige idag. Den går mot 
strömmen. Växer. Men även här handlar det om den goda 
journalistiken och det förtroende som ges. Det finns inga 
genvägar.

Vad menar jag då med en ”god” journalist? 
När jag tänker på denna yrkesgrupp föreställer jag mig 

alltid två personer. Den ene står nere i en grop och skot-
tar upp. Den andre står ovanför gropen och skottar igen 
så mycket han eller hon kan. Det är en tvekamp som på-
går. Mellan journalisten som vill avtäcka sanningar, lysa 
med ficklampor in i de mörkaste hörnen. Och den andre 
som skottar igen och gör allt för att sanningen ska döljas.

Båda dessa journalister existerar, även om vi helst 
inte vill tro att igenskottarna finns. Konstigare vore ändå 
om det inte vore så. Ty motsättningen mellan sökande 
efter sanningen och acceptansen av den offentliga 
lögnen är ett faktum i vårt land idag. Och inte bara här. 
Överallt.

Den sanningssökanDe journalisten har alltså en historia 
lika lång som pressen själv. Men vem minns idag Martha 
Gellhorn – en period gift med Ernest Hemmingway – 
som skrev modigt och avslöjande om Andra världskriget. 
Läs det hon skrev om koncentrationslägret Dachau 
1945! Sök på internet! Vem minns idag Seymour Hersh 
som avslöjade massakern i My Lai, Vietnam, 1970? Gün-
ter Wallraffs reportage om de ”på botten” av det tyska 
samhället? Eller Edward Said som skrev så insiktsfullt 
om tillståndet i Mellanöstern? Hur många visste att han 
hade en larmknapp i sin lägenhet i New York med direkt 
koppling till polisen, eftersom han ständigt var utsatt för 
hot?

I Sverige kan jag tänka på Bang eller den unge Jan 
Guillou. Dessa goda journalister som genom sitt arbete 
försvarar demokratin. Hur skulle det ha sett ut i Göte-
borg om inte GP:s och andras journalisters avslöjande av 
korruptionen inom kommunen? Vem minns Britt-Marie 
Citrons avslöjanden av det socialdemokratiske kommu-
nalrådet i Motala och hans fifflande som ledde till att han 
hamnade i fängelse?

Den modiga journalisten riskerar ofta sitt liv. När 
Anna Politkovskaya skrev om kriget i Tjetjenien ledde 
det till hennes död. Hon sköts ner i en ren avrättning. 
Hon om någon visade hur farlig sanningen är. Och just 
därför nödvändigt att avslöja.

Jag Tänker Dagligen på min vän, journalisten Carlos 
Cardoso, som i Moçambique utmanade hela den krimi-
nella undervärlden och deras kopplingar till den politiska 
makten. Han skrev modiga reportage i sin lilla faxade 
tidning på några få sidor. Han sköts också ner i en brutal 
avrättning – i min bil, av alla ställen. Det är över tio år 
sedan nu. Jag saknar honom. Det är en sak. Det moçam-
bikanska folket saknar honom ännu mer. Honom litade 
man på. Han var orädd och gav sig aldrig. Hans penna 
var brännhet. Skurkarna var så rädda för honom att dom 
grept till k-pistar, de politiker som varit inblandade kröp 
bakom alla skydd överklassen håller sig med.

ingen behöver ifrågasätta att pressen och övriga media 
ständigt har förändrats. Tekniska innovationer styr 
obarmhärtigt utvecklingen och lämnar ingen pardon till 
de som inte är beredda att följa med. 

Men jag kan ibland tänka att för mycket av diskus-
sionen om pressens framtid har kommit att handla om 
den rena ekonomiska överlevnaden som hanteras med 
avskedanden, allt mindre satsningar på papperstidningar 
och det motsatta när det gäller digitala medier. Tidningar 
ska i en framtid läsas på skärmar, till och med så små som 
de vi har på våra mobiltelefoner. Det är mycket möjligt, 
till och med sannolikt att jag tillhör den sista generatio-
nen som dagligen läser tidningar som prasslar i händerna. 
Vi vet att tidningsläsande bland yngre människor har 
minskat dramatiskt. När jag frågar läsare av mina böcker 
är det oväntat få som läst rescensioner i papperstidningar. 
Många har fått information genom digitala medier.

Dagstidningar som prasslar mellan händerna kom-
mer i framtiden att bli exklusiva. Kanske för en kon-

servativ elit eller för en radikal politisk gruppering. 
Ingen vet. 

Men vad som än sker med framtidens tidning-
ar, i pappersform eller på skärm handlar ytterst 

tvekampen om journalistiken. Den goda 
journalistens kamp mot den cyniske 

exploatören av kommersiella per-
spektiv på tillvaron.

en aspekT på DeTTa som jag tror 
kommer allt mer är att journalister 
bildar egna kollektiv och hittar 
nya former att nå sina läsare. Det 
sker förvisso redan idag. Men 
det kommer att öka. Skrivande 
människor som anser sig ha språk 

och kunsksap, parad med vilja och 
mod, kommer alltid att nå ut.

Den goda journalistens och 
hans/hennes arbete klarar sig 
demokratin inte utan.

Det gäller för Dagens ETC 
som för andra anständiga 
media. Att jag skriver det här i 

just Dagens ETC har sin enkla 
förklaring i att tidningen är på 
god väg åt det håll som är det 
enda möjliga: Oräddhet, mod, 
bredd, och grävande.

Tvekamp mellan  
skottande journalister

”Motsättningen 
mellan sökande 
efter sanningen 
och acceptansen 
av den offentliga 

lögnen är ett  
faktum i vårt  
land idag.”
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DESSA FARLIGA 
MÄNNISKOR HAR JUST 
FÅTT ETT TRYGGARE LIV

SAPIYAT MAGOMEDOVA,  NORRA KAUKASUS.

KRISTI PINDERI,  VÄSTRA BALKAN

ANONYM,  NORRA KAUKASUS

VANJA CALOVIC,  VÄSTRA BALKAN

SIARHEI ANDROSENKA,  ÖSTEUROPA

ANONYM,  NORRA KAUKASUS

MAGOMED MUTSOLGOV,  NORRA KAUKASUS

ANONYM,  NORRA KAUKASUS

ANONYM,  VÄSTAFRIKA

XHENI KARAJ,  VÄSTRA BALKAN

ANONYM,  NORRA KAUKASUS

ANONYM,  SYDOSTASIEN

PERSONEN ANONYM  
PÅ GRUND AV MYCKET  

ALLVARLIG HOTBILD

PERSONEN ANONYM  
PÅ GRUND AV MYCKET  

ALLVARLIG HOTBILD

PERSONEN ANONYM  
PÅ GRUND AV MYCKET  

ALLVARLIG HOTBILD

PERSONEN ANONYM  
PÅ GRUND AV MYCKET  

ALLVARLIG HOTBILD

PERSONEN ANONYM  
PÅ GRUND AV MYCKET  

ALLVARLIG HOTBILD

PERSONEN ANONYM  
PÅ GRUND AV MYCKET  

ALLVARLIG HOTBILD

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. 

Dagens ETC_CRD_252x372.indd   1 2014-01-09   10:34
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NyhetsbildeN
Plats: Washington, USA  

Fotograf:  J. Scott Applewhite/AP/TT



17Onsdag 4 februari 2015

Obamas budgetplan 2016
n Media flockas när president Barack Obamas 
nya budgetplan delas ut av senatens budget-
kommitté på Capitol Hill i Washington i mån-
dags. Den finanspolitiska planen för budgetåret 
2016, som inleds den 1 oktober, innehåller 
bland annat höjda skatter för rika amerikaner 
och multinationella amerikanska bolag. 

lättnader för arbetande medelklass
n Skatteinkomsterna föreslås bland annat gå 
till att stärka den arbetande medelklassen, med 
utökad sjukledighet och skattelättnader. Repu-
blikanerna anklagar presidenten för ”skatte-och-
spenderarpolitik” som, enligt dem, kommer att 
skada ekonomin samtidigt som inget görs åt de 
höga utgifterna för statliga välfärdsprogram. 

militära satsningar i fOkus
n Budgeten ger också motsvarande 480 
miljarder kronor till insatser mot grupper USA 
definierar som terrorister i allmänhet och IS i 
synnerhet, enligt Reuters. Pentagons budget 
ökas med 7 procent till hisnande 4 628 miljar-
der kronor. Därtill vill Obama-administrationen 
satsa på infrastruktur (4000 miljarder kronor) 
och förnybar energi (60 miljarder kronor + 33 
miljarder till miljöfond).

