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2 OPINION Torsdag 12 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), Gästledare (tisdag), Göran Greider (onsdag), Johan Ehrenberg (torsdag), 
Kajsa Ekis Ekman (varannan fredag) och Maria-Pia Boëthius (lördag, i separata helgtidningen ETC).LEDARE

D
et stora som sker, sker alltid i det tysta. I dagens 
tidning berättar vi lite om vinsterna bland bank-
jättarna, det är en vanlig ekonomiartikel som om 
man tänker efter innehåller avslöjanden om makt, 
rädsla och anpasslighet.

Bankernas utsugning av svenska företag och privata bostadsä-
gare är den där stora gorillan mitt i rummet som står och slår sig för 
bröstet och triumferar över sina jättevinster och alla tittar bort som 
om gorillan och oljudet inte fanns.

När fiNaNsmarkNadsmiNister Per Bolund (MP) säger att lös-
ningen på bankkrisen – för det är en kris när en liten elit får sko sig 
så ohämmat på andras bekostnad – är att du som konsument ska 
bli aktiv och byta bank så är det inte bara larvigt, det är också en 
uppgiven grön politik. Regeringen måste ta fram en bankpolitik 
som inte bara byråkratiserar systemet (vilket är det man gör idag) 
utan faktiskt bryter bankernas makt.

Makten över din ränta. 
Makten över investeringar. 
Makten över spekulationen.
En regering som inte kan ingripa mot bankernas kartellmakt 

kommer aldrig kunna vara annat än en städare efter de krascher 
som det privatiserade banksystemet skapar.

En liten bankskatt på fyra miljarder kronor som regeringen 
utreder betyder inget annat än att bankerna höjer kundernas 
kostnader med fyra miljarder.

Det är maktlös låtsaspolitik!

för socialister gäller att våga diskutera banker-
nas makt på riktigt. En bank ska inte få gå med vinst, 
den ska skydda spararnas insatta pengar och betala sin 
administration.

En bank ska inte få tjäna pengar på aktiemarknadens 
utveckling, den ska inte spela med andras pengar och 
inte leva på uppgångar och nedgångar på markna-
den.

En bank ska vara en service, inget annat. 
Om börsen faller med 80 procent ska det inte 
påverka en bank, om valutan havererar i ett 
grannland ska det inte styra bankens agerande 
mot kunderna.

Alla dessa nya regleringar och krav på 
ökad kapitalbas handlar om att minska ris-
kerna med en bank, men att det överhuvudta-
get behövs visar egentligen hur olämpligt det är 
med privata storbanker. 

Riskerna minskar nämligen aldrig. Det räcker 
med en ny fastighetskrasch i Sverige (följd av en 
bostadsrättskrasch) och alla storbanker är värdelösa 
igen. 

Låt oss seriöst fundera på fördelarna med förstat-
ligat kreditväsende. Det kommer inte minska före-
tagens möjlighet att få krediter och lån. Tvärtom. 
Det kommer inte försvåra bostadsbyggande eller 
privatpersoners bostadslån. Tvärtom. Det kommer 
att sänka räntor och avgifter eftersom den super-
vinst som de skapar idag kan tas bort. Det gör att vi 
kan införa jämlikt kontantfritt samhälle utan avgifter 
på digitala pengar. Det gör att vi automatiskt bromsar 
spekulationsekonomin, det finns ingen anledning att 
ge lån till finansspekulation överhuvudtaget. Det gör 

att offentliga investeringar kan finansieras direkt via medborgarnas 
sparande och inte omvägen via banker som ger lån och därmed i 
förlängningen skapar pengarna.

så vad är NackdeleN? Tja, det tar ifrån några hundra ägare den 
makt de har över svenskt kapital. Svenska storbanker ägs av kapi-
talgrupper (Wallenberg och Industrivärden är bästa exemplet) som 
äger banker för att det gynnar affärerna.

En bank ger en fantastisk frihet för kapitalägare vid expansion, 
övertagande, nedläggning eller försäljning. Den insyn en bank har i 
affärer är unik, den makt en bank har i kreditgivning avgörande och 
att banker kan krossa utmanare och uppstickare behöver man inte 
läsa historia för att förstå. Det här gäller på lokal nivå i kommunen, 
på nationell nivå och självklart på internationell nivå där de som 
styr storbankerna också agerar politiskt.

Det är inte slump att Ica, Ikea, Volvo eller inkassoföretag som 
Svea skapar egna banker. Det är svårt, det kostar minst 50 miljoner, 
det vill säga inga goda aktörer har råd, bara rika. Men när det väl är 
gjort kan den banken arbeta för ägaren under det fantastiska skyd-
det att om banken bara blir stor nog kan alla misstag ursäktas och 
räddas av staten eftersom finanssystemet inte fungerar om en stor 
bank havererar. 

I Sverige förstatligas i princip delar av banksystemet vart tionde 
år (senast Swedbank och SEB). Sedan återförs det fort till privat 
ägo. Det är inte förstatligande som systemet är emot. Tvärtom 

måste bankerna ha den säkerheten för att kunna fortsätta 
spekulera.

Men efter varje kris är det kunderna som får betala genom 
enorma räntegap och högre avgifter.

BaNkviNsterNa i år motsvarar stora delar av det svenska 
trygghetssystemet. Medborgarna betalar in övervinster till 
banker istället för att de används gemensamt till trygghet, 

utbildning eller investering. Du betalar mer ”skatt” 
till din bank än till landets skolor.

Vinsterna kommer från att ingen bank tving-
as minska sin vinstmarginal, det finns knappt 
anledning att byta bank eftersom villkoren är 
nästan desamma överallt. Och de små alter-
nativa bankerna är alldeles för nöjda med att 
vara små och alternativa.

Det är inget fel med att människor sparar 
och att andra får låna. Det är inget fel med 
att pengar flyttas från de som har till de som 

inte har i ett samhälle. Att pengarna används 
till att skapa jobb, bygga hus eller utveckla nya 

idéer.
Det som är fel är att en liten elit tjänar 104 

miljarder kronor på att ha fått makten över denna 
service och sedan lagt till en onödig och förstö-
rande spekulation ovanpå.

Det är sjukt att du varje dag måste ställa dig 
frågan varför du tvingas ge dina pengar och den 
makt de ger, till några som inte vill dig väl.

En bank ska bara vara en service och inte en 
fästing på din ekonomi.

Politikens jobb är att öka din makt, inte rädda 
deras.

Fegt, Bolund.
Fegt.

Johan EhrEnbErg

Därför får bankägarna 
dina pengar

Rätt granska hatare 
på Flashback
n Ja, nu flyger de vilt, refe-
renserna till Orwell och ett 
samhälle där konsensus styr 
vilka åsikter som ska få dryftas. 
Bakgrunden är att Aftonbladet 
– med hjälp av Researchgrup-
pen – granskar Flashback, det 
gigantiska diskussionsforum 
där anonyma utbyter tankar 
om allt från renässansen till hur 
du kokar ditt eget metaamfe-
tamin. 

Aftonbladet väljer att gran-
ska vad som egentligen sägs där, 
speciellt då i skärningspunkten 
mellan stötande åsikter – ra-
sism, hets, förtal – och personer 
som har ett offentligt uppdrag. 
Det handlar alltså inte om 
någon generell skampåle där 
alla som utnyttjat möjligheten 
att tycka anonymt kommer 
att hängas ut till allmänhetens 
beskådan. 

Samtidigt är det en balans-
gång. Hittills har Aftonbladet 
inte fallit av. De namnpublice-
ringar som gjorts är försvar-
bara. Och samtidigt belyser 
tidningen exakt hur hatisk 
jargong som odlats i Flashbacks 
långa trådar. Bra journalistik, 
kort sagt. Som säger något 
viktigt om samtiden.

Dagens eTC

”Aftonbladet  
säger att det 

måste finnas en 
gräns för yttran-
defriheten och 

angriper Charlie 
Hebdo. Exakt som 
islamisterna som 
attackerar Charlie 

Hebdo.”
Alexander Bard (@Bardissimo) gör en 
liknelse som genast tilldelar honom 
priset för Årets dummaste tweet. Det 
är även första – och sista – gången vi 

citerar honom här på ledarsidan. 

47
… procent har de svenska fastighets-
aktierna stigit sedan oktober. Värsta 
uppgången någonsin. Fast det är 
samma hus det handlar om. Absurt 
nog kallas detta att säkerheterna 
växer. Känns osäkert.
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”En bank ska inte få gå med vinst, den 
ska skydda spararnas insatta pengar och  

betala sin administration.”
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Torsdag 12 februari 2015

Lägg skulden där den hör hemma
sexköpslagen Det är en farlig 
väg att gå när RFSU ifråga-
sätter sexköpslagen, skriver 
Hanna Cederin på Ung 
vänster. Snarare bör krimi-
nalisering även gälla sexköp 
utomlands. Så bygger vi ett 
feministiskt samhälle fritt 
från prostitution.

Den svenska sexköpslagen ut-
går från en förståelse för köns-
maktsordningens konsekvenser, 
och är unik i sitt slag genom att 
den lägger skulden där den hör 
hemma – på de som köper sex. 
Lagen är ett verktyg som visat 
sig minska prostitutionen och 
borde stärkas genom utvidg-
ning, inte ifrågasättas. 

I debatten som pågått den 
senaste veckan har RFSU 
ifrågasatt den svenska lagstift-
ningen grundligt och krävt en 
översyn. Det är en farlig väg 
att gå i en tid när rätten till 
den egna kroppen är under 
attack från politiska krafter i 

Europa, vars röster höjs också 
i vårt land. Tvärtemot vad som 
antyds i debatten finns det 
inget motsatsförhållande mel-
lan kriminalisering av sexköp 
och samhällets insatser för att 
hjälpa de som befinner sig i 
prostitution. I länder där det är 
lagligt att köpa sex är varken 
prostitutionen eller otrygghe-
ten mindre.

FRågan HaR aktualiserats med 
anledning av RFSU:s kongress 
i juni, till vilken man beställt en 
rapport från Malmö högskola. 
Det rör sig om en sammanställ-
ning av tidigare forskning på 
området som visar att svenskar 
blivit mer negativa till sexköp 
samt att andelen sexköpare har 
minskat sedan lagen infördes. I 
allmänhet konstateras att det är 
svårt att dra slutsatser eftersom 
forskningen inte varit tillräck-
ligt omfattande under de 16 
år som lagen gällt. Rapporten 
gäller också enbart studier som 
tittat på svensk lagstiftning, och 

inga jämförelser görs med län-
der som har annan lagstiftning. 
RFSU lyfter fram att problem 
med otrygghet och stigmatise-
ring mot de som befinner sig i 
prostitution visar sig i rappor-
ten, och ska ha ökat enligt vissa 
studier. Men ingen forskning 
ger belägg för att lagstiftningen 
i sig skapat dessa problem. Att 
RFSU då väljer att tolka lagen 
som ett hinder för stöd och hjälp 
till de kvinnor som befinner 
sig i prostitution är en märklig 
slutsats.

StigmatiSeRingen av de som 
befinner sig i prostitution är en 
viktig mekanism i hur mäns våld 
mot kvinnor legitimeras. För att 
män ska kunna ta sig rätten att 
köpa kvinnors kroppar krävs att 
de nedvärderas och avhumani-
seras. Denna logik känns igen 
från hur unga tjejer med rykte 
om att vara sexuellt erfarna 
behandlas och hur den som 
fallit offer för våldtäkt bemöts. 
Skulden för övergrepp och 

kränkningar läggs på offret som 
anses vara ”lösaktig”, ”smutsig” 
och ”ber om det”. 

Svaret är att flytta skul-
den från offret till förövaren 
– sexköparen i fallet med 
prostitution. Den svenska 
sexköpslagen infördes bland 
annat därför och är ett omistligt 
verktyg i att åstadkomma det, 
men enbart lagstiftning är långt 
ifrån tillräckligt. Bemötandet 
från instanser som möter dessa 
kvinnor är många gånger dåligt. 
Det behövs ökad kunskap och 
särskild kompetens hos myndig-
heter och sjukvård för att kunna 
ge stöd och möjlighet att lämna 
prostitutionen.

att köpa en annan männis-
kas kropp ska självklart vara 
kriminellt i ett samhälle som vill 
bekämpa könsmaktsordningen. 
Faktum kvarstår – om inte män 
köpte sex så skulle det inte 
finnas prostitution. Utgångs-
punkten borde vara hur vi kan 
minska efterfrågan och hur de 

som befinner sig i prostitution 
kan skyddas, inte om det ska 
vara kriminellt att köpa en an-
nan människas kropp. 