14
... procent. Med så mycket vill Obama engångs-
beskatta vinster som amerikanska bolag samlat 
utomlands – i dagsläget uppskattningsvis 2000 
miljarder dollar – för att undvika beskattning. 
Nya utlandsvinster ska beskattas med 19 pro-
cent. Det är en del av Obamas budget republi-
kanerna knappast kommer att svälja. Republika-
nerna har makten i kongressen och kommer att 
presentera sin budget senare under våren.
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london Wikileaksgrundaren 
Julian Assange har befunnit 
sig två och ett halvt år inne 
på Ecuadors ambassad i 
London och är häktad i sin 
frånvaro för misstankar om 
sexbrott. Nu kan dödläget 
brytas efter att FN:s råd 
för mänskliga rättigheter i 
Genève tagit upp fallet.

Julian Assange är misstänkt för 
olaga tvång, två fall av sexuellt 
ofredande samt våldtäkt. De 
brott som Assange är misstänkt 
för begicks enligt åtalet under 
hans besök i Sverige i augusti 
2010. Assange hävdar själv att 
han är oskyldig. 

Ecuador har beviljat Julian 
Assange diplomatisk asyl.  
Assange vägrar att lämna 
Ecuadors ambassad eftersom 
han tror att Sverige kommer 
att utlämna honom till USA 
där han riskerar ett långt fäng-
elsestraff efter Wikileaks av-
slöjanden 2010 av bland annat 
olika amerikanska militära 

övergrepp och diplomatiska 
aktiviteter. 

Den 26 januari granskades 
Sverige för andra gången i FN:s 
råd för mänskliga rättigheter. 
Det skedde inom ramen för 
rådets allmänna ländergransk-
ning, UPR. Fallet med Assange 
togs upp på initiativ av Ecua-
dor. 

Svenska UD:s kabinettse-
kreterare Annika Söder ledde 
den svenska delegationen vid 
möten med rådet. 

Nu finns det möjlighet att 
åtgärder vidtas för att bryta 
dödläget och för att driva fallet 
framåt. 

– Men det är en mycket 
komplex fråga och regeringen 
kan bara göra ett fåtal saker, 
säger Annika Söder.

Är misstänkt för brott
Hon betonar att Julian Assange 
är misstänkt för brott enligt 
svensk lag och att det är därför 
åklagare i Sverige vill att för-
hör under förundersökningen 
ska ske i Sverige. 

– Vi hoppas att det blir 
möjligt att ta itu med den 
rättsliga processen på ett eller 
annat sätt, men det är upp till 
de rättsliga myndigheterna att 
svara på, säger hon. 

Baltasar Garzón, den  
välkände spanske juristen som 
är Julian Assanges advokat,  
säger att han och Julian As-
sange är belåtna med att den 
svenska delegationen beak-
tar förslag som lagts fram av 
Argentina, Kuba, Ecuador, Slo-
vakien och Uruguay. Sverige 
har lovat att granska förslagen 
och ge ett svar innan den 15 
juni i år. 

Assanges försvar riktar hård 
kritik mot att den svenska åkla-

garmyndigheten fördröjt den 
juridiska processen genom att 
vägra att förhöra Assange per 
telefon, e-post, videolänk eller 
skriftligen. 

Pågår en dold process i USA
Baltasar Garzón säger att det 
även pågår en dold rättslig 
process mot Wikileaks och 
Julian Asssange i USA. 

Baltasar Garzón har upp-
manat den svenska reger-
ingen att ange en tidsram för 
rättsliga åtgärder mot Julian 
Assange, efter ett förslag från 
Ecuador. Han påpekar att 
FN:s kommitté för mänskliga 
rättigheter slår fast att exakta 
tidsramar måste fastställas 
för att en person som är häk-
tad i sin frånvaro ska ställas 
till en domares förfogande. 

Annika Söder säger att det 
enligt det svenska rättssyste-
met inte finns någon tidsgräns 
för när åklagarens förunder-
sökning ska vara klar. 

Gustavo Capdevila/IPS
dagens@etc.se

DöDläge kan brytas  
i assangefallet • Julian Assange anklagades för 

sexbrott mot två svenska kvinnor 
i samband med ett Sverigebesök 
sommaren 2010.
• I slutet av november 2010 
häktades han i sin frånvaro, 
misstänkt för en våldtäkt, två fall 
av sexuellt ofredande och ett fall 
av olaga tvång.
• Han häktades efter ha infunnit 
sig hos brittisk polis den 7 decem-
ber men släpptes mot borgen den 
16 december och levde i husar-
rest med fotboja utanför London.
• Under 2011 fick Assange 
avslag på överklaganden av 
beslut om att han ska överlämnas 
till Sverige.
• Processen i Storbritannien har 
drivits med en europeisk arreste-
ringsorder som grund.
• Arresteringsordern började 
gälla som svensk lag den 1 ja-
nuari 2004.
• Brittiska HD prövade i juni 
2012 om den svenska åklagar-
myndigheten har behörighet att 
utfärda en arresteringsorder och 
fann att så är fallet.
• Assange hävdar att han riskerar 
utlämning från Sverige till USA, 
och där riskerar dödsstraff som 
spionanklagad.
• Den 19 juni 2012 tog sig 
Assange till Ecuadors ambas-
sad i London. Han sökte och fick 
politisk asyl och har vistats på 
ambassaden sedan dess. 

Källa: TT

Bakgrund

”Det är en mycket  
komplex fråga.

Annika Söder

kritik mot svenska myndigheter. Assanges 
försvar riktar hård kritik mot att den svenska åklagarmyn-
digheten fördröjt den juridiska processen genom att vägra 
att förhöra Assange per telefon, e-post, videolänk eller 
skriftligen.  bild: Anthony devlin/AP/tt
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Självmord ökade 
med åtstramningar
n En ny studie som publiceras i 
tidskriften BMJ Open visar att 
antalen självmord i Grekland 
steg med över 35 procent när 
regeringen införde hårdare 
åtstramningar 2011 – och sedan 
dess har nivån varit fortsatt 
hög. Studien undersöker tren-
der och bygger på rapporterade 
självmord mellan 1983 och 
2012.

Studien är inte den första 
som kopplar ihop ett ökat  
antal självmord med den gre-
kiska åtstramningspolitiken, 
men det är den första som gör 
det med hjälp av statistik som 
sträcker sig över flera decen-
nier.

183
• Så många personer dömdes i 
veckan till döds för morden på 16 
poliser i Egypten 2013. Personerna 
ska ha attackerat en polisstation i 
Kairos utkanter under upploppen 
som följde efter att militären störtade 
den sittande presidenten Muham-
mad Mursi. Sammandrabbningarna 
vid polisstationen inträffade samma 
dag som polis i två områden slog till 
mot och skingrade anhängare till den 
avsatte presidenten Mursi. Vid polisrä-
derna den 14 augusti 2013 dödades 
hundratals demonstranter.

Protest. I september förra 
året försvann 43 studenter. Den 
lokala polisen misstänks ligga 
bakom kidnappningen. 
 bild: Eduardo VErdugo/tt

Frankrike Den franska komi-
kern Dieudonné har gjort sig 
känd för sina antisemitiska 
skämt. Senast i förra veckan 
åtalades han för att ha 
verbalt attackerat en judisk 
journalist. I dag väntar åtal 
för ett uttalande i samband 
med terrorattacken i Paris, 
där Dieudonné anklagas för 
att offentligt ha glorifierat 
terrorism. 

Åtalen haglar mot den franska 
rasistkomikern Dieudonné 
M’bala M’bala. Idag ställs han 
inför rätta för att ha ”glo-
rifierat terrorism”, efter en 
internetkommentar i samband 
med attentaten i Paris förra 
månaden. När tusentals män-
niskor gick under parollen ”Je 
suis Charlie” runt om i världen 
skrev komikern ”Je me sens 
Charlie Coulibaly” (Jag känner 
mig som Charlie Coulibaly) på 

sin Facebooksida. En kom-
mentar som delvis anspelar på 
tidningen Charlie Hebdo, och 
delvis på terroristen Amédy 
Coulibaly som sköt ihjäl fyra 
personer i en judisk butik i 
Paris. Om Dieudonné döms 
riskerar han upp till sju års 
fängelse.

Flera åtal senaste veckan
Den senaste tiden har Dieudon-
né stått inför rätten i flera andra 
ärenden. I förra veckan åtalades 
han för brott mot Frankrikes 
hatlagstiftning för ett uttalande 
gjort 2013, då han sade att den 
fransk-judiska journalisten 
Patrick Cohen ”påminner ho-
nom om gaskamrarna”. Domen 
väntas komma först 19 mars, 
och Dieudonné kan få böter på 
upp till 30 000 euro.

– Jag är inte antisemit, sade 
Dieudonné i samband med rät-
tegången enligt nyhetsbyrån AP.

Igår avhandlades ytterligare 
en åtalspunkt: offentlig föro-

lämpning av premiärminister 
Manuel Valls. Enligt The New 
York Times har Dieudonné åta-
lats hela 40 gånger för brott mot 
Frankrikes hatlagstiftning. Dock 
har han ”bara” 
dömts för brottet 
nio gånger. 

Nära vän med Le Pen
Under 1990-talet 
var Dieudonné 
M’bala M’bala 
känd för sina 
uppträdanden 
tillsammans med 
den fransk-judiske 
komikern Élie 
Semoun, och på den 
tiden hade humorn 
en mer antirasistisk 
framtoning. Men 
under 2000-talet 
har Dieudonné alltså gjort 
en helomvändning och drar 
nu grova skämt om judar och 
Förintelsen. Han har dessutom 
uppfunnit en egen gest kallad 

”quenelle”, som påminner om 
en Hitlerhälsning.

– Hatet han sprider får di-
rekta konsekvenser för vanliga 
människor, säger Noam Meghi-

ra, vice ordförande 
i Förbundet för 
franska judiska stu-
denter till Dagens 
Nyheter.

Förutom judar 
riktar Dieudonné 
även sitt hat mot 
homosexuella och 
är skarp motstån-
dare till samkönade 
äktenskap. Han är 
också nära vän med 
Jean-Marie Le Pen, 
grundare av det 
högerextrema fran-
ska partiet Natio-
nella fronten. Den 

franska staten har gjort flera 
försök att förbjuda Dieudonnés 
uppträdanden.

Sam Linderoth
sam.linderoth@etc.se

Flera åtal mot fransk 
antisemitisk komiker
Ställs inför rätta för att ha ”glorifierat terrorism”

”Hatet han 
sprider får 

direkta 
konsekvenser 

för vanliga 
människor.

Noam Meghira

Myndigheter i Mexiko 
anklagas för tortyr
n En granskning som publi-
cerades i tidningen Proceso 
anklagar mexikanska myndig-
heter för att ha torterat poliser 
i ett försök att tvinga fram 
erkännanden i fallet med de 43 
försvunna studenterna. Detta 
väcker tvivel om den officiella 
förklaringen till studenternas 
försvinnande. Mexikos riksåkla-
gare Jesús Murillo Karam har 
hävdat att den lokala polisen 
hade fått order att kidnappa 
studenterna och senare lämna 
över dem till knarkkartellen 
Guerreros Unidos.

Dieudonné anländer till Paris 
domstol onsdag den 28 januari.  
I förra veckan stod han åtalad 
för brott mot Frankrikes hat-
lagstiftning efter antisemitiska 
uttalanden. Idag åtalas han för 
”glorifiering av terrorism” efter 
ett Facebookinlägg i samband 
med terrorattentaten i Paris.
 bild: ZachariE SchEurEr/ap
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I mitten av januari avgick 
Italiens president Giorgio Na-
politano efter nästan nio år på 
posten. Beskedet var inte förvå-
nande då Napolitano egentligen 
skulle ha gått redan 2013, men 
blev omvald då parlamentet, 
som har ansvar för att välja pre-

sident i Italien, inte kunde enas 
om en annan kandidat. 

Italienkorrespondenten Kris-
tina Kappelin:

– Presidenten är Italiens 
statsöverhuvud, konstitutionellt 
sett är det den viktigaste re-
presentanten för landet. Det är 

presidenten som förklarar krig, 
utser premiärminister, utlyser 
nyval och håller i förhandlingar 
när regeringen ska utses. Det 
är mycket makt i ett land som 
Italien, som har haft tre olika 
regeringar sedan valet 2013.

– Det var till exempel Na-
politano som till slut gjorde det 
tydligt för Silvio Berlusconi att 
han måste avgå som premiärmi-
nister 2011.

Möte med Berlusconi
Mot slutet förra veckan påbör-
jades omröstningarna för att 
utnämna Napolitanos ersättare, 

någonting som föregicks av 
intensiva förhandlingar. Premi-
ärministern och partiledare för 
center-vänsterpartiet Partito 
democratico Matteo Renzi hade 
till exempel ett två timmar långt 
möte med före detta premiärmi-
nistern Silvio Berlusconi i ett för-
sök att hitta en kandidat de båda 
kunde stödja. Berlusconi uteslöts 
ur det italienska parlamentet 
efter att han fälldes för skat-
tebrott i högsta domstolen 2013, 
och avtjänar för nuvarande straf-
fet han fick genom att arbeta på 
ett hem för Alzheimerssjuka i 
Milano. Han är dock fortfarande 

partiledare för Forza Italia, ett 
av landets största partier. Därför 
finns en överenskommelse, den 
så kallade Nazarenopakten, mel-
lan Renzi och Berlusconis parti, 
berättar Kappelin.

– Överenskommelsen gäl-
ler ändringar som Renzi vill 
genomföra i konstitutionen, 
till exempel vill han införa ett 
enkammarsystem istället för 
dagens tvåkammarsystem. För 
att genomföra det måste han 
ha brett stöd och få Berlusconi, 
som fortfarande är ledare för 
den italienska högern, med sig. 

Kappelin berättar att Renzi 

Därför blev Mattarella Italiens nya president
Kristina Kappelin: ”Berlusconi börjar förlora delar av sitt parti”
italien I lördags valdes en ny president i Italien. Sergio Mat-
tarella, författningsdomare och före detta utbildnings- och 
försvarsminister, blir landets nya statsöverhuvud efter den 
fjärde omröstningen i parlamentet – trots protester från 
förre premiärministern Silvio Berlusconi. 
   – Berlusconi är försvagad, säger Kristina Kappelin, journa-
list och författare.

”Det är presidenten som förklarar krig, utser 
premiärminister, utlyser nyval och håller i 
förhandlingar när regeringen ska utses. Det 
är mycket makt i ett land som Italien, som har 
haft tre olika regeringar sedan valet 2013”, 
säger Kristina Kappelin angående att Italien 
valt Sergio Mattarella till ny president.

Kristina Kappelin, korrespondent för SVT.
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har kritiserats starkt för sitt 
samarbete med Berlusconi. Nu 
kallas Mattarellas utnämnande 
till president för en stor seger. 
I en intervju med tidningen 
Stampa kallade Renzi det en 
hämnd för hans parti. Berlus-
coni var däremot inte lika nöjd 
– efter att de två misslyckats 
med att komma överens om ett 
namn sade han att han kände 
sig sviken och att detta innebär 
slutet på Nazarenopakten. Det 
tror inte Kristina Kappelin på.

– Det är snarast ett spel 
för gallerierna. Berlusconi är 
försvagad, hans parti är splittrat 
och har förlorat röster sedan va-
let och han har inte längre alla 

politiker i sitt eget läger med sig. 
För honom är läget bättre när 
han får vara Renzis priviligie-
rade samtalspartner.