Idag sker 80 procent av 
svenska mäns sexköp i utlan-
det. Kriminalisering av sexköp 
utomlands är nästa steg i en 
sexköpslagstiftning som lägger 
skulden där den hör hemma 
– hos köparen. 
Så bygger vi ett 
feministiskt sam-
hälle fritt från 
prostitution.
Hanna Cederin

Förbundssekrete-
rare Ung vänster

I länder där det 
är lagligt att köpa 

sex är varken 
prostitutionen 

eller otryggheten 
mindre.
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”Idag sker 80 procent av svenska mäns 
sexköp i utlandet. Kriminalisering av 
sexköp utomlands är nästa steg i en sex-
köpslagstiftning som lägger skulden där 
den hör hemma – hos köparen”, skriver 
Ung Vänsters Hanna Cederin.
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Mest läst 
på etc.se

Citatet:
”Det går  

givetvis inte  
att lägga ner 

Bromma  
abrupt men  
på sikt skulle  
det gynna  

Sverige om det 
satsades på  
Arlanda och 
flygtrafiken  

flyttades över 
dit i stället.”

Rickard Gustafson, vd för SAS,  
till Dagens Nyheter.

1. Tack för allt,  
Komvux-Gunilla
Eigil Söderin, nyhetschef, om vär-
det av möjlighet till vuxenutbildning

2. ”Jag känner att jag orkar mer”
Nyhet, anställda i Göteborg 
utvärderar första veckan med sex 
timmars arbetsdag

3. 4 000 demonstrerade  
mot Pegida i Malmö
Nyhet, Dagens ETC rapporterade 
på plats

4. Välfärdsjättarna  
gör rekordvinster
Granskning

5. Breivik-fans och nazister 
bakom svenska Pegida
Granskning

80 000
… personer ska amerikanska butiks-
kedjan Home Depot anställa inför 
våren. De senaste tre månaderna har 
en miljon nya jobb skapats i USA.

Vem kan vara 
emot mindre 
växthusgaser?

Torsdag 12 februari 2015

miljö Sänk skatter men 
gör det dyrare att förbruka 
råvaror. Grön skatteväxling, 
enligt Anders Wijkman. 
Som tycker att hans kritiker 
bemöter honom osakligt.

Jens Holm har läst intervjun med 
mig i Svenska Dagbladet (9/2) 
om skattefrågor som ”fan läser 
bibeln”. Avsikten är inte att öka 
köpkraften ”så att folk kan åka 
mer till Thailand”. Avsikten är 
istället att minska kostnaderna 
för att anställa folk – de totala 
skatterna på arbete är absurda 
idag – och att samtidigt göra det 
dyrare att använda naturens re-
surser. Vi har gott om människor 
som behöver meningsfulla jobb. 
Vi har samtidigt ont om natur.

Sverige ligger idag i topp i 
EU när det gäller skatten på 
arbete som andel av de to-
tala skatteintäkterna. Vi ligger 
samtidigt i botten vad gäller 
miljöskatter. 

Den höGA SkAtten på arbete gör 
att många företag gör allt vad 
de kan för att inte anställa folk. 
Alternativt ”outsourcar” man 
verksamheten till låglöneländer. 

Digitaliseringen av ekonomin 
kommer att skärpa situationen 
på arbetsmarknaden än mera, 
inte minst för unga människor. 
Robotisering och automati-
sering kommer att eliminera 
tusentals arbetstillfällen inom i 
stort sett alla branscher. 

Genom en skatteväxling i 
flera steg minskar kostnaderna 
att anställa och vinsterna att låta 
robotar ersätta människor mins-
kar. På sikt måste naturligtvis 
andra åtgärder övervägas – som 
kortning av arbetstiden, ökade 
möjligheter att komplettera sin 
kompetens, garantilön m.m. Men 
i dagsläget framstår en skat-
teväxling som alltigenom vettig. 
Jobben blir flera. Som en bonus-
effekt minskar också belastning-
en på miljön och klimatet. 

När råvaror blir dyrare 
gynnas återvinning och återan-
vändning. Genom förändrade 
affärsmodeller – som att hyra 
ut tjänster istället för att sälja 
prylar – gynnas därtill längre 
livslängd på produkterna. 
Summa summarum: flera jobb 
och lägre växthusgaser. Vem 
kan vara emot detta?

Anders WijkmAn
Ordförande Miljömålsberedningen 

arbete. Genom en skatteväxling i flera steg minskar kostnaderna att anställa och vinsterna att låta 
robotar ersätta människor minskar, skriver Anders Wijkman. 

SATIR
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sexköpslagen Sveriges stoltaste 
exportprodukt eller något som gör 
sårbara kvinnor än mer utsatta. 
   Debatten om sexköpslagen går 
just nu het – och har sina rötter 
långt tillbaka i tiden. 
   Det här är den första delen av två 
där Dagens ETC:s Maria Sveland 
samlat röster från både de som 
förespråkar lagen och dess kritiker. 

Få lagar har varit så omstridda och om-
diskuterade som sexköpslagen. För några 
år sedan kom en statlig utredning om 
lagen som då varit i bruk i tio år, ”Förbud 
mot köp av sexuell tjänst. En utvärd-
ering 1999-2008” (SOU 2010:49). Syftet 
var att undersöka hur lagen fungerade 
i praktiken samt att se vilka effekter 
kriminaliseringen haft på prostitutionen 
och människohandeln. Justitiekanslern 
Anna Skarhed var regeringens särskilda 
utredare och berättar att de kom fram 
till att sexköpslagen haft en normerande 
effekt och att den även fungerade som 

ett viktigt instrument för att bekämpa 
prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål. Man kunde också 
konstatera att prostitutionen, till skillnad 
från i jämförbara länder som Norge och 
Danmark, inte ökat. 

Förra veckan kom RFSU med rap-
porten/kunskapsöversikten ”Förbud 
mot köp av sexuell tjänst i Sverige – av-
sedda effekter och oavsedda konsekven-
ser”, skriven av Charlotta Holmström. 
Enligt RFSU visar rapporten bland 
annat att det sociala stigmat mot prosti-
tuerade ökat, att situationen för prosti-
tuerade blivit mer osäker och att det kan 
ifrågasättas om prostitutionen verkligen 
minskat i och med sexköpslagens infö-
rande. Återigen blossade debatten kring 
sexköpslagens vara eller inte vara upp. 
Men flera av dem som jobbat med pro-
stitutionsfrågan är kritiska mot RFSU:s 
tolkning av kunskapsöversikten. En av 
dem är Anna Skarhed som menar att det 
är avgörande vem du frågar.

– Charlotta Holmströms rapport är 
en redovisning av utvald forskning. Om 

man läser rapporten så ser man tydligt 
att den inte alls sågar sexköpslagen, det 
är RFSU som sågar lagen. Det finns 
inget som visar att den sociala stigmati-
seringen av prostituerade ökat eller att 
prostituerades utsatthet ökat på grund 
av sexköpslagen. Det har alltid varit 
livsfarligt att befinna sig i prostitution 
men det har ingenting med sexköpslagen 
att göra, säger Anna Skarhed. 

”Ideologiska glasögon”
Även Sven-Axel Månsson, professor i 
socialt arbete vid Malmö Högskola, som 
forskat inom områdena kön, sexualitet 
och socialt arbete är kritisk mot RFSU:s 
slutsatser.

– Jag har stort förtroende för Char-
lotta Holmström och hennes forskning 
men RFSU har uppenbarligen läst 
rapporten med politiska och ideologiska 
glasögon. Eller för att uttrycka det med 
andra ord: de har läst rapporten som 
fan läser bibeln. Det finns inget stöd i 
rapporten för de uttalanden som de gör. 
Det är bisarrt att som RFSU påstå att 

stigmat har ökat mot de prostituerade 
i och med lagens införande. Det finns 
inget som helst underlag för det. Vi som 
forskat kring prostitutionen har alltid 
lyft fram stigmat mot den prostituerade 
genom historien, att det alltid varit den 
prostituerade som fått stå vid skampå-
len. Men det har knappast blivit värre 

SEXKÖPSLAGEN

KritiK mot rFSU eFter UtSpel om SexKöpSlagen

DagenS etC FortSätter 
granSKa SexKöpSlagen

I morgon: 

Vad säger sexköpslagens kritiker?
Maria Sveland intervjuar RFSU och  
sexarbetare som vill avskaffa lagen.

Dessutom: Hur ser världen på svensk  
lagstiftning? Kartläggning av opinionen i Europa.

”Det är bisarrt att som RFSU påstå att 
stigmat har ökat mot de prostituerade.”
 Sven-Axel Månsson

”Jag blir hela 
tiden förvånad 

över den  
osakliga kritik 
mot lagen som 

kommer.
Anna Skarhed
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genom sexköpslagens införande vars 
själva syfte var att för första gången i his-
torien vända på kuttingen. Det här är en 
tankevolt som RFSU gör som visar att 
de redan i förväg bestämt sig för vad den 
beställda rapporten ska komma fram till. 

Så den kritik som RFSU riktar gentemot den 
statliga utvärderingen från 2010 som de me-
nar inte var gjord tillräckligt förutsättnings-
lös, kan man rikta tillbaka mot dem? 
– Ja, RFSU har ända sedan lagen 

tillkom varit skeptiska, så just det här be-
ställningsarbetet har skett med specifika 
förtecken för att man vill ha argument 
kring en viss ståndpunkt, säger Sven-
Axel Månsson. 

Att regeringens utvärdering inte var 
tillräckligt förutsättningslös håller inte 
Anna Skarhed med om. 

– Även om det i direktiven förutsat-
tes att vi skulle ha kvar sexköpslagen så 
var det självklart att utredningen skulle 
redovisa om lagen hade fått negativa 
konsekvenser. Syftet var bl.a. just att un-
dersöka om de farhågor som uttalades 
när lagen infördes hade besannats. Och 

hade vi kommit fram till att lagen haft 
negativa konsekvenser hade det såklart 
redovisats och lett till en diskussion och 
omprövning. 

En annan kritik som RFSU framför 
är att de sociala stödinsatserna till män-
niskor som befinner sig i prostitution 
inte är tillräckligt bra. 

– Det verkar inte som om RFSU 
har läst på ordentligt säger Sven-Axel 
Månsson och fortsätter: 

– Kvinnofridspropositionen som ju 
var själva förarbetet till lagstiftningen 
framhävde att de sociala insatserna är 
primära och att lagstiftningen skulle 
fungera som ett komplement till de so-
ciala insatserna. Detta är själva kärnan 
i svensk prostitutionspolitik och det 
framgår tydligt i rapporten också. Men 
RFSU verkar inte ha förstått detta utan 
sätter det ena mot det andra och syr 
ihop en egen version av verkligheten 
där de läst Charlotta Holmströms rap-
port väldigt selektivt och virrigt.

– Jag blir hela tiden förvånad men 
samtidigt upprörd över den osakliga 

kritik mot lagen som gång på gång åter-
kommer, säger Anna Skarhed.

 Som ”klimatskeptiker”
Jenny Westerstrand är forskare vid Upp-
sala universitet och har forskat 
om mäns våld mot kvinnor samt 
om prostitution och männis-
kohandel i internationell rätt. 
Hon menar att man måste 
betrakta de som kritiserar 
sexköpslagen som en slags 
version av klimatskep-
tiker.

– Det spelar 
ingen roll hur 
övertygande 
den svenska 
prostitutions-
politiken 
visar sig vara i 
jämförelse med 
försöken att legalise-
ra den, eller hur många 
rapporter som stödjer 
det, de som är skeptiska 

kommer bara använda en ny verklighets-
beskrivning. Deras fantasifullhet kommer 
inte känna några gränser.

– Jämför till exempel med lagen om 
diskriminering som är till för att skydda 
utsatta grupper. Föreställ dig att det 

kom en rapport om antiziganism som 
visade att hatbrotten mot romer ökar. 
Ingen skulle få för sig att ifrågasätta 
lagen om diskriminering då, men 
med sexköpslagen så är det precis vad 

som händer. Vi lever i en rutten 
värld, självklart finns det både 

stigmatisering och utsatthet 
bland de personer som 

befinner sig i prostitu-
tion men det har inte 
med lagen att göra.

Maria Sveland

SEXKÖPSLAGEN

KritiK mot rFSU eFter UtSpel om SexKöpSlagen

”RFSU läser 
rapporten 

som fan 
läser bibeln”

Nästa 
sida:

”Varför 
frågar de 

inte oss?”
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sexköpslagen Nätverket Pris, 
Prostituerades Revansch i 
Samhället, är skarpt kritiska 
mot RFSU:s rapport. 
   – Jag tycker det är märk-
ligt att RFSU inte hört av sig 
till oss och frågat om våra 
erfarenheter, säger Linda 
som är i trettioårsåldern och 
medlem.  
 

Hon beskriver Pris som den 
enda organisationen i Sve-
rige där endast de som haft 
erfarenhet av sexbranschen får 
vara medlemmar. Bordell- och 
stripklubbsägare, sexköpare och 
hallickar är däremot portför-
bjudna.

– Sexköpslagen är bra och 
viktig. I och med att lagen finns 
så är chansen större att man 
vågar gå till polisen om man blir 
utsatt för våldtäkt, misshandel 
eller annat då en kund inte 
respekterat vår överenskom-
melse. Det känns också som en 

trygghet att han som köper mig 
vet att det han gör är olagligt, 
säger Linda. 

Julia, en annan medlem i 
Pris, skriver i ett mejl angående 
RFSU:s kunskapsöversikt:

”Idag möter vi en diskurs 
som tenderar att banalisera 
prostitution som ’sexarbete’, 
och som tenderar att dölja  
de negativa konsekvenserna 
för de personer som utövar 
den. Denna diskurs tas emot 
med entusiasm inom media, till 
priset av att förneka lidandet 
och rätten att uttrycka sig 
bland de som drabbats av olika 
former av traumarelaterat 
lidande efter en tid inom pro-
stitution.”

Goda erfarenheter av hjälp 
Lisen Lindström jobbar som 
samtalsbehandlare på Mika- 
mottagningen, före detta  
Prostitutioncentrum. Hon 
tillbakavisar kritiken att de 
sociala stödinsatserna skulle 
vara villkorade och därmed 

avskräcka människor som 
behöver hjälp.

–Vi har så kallad låg trös-
kel, du kan komma hit oavsett 
om du vill sluta sälja sex eller 
om du just börjat och inte har 
någon tanke på att sluta. Du får 
till och med komma hit påver-
kad.

Hon menar att RFSU:s på-
stående att den sociala stigma-
tiseringen av människor som 
säljer sex ökat inte stämmer.

– Stigmatiseringen av 
människor som befinner sig i 
prostitution har ju alltid varit ett 
dilemma och har ingenting med 
lagens införande att göra. Det 
här de kommer dragande med 
nu är ju gammal skåpmat och 
låter i mina öron som en falsk 
omsorg om de som prostituerar 
sig.

Pris-medlemmen Linda be-
rättar att hon har väldigt goda 
erfarenheter av möten med 
hjälpinsatser.

– Om inte Mika-mottag-
ningen i Göteborg hade funnits 

hade inte jag funnits. De har 
hjälpt mig på så många olika 
sätt. De har varit ett stöd när jag 
vittnade i en koppleri rättegång, 
följt med till gynekologen när 
jag blivit utsatt för grejer, följt 
med och följt upp när jag varit 
på behandlingshem, suttit med 
mig som stöd vid polisförhör. 
De har aldrig varit dömande en 
enda gång. 

Välordnade liv
Även de socialarbetare som 
jobbar med sexköpare och som 
Dagens ETC pratat med tycker 
att sexköpslagen är bra. Johan 
Christiansson är socionom och 
jobbar med Kast-projektet, 
Köpare Av Sexuella Tjänster. 
Han berättar att männen som 
köper sex oftast är mellan 
35–55 med såväl familj som 
välordnade liv.

– De flesta av dem jag möter 
har ångest och är väl medvetna 
om vad de gjort. Samtidigt vill 
de helst inte se att de prostitu-
erade far illa. Man vill vara en 

schyst person samtidigt som 
handlingen i sig är genomgå-
ende egoistisk, säger Johan 
Christiansson.

– I början känner de ofta 
stark ånger över vad de har 
gjort och funderar över vad de 
ska säga till sin familj. De kan 
skylla på olika saker, alltifrån 
att de inte får sex hemma, att 
de känner sig ensamma, att de 
söker en kick eller så påstår 
de att de bara råkade hamna 
i en situation. De flesta påstår 
också att det är första gången 
de köper sex, men det får man 
ta med en stor nypa salt. En stor 
del av samtalsbehandlingen går 
ut på att komma förbi försvaren 
och få dem att inse sitt ansvar 
och stå för handlingarna. En 
annan del av samtalet handlar 
om att medvetandegöra dem 
om vilken typ av verksamhet 
man understödjer, organiserad 
brottslighet och människohan-
del.

Maria Sveland
maria.sveland@etc.se

Prostituerades Revansch i Samhället försvarar sexköpslagen

”Varför frågar de inte oss?”

Mikamottagningen 
• Finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och vänder sig till dig som ...
... fått ersättning för sex 
... och/eller skadar dig med sex
... utsatts för människohandel för sexuella ändamål
E-post: mikamottagningen.sof@stockholm.se

KAST-projektet 
• Vänder sig till den som köper sexuella tjänster och/eller tycker sig ha 
problem med porrsurfning eller liknande. De kan erbjuda rådgivning, stöd-
samtal eller bearbetande samtal. Alla är välkomna, oavsett kön eller sexuell 
identitet.
E-post: KASTMAIL.sof@stockholm.se
Tel: 020 – 220 440

FAKTA

”Det känns som en trygghet  
att han som köper mig vet  
att det han gör är olagligt.”
             Linda
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Hej då  
fattigdom!

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

Läs mer på fairtrade.se

VÄLJ FAIRTRADE-MÄRKTA BLOMMOR PÅ ALLA 
HJÄRTANS DAG. #DUBBELOMTANKE

Christine Adhiambo, rosodlare, Kenya



10 INRIKES Torsdag 12 februari 2015

droger Flera djupt engage-
rade piratpartister har sålt 
lagliga droger via internet. 
Det avslöjade SVT:s Uppdrag 
granskning igår. Preparaten 
ska ha lett till flera dödsfall. 
   – Det låter förkastligt 
och det är någonting som vi 
tar avstånd från på djupet, 
säger Piratpartiets ungdoms-
förbunds ordförande Gustav 
Nipe till Uppdrag gransk-
ning.
En av de mest etablerade 
nätbutikerna vad gäller för
säljning av lagliga droger är 
Hemulen, som bland annat har 
haft reklambanners på forumet 
Flashback. Bakom sidan ligger 
tre piratpartister, varav två har 
varit djupt engagerade i partiet. 
Det avslöjade SVT:s Uppdrag 
granskning igår.

– Jag har väl anat att det har 
funnits människor som kanske 

har varit inblandade i den typen 
av verksamhet. Det är folk i söd
ra Sverige som jag har hört, men 
det som jag hört har bara kom
mit ryktesvägen, säger den före 
detta partiledaren Anna Troberg 
till programmets reportrar.

Packade drogerna
Polisen öppnade ögonen för 
verksamheten efter att 15 
personer dött då de tagit droger 
som kommit från bland annat 
Hemulen. Grundare av nät
butiken är en person vid namn 
Adrian Kristiansson – han har 

dock bara haft en nedtonad roll 
i Piratpartiet. Två ytterligare 
personer, som varit kompan
joner till Kristiansson i drog
försäljningen, har dock haft ett 
betydligt djupare engagemang. 
En av dem, som enligt Uppdrag 
granskning har hjälpt till att 
packa varor, har suttit i Pirat

partiets rättspolitiska utskott. 
Den andre, som hjälpt till med 
distribution, har stått på partiets 
riksdagslista. De två medhjäl
parna är dock inte längre aktiva 
inom försäljningsverksamheten 
idag, utan Adrian Kristiansson 
driver ensam verksamheten 
vidare. Till Uppdrag granskning 
säger Piratpartiets ungdoms
förbunds ordförande att han tar 
avstånd från verksamheten som 
partimedlemmarna sysslat med.

– Det låter förkastligt och det 
är någonting som vi tar avstånd 
från på djupet, säger han till 
programmets reportrar.

Efter avslöjandet har de två 
personerna som agerat packare 
och distributör på Hemulen fått 
lämna sina uppdrag i Piratpar
tiet med omedelbar verkan. 
Adrian Kristiansson har sökts 
av Uppdrag granskning utan 
framgång, och hemsidan Hemu
len är nu nedsläckt.

Sam Linderoth

• Enligt Uppdrag granskning har 
Hemulen skickat omkring 400 
paket med lagliga droger varje 
dag, när affärerna gått som bäst. 
Något som ska ha inneburit vinster 
på omkring två miljoner kronor 
varje månad. Kemikalierna som 
sålts har beställts in från England 
och packats om i Sverige. 

FAKTA

”Det låter förkast-
ligt och det är 
någonting som  
vi tar avstånd 
från på djupet.

Gustav Nipe till 
Uppdrag granskning

Piratpartister sålde 
narkotika på nätet
Bakom försäljning av lagliga droger som dödat 15

tar avstånd. ”Det låter förkastligt och det är någonting som vi tar avstånd från på djupet”, säger Piratpartiets ungdomsförbunds  
ordförande Gustav Nipe till Uppdrag granskning om avslöjandet att piratpartister varit inblandade i försäljning av lagliga droger. 
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Acko Ankarberg  
vill bli ny KD-ledare
n Igår meddelande Acko 
Ankarberg att hon kandiderar 
till partiledarposten för Krist
demokraterna. För Expressen 
förklarar hon sitt beslut.

– Jag har lång erfarenhet av 
politiskt arbete och Kristdemo
kraterna, och har också erfa
renhet av att vara i en ledande 
position. Och jag känner att jag 
är redo att kandidera till parti
ledarskapet. Jag tror att jag kan 
medverka till att göra ett omtag 
för partiet, säger hon.

Acko Ankarberg har varit 
aktiv i partiet i över 20 år, och 
sedan 2010 är hon partisekrete
rare. Valet av en ny partiledare 
för Kristdemokraterna kommer 
att ske vid en extra kongress den 
25 april.

Researchgruppens 
webbplats hackad
n I tisdags kväll förklarade 
hackargruppen Caps lock crew 
att man tänkte stänga ner Re
searchgruppens webbplats ge
nom en överbelastningsattack. 
Minuter senare var sidan nere. 
Attacken ska vara ett svar på 
Researchgruppens kartläggande 
och avslöjande av näthatare på 
Flashback, ett arbete som gjorts 
tillsammans med Aftonbladet. 
I en forumtråd på Flashback 
påstår sig en användare som är 
talesperson för gruppen att man 
förutom att sänka sidan också 
har tillgång till Researchgrup
pens privata mejlkonton. Några 
faktiska bevis på att så är fallet 
finns dock inte i denna stund.

”Mångfald 
och valfrihet 
är värdefullt 
och viktigt. 
Men regle-

ringen av väl-
färdssektorn 
måste utfor-

mas så att 
den främjar 
kompetenta 
och långsik-
tiga aktörer.”  

Det skriver Christina Eriksson 
Stephanson, regeringens särskilda 
utredare vad gäller ägarprövning vid 

offentligt finansierad välfärd, i en 
artikel på SvD Brännpunkt.



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  
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NATALIA PROJECT UTRUSTAR MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE MED ÖVERFALLSLARM. NÄR LARMET AKTIVERAS SKICKAS EN 

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

ANVÄNDER EN LARMTEKNIK SOM TILLHANDAHÅLLS AV PFO TECHNOLOGIES. 