”Gammal gubbe”
Berlusconi är också missnöjd 
med valet av Mattarella för att 
han uppfattar den gamla konsti-
tutionsdomaren som en gammal 
fiende, säger Kappelin.

– Mattarella avgick från sin 
ministerpost 1990 när regering-
en han tillhörde drev igenom en 
lag som innebar en legalisering 
av Silvio Berlusconis tv-impe-
rium. Berlusconi ogillar honom 
för det och för att en domare 
blir president.

Kan de här förhandlingarna betyda 
slutet för 78-årige Berlusconis 
politiska inflytande?
– Det vågar jag inte säga, han 

har studsat tillbaka så många 
gånger förr. Men det ser mörkt 
ut – han börjar förlora delar av 
sitt parti och sin karisma, som 
partiet har byggts omkring. Nu 
finns en grupp som tycker att 
det är dags för honom att lämna 
över partiet, vilket han inte vill, 
men åldern är ändå en faktor. 
Han är ju gammal nu.

Född: 1948 på Sicilien
Karriär: Blev politiker efter att hans bror 
mördats av maffian, då i den mer vän-
sterorienterade falangen av de italienska 
Kristdemokraterna.
• 1989–1990 var han utbildningsminis-
ter, ett uppdrag han avgick från i protest 
när regeringen släppte på lagarna kring 
Italiens mediesektor, någonting som 
uppfattades som en tjänst till mediemag-
naten Silvio Berlusconi.
• 1999–2001 var Mattarella försvarsminister för en socialdemokratisk 
regering.
• 2007 var han med och grundade det som nu är det största center-vänster-
partiet Partito democratico, Demokratiska partiet, som nu leds av Italiens 
premiärminister Matteo Renzi.
• 2011 blev han inröstad som domare i den italienska konstitutionsdomstolen.
• Idag svärs han in som Italiens tolfte president, efter att ha fått 665 röster 
av 1 009 i den fjärde presidentsomröstningen i lördags.

Sergio Mattarella

Därför blev Mattarella Italiens nya president

Andrea Wesslén
andrea.wesslen@etc.se
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Silvio Berlusconi och avgående presidenten Giorgio Napolitano.



22 KULTUR/NÖJE Onsdag 4 februari 2015

film Regissören Ruben Östlund, 
kulturministern Alice Bah Kuhnke 
och Filminstitutets vd Anna Serner. 
De är några av personerna som styr 
svensk film.  
   – Jag önskar att man inte var så 
begränsad av makten, säger listans 
tvåa Baker Karim.
 
När 100 personer i branschen fick rösta 
fram vilka som är mäktigast inom svensk 
film dominerar cheferna på SF, SVT och 
Filminstitutet. 8 av 20 är kvinnor och få 
har utländsk bakgrund. 

– Det är en väldigt homogen grupp 
och det är absolut ett problem. Särskilt 
med tanke på att många är överens om 
att det sker stora förändringar i film-
branschen. Men istället för att förändra 
filmen så fokuserar man på nya affärs-
modeller, istället för att fokusera på att 
man har ett grundläggande problem i att 

möta en publik som inte är så homogen 
längre, säger Baker Karim, långfilmskon-
sulent och tvåa på maktlistan. 

Kreatörer borde toppa
Han tycker dock att 
det är bristen på krea-
törer som sticker ut när 
det gäller vilka som har 
makt i Filmsverige.

– Det är synd att det 
inte är fler kreatörer på 
listan, att kreatörerna 
inte toppar listan. Det 
är ändå en bransch 
som skapas av dem. Jag 
önskar att det fanns ett 
större oberoende, att man inte var så be-
gränsad av makten, säger Baker Karim.

Två politiker finns med på listan, 
kulturminister Alice Bah Kuhnke som 
nummer sex och finansminister Magda-
lena Andersson som nummer 14. Den 

regissör som anses ha mest makt i Film-
sverige hittas först på plats nummer tolv 
– Ruben Östlund som nyligen plockade 
hem sex guldbaggar för filmen Turist. 

”Demokratiskt problem”
Maktlistan presentera-
des under ett semina-
rium på Göteborgs 
filmfestival och toppas 
av Anna Serner, vd för 
Svenska filminstitutet.

Att de som be-
stämmer i branschen 
kommer från likartade 
bakgrunder är ett de-
mokratiskt problem, 

menar Baker Karim, men kanske i 
första hand ett kreativt.

– Naturligtvis ska det vara 
rättvisa och det är det inte 
i dag. Det måste finnas en 
representation så att man tar in 

olika idéer. Mycket av det kvalitativa och 
kreativa tror jag går förlorat i en homogen 
grupp. Det har längre funnits en visions-
löshet, svensk film behöver utveckla nya 
relationer, säger han.

Även om filmbranschen är svår att slå 
sig in i säger Baker Karim att det finns 
en rörelse där kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund har slutat att be om 
ursäkt för sig. 

– Folk tar makten. De tar plats och 
går in i rummen och begär att bli hörda. 
Man ser mer och mer att folk inte 
väntar på att få lov. Vi har en våg där 
underrepresenterade, både kvinnor och 
personer från andra bakgrunder, går in 

och kräver utrymme. Det är en av 
de stora grejerna som händer 

inom filmbranschen nu. Vi 
måste bara vara beredda 
att inte stå i vägen, säger 
han.

Stina Berglund

De äger svensk film

1. Anna Serner, vd, Filminstitutet
2. Baker Karim, långfilmskonsulent, Filminsti-
tutet
3. Sture Johansson, programdirektör, SF Bio
4. Jan Bernhardsson, koncernchef, Nordic 
Cinema
5. Tomas Eskilsson, vd, Film i Väst
6. Alice Bah Kuhnke, kulturminister (MP)
7. Maria Skoglund, vd, SF Bio

8. Hanne Palmqvist, programbeställare drama, 
SVT
9. Magdalena Jangard, långfilmskonsulent, 
Filminstitutet
10. Christian Wikander, programchef drama, 
SVT
11. Jonas Fors, vd Tre vänner & Svensk Film-
industri
12. Ruben Östlund, regissör

13. Peter Fornstam, vd, Svenska bio
14. Magdalena Andersson,  
finansminister (S)
15. Eric Broberg, vd, Buena Vista/Disney
16. Roy Andersson, regissör
17. Hjalmar Palmgren, chef produktionsstöds-
avdelningen, Filminstitutet
18. Mattias Nohrborg, distributör/Producent 
Triart/B-reel

19. Åsa Sjöberg, Innehållsdirek-
tör, TV4

20. Suzanne Osten, regissör

• Listan bygger på en anonym omröstning 
bland 100 personer i branschen. Den är inte 
vetenskapligt framtagen utan gjord för att 
fungera som en diskussionsstartare vid ett 
seminarium på Göteborg Film Festival. 

De bestämmer i filmsverige

vi har en våg  
där kvinnor och 
folk från andra 

bakgrunder  
går in och kräver 

utrymme.

”Det är en välDigt homogen grupp – absolut ett problem”

Baker Karim, andra plats. 
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Alice Bah Kuhnke, sjätte plats.
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Ruben Östlund, 
tolfte plats. 
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Anna Serner, första plats.

makt. 100 personer i branschen fick rösta fram vilka som är mäktigast inom svensk film. Listan 
presenterades under ett seminarium på Göteborgs filmfestival och toppas av Anna Serner, vd för 
Svenska filminstitutet. 8 av 20 är kvinnor och få har utländsk bakgrund. ”Mycket av det kvalitativa 
och kreativa går förlorat i en homogen grupp”, säger Baker Karim, som hamnade på andra plats. 



5 viktiga varor 
att byta till eko.

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

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

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

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

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

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

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

Balansgång 
mellan teater 
och verklighet

scen Två år efter att Daniel 
Velascos dokumentär om 
den fastspända flickan Nora 
sändes i P1 ska historien bli 
teater. I april har pjäsen, en 
monolog med Rakel Wärm-
länder i huvudrollen, premiär. 
   – Säger man ja till det här 
så är det inte samma sak 
som att säga ja till att spela 
Pippi Långstrump eller Tret-
tondagsafton, säger Wärm-
länder.