CIVIL RIGHTS DEFENDERS ÄR EN OBEROENDE EXPERTORGANISATION SOM BILDADES I STOCKHOLM 

1982 MED SYFTE ATT FÖRSVARA MÄNNISKORS MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER OCH 

ATT STÄRKA UTSATTA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE. WWW.NATALIAPROJECT.ORG

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

Dagens ETC_CRD_252x372.indd   1 2014-01-09   10:34
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flyg Jordens befolkning reser 
som aldrig förr. 2014 blev 
femte året i rad då turismen 
ökade. 2015 måste bli året 
då trenden vänds. 
   – Vi kan inte flyga i all 
evighet, säger Daniel Jo-
hansson, docent i miljö och 
energi vid Chalmers univer-
sitet.

Flygtrafikens utsläpp måste 
minska med tre procent per år 
efter 2015 för att världen ska 
klara tvågradersmålet. Det 
visade beräkningar som klimat- 
och turistforskaren Stefan 
Gössling tillsammans med två 
kollegor vid Linnéuniversitetet 

gjorde redan 2009. I dagsläget 
ser det inte så ljust ut.

– Flygandet ökar ju snabbt 
och bränsleåtgången ökar med 
ett par procent per år. Man kan-
ske kan fortsätta att flyga men 
då krävs det att man förändrar 
bränslet. Det går inte att fortsätta 
att använda fossila bränslen, 
säger Daniel Johansson.

Huvudproblemet med flyget 
är, precis som med bilismen, 
koldioxidutsläppen. Men flyget 
har visat sig vara ännu farligare 
ur klimatsynpunkt eftersom det 
påverkar molnen och i förläng-
ningen också uppvärmningen av 
jorden på det sättet.

– Det stora problemet med 
flyget är att man har en möj-

lighet att transportera sig så 
pass långt. Ur klimatsynpunkt 
fungerar det så att när man 
kan ta sig långt och kan flyga 
över hela världen på kort tid 
så kommer det leda till mycket 
koldioxidutsläpp, säger Daniel 
Johansson.

Utvecklingen oroar experter
Fyra av de tio mest trafikerade 
flygplatserna ligger i USA. På 
topp 30-listan är tolv flygplatser 
amerikanska. Men var flygning-
arna sker spelar ingen roll för 
världens fortsatta överlevnad.

– Nej, det spelar ingen större 
roll. Koldioxid sprids snabbt 
i atmosfären så det blir inga 
större regionala skillnader. De 

enda gångerna vi i norra Europa 
kan se hur koldioxidutsläppen 
minskar är på sommaren för 
att vi har fler växter som tar 
upp koldioxid då, säger klima-
tologen Sverker Hellström på 
SMHI.

Hur ser du på utvecklingen?
– Mest oroad är jag över två-

gradersmålet som ska hållas till 
slutet av det här århundradet. 
Vi har kommit överens om att 
genomsnittstemperaturen inte 
får öka mer än två grader sedan 
industrialiseringen. Vi är nästan 
uppe vid en grad nu, 0,8 har det 
ökat sedan den förindustriella 
tiden så nu är det bara lite drygt 
en grad kvar. Om vi kommer 
klara av att hålla målet beror 

på vad som händer nu inom de 
närmaste årtiondena. Det måste 

Forskningsrapport fastslår: Det ökade resandet är ohållbart •    ”Våra mönster måste ändras inom en relativt snar framtid”

”Det stora proble-
met med flyget 
är att man har 
en möjlighet att 
transportera sig 
så pass långt.

Daniel Johansson

Flyget måste minska om vi vill rädda klimatet

TurisTresandeT är eTT miljöhoT. vad skulle krävas för dig för aTT välja borT flygeT?

Sven Stenberg, Malmö
– Man får börja tänka om. Resa i Europa 
med tåg eller buss i stället om man ska 
turista. Det är en fråga om inställning till 
sitt resande. 

Chahaya Tolegård och Emma Bartel, Malmö
Emma: Det är svårt att säga, men problemet är att det 
är så dyrt med tåg. Jag tar till och med flyget ibland när 
jag ska till Stockholm för att det är billigare.
Chahaya: Man väljer ofta det billigaste alternativet och 
det är oftast flyget. Som student måste man välja det.

Jeanette Kristiansson och Hanne Andersson, Malmö
Hanne: Vi flyger inte så mycket från första början, men visst 
försöker man tänka på andra alternativ när man ska resa.
Jeanette: Det är svårt att bryta ett invant mönster. Och när 
det kommer till längre resor finns det ju inget riktigt alterna-
tiv till flyget heller. Då får man avstå helt i stället.
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Forskningsrapport fastslår: Det ökade resandet är ohållbart •    ”Våra mönster måste ändras inom en relativt snar framtid”
ändras mönster inom en relativt 
snar framtid.

Område stort som Västeuropa
Flygbolagen förbereder sig på 
olika sätt inför en eventuell 
begränsning i flygtrafiken i 
framtiden, enligt Stefan Göss-
lings rapport. Ett sätt att fort-
sätta expandera är att gå över till 
biobaserade bränslen. Gössling 
med kollegor ger inte mycket för 
den lösningen. Redan 2009 skulle 
det behövas ett område dubbelt 
så stort som Sverige för att kunna 
odla biogasmaterial nog att täcka 
trafiken. Med den förväntade 
trafiken 2020 skulle man, enligt 
rapporten, behöva ett område 
lika stort som Västeuropa. 

– Det kom-
mer inte bara 
räcka med att 
hitta ett nytt 
bränsle. Natur-
ligtvis är det ett 
steg i rätt rikt-
ning att gå över 
till exempelvis 
biobaserade 
bränslen, 
men 
någon 
gräns 
finns 
det ju 
ändå för fly-
get. Vi kan inte flyga i all evig-
het, fortsätter Daniel Johansson. 
  Dag Ankersen

FLYGPLATS  RESANDE
Hartsfield-Jackson Atlanta international airport 72 199 400 

Bejing capital international airport 64 004 178
London Heathrow airport 55 687 927
Tokyo Haneda airport 53 809 428
Los Angeles international airport 53 498 032

O’Hare international airport 52 434 527
Dubai international airport 52 422 547

Paris Charles de Gaulle airport 48 482 940
Dallas fort worth international airport 48 209 028
Hong Kong international airport 47 018 000

FAKTA

Flyget måste minska om vi vill rädda klimatet

TurisTresAndeT är eTT miljöhoT. vAd sKulle KrävAs För dig För ATT väljA borT FlygeT?
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NyhetsbildeN
Plats:  Malaysia 

Fotograf: Joshua Paul/AP

Protesterar mot gaydom
n I Malaysia har stora protester startat 
sedan oppositionsledaren Anwar Ibrahim 
dömts till fem års fängelse för sedlighets-
brott. Anwar Ibrahim döms för att ha haft 
sex med en annan man, något som kan ge 
upp till 20 års fängelse i landet. 
   Det är inte första gången som Anwar Ibra-
him döms till fängelse. 1999 dömdes han 
till sex år för korruption och ytterligare nio år 
för sedlighetsbrott, den senare domen revs 
dock upp och han släpptes 2005. Oppo-
sitionen i Malaysia menar att det pågår en 
smutskastningskampanj mot Anwar Ibrahim 
och att han har blivit dömd på felaktiga 
grunder och Human Right Watch kritiserar 
domen.

Falsk sexvideo sPreds
n I juni 2008, strax innan Anwar Ibrahim till-
trädde som oppositionsledare, anklagades 
han för att ha haft sex med sin medarbetare 
Saiful Bukhari Azlan. Rättegången har på-
gått sedan dess och Anwar Ibrahim har hela 
tiden nekat. 2011 spreds en sexvideo med 
två män, varav en påstods vara Ibrahim, 
men som senare visade sig vara manipule-
rad av tre personer med kopplingar till den 
sittande regeringen.  
   Anwar Ibrahim är gift med politikern Wan 
Azizah Wan Ismail och tillsammans har de 
fem barn.

”Det är inte min 
uppgift att attack-

era och fängsla 
människor på 

grund av deras 
sexuella läggning.”
Anwar Ibrahim har uttalat stöd för homo-
sexuella i Malaysia tidigare men motsätter 
sig fortfarande deras rätt att gifta sig.
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Ekonomi

Expert: ”Så gör vi S.20-21

pensionerna rättvisa”
Kina på dekis – slår hårt  
mot svenska gruvor  S.22

Ekonomietta: 
PUFF 1 

S. 20

PUFF 2 
s. 22

HUVUDPUFF:

n Svenska bankerna har aldrig varit 

mäktigare och de utnyttjar sin makt till 

att roffa åt sig allt mer. Vinsterna slog 

rekord under 2014. Det är du som 

betalar för festen, skriver Johan 

Ehrenberg och Sten Ljunggren.
S.20-21

MAKT-
GALNA
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Michael Wolf, vd för Swedbank.
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bank 2014 slog de nya rekord i vin-
ster, räntenetto och avgifter. Stor-
bankerna missbrukar sin makt. Det 
drabbar både dig som individ och 
Sverige som samhälle.

Det finns en gammal teori från avregle-
ringen av Sveriges banker (genomförd 
på 1980-talet) som i korthet handlade om 
att bara bankerna slipper regleringens 
gråa tvångskostym kommer det att leda 
till bättre ekonomi för svenska folket. 
Avreglering ska ge bättre konkurrens 
och därmed läge kostnader för kun-
derna.

Får samhället dessutom låg inflation 
ska lån och investeringar bli billigare, 
bankerna få slåss om kundernas gunst 
och mer pengar ska användas till det de 
är till för, inte låsas in i bankvalv utan 
användas i ekonomin.

Nu, ungefär 30 år efter avregleringen 
och efter tre stora finanskrascher, borde 
årets resultat från de fyra stora bankerna 
leda till en svidande politisk debatt.

Aldrig har så få, fått ta så mycket och 
gett så lite tillbaka som 2014.

Bankernas rekordvinster beror nämli-
gen på ett system som tappat all sans.

187 miljarder på räntor och avgifter
Banker lever på att skapa lån och där-
med få ränta på utlånat kapital. Banker 
ska vara en service i samhället, räntan 
behövs för att betala administration och 

byråkratin runt lån. Men det bör inte 
vara ockerräntor, det betyder i så fall att 
en bank utnyttjar den makt man fått att 
skapa lån och ta in sparares pengar. 

Banker som tar ut för hög ränta, fast 
det inte behövs, är ett problem för den 
övriga ekonomin.

De suger ut andra ekonomiska aktö-
rer som företagare, offentlig sektorn och 
privatpersoner (utan att riskera något 
eftersom banker vid finanskrascherna 
måste räddas av staten). Teoretiskt ska 
det här inte kunna ske då konkurrensen 
mellan banker ska göra att ockerränta 
inte kan uppstå.

Ändå är det precis det som hänt.
Tittar man några år bakåt är 2014 

bankernas jubelår vad gäller avgifter och 
räntor.

De fyra storbankerna gjorde 119,6 
miljarder kronor i räntenetto, alltså över-
skott på räntorna. Bankens egna ränte-
kostnader är då dragna, det är nettot som 
blir kvar som ger denna stora summa. 
Det betyder att svenska folket och 
näringslivet betalade in lika mycket till 
bankerna som vi betalade för utbildning, 
forskning, kultur, religion, miljövård och 
försvar.

Samma år betalade vi dessutom in 
avgifter på kort, konton, inbetalning och 
utbetalning (även när vi sköter det själva 
i vår internetbank) på totalt 67,1 miljar-
der kronor. Det är mer än vi satsar på 
våra gamlas trygghet och på jordbruks-
stöd och landsbygdsstöd.

Att ränteintäkten kan vara så stor för 
bankerna handlar om att de själva betalar 

väldigt lite för de pengar de lånar ut. I och 
med att Riksbankens ränta är noll så är 
bankernas internränta och ersättningen 
till sparare också nära noll. Om du då 
betalar 2 procent på ett lån blir det en 
enorm vinst för banken. Förra året sänkte 
riksbanken sin ränta med en procent 
medan bolånen sjönk i snitt med bara 0,7 
procent, enligt SCB. Bankerna har alltså 
höjt sin vinst på räntorna när de sänkts, 
inte tvärtom som man skulle kunna tro.

Fördubblat vinsterna sedan 2009
Sverige har fyra stora banker. De har 
tillsammans fördubblat sina vinster 
sedan 2009, varje år har vinsten stigit lite 
mer än det föregående och rekordet är 
nu förra årets 104,5 miljarder. I ren vinst 
har bankerna alltså tagit en summa från 
övriga samhället som är större än statens 
satsning på hälsovård, sjukvård socia-
lomsorg, jämställdhet och bistånd. 

Vinstrekordet är fördelat så att 
Nordea får mest medan Wallenbergs 
bank SEB får näst mest.

Det här kan tyckas märkligt i en tid 
där förre finansminister Anders Borg 
(M) ständigt påtalat att bankerna inte 
ska få omvandla de högre krav på säker-
het som bankerna ålagts att skaffa, på 
spararna genom högre räntenetto eller 
högre avgifter.

Men det är ändå just det som skett.
Ibland talar därför politiskt ansvariga 

om att det trots allt är bättre med en 
lönsam bankverksamhet än en som går 
med underskott. Efter dåliga år ska ban-
kerna säkra upp sig och minska riskerna 

för samhället. Men det som händer är 
motsatsen.

Bankvinsterna har fått ägarna att 
genomföra historiska aktieutdelningar.

Aktieutdelningarna är på totalt 57,1 
miljarder, även det ett nytt rekord. Ägar-
nas tillskott motsvarar hela statens kost-
nad för försvar förra året. Eller polis och 
rättsväsende. Eller EU-avgift. Du betalar 
mer direkt till bankernas ägare än till 
våra gemensamma kommunikationer.

Missbrukar sin makt
Att bankernas supervinster fortsätter 
handlar inte om en verksamhet som är 
aktiv och stöder samhällets behov av 
nysatsningar eller utveckling.

Bankerna lever på att vi är tvungna att 
betala dem, det går inte att leva i ett mo-
dernt samhälle utan att tillhöra en bank.

Det finns ingen rim eller reson i dessa 
vinster.

Ingen sans eller vett.
Den produktiva delen av ekonomin 

töms på kraft av de fyra svenska storban-
kerna.

Banker brukar diskuteras när de 
är i kris och hotar skattebetalarna att 
finansiera nya bankstöd. Frågan är om de 
inte hellre borde diskuteras när de lever 
som bäst på en makt de uppenbarligen 
missbrukar.

Johan Ehrenberg
Sten Ljunggren

Källa: Handelsbanken, SEB, Nordea,  
Swedbank, årsredovisningar 2008-2013,  

bokslutskommuniké 2014

ANALYS

Bankerna roffar som aldrig förr
Ehrenberg & Ljunggren: ”Ekonomin töms på kraft av de fyra stora” 

”svenska folket och näringslivet betalade in lika mycket till bankerna som 
vi betalade för utbildning, forskning, kultur, religion, miljövård och försvar.”

2003
0

20

80

40

100

140

180

60

120

160

200

2006 20102004 2007 2011 20132005 20092008 2012 2014

Räntenetto och avgifter för de fyra stora bankerna (mdr kr)

Räntenetto Avgifter

 Michael Wolf, vd för Swedbank.
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Bankerna roffar som aldrig förr

”svenska folket och näringslivet betalade in lika mycket till bankerna som 
vi betalade för utbildning, forskning, kultur, religion, miljövård och försvar.”
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Pensionssystemet är en kvin-
nofälla. Om det berättade 
Dagens ETC förra veckan. Men 
det finns flera förslag på hur 
ojämställdheten ska rättas till. 
Fackförbundet Kommunal listar 
jämställda löner och rätten till 
ett heltidsjobb som de absolut 
viktigaste åtgärderna.

– De flesta av våra medlem-
mar vill jobba heltid men har 
inte den möjligheten, säger 
Anna-Karin Wall, författare till 
rapporten ”Pensionen – en kvin-
nofälla”, som nyligen släpptes.

I dag får den som varit 
hemma med barnen en viss 
kompensation för barnåren i 
pensionskuvertet. Ibland höjs 
röster för att den bör bli större, 
men Anna-Karin Wall tror inte 
att det är rätt väg.

Tidigare pension för slitsamma jobb
– Det är på arbetsmarknaden 
det måste satsas. Vi tror till 
exempel på en tredelad föräld-
raförsäkring, säger hon.

En annan fråga gäller 
pensionsåldern. Den politiska 

diskussionen i dag handlar mest 
om att vi måste jobba längre. 
Men hur rättvist är det att ett 
vårdbiträde med ett tungt fy-
siskt arbete ska jobba lika länge 
som någon med ett stillasittande 
jobb? Inte särskilt, menar Ing-
mar Skoog, professor i psykiatri 
vid Göteborgs universitet. 

– Sjukvårdsbiträden som är 
utslitna när de är 60, samtidigt 
som en professor som jag kan 
jobba till 80 utan att mitt arbete 
påverkas, säger han.

Många som haft långa 
inkomster klarar sig i dag inte 
enbart på sin inkomstgrundade 
pension utan får garantipension 
för att ”täcka upp”. Garanti-
pensionen läggs dock inte bara 
ihop med den inkomstgrundade 
pensionen, utan en viss summa 
räknas i dag av. Om det belop-

pet sänktes skulle den totala 
pensionssumman varje månad 
bli högre. Flera hundra kronor i 
månaden, enligt Håkan Svärd-
man, välfärdsanalytiker på 
Folksam.

– Det är framförallt deltids-
arbetande och de med låga 
inkomster som skulle gynnas av 
förändringen. Man får en extra 
bonus för den arbetsinsats man 
medverkar till. Annars hamnar 
de människorna i en situation 
där de betalar till systemet men 
i slutänden får de garantipensi-
on från skattemedlen, säger han.

Höjd avgift
Anna Hedborg (S) sade förra 
veckan till Dagens ETC att en 
lösning är att höja avgiften till 
pensionssystemet. Det håller 
Svärdman med om.

Finns flera sätt att förändra systemet: ”Kräv att alla avsättningar görs utifrån heltidslön”

Så blir pensionerna mer jämställda

studie Arbetslöshet kan vara 
en bidragande orsak till 
nästan vart femte självmord, 
visar en ny studie publicerad 
i medicinska tidskriften The 
Lancet. 

Studien som publicerades i går 
bygger på självmordsstatistik 
från 63 länder, främst i Nord- 
och Sydamerika samt Europa. 
Forskarna upptäckte att upp 
emot vart femte självmord kan 
kopplas till arbetslöshet och 
att samma mönster går igen i 
stora delar av världen. I siffror 

handlar det 
om runt 45 000 
självmord av 
totalt 230 000 
som registrerats 
i de studerade 
länderna under 
2000-talets 
första tio år. 
Självmorden 

tycks också öka ungefär ett 
halvår innan arbetslösheten 
i ett land ökar. Det förklaras 
med att neddragningstider ofta 
gör att många upplever en ökad 
arbetsbelastning i kombination 
med oro för att förlora jobbet. 

Nyhet ökade
I en kommentar för SVT säger 
Per-Olof Östergren, professor 
socialmedicin, att det var en ny-
het för honom att självmorden 
ökar innan arbetslösheten.     

– Det finns tidigare forskning 
där man diskuterat hur långt 
efter arbetslösheten som man 
blir psykiskt påverkad och sjuk 
och det här var ju en nyhet att 
det här infaller före, det är alltså 
processen innan som verkar 
ha den största effekten, när 
man blir osäker där man ser 
att företaget går dåligt, där det 
börjar gå rykten etcetera, säger 
Per-Olof Östergren.

Forskarna bakom studien 
slår fast att kunskaperna kring 
hur självmord förhindras bör 
blir bättre hos yrkesgrupper 
som arbetar med människor 
som riskerar att förlora job-
bet. Per-Olof Östergren anser 
att det är viktigt att resultaten 
i studien sprids men påpekar 
också att det finns en politisk 
dimension.

–Det är också viktigt att 
tänka på när det gäller arbets-
marknadspolitiken, att man har 
aktiva åtgärder så att män-
niskor inte uppfattar det som 
en katastrof att riskera att bli 
arbetslösa, säger han.

Karl Grauers
karl.grauers@etc.se

Vart femte  
självmord 
kopplat till 
arbetslöshet

pension Lägre pensionsåldrar för slitsamma yrken, sänkt 
tjänstepension för höginkomsttagare eller mer pengar till 
den som varit hemma med barnen? 
   Förra veckan satte Dagens ETC det ojämställda pensions-
systemet under lupp – men det finns lösningar. I dag lyfter 
vi förslagen på hur det kan bli bättre.

21

20 EKONOMI

– Man kunde se att kvinnor 
tjänade på ATP-systemet, men 

man hade bestämt sig för att 
man ville ha ett nytt system, 
säger Ulla Hoffmann (V), som 

satt med i pensionsgruppen som 

för 20 år sedan tog beslut om 
det nya pensionssystemet.

Hon var emot uppgörelsen, 

som innebar att alla år i ar-
betslivet skulle ligga till grund 

för pensionen istället för de 15 

bäst betalda åren, som tidigare. 

För Ulla Hoffmann var det 
uppenbart att systemet skulle 

drabba kvinnor, och hon minns 

att många ute i landet delade 
hennes oro.

– Människor i Sverige förstod 

att det skulle bli sämre. Det kom 

massor av brev till pensions-
arbetsgruppen från personer 
som var oroliga. Kvinnor som 

ordnade demonstrationer mot 

att man nu skulle vara tvungen 

att jobba 50 år istället för 30 för 

att få en hyfsad pension.
Statistiken visar att de som 

oroade sig då fick rätt. 

Förra veckan släppte Kom-
munal rapporten Pensionen 
– en kvinnofälla, som visar att 

kvinnor i SKPF, Svenska kom-

munalpensionärers förbund, i 

genomsnitt får 11 500 kronor i 

total pension medan män får 15 

400 kronor. Sju av tio kvinnliga 

medlemmar är samtidigt bero-

ende av den statliga garantipen-

sionen. 
När fackförbundet i samma 

rapport listar vad som behöver 

göras för att öka jämställdheten 

handlar det om att göra heltid 

till norm på kvinnodomine-
rade arbetsplatser, driva på 
för ett mer jämställt uttag av 
föräldrapenningen och värdera 

upp kvinnors löner – åtgärder 

som gör att kvinnor tjänar mer 

pengar under sitt arbetsliv och 

därmed också får en högre 
pension.

Kraven, i lite olika variatio-

ner, dyker nästa alltid upp i de-

batten om jämställda pensioner.
Men det pratas mer sällan 

om att pensionssystemet i sig 
är en orsak till att kvinnorna 
halkar efter. 

I ATP-systemet var kravet 
att man skulle ha jobbat i minst 

30 år för att få tillgodoräkna 
sig sina 15 bästa år. I det nya 
systemet räknas alla år in. Det 

gör att den som jobbat deltid, 
varit hemma med barn eller haft 

låg lön – i dag grupper där kvin-

nor är överrepresenterade – får 

sämre pensioner än tidigare.

Anna Hedborg (S) var en av 
dem som var med och drev 
igenom systemet. I dag är hon 

ordförande i delegationen för 

jämställdhet i arbetslivet och 

tycker fortfarande att systemet 

i sig är bra. Hon säger dock att 

pensionerna generellt behö-
ver höjas eftersom männis-
kor lever längre i dag än vad 
man räknade med för 20 år 
sedan. Höjningen vill hon 
finansiera genom höjda 
pensionsavgifter. 

– Realistiskt sett, 
för att ge högre 
generositet 
mot dem 
som inte 
själva 
kunnat 
arbeta 
ihop en 
högre pension, så krävs 
det att folk som har arbetat 
ihop en sådan får en hygglig 
pension. Annars kommer de 
inte att vilja stå för kostnaden, 

säger hon.

– Det har vi ju. Garantipen-

sionen är ett sätt att jämna ut en 

del. Men frågan handlar också 

om hur man betalar för ar-
bete idag. Pensionen är väldigt 

mycket en spegling av livet, och 

det är nödvändigt att det är så 

också, säger hon.
Ulla Hoffmann menar att 

mer måste göras för att skapa 

jämställdhet. Hon vill att pre-
miepensionen, den delen som 

kommer från sparande i fonder, 

ska tas bort.
– Den borde gå tillbaka till 

det allmänna systemet och på 

så sätt höja nivån. Sedan är det 

bästa man kan göra att se till ar-

betsmarknaden. Införa sex tim-

mars arbetsdag och se till att få 

bort förslitande arbetsuppgifter 

som gör att kvinnor inte orkar 

arbeta, säger hon.