Dokumentären Den fastspända 
flickan sändes i P1 i januari 2013 
och berättelsen om den unga 
kvinnan Nora som behandlas 
otroligt illa, utnyttjas och utsätts 
för övergrepp väckte väldigt 
starka känslor. Dokumentären 
vann pris både i och utanför 
Sverige, bland annat det väldigt 
prestigefyllda IRE award, Stora 
radiopriset och Guldspaden.  
Nora, som själv berättade om 
det hon utsatts för, vann också 
Roks pris för årets kvinnogär-
ning. Det har varit väldigt roligt, 
tycker Daniel Velasco, som 
gjorde dokumentären.

– Det tycker Nora också, hon 
har blivit jätteglad för alla fram-
gångar. Som hon beskriver det 
får hon en styrka i det där, att 
det är en del av vägen tillbaka.

Nu ska Den fastspända flickan 
bli teater med hjälp av Teater 
Fryshuset, som turnerar med fö-
reställningar som tar upp sociala 
frågor, utanförskap och utsatta 
grupper. Här fungerar teatern 
ofta som ett diskussionsunderlag.

– Det är bra att man kan nå 
en annan publik, vilket man gör 
om man åker runt till skolor. 

Det kommer den här pjäsen 
förhoppningsvis att göra. Och 
sedan kan formen de gör det på, 
med efterföljande diskussioner, 
fånga upp på ett annat sätt än 
man gör med radiodokumentär 
som liksom lämnar lyssnaren 
med de känslor som det väcker.

”Jag är hennes verklighet”
När Dagens ETC träffar Velasco 
är det också första gången som 
han och skådespelaren Rakel 
Wärmländer, som ska stå ensam 
på scen och spela Nora, träffas. 
Hon är tidigare känd bland an-
nat för sin roll i långfilmen Små 
citroner gula och har precis bör-
jat arbetet med pjäsen, trots att 
repetitionerna 
inte drar igång 
förrän om 
några veckor.

– Ett förbe-
redande arbete 
pågår dock, jag 
läser manuset, 
lyssnar på do-
kumentärerna, 
kollar på nätet 
och börjar läsa 
på om hela 
problematiken. Fast jag tror att 
jag måste börja som vanligt på 
något sätt. Att försöka att inte 
stirra mig blind på att det här är 
på riktigt. För mig är det ju ändå 
teater.

Balansgången mellan teater 
och verklighet är komplicerad 
och Wärmländer tror att repeti-
tionsarbetet till en viss utsträck-
ning kommer att vara helt olikt 
arbetet med de flesta pjäser.

– Materialet är ju dokumen-
tärt och Nora kommer delvis att 
vara närvarande under proces-
sen, så vi kommer att behöva 

förhålla oss till varandra – jag 
till hennes verklighet och hon 
till min fiktion.

När Wärmländer fick frågan 
om hon ville spela Nora sade 
hon ja direkt, men inte utan att 
tänka efter, berättar hon.

– Säger man ja till det här så 
är det inte samma sak som att 
säga ja till att spela Trettondags-
afton. Men det var nog egentli-
gen ingen tvekan om att jag ville 
göra det, det var ett självklart ja 
från min sida.

Hon säger att hon tror att 
alla inblandade i pjäsen har ett 
visst ansvar, även Nora.

– Vi får alla bevaka våra 
intressen i det här, vi måste 

tillsammans 
göra det här 
och får mötas 
i mitten på 
något sätt. 
Det absolut 
viktigaste är 
ju att det inte 
blir ett över-
grepp till.

Både 
Wärmländer 
och Velasco 

understryker att det, trots att 
pjäsen ligger ganska nära do-
kumentären, är viktigt att vara 
medveten om att det här är en 
tolkning av en person.

– Jag varken kan eller vill 
spela Nora – jag kan berätta och 
delvis gestalta och spela hennes 
öde, men vi har pratat mycket 
om att försöka lyfta blicken lite 
och prata om en ung kvinnas 
öde. Det handlar inte om att vi 
ska namnge förövare och hänga 
ut dom, utan man frågar hur det 
kunde bli så här, gå så här långt. 
Det hade kunnat stoppas långt 

tidigare, menar Rakel Wärm-
länder.

”Nora” med i processen 
Manuset är inte helt klart är, 
berättar Daniel Velasco, men 
hittills är han nöjd.

– Vi ska jobba med manu-
set nu i veckan. Då kommer 
Nora också att vara med, hon 
vill gärna vara med i den här 
processen så mycket hon kan. 
Sedan är det väldigt ovant för 
mig – när man gör dokumentär 
får man väga varje ord, man 
vet att den som man eventuellt 
granskar kommer att anmäla 
mig, man kan inte ha något fel, 
allting måste vara korrekt. Här 
får man släppa kontrollen och 
lämna det i händerna på andra.

För Nora själv betyder arbe-
tet med teatern mycket, säger 
Velasco 

– Just det här är ju någonting 
som hon gillar att lägga sin en-
ergi på, hon tycker att det här är 
jättebra och har själv varit med 
och hållit ett par föreläsningar. 
Hon beskriver det själv så att 
det är viktigt även för henne, att 
det bidrar till att hon mår bättre, 
så jag hoppas att det är så. Jag 
tycker att det är svårt att säga 
hur jag själv mår, så jag aktar 
mig för att säga hur hon mår.

– Det är en oro också, man 
vet ju inte hur saker påverkar 
folk, så jag var jättenervös inför 
publiceringen av dokumentä-
ren, då hade vi daglig kontakt. 
Men nu är jag lite mer trygg 
med det, eftersom vi redan har 
gjort den resan en gång.

Andrea Wesslén
Fotnot: Nora heter egentligen någon-

ting annat. Den fastspända flickan finns 
tillgänglig på Sveriges radios hemsida. 

Som hon  
beskriver det får 
hon en styrka i 

det där, att det är 
en del av vägen 

tillbaka.

mötas i mitten. I april har pjäsen     som baserats på dokumentären Den fastspända flickan premiär. Journalisten Daniel Velasco och skådespelaren Rakel Wärmländer ska tillsammans gå 
balansgången mellan teater och verklighet:  ”Vi får alla bevaka våra intressen i det här, vi måste tillsammans göra det här och får mötas i mitten på något sätt. Det absolut viktigaste är ju att det  
inte blir ett övergrepp till”, säger Rakel        Wärmländer.  bild: andrea wesslén



Athena Farrokhzads 
sommarprat frias
n Efter att poeten Athena 
Farrokhzad sommarpra-
tat i P1 anmäldes hennes 
program till Gransknings-

nämnden över 100 gånger. I 
programmet pratade Athena 

Farrokhzad om feminism, klass 
och den strukturella rasismen, 
något som ledde till både 
hyllningar och kritik. Kriti-
kerna ifrågasatte bland annat 
programmets saklighet och 
innehållets opartiskhet. Men 
nu har Granskningsnämnden 
gått igenom samtliga ärenden, 
och friar Athena Farrokhzad på 
samtliga punkter. 

40 000
• Så stor är summan som Agnes 
Gerner får efter att ha fått Sveriges 
Författarförbunds Katapultpris. I au-
gusti släppte hon sin första diktsam-
ling Skall. 

Svenskar streamar 
mest musik i världen
n Förra året ökade försäljningen 
av vinylskivor i Sverige med näs-
tan 46 procent. Men fortfarande 
står vinylskivorna bara för två 
procent av den totala musikför-
säljningen. Istället är det genom 
stömmade musiktjänster mest 
musik konsumeras. 2014 stod 
de för 79 procent av intäkterna, 
skriver tidningen Gaffa. Därmed 
är Sverige det land i världen som 
köper mest musik via ström-
made tjänster. Sämre går det för 
cd-skivan. Den försäljningen 
minskade med 34 procent – och 
utgör därmed cirka 15 procent 
av marknaden. 