Hon har yrkesarbetat i 29 år, 
ibland dubbla jobb för att klara 

ekonomin som ensamstående 

mamma. Under några år som 
gift tog hon hand om barnen 
medan maken skötte sin befäls-

tjänst. Han gick i pension som 

62-åring med, uppskattar Ninni, 

tre gånger så hög pension som 
hennes. Känns historien igen? 

 – Pensionssystemet är en 
kvinnofälla. Jag upple-

ver att vi kvinnor, 30-, 
40- och 50-talister är 

utsatta för ett expe-
riment där vi är de 

stora förlorarna, 
säger Ninni, som 
vill vara anonym.

Sedan sjuårs-
åldern har hon 
lidit av svår 
astma och 
allergi men 
alltid jobbat 
så mycket hon 
förmått. 2003 
gick det inte 

längre och hon 
beviljades var-
aktig sjukersätt-
ning. För några 
år sedan tvinga-

des hon börja ta 
av pensionen för att 

dryga ut sjukersätt-
ningen.
– Jag höll på att gå i 

personlig konkurs, tack vare till-

skottet från pensionen har jag 

klarat mig hittills, säger hon. 
Från och med april i år blir 

Ninni ålderspensionär. 
– Då kommer jag enligt Pen-

sionsmyndigheten att få ut 7 490 

kronor i pension samtidigt som 

jag mister de försäkringsförmå-

ner, från exempelvis AFA, som 

jag hittills varit berättigad till, 

berättar hon.
– Från en dag till en annan 

mister jag omkring 7 000 kronor 

per månad efter skatt nu när jag 

blir pensionär, säger hon.

Efter att ha tittat i sina papper 

konstaterar hon att hon har 
tjänstepension på 844 kronor i 

månaden efter skatt. När hon 
lägger ihop alla inkomster och 

gör avdrag för hyran på drygt 

5 000 kronor återstår knapp 
3 300 kronor att leva på. Till det 

kommer bostadstillägg som hon 

ännu inte ansökt om.
– Jag har bestämt att ta ut 

tjänstepensionen på fem år 
istället för livstid för att åtmins-

tone ha en chans att klara mig 

de första åren, säger hon.
Men då minskar troligen 

storleken på bostadstillägget 
konstaterar hon.

– Hur jag än räknar kommer 

jag att ha omkring 10 700 kronor 

i månaden, högt räknat, att leva 

på innan räkningarna är betalda. 

Det kommer inte att gå, jag kän-

ner mig helt utlämnad, säger hon.
Astman och allergin medför 

att hon behöver en lång rad 
mediciner. Redan efter två 
receptuttag träder högkostnads-

skyddet in.
– Jag betalar 250 kronor i 

månaden för mediciner eftersom 

jag inte har råd att ta ut dem kon-

tant. Till det kommer läkarbesök, 

resor till och från läkare och 
andra utgifter en frisk person inte 

behöver tänka på, säger hon.
Ninni har flera väninnor i 

liknande situation.
– Genomsnittskvinnan i vår 

åldersgrupp har det så här. Jag 

är så arg över att vi kvinnor 
straffas för att vi både ville arbe-

ta och ta hand om barnen. Det 

är en skam för Sverige att inte 

ge en pension det går att leva 
på till en så stor grupp kvinnor, 

säger Ninni.

Ninni tvingas leva på 3 300 
kronor varje månad: ”Vi 
kvinnor är stora förlorare”

PENSIONEN – EN KVINNOFÄLLA

SÅ SLÅR SYSTEMET ”

Kritiker: ”Dags att sätta fokus på  
att förändra pensionssystemet”

”
70%8350

3900

Per-Olof 
Östergren

Dagens ETC 5/2.
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Finns flera sätt att förändra systemet: ”Kräv att alla avsättningar görs utifrån heltidslön”

Stina Berglund
stina.berglund@etc.se

0703-83 74 08

Så blir pensionerna mer jämställda

I dag är Helena, som inte vill ha 
med sitt efternamn i tidningen, 
61 år och hon är glad att hon 
med nöd och näppe kommer att 
klara gränsen för att ha rätt till 
garantipension. 
Reglerna säger 
att en måste ha 
bott i Sverige 
i 40 år mellan 
åldrarna 16 och 
64 för att ha rätt 
till full garan-
tipension. För 
den som varit i 
Sverige kortare 
tid minskar 
pensionen med 
1/40-del för varje 
år som saknas.

Tack vare att 
Helena varit 
medveten om 
reglerna behöver hon inte oroa 
sig för egen del, men hon vill 
uppmärksamma frågan och 
varna andra. 

– Vi lever andra liv nu än tidi-
gare. Folk flyttar utomlands för 
att plugga eller jobba, men tän-
ker inte på att det får betydelse 
för rätten till garantipension, 
säger Helena.

Vänder på varje krona
Full garantipension är i dag  
7 046 kronor per månad för den 

som är gift och 7 899 kronor per 
månad för den som är ogift.

Garantipensionen är ett 
grundskydd för personer som 
haft liten eller ingen lön under 

livet. En färsk 
rapport från 
fackförbundet 
Kommunal säger 
dock att var 
sjätte kvinna i 
landet över 65 år 
är beroende av 
garantipension. 
För förbundets 
egna medlemmar 
är siffran hela sju 
av tio.

Helena är 
utbildad tekniker 
och säger att 
hon tjänat bra 
när hon kunnat 

jobba, men en bilolycka för 
flera år sedan har lett till långa 
sjukskrivningar. När hon går i 
pension om några år blir varje 
krona viktig. Situationen gör att 
hon känner sig instängd. 

– Jag brukar skämta om att 
jag har en Berlinmur utanför 
fönstret. Men det finns ett allvar. 
Med långa sjukskrivningar 
bakom mig måste jag vara 
väldigt mån och tänka på varje 
korvöre, säger hon.

Stina Berglund 

Riskerar förlora  
garantipension

• Garantipensionen är ett grundskydd för den som har haft liten eller ingen 
arbetsinkomst under livet.
• För att få full garantipension krävd att du har bott minst 40 år i Sverige 
från och med att du fyllde 16 till och mede det år du fyller 64. Har du bott 
kortare tid i Sverige minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som 
saknas.
• Full garantipension är 7 046 kronor per månad för den som är gift och  
7 899 kronor per månad för den som är ogift.

Garantipension

”Med långa sjuk-
skrivningar bak-
om mig måste 
jag vara väldigt 
mån och tänka 

på varje korvöre.

pension Pensionssystemet riskerar att slå hårt mot invand-
rare. För att få rätt till full garantipension krävs att en har 
bott i Sverige 40 år. Den som kommit sent till Sverige eller 
varit utomlands i perioder riskerar att få pensionen sänkt. 
   – Vi är som i ett fängelse, säger Helena som flyttade till 
Sverige från Finland som 24-åring.

– Det är det mest rimliga. 
Det är en ytterst känslig fråga 
men dagens avgift är för låg för 
att garantera en god inkomst-
pension. Det är så många som 
har taskiga villkor och inte 
tjänar in någon tjänstepension, 
säger han.

”Höginkomsttagare gynnas”
Ett annat sätt att komma åt 
de ojämställda pensionerna är 
via tjänstepensionen. I dag får 
personer som tjänar över 36 000 

kronor i måna-
den en större 
procentuell 
inbetalning 
till tjänstepen-
sionssystemet 
än de som 
tjänar under. 
Samtidigt 

förlorar deltidsarbetande på 
systemet.

I rapporten ”Jakten på den 
perfekta tjänstepensionen” 
föreslår pensionsexperten Alf 
Ohlén att avsättningarna ska 
jämnas ut. 

– Det är konstigt att ha ett 
system som gynnar höginkomst-
tagare. Det är så bakvänt, säger 
han.

Han säger också att det finns 
mer radikala sätt att göra tjäns-
tepensionen mer jämställd.

– Kommunal skulle kunna 
kräva att alla avsättningar görs 
utifrån heltidslön. Jag tror aldrig 
att någon har kommit med det 
förslaget, för det är säkert helt 
omöjligt att få igenom. Men det 
skulle lösa problemet och skapa 
incitament för arbetsgivare att 
skapa heltidstjänster, säger han.

Skulle någon våga bolla upp den 
idén tror du?
– Det kan jag inte tänka mig.
Nappar Kommunal på idén? 

Så här säger Anna-Karin Wall:
– Det är intressant att titta 

på olika lösningar, men jag kan 
inte uttala mig om det är något 
Kommunal kommer att driva.

Håkan Svärdman Ingmar Skoog Anna-Karin Wall
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Tidigare pension för slitsamma jobb och 
höjd avgift till pensionssystemet är några 
av förslagen för att göra pensionerna mer 
jämställda.  bild: Fredrik Sandberg/tt
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kina Kina har varit draglok 
åt världen de sista åren 
men nu saktar den gigan-
tiska ekonomin in. Det 
betyder problem för resten 
av världen, skriver Stefan 
Koch.

Sedan krisen 2008 har det varit 
Kina som ångat på och dragit 
resten av världsekonomin med 
sig. Kina har varit dragloket. 
All ny efterfrågan på energi 
och råvaror har i princip kom-
mit från Kina och i viss mån 
Indien. Den kinesiska tillväx-
ten som legat kring 7-8 procent 
har varit 
hemmagjord. 
Investeringar 
i infrastruktur, 
bostäder och 
produktions-
kapacitet 
har eldat på 
ekonomin. 
Den kinesiska 
satsningen 
har gjorts med 
lån och det i 
sin tur har byggt på att Kinas 
låneskuld vid ingången till 
krisen var avsevärt lägre än i 
väst. Kina hade därför en högre 
förmåga att göra nya skulder, 
vi kan kalla det för outnyttjat 
låneutrymme. Nu är emellertid 
det utrymmet förbrukat, som 
en rapport från McKinsey visar, 
och den kinesiska skulden är 
uppe i västnivåer. 

Risk för bostadsbubbla
Ett av problemen med Kinas 
nya stora skuld är att den i stor 
utsträckning består av bolån 
till en pågående fastighets-
bubbla. Enligt McKinsey är 
omkring 40 procent av Kinas 
skuld (exklusive finansiell 
skuld) knutet till fastighets-
marknaden. Det motsvarar i 
pengar 9 trillioner dollar, 9 000 
miljarder dollar eller 27 000 
miljarder kronor. Om bostads-
priserna faller kraftigt händer 
otäcka saker. Därför har de 
kinesiska myndigheterna 
dragit i lånebromsen och då 
stannar ekonomin i sin tur upp. 
Problemet för världsekonomin 
är att det är Kina som stått för 
efterfrågan sedan 2008. Det 
är Kina med sitt outnyttjade 
låneutrymme som ”haft råd” 
med de nya dyra energi- och 
råvarupriserna. När Kina slutar 

köpa sjunker priserna till ni-
våer som resten av världen har 
råd med och då slås den dyra 
produktionen ut. Från skiffer-
oljebolagen i Texas till gruvor i 
Uppland. 

För stor fördyring
Det underliggande problemet 
för Kina och den globala eko-
nomin är vad skulder egentli-
gen är till för och vilken uppgift 
de har i ekonomin. Ett lån är ett 
sätt att börja konsumera något 
som du kommer att kunna 
börja betala för senare när du 
blivit rikare. Översatt till den 
fysiska verkligheten så är ett lån 

en fordran på 
nya råvaror 
och på ny 
energi. Lånet 
möjliggör 
utvinnandet 
av ny energi 
och produce-
randet av mer 
varor. Lånet 
gör alltså 
ekonomin 
större och 

med den större ekonomin kan 
lånet betalas. Problem uppstår 
egentligen först om det skulle 
börja bli svårt att plocka fram 
ny energi och nya produkter. 
Sedan 2005 har just det varit 
fallet med produktionen av 
ny oljeenergi. Det har blivit 
svårare och dyrare att ta fram 
mer olja med en kostnadsök-
ning på 10 procent per år. Den 
fördyringen är för stor för den 
lånebaserade tillväxten i den 
globala ekonomin. Tillväxten 
blir inte stor nog för att kunna 
betala lånen som behövs för 
den nya, dyra energin. Uttryckt 
på ett annat sätt: den fordran 
som ett lån ställer på nya resur-
ser resulterar nu för tiden i en 
avsevärt mindre mängd energi 
och varor, och för varje år blir 
mängden ny energi och varor 
som ett lån producerar mindre.

Den globala lånebaserade 
marknadsekonomin befinner 
sig därför i en återvändsgränd. 
När nu Kina tvingats göra halt 
finns det ingen kvar som kan 
dra lånelasset. Lånen kom-
mer aldrig att kunna betalas 
tillbaka och 2014 var planetens 
skuld uppe i 199 trillioner 
dollar eller 199 000 miljarder 
dollar.

Stefan Koch
dagens@etc.se

Så drabbaS Sverige när  
KinaS eKonomi SaKtar in 
Gruvorna i Uppland hotas när efterfrågan på råvaror sjunker

Den globala låne-
baserade mark-
nadsekonomin 

befinner sig där-
för i en återvänds-

gränd.

Kinas efterfrågan på råvaror 
i relation till Bnp
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Receptet på godare mat

VÄGRA BEKÄMPNINGSMEDEL 
i maten och miljön

VÄLJ NATURLIG MAT 
utan konstiga tillsatser 

KRÄV SCHYSTA VILLKOR  
för bönder världen över 

BEHANDLA DJUR MED VÄRDIGHET 
låt dem böka och beta

SPRID KOSKIT & FÅGELKVITTER 
varje gång du handlar mat
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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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Årets chans att se de bästa dokumentär-

www.tempofestival.se

TEMPO
DOKUMENTÄR
FESTIVAL
2-8 MARS 2014
TEMPOFESTIVAL.SE

Mejla ditt förslag till anna-maria.carnhede@etc.se  
Läsarna kommer kunna rösta på sina favoriter på etc.se.

Scener ur ett äktenskap
Denna mästerliga pärla till tvåsam-
hetskrossare signerad Ingmar Berg-
man håller för att ses hur många 
gånger som helst. Favoritscen: Fru 
Jacoby hos terapeuten.

Blå ögon
Obehagligt aktuellt tv-drama vars 
crescendo i söndags spred sömn-
svårigheter. Förträffligt skåde-
speleri och människoskildringar 
bortom de svart-vita. Mer sånt!

Tre kärlekar
Lars Molins förälskelse i tv-mediet 
gav resultat. Serien från 1989 är 

fortfarande mångas favorit och 
kom att bli skådisarna Samuel 
Fröler och Jessica Zandéns genom-
brott.

Svenska hjärtan
Carin Mannheimers serie om vad 
som egentligen händer i ett idyl-
liskt radhusområde togs omedel-
bart till svenskarnas hjärtan.

Lackalänga
Dessa intriger på en svensk 
folkhögskola regisserade av Rune 
Formare gick många förbi när den 
sändes i SVT 1987. Men dess 
anhängare är högröstade. Nu är 

det upp till er att avgöra om den 
platsar på 10-i-topp-listan.

Hem till byn
Det första avsnittet sändes 1971 – 
de sista 2006. Just därför listar vi.

Lasermannen
Mikael Marcimains tolkning av 
Gellert Tamas bok har av Leif GW 
kallats för ”den bästa polisfilmen 
som producerats i Sverige”. 

Rapport till himlen
Kultförklarat övernaturligt drama 
med Johan Widerberg i huvudrol-
len. Rapport till Himlen liknade 
ingenting annat när den sändes 
på SVT på mitten av 90-talet.

Den goda viljan
Ingmar Bergman igen. Och Bille Au-
gust. Och Lena Endre. Och Pernilla 
August. Och Samuel Fröler. Och 

Marie Göranzon. Ingen kan säga att 
Sverige saknar skådisar i absolut 
världsklass.

Spung
Cilla Jackerts serie om fem 
ungdomar i Stockholm var och 
är helt unik. Aldrig har ungdoms-
åren runt 20 skildrats med sån 
precision. Tummen upp. 

 
Hinsehäxan
Lillemor Östlin är den kvinna som 
suttit längst tid inne på Hinseberg. 
Om detta skrev hon en bok, som 
2012 blev tv-serie. Vera Vitali under 
regissören Molly Hartleb är superb.

Hammarkullen
Peter Birros serie om livet i ett 
miljonprogramsområde utanför Gö-
teborg har tilldelats flera prestige-
fulla priser, bland annat av Ingmar 
Bergman.

Det råder tv-seriefeber i Sverige. Boxar inhandlas som 
aldrig förr och knappt en lunchrast passerar utan att någon 
nämner en serie. Men hur bra är vi själva på att skapa bra 
tv-fiktion? Nu är det dags att utse Sveriges bästa tv-serie – 
genom tiderna. Här är våra favoriter – vilken är din?

Nominera  
din favorit!

Spung.

Lasermannen.

Blå ögon.
Hammarkullen.

Hem till byn.

Tre kärlekar.

SVERIGES  
BÄSTA TV-SERIE
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film Tårtor med handbojor 
i glasyr, hotellbadkar fyllda 
med champagne och böcker 
som kombinerar zombies och 
bondage-romantik. Inför film-
premiären på Alla Hjärtans Dag 
råder det Fifty Shades of Grey-
feber över hela världen.

Har du läst Fifty Shades of Grey? 
Inte? Vet du ändå vad den handlar 
om? Ja det gör du såklart. Vid det 
här laget har det skrivits så många 
spaltmeter om den porriga kär-
lekstrilogin om den oerfarne Ana, 
den svåre men overkligt snygge 
Christian Grey och deras komplice-
rade kärleks- och framför allt sexliv 
med sina inslag av bondage och 
BDSM att det känns överflödigt att 
berätta mer om handlingen. Även 
den som är ytterligt ointresserad 
har inte kunnat undgå snacket. 

Hur stort avtryck?
Diskussioner har rasat kring allt 
från om Christian är en missför-
stådd romantisk hjälte eller en 
våldsam stalker, till om BDSM 
skildras korrekt eller inte, om 
namnet ”Ana” möjligen antyder att 
böckerna romantiserar anorexia 
och boktrilogin har till och med 
gett upphov till ett namn på en ny 
litterär genre: ”mummy porn”.

Att Fifty Shades gjort ett rejält 
avtryck i vår populärkultur går inte 
att förneka. Men hur stort avtryck? 
Många har sett sin chans att ta del 
av bondage-kakan, och att den 
första filmen har premiär nu på 
alla hjärtans dag är bara toppen av 
isberget …

Ida Kjellin

50 nyanser av hysteri

Debatten, prylarna & Detaljerna som Du inte 
haDe koll på – här är guiDen inför premiären

50 ShadeS-merchandiSe
Medan underkläder och sexleksaker är helt i linje med bokens 
innehåll finns det en uppsjö av Fifty Shades-relaterade prylar.

TårTor
l En snabb sökning på 50 
Shades + cake på nätet 
visar att tårtor på detta 
tema är enormt populärt. 
Bakverken är allt från tårtor 
föreställandes en naken 
manstorso med handklovar 
draperade över sig, till cup-
cakes med en handmålad i 
glasyr och ordet ”twitchy!”. 
För den som inte läst böck-
erna: ordet anspelar på att 
Christian i boken säger att 
hans handflata ”rycker till” 
av lust att smiska Ana.

HoTell
l För knappt 13 000 kronor kan du boka en Fifty 

Shades-helg på ett luxuöst boutique-hotel i 
Skottland. Då ingår massageolja, jordgub-
bar doppade i choklad, handbojor klädda 
i rosa fluff samt ett spö med fjädrar i än-
den. Och just det, för 25 500 extra kan du 

även få ditt badkar fyllt med champagne.

Barnkläder
l Vem vill inte visa upp sin småtting i en body med 
texten: ”’Product of Fifty Shades of Grey”? Eller 
varför inte en hakklapp som berättar: ”My mommy 
pretends Christian Grey is my daddy?”

Siffror om 
50 ShadeS 100 125 000  12 1... sexscener 

förekommer som 
tillsammans upptar 
20 minuter av det 
erotiska dramat.

... miljon 
förköpsbiljetter 
hade sålts i USA 
tre dagar efter 
att de släpptes.

... minuter  
lång är 
filmen.
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50 nyanser av hysteri

Om böckerna & 
mOttagandet
n Historien om Ana och Christian började som Twi-
light-fanfiction (”fanfiction” är termen för när fans 
hittar på egna berättelser kring kända karaktärer, 
och Twilight-böckerna om Bella och hennes kärlek 
till den undersköne vampyren Edward behöver 
kanske ingen närmare presentation). 
   E L James skrev under pseudonymen 
”Snowqueen’s Icedragon”, egna historier om 
Bella och Edward. De publicerades till en början 
på fanfiction-forum online. Men då hon började 
få kommentarer om historiernas lite väl erotiska 
natur flyttade hon sina noveller till egen hemsida, 
skrev om dem, och bytte namn på huvudkaraktä-
rerna: från Bella och Edward till Ana och Christian.
   Historierna resulterade i e-boken Fifty Shades 
of Grey. Ryktet spred sig, den blev upplockad av 
förlag som gav ut den på papper. I dag represente-
ras E L James av ett av de mest förnäma förlagen 
i USA: Knopf. 
   Boken har sålt över hundra miljoner böcker över 
hela världen (Amazon meddelade att den sålt 
mer än alla Harry Potter-böcker tillsammans) och 
har blivit översatt till 52 språk. 
   Det har för publiken inte spelat den minsta roll 
att recensionerna av böckerna har varit minst 
sagt oblida. Eller som författaren Salman Rushdie 
sa: ”Jag har aldrig läst någonting så dåligt som blivit publicerat. 
Den får Twilight att framstå som Krig och Fred.”
   50 Shades har inte bara blivit kritiserad för att skildra en 
obehaglig relation med en ytterst kontrollerande stalker, den 
obeskrivligt barnsliga och närmast imbecilla hjältinnan Ana har 
även hon stört många läsare då hon oavbrutet rodnar, biter sig i 
läppen och har ovanligt korkade konversationer med något hon 
kallar ”sin inre gudinna” som hon nämnder inte mindre än 58 
gånger i första boken. 
   En tålmodig bokrecensent, Katrina Passick Lumsden, har 
nämligen räknat EL James favoritord/fraser och hur många 
gånger de nämns i första boken. Förutom tjatet om den inre 
gudinnan säger Ana till exempel ”Oh my!” 79 gånger. ”Jeez” (Ana 
blir ständigt förundrad och överraskad) 82 gånger, ”Crap” 101 
gånger, och hon utbrister i ett ”Holy (shit/fuck/crap/hell/cow/
moses)” 172 gånger. 
   Andra favoritord författaren gärna använder är ”murmurs”, 139 
gånger, och “whispers”, 103 gånger. Vilket kan ge läsaren en 
ganska klar bild av hur konversationen går till i böckerna.

Leksaker
l  Ja, leksaker säljs också. Utan prefix-
et ”sex-”. Det är amerikanska Vermont 
Teddy Bear Company som tyckte det 
var en bra idé att sälja en teddybjörn 
iförd grå kostym med slips – mask i 
ena handen, handbojor i andra.

Vin
l Ett glas till maten? Författaren själv kränger Fifty 
Shades-vin! E L James påpekar att vin spelar en stor roll 
i böckerna (sant, Christian dreglar bland annat vitt vin 
i Anas navel vid ett tillfälle) och hon har därför lanserat 
det vita vinet ”White Silk” och rödtjutet ”Red Satin”. På 
etiketterna är det tryckt ”You. Are. Mine”.

snabbmat
l En restaurang i England har lanserat en 15 
Shades of Bacon Burger, och internet gick varmt 
efter att pizzakedjan Domino’s marknadsförde 
en ny chilihet pizza med BDSM-inspirerad 
reklam, där en gigantisk tunga hade gag-ball i 
“munnen”, läderunderkläder och handklovar. 