The Ark kräver 
miljonbelopp
n Förra veckan avslutades 
målet mellan The Cardigans 
och The Hives, i och med att 
Högsta domstolen beslutade att 
inte ta upp fallet. Men turerna 
kring Tambourine Studios är 
ändå inte slut. Nu kräver The 
Ark flera miljoner, eftersom de 
har lånat ut pengar till bolag 
och artister som har legat 
under Tambourine Studios. En 
stämning mot Tambourine ska 
ha lämnats in redan 2011, enligt 
Sydsvenskan, men ärendet har 
inte tagits upp eftersom tvisten 
mellan The Cardigans och The 
Hives inte var avgjord.
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Daniel 
Velasco
Född: 1973

Bor: Sollentuna
Familj: Gift, två barn

Gör: Undersökande journalist
Om han inte var journalist: 
”Antingen skulle jag driva  

ett äppelmusteri eller 
så skulle jag vara 

snickare.”

mötas i mitten. I april har pjäsen     som baserats på dokumentären Den fastspända flickan premiär. Journalisten Daniel Velasco och skådespelaren Rakel Wärmländer ska tillsammans gå 
balansgången mellan teater och verklighet:  ”Vi får alla bevaka våra intressen i det här, vi måste tillsammans göra det här och får mötas i mitten på något sätt. Det absolut viktigaste är ju att det  
inte blir ett övergrepp till”, säger Rakel        Wärmländer.  bild: andrea wesslén

Athena Farrokhzad.
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Rakel 
WäRmlänDeR

Född: 1980
Bor: Stockholm
Familj: Två barn

Gör: Skådespelare
Om hon inte var 

skådespelare: ”Då skulle 
jag vara polis.”
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Scen ”En blandning mellan Rädda 
barnens fattigdomsrapporter och How 
I met your mother”. Så beskrivs nya 
pjäsen Det finns inga fattiga barn som 
har premiär i Lund i dag och ger sig ut 
på turné senare i år. Med humor stäl-
ler den frågan om relativ fattigdom på 
sin spets.   

Det finns inga fattiga barn är en ungdoms-
pjäs skriven av Rasmus Lindberg och re-
gisserad av August Lindmark, till vardags 
medlem i gruppen Teaterrepubliken som 
blivit känd för sin banbrytande politiska 
teater. I dag är det premiär på Månteatern 
i Lund. Pjäsen tar utgångspunkt i den 
debatt om relativ fattigdom som uppstod i 
kölvattnet av Rädda barnens fattigdoms-
rapporter.    

– De började breaka för ett gäng år 
sedan. När de först uppmärksammades så 
mycket upplevde jag det som positivt men 
sedan uppfattade jag det som att diskus-
sionen fastnade i om det finns fattiga barn 
i Sverige eller inte beroende på vilket 
begrepp man använde. Då tyckte jag det 
slutade handla om barnen och snarare om 
politisk hållning, säger August Lindmark. 

Måste vara roligt
Trots det tunga, allvarliga ämnet är Det 
finns inga fattiga barn en humoristisk pjäs. 
August Lindmark menar att det måste vara 
roligt för att fungera på scen.  

– Jag gör alltid väldigt humoristisk tea-
ter och när jag dessutom jobbar ihop med 
Rasmus Lindberg så blir det roligt. Och 
det måste det vara. Ska man vara hård 
är väl ett problem med Rädda barnens 
fattigdomsrapport att den inte är så jävla 
rolig att läsa. Det påverkar ju spridningen 
och om något upplevs som roligt är det 
lättare att prata om. Det handlar också 
om att jag själv får så mycket ångest av de 
här frågorna att jag behöver ha roligt när 
jag pratar om dem, säger August Lind-
mark.

Med tanke på Uppdrag gransknings program 
om barnfattigdomen, kommer Janne Josefsson 
att gestaltas på scen? 
– Haha, nej det kommer han inte. Dä-

remot så har vi tagit fasta på att han inte 
hittade några fattiga barn när var runt och 
letade efter dem. Så vi har helt osynliggjort 
det fattiga barnet i vår föreställning också. 
Ingen av skådespelarna har lust att spela 
det så huvudpersonen är aldrig gestaltad. 
På det sättet har Janne rätt, det finns inga 
fattiga barn i vår föreställning heller, säger 
August Lindmark.

Alla medverkande i pjäsen redovisar 
också sin årsinkomst öppet men kallar det 
för ”personligt värde”. August Lindmark 
tjänade till exempel drygt 190 000 kronor 
förra året. 

– Det återspeglar hur väl man lyckats 
omsätta sin person och sitt kunnande i 
värde. Årsinkomst låter så slumpartat 
medan personligt värde låter mer 
definitivt.

Karl Grauers
karl.grauers@etc.se

0708-48 57 17

Barnfattigdom blir humor
Ny ungdomspjäs utforskar debatten om barns relativa fattigdom

Det finns inga 
fattiga barn
Manus: Rasmus Lindberg
Regi: August Lindmark
Scenografi: Evelina Johansson 
Medverkande: Lillemor Hjelm, Mats 
Granath, Andreas Ottomar Nilsson och 
Sandra Redlaff 
Premiär: onsdag 4 februari, Månteatern 
i Lund
Turné: Hösten 2015 i Skåne, Blekinge, Småland 
och Halland. Resten av landet 2016.  

FAKTA

August Lindmark.

Skådespelarna Sandra Redlaff  
och Lillemor Hjelm. Bild: Henrik Hulander 

Skådespelarna Andreas Ottomar 
Nilsson, Mats Granath och Sandra 
Redlaff.  Bild: Henrik Hulander
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Mats Granath (grå rock) – spelar  

sig själv, socialsekreterare,  
politikern Lars m.fl.

Lillemor Hjelm (lammkostym)  
– spelar sig själv, Johanna, Jenny,  

Jennys mamma m.fl.
Sandra Redlaff (jockey) – spelar sig 
själv, Den lista räven, politikern Lena

Andreas Ottomar Nilsson (rosa 
sparkdräkt) – spelar sig 

själv, Edmond



ETC Elhandel  
i Stockholm AB

Box 4403
102 68 Stockholm

Ja jag vill teckna ett avtal med ETC El!
Fast avgift 49 kr/månad inkl moms. Rörligt pris*.

Ja, jag vill göra lite extra nytta och vill betala 10 kr/månad i solcellstillägg. 
En summa som oavkortat går till att sätta upp fler solceller i våra parker.

Jag lämnar fullmakt att ETC får hämta in mina uppgifter om mitt nätabbonemang från min nätleverantör 
samt att från min elleverantör inhämta uppgifter om mitt elavtal samt säga upp mitt befintliga avtal.

*Rörligt pris på el per kWh. Det är vårt inköpspris plus 4 öre per kWh + skatter. Nätavgift tillkommer.

FÖR- EFTERNAMN

GATUADRESS

E-POSTADRESS

PERSONNUMMER

POSTADRESS

TELEFONNUMMER

ETC
BETALAR
PORTOT

ETC ELHANDEL AB Box 4403, 102 68 Stockholm, 0771–10 30 70, etcel@etc.se

NÄR INTE POLITIKERNA 
KAN GÖRA SITT
SÅ MÅSTE DU GÖRA DITT
BYT TILL ETC EL
Klimatfrågan handlar inte om ord och om att tycka. 
Det handlar om att byta bort ful el och fossil energi 
mot ren el. Vi satsar allt på solel. Välj ETC el så gör 
ditt elköp nytta för både dig och alla andra!
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Sudoku

oVIkTIGT  
VETANdE

Har vi missat några oviktiga saker?
Hör gärna av dig med tips till dagens@etc.se 
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2 1 6 5

4 9 1 5

6 4 3

4 9 7

9 1

8 7 3

6 5 1

7 9 4 5

3 7 2 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

2 4 9 8

3 1 2

9 1 3

6 7 5 1

3 7

5 3 1 4

2 3 7

4 8 9

7 1 5 6

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.74)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb  2 12:08:30 2015 GMT. Enjoy!

Sv
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la
n

Lösning M
ellan

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

213658479
874391265
956274831
132469758
697825314
548713692
369582147
721946583
485137926

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.74)

724958613
361247958
985136274
896475321
143682795
572319486
659823147
217564839
438791562

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb  2 12:08:30 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

Visste du att det 
finns drygt 12 500 
avsnitt av den ameri-
kanska tv-serien Våra 
bästa år (Days of  
Our Lives)? Serien  
har sänts sedan  
8 november 1965.

Skådespelaren och 
kampsportslegendaren 

Jackie Chan gick på  
en operaskola som barn 
och har släppt 20 album 

sedan 1984.

b
il

d
: 
JO

e
l 

R
yA

N
/A

P
/T

T



29Onsdag 4 februari 2015

Kommentarer 
från facebooK

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

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa

Redan utsatta drabbas när politiker 
väljer känsla framför kunskap
”Jan Björklund kan säga som det är, att han 
vet att vetenskapen starkt ifrågasätter betyg 
från fjärde klass, att han ändå vill genomföra 
det”, skriver Andreas Gustavsson om en politik som verkar söka sig 
allt längre bort från kunskapen.

Pia Edwardzon
Det är riktigt kasst att sänka åldern för betyg. (…) Du kan 
kämpa som attan och vara i skolan hela tiden och ändå få F. 
Som någon klok person sa: Grisen blir inte tjockare för att du 
mäter den oftare!

May Jensen
 Björklund håller på med sandlådenivå med sitt utspel.

Jan Lindén
Om barns kunskaper skall testas för att man skall kunna se 
om skolan och lärarna brister i sina färdigheter att lära barn 
något. Då kan det kanske vara bra. Dock verkar det ju snarast 
vara så att betygen är till för att skuldbelägga de barn som 
skolan inte klarar av att lära. ”Det är ditt eget fel”.

Ojämställda löner och dåliga  
arbetsvillkor måste rättas till
”Kvinnor och män lever i olika ekonomiska 
verkligheter som pensionärer. Nu är det 
dags att arbetsgivare och politiker tar 
sitt ansvar för att rätta till de ojämställda 
lönerna och dåliga arbetsvillkoren”, skriver Kommunals ordförande 
Annelie Nordström.

Margareta Nordahl
Det är faktiskt 2015, när ska dessa orättvisor försvinna?

Ilse Hviid
Det är också egendomligt att pensionsåldern är densamma 
oavsett när en person påbörjat sitt arbetsliv.

Helene Wenig Fidler
Kvinnor och män som har barn tillsammans borde dela pen-
sionspoäng under barnens uppväxtår.
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 SVT2
09.00 SVT Forum
15.30 Rakt på
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Esa-Pekka Salonen,  
 anti-maestro
17.15 Anslagstavlan
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset

18.00 Heading north  
 - en enkel resa

Tillsammans med sitt hundspann 
gav sig Nicklas Blom ut på en an-
norlunda resa. Under närmare 40 
dagar färdades han med hund-
spannet från Åre till Riksgränsen, 
en nätt liten resa på 125 mil.

18.30 Alpint: VM
20.30 Nordiska hus
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of thrones
23.10 Satirtecknare  
 - demokratins  
 fotsoldater
00.10 Touchdown
00.40 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 Landet runt
03.50 24 Vision
04.00 Rapport 

 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 Private practice
11.00 Böda camping
12.00 Ellen DeGeneres show
12.55 Real housewives  
 of New York
13.55 The little couple
14.30 The little couple
15.00 Vänner
15.30 Vänner
16.00 Private practice
17.00 Böda camping
18.00 Suburgatory

Tessa och Dalia blir osams efter 
att Dalia fått en bil och Tessa en 
glass som uppmuntran för sina na-
tionella prov. De bestämmer sig för 
att lösa sina meningsskiljaktigheter 
med en klassisk danstävling.

18.30 Vänner
19.00 Vänner
19.30 The Big bang theory

20.00 Arga snickaren VIP
När Markoolio köpte sitt hus var 
han singel och hans hem blev en 
renodlad ungkarlslya med bub-
belpool i sovrummet och middagar 
i tv-soffan. När hans fru Jessica 
Westergård flyttar in trivs hon inte 
alls. Ut med ungkarlslyan och in 
med familjemyset.

21.00 The mysteries of Laura
Ett mord inträffar under modeveck-
an i New York och Laura tvingas 
jobba under täckmantel och lära 
sig om modeförfalskningar.

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

Peter anklagas för att vara inblan-
dad i senator Pratts död och Neal 
gör en farlig överenskommelse för 
att försöka rentvå honom.

02.20 Harry’s law
03.10 Murdoch mysteries  

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Gårdshuset  
 på Strömsö
10.30 Hjärtevänner
11.00 Go’kväll
11.45 Norges damer  
 mot Falun
12.25 Anslagstavlan
12.30 Familjer på äventyr
13.30 Så ska det låta
14.30 Kvinnor som  
 hugger ved
14.45 Matiné: 9 till 5
16.30 Gomorron Sverige  
 sammandrag
16.50 Norges damer  
 mot Falun
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Deckarna
22.00 Idrottens himmel  
 och helvete

Tidig gallring och missade stjärnor. 
Henrik Harlaut har vunnit guld i Big 
Air på X-games och gör trick som 
ingen annan i världen kan. Men han 
har aldrig haft en tränare. Marcus 
Hellner, bl.a. dubbel olympisk 
mästare vid OS nobbades när han 
sökte till skidgymnasium. Hur stor 
är risken att ungdomstränare mis-
sar talanger vid tidig gallring?

22.30 Kroppsgranskarna
Vad kostar det att inte sova? Puran 
och Linda testar sin reaktions-
förmåga, sitt minne och IQ, efter 
att ha hållit sig vakna under ett 
helt dygn. Forskare Jonathan 
Cedernaes berättar vad sömnbrist 
innebär för hälsan. Vi besöker 
Dreamhack i Jönköping där delta-
garna i stort sett är vakna nätterna 
igenom.

23.00 Au pair i London
23.30 Rapport
23.35 Dox: Franska  
 för nybörjare
01.05 Gift vid första  
 ögonkastet
01.50 Smak av England
02.35 Blå ögon
03.35 Idrottens himmel  
 och helvete

 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

Kockarna utmanas i en tävling som 
visar sig vara en riktig vattendelare. 
Den andra tävlingen är en klas-
siker i Kockarnas kamp. Vissa av 
kockarna har längtat efter denna 
utmaning medan andra hoppats 
på att den inte skulle dyka upp. 
Dagens trerättersmeny består av 
mat från Asien, USA och Sverige.

17.50 Bygglov
18.25 Lotto, Joker och  
 Drömvinsten
18.35 Bygglov
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock

De kvarvarande amatörkockarna 
ställs inför en lagtävling där de får 
representera det svenska köket på 
en av Sveriges mest välkända tu-
ristattraktioner. Vinnarna går vidare 
till nästa omgång medan förlorarna 
ställs inför en tävling där finess 
spelar en avgörande roll.

21.00 Lyckliga gatan
Artisten Ann-Louise Hansson och 
rapparen Allyawan ska umgås i 
några dagar och göra om varan-
dras låtar.

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
03.10 Beauty and the beast
04.10 Farmen

TV & RADIO ONSDAG 4 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 Lyxfällan

19.00 SOS Sommar
19.30 SOS Sommar
20.00 Chicago fire

Efter en krasch som involverar 
brandbilar från både Firehouse 
51 och Austin firehouse haglar 
beskyllningarna. Boden har en plan 
för att hjälpa Dawson att få sin 
tjänstebricka.

21.00 Morden i Midsomer
Klostret i Midsomer har blivit van-
daliserat, men de tillbakadragna 
nunnorna vill inte ha någon hjälp 
av polisen förrän en av dem blir 
mördad.

23.00 CSI
När ett lik hittas i en keramikbutik 
ser det ut som ett rån som gått 
fel, men fingeravtryck på platsen 
matchar ett 20 år gammalt kid-
nappningsfall. Samtidigt undersö-
ker Sara och Warrick ett fall där en 
kvinna bränts till döds i sitt hem.

00.00 Bones
En polis påträffas död efter att ha 
utrett en serie rån mot bankomater. 
Han har en påse diamanter inuti 
sin misshandlade kropp. Teamet 
måste ta reda på om rånarna 
också är mördare.

01.00 The mentalist
01.55 Chicago fire
02.50 CSI
03.30 How I met your mother
03.50 Sex and the city

Arga snickaren. 

Heading north.

Beauty and the beast.

Pernilla Wiberg 
kommenterar 
VM i alpint. Djurakuten.Marcus Hellner. Ugly Betty.

SOS sommar.

Ann-Louise Hansson.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Världens fotboll
09.30 Berömda städer: Aten
10.00 Världen
11.00 Stephen Frys  
 stora språkresa
12.00 Framtidens vatten
13.00 Världen
14.00 Trendiga husdjur
15.00 Transplantations-
 teamet
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok, en författare
19.20 Designreportage
19.30 Antikmagasinet
20.00 Världens natur:  
 Konsten att flyga
21.00 Placebo - fungerar  
 sockerpiller?

Sockerpiller kallas läkemedel utan 
belagd medicinsk verkan. Läkarna 
säger placebo och idag finns forsk-
ning som tyder på att även sock-
erpiller faktiskt kan ha en läkande 
effekt – om vi tror tillräckligt starkt 
på dem.

21.50 Dokument utifrån:  
 De sista elefanterna

Tjuvskytte och olaglig handel med 
elfenben har blivit ett akut hot mot 
världens elefanter. Om inget görs 
kan de vara borta om 15 år. För nos-
hörningarna är läget lika illa. Varför 
går det inte att stoppa dödandet? 
Detta undersökande reportage tar 
oss med bakom kulisserna på den 
illegala marknad som driver på 
utrotningen av de stora landdjuren.

22.50 Katedralen i Florens  
 - mästerverket
23.40 En bok, en författare
00.00 Att köpa sig  
 en regnskog

 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 Ekonyheter 09.14 P1-morgon 
09.30 Ring P1! 10.00 Ekonyheter 
10.03 Plånboken 10.55 Radiofynd 
11.00 Ekonyheter 11.03 Tendens 
11.35 Radioföljetongen 12.00 
Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 12.07 
Meddelandetid 12.10 Vetandets värld 
12.30 Luncheko 12.45 Ekospecial 
12.55 Land- och sjöväder 13.00 
Ekonyheter 13.05 Kulturnytt 13.20 
Klassikern 13.35 Vetenskapsradion 
Klotet  14.00 Ekonyheter 14.03 OBS 
magasin 14.50 Utrikeskrönika 15.00 
Ekonyheter 15.03 Radiosporten 
15.04 Nordegren och Epstein i P1 
15.45 Kulturnytt 15.55 Sjöväder 
16.00 Ekonyheter 16.03 Studio ett 
16.45 Dagens eko 17.00 Studio ett 
17.45 Dagens Eko 18.09 Kulturnytt 
18.15 Kritiken 19.00 Ekonyheter 
19.03 Vetenskapsradion Språket 
19.35 Radioföljetongen 20.00 Ekony-
heter 20.03 Tendens 20.35 Ring P1! 
20.45 Klassikern 21.00 Ekonyheter 
21.03 Bildningsbyrån 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 
Klassisk morgon 08.00 Ekonyhe-
ter 08.02 Klassisk morgon 08.54 
Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 09.02 
Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter 
10.03 Klassisk förmiddag med Erika 
Libeck Lindahl 12.44 Mozartalma-
nackan 13.00 SR på persiska 13.30 
SR på romani 14.00 SR på kurdiska 
14.30 SR på arabiska 15.00 SR på 
engelska 15.30 Nyheter 15.35 Rádio 
Sápmi 16.00 Sisu-uutiset 16.10 Stu-
dio Sisu 16.50 Roketti 17.00 P2 på 
hemväg 18.09 Kulturnytt 18.15 P2 
på hemväg 19.00 Ekonyheter 19.03 
P2 Live 22.00 Musik mot midnatt
P3 
07.04 Morgonpasset i P3 07.30 P3 
Nyheter 07.32 Morgonpasset i P3 
08.00 P3 Nyheter 08.04 Morgonpas-
set 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 Farah 
Erichsén 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Knyckare i P3 12.00 P3 Nyheter 
12.03 P3 med Farah Erichsén 13.00 
P3 Nyheter 13.01 P3 Nyheter 14.01 
PP3 15.00 P3 Nyheter 15.02 PP3 
16.00 P3 Nyheter 16.03 Tankesmed-
jan 17.00 P3 Nyheter 17.06 Christer 
och Morgan 17.59 Radiosporten 
18.00 P3 Nyheter 18.03 Verkligheten 
i P3 18.30 Musikguiden i P3 19.00 
Ekonyheter 19.03 Musikguiden i P3 
20.00 Ekonyheter 20.03 Radiospor-
ten 20.06 Musikguiden i P3 20.30 
Musikguiden i P3 21.00 Ekonyheter 
21.03 Musikguiden i P3 22.00 Ekony-
heter 22.03 Musikguiden i P3 23.00 
Ekonyheter 23.07 Ligga med P3

 TV6
06.00 Just shoot me
06.25 Stargate SG-1
07.10 Knight rider
08.00 Våra värsta år
08.30 Våra värsta år
09.00 Spin city
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 Simpsons
11.00 Simpsons
11.30 Stargate SG-1
12.30 Defiance
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 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 Family guy
21.00 Adjustment bureau
23.05 Scrubs
23.35 Scrubs
00.05 How I met your mother
00.35 How I met your mother
01.05 My name is Earl
01.35 Anger management
02.05 Seinfeld
02.30 Seinfeld
02.55 American dad
03.20 Simpsons
03.40 Simpsons
04.05 Spin city

 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
20.00 Hospitalet
20.30 Hospitalet
21.00 Det kungliga lasarettet  
 - vad hände sen?
21.30 Det kungliga lasarettet  
 - vad hände sen?
22.00 MC-patrullen  
 räddar liv
23.00 48 avgörande timmar
00.00 Kvinnor som mördar
01.00 Polisrazzia - Danmark
02.00 Brottsplats USA
02.30 Brottsplats USA
02.55 Bakom  
 brottsrubrikerna
04.00 Syndens nästen 

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Buying Alaska
06.55 Buying Alaska
07.20 Mythbusters
08.15 Så funkar det  
 - drömbilar
08.40 Så funkar det  
 - drömbilar
09.05 Street outlaws
10.00 Fast and Loud
11.00 Mythbusters
12.00 Tethered in the wild
13.00 Gold Rush
14.00 Buying Alaska
14.30 Buying Alaska
15.00 Dödlig fångst
16.00 Alaska: The  
 last frontier
17.00 Så funkar det  
 - drömbilar
17.30 Så funkar det  
 - drömbilar
18.00 Street outlaws
19.00 Mythbusters
20.00 Alaska: The 
 last frontier
21.00 Moonshiners
22.00 Running wild 
 with Bear Grylls

Legendariska äventyraren och 
överlevnadsinstruktören Bear Grylls 
tar med skådisen Tom Arnold till 
vildmarken på Oregons kust för ett 
överlevnadstest.

23.00 Dödlig fångst
00.00 Mäktiga flygplan
01.00 Moonshiners
02.00 World’s toughest  
 truckers
03.00 Extrem överlevnad
03.55 American chopper
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DAGENS
TV-TIPS

Adjustment bureau. De sista elefanterna. Hospitalet. Tom Arnold.

Lyckliga gatan
TV4 kl 21.00

n Näst sista avsnittet av 
hyllade programmet Lyckliga 
gatan, där två artister från olika 
genrer och generationer tolkar 
varandras låtar. I kvällens 
avsnitt syns artisten Ann-
Louise Hansson och rapparen 
Allyawan, som umgåtts i några 
dagar och gjort om varandras 
musik. Programledare: Matar 
”Näääk” Samba.



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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