Men Domino’s gick förfärade ut och meddelade 
att kampanjen var fejk. Till mångas sorg/lättnad.
   Annars kan man laga mat ur (skämt-)kokböck-
erna Fifty Shades of Bacon and Fifty Shades of 
Chicken eller varför inte Fifty Shades Of Gravy: 
The Cookbook: Rude Recipes For Dirty Dinner 
Parties. 

125 000  48 ... miljoner gånger (i skrivande 
stund) har den första trailern 
spelats på Youtube.

... biljetter är redan köpta till premiärhelgen på 
svenska biografer. Filmbolaget Universal med-
delar att den slagit alla rekord i antal förköpta 
biljetter till en biopremiär i Sverige.
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KLART JAG VILL PRENUMERERA!
DAGENS ETC ÄR DEN NYA DAGSTIDNINGEN I SVERIGE.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON   MEJL

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

ETC
BETALAR 
PORTOT

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

 Jag väljer autogiro         Jag väljer faktura      Helår      Halvår      Kvartal

Apan som spelade 
Herr Nilsson i Pippi 

Långstrump-filmerna 
dog några år senare 
av en hjärtattack.
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Kommentarer 
från facebooK

Dödskallar och nazistiska läkare 
– vår historia
n”Vi har inte gjort upp med den aka-
demiska rasismens historia än och 
därför tillhör den fortfarande nutiden. 
Rasistiska spöken går igen”, skriver 
Roya Hakimnia.

Jenny Bergman 
Ja det är viktigt att sådant här kommer upp och diskuteras. 
Lunds universitets historiska museum har nu en utställning 
om Lunds universitets anatomiska samling, Döden – ett 
bekymmer? Ett syfte är att göra samlingen synlig för allmänhe-
ten och diskutera användandet av den. Bara som ett tillägg så 
har Sverige lämnat tillbaks mänskliga kvarlevor, bland annat 
till Australien och Nya Zeeland.

Sarah Von Katze 
Uppsala Stadsteater sätter snart upp en föreställning om 
Bollhusmötet.

Så blev Sverige enda landet 
med vinster i skolan
n Politikerna låter privata företag 
göra vinster i skolan, trots att 
väljarna har ledsnat för länge 
sedan. Men om Chile lyckades få 
bort vinstjakten borde väl Sverige 
också kunna det?

Marianne Holmberg 
Ja skattepengar skall användas till sista öret. Ingen skall sko 
sig på vår välfärd. Stopp för vinster i vård, skola och omsorg.

Roland Svensson 
Det vore väl fan om inte regeringen med stöd av V kunde stop-
pa den extrema skolpolitiken vi lever med om Chile kunnat.

Henrik Samuelsson 
Man ska inte skylla på moderater eller högern i Sverige. 
Många är de ledande politiker som via sina beslut har skapat 
dagens problem med vinster i välfärden.

Gör som ÖVER 47 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa



Torsdag 12 februari 201530 TV

 SVT2
08.10 Världens fakta:  
 Skogsbränder
09.00 SVT Forum
14.00 SVT Forum:  
 Riksdagens frågestund
15.00 SVT Nyheter  
 90 sekunder
15.02 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Agenda
17.05 Via Sverige
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset

18.00 Alpint: VM
Direktsändning från alpina VM 
i Vail/Beaver Creek, damernas 
storslalom, första åket. I studion: 
André Pops, Pernilla Wiberg. Kom-
mentatorer: Björn Fagerlind, Anja 
Pärson.

19.30 Vem vet mest?
20.00 Madonnafallet
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.10 Hockeykväll
22.45 Carlos
01.25 Nyhetstecken
01.35 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Sverige idag
02.30 Sportnytt
02.40 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Sverige!
03.35 24 Vision
04.00 Rapport
04.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
04.25 24 Vision

 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
18.30 Vänner
19.00 Vänner
19.30 The Big bang theory
20.00 Ninja warrior Sverige
21.00 En clown till kaffet

På Ulla Skoogs dag tar hon med de 
andra till Långholmen i Stockholm. 
Som hängiven amatörfotograf 
skickar hon ut de andra på stan på 
en fototävling och de som kommer 
sist får uppdraget att vara veckans 
clowner till kaffet.

22.00 Resurrection
Rachael vägrar att acceptera 
någon som helst behandling mot 
viruset eftersom hon är oroad för 
sitt ofödda barns välbefinnande. 
Elaines bror Ray drabbas av sjuk-
domen.

22.55 The Big bang theory
23.20 Criminal minds

00.20 Lottery ticket
Kevin Carson vinner storvinsten i 
ett lotteri, men när hans grannar 
får reda på nyheten gör de allt för 
att komma åt lotten. Det blir en 
tuff helg för Kevin när han måste 
försöka skydda sin vinst innan han 
kan hämta ut den.

02.15 Harry’s law
03.10 Murdoch mysteries
04.05 Real housewives  
 of New York 

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 10 saker du  
 inte visste om
10.20 Skidskytte:  
 Världscupen
12.10 Go’kväll
12.55 Uppdrag granskning
13.55 Arkitekturens  
 pärlor
14.05 Skidskytte:  
 Världscupen
16.00 Svart på vitt
16.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
16.25 Minnenas television:  
 Arne Domnérus

Orkesterledaren och altsaxofonis-
ten Arne Domnérus porträtteras i 
ett musikaliskt nöjesprogram från 
1988.

17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Antikrundan

Antikrundan i Jönköping. Anne 
Lundberg och Antikrundans exper-
ter möter antiksugna smålänningar. 
En skulptur av Björn Weckström 
värderas, liksom ett solur, några 
barnmöbler och en tavla av John 
Bauer. Och kan skrivpulpeten som 
Rickard Thunér värderar vara från 
Napoleons ämbete?

21.00 Rakt in i hjärtat
Det har gått ett år sedan vi träffade 
barnen på barnhjärtcentrum i Lund 
senast. Hur har det gått för Wille, 
Agnes, Lou, Edvin och de andra?

22.00 Alpint: VM
23.30 Rapport
23.35 Norges damer  
 mot Falun

Det norska damlandslaget i skidor 
har beskrivits som skidhistoriens 
bästa landslag. I sju delar följer 
vi Therese Johaug, Marit Bjørgen, 
Ingvild Flugstad Østberg m.fl, från 
våren 2014 och fram till VM i Falun.

00.15 Ryttarprinsen  
 - drömmen om  
 ett mästerskap
01.15 Uppdrag granskning
02.15 Deckarna
03.15 På spåret
04.20 Gårdshuset  
 på Strömsö

 TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio

Samhällsprogram med Malou 
von Sivers. Aktuella teman och 
intervjuer med artister, författare 
och politiker.

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

Dagens snabba middag består av 
tapas. Bland de spanska små-
rätterna serverar Jamie tortilla, 
glaserad chorizo, manchegoost, 
charkuterier, fyllda paprikor och 
ansjovisrullar.

15.15 Från ett hus till ett hem
15.50 Husjägarna
16.55 Kockarnas kamp

Det är dags för final och alla delta-
gare har återvänt till gården för att 
rösta fram vinnaren. Finalisterna 
ställs inför en medaljtävling där det 
gäller att plocka flest medaljer för 
att få ett försprång. Sedan är det 
upp till bevis när de ska laga sin 
egen trerättersmeny.

17.55 Bygglov
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Familjen Annorlunda

Hos familjen Norrström får barnen 
ett streck på en tavla varje gång de 
hjälper till och varje streck är värt 
en krona. Familjen Ilmrud besöker 
ett motormuseum och hos familjen 
Wahlström vankas det kalas för att 
fira Timothys födelsedag.

21.00 Djurskyddarna
Om eldsjälar som arbetar i djurens 
tjänst i Skåne. Deras arbete hand-
lar om att omhänderta djur och för-
hoppningsvis hitta ett nytt hem till 
dem om det inte går ställs de inför 
det svåra beslutet om avlivning.

22.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Wentworth

Beas plan för att hämnas Debbies 
död är nu i sin slutfas. Franky 
inser att hon förlorat stödet från 
sina medfångar och är tvungen att 
överväga en deal.

00.05 Brottskod: Försvunnen
01.00 Tyst vittne
03.10 Beauty and the beast
04.10 Farmen
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 TV3
06.00 Top model
06.55 Nanny
07.25 Alla älskar 
 Raymond
07.55 Jims värld

Ruby sårar Jim, när hon bjuder 
Andy till en pappa-dotter-dans  
istället för honom.

08.20 How I met your mother
08.45 How I met your mother
09.10 The real housewives  
 of Orange County
10.05 Vanderpump rules
11.00 The mentalist
12.00 Masterchef USA

I dagens avnitt måste deltagarna 
genomgå stresstester innan de kan 
gå vidare till nästa runda. De får 
därefter i uppdrag att skära tunna 
äppelskivor, utan att slösa bort 
något fruktkött.

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 Stoppa tjuven
21.00 State of affairs

Charlie och Nick får ett hotfullt 
sms. Rivalen till president Payton, 
senator Green, avslöjar så mycket 
om attacken att Payton börjar att 
ifrågasätta Charlies pålitlighet.

22.00 Brottskod
Natten till lördagen den 8 augusti 
1992 går larmet på Gotabanken 
i Alby. En väktarbil beger sig till 
platsen men finner inget miss-
tänkt. Under helgen utlöses sedan 
bankens larmsystem om och om 
igen, men orsaken bedöms vara ett 
tekniskt fel. Fredrik Johnsson och 
Kristofer Hansson tar tittarna så 
nära brottshändelser det bara går 
genom att möta offren, gärnings-
männen och poliserna.

23.00 CSI
Gil, Nick och Warrick undersöker en 
joggare vars död orsakats av ett vilt 
djur, men utredningen kompliceras 
när det uppdagas att mannens 
lever fattas.

00.00 Navy CIS
01.00 The mentalist
01.55 Brottskod
02.50 CSI
03.30 How I met your mother
03.55 Sex and the city
04.20 The real housewives  
 of Orange County

Rakt in i hjärtat. Djurskyddarna.Hockeykväll.

Jims värld. Ulla Skog.

Lottery ticket.

Kan Sara Hector 
ta en VM-medalj?
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Låtarna som  
 förändrade musiken
09.30 Familjen

Om konsten att höra ihop och oro. 
Ann Heberlein, Augustin Erba och 
Bosse Löthén samtalar.

10.00 Gonzo: the life  
 and works of Dr.  
 Hunter S. Thompson
11.55 Musikvideons historia:  
 Aretha Franklin
12.15 Djurvärldens  
 bästa arkitekter
13.10 Svart mamba
14.00 Röda torgets  
 limousiner
15.00 Tränarens himmel  
 och helvete
15.30 Idrottslärarens  
 drömmar och  
 dilemman
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok, en författare
19.20 De vilda  
 djurens Nairobi

Vi har våra rådjur i rabatterna 
och rävar i parkerna. Invånarna 
i Nairobi har vårtsvin till grannar 
och får freda sig mot framfusiga 
apor. När staden växer på naturens 
bekostnad flyttar de vilda djuren in 
bland husen.

20.10 Världens historia
21.00 Antikmagasinet
21.30 Berömda städer:  
 Sankt Petersburg
22.00 Pridepremiär i Ukraina
22.50 Bläckets hjältar
23.15 Att bota blindhet?
00.15 En bok, en författare

 RADIO  

P1 07.32 Ekonomieko 07.36 
Nyheter från Vetenskapsradion 
07.39 P1-morgon 07.46 Kulturnytt 
07.55 Land- och sjöväder 07.59 
P1-morgon 08.00 Morgoneko 08.15 
P1-morgon 08.30 Ekonyheter 08.32 
Ekonomieko 08.36 Nyheter från 
Vetenskapsradion 08.41 P1-morgon 
08.54 Kulturnytt 08.59 P1-morgon 
09.00 Morgoneko 09.14 P1-morgon 
09.30 Ring P1! 10.00 Ekonyheter 
10.03 Meny 10.35 Upploppet - de 
nya löparna 11.00 Ekonyheter 11.03 
Radiopsykologen 11.35 Radioföl-
jetongen 12.00 Tolvslaget 12.01 
Dagens dikt 12.05 Ekonyheter 
12.07 Meddelandetid 12.10 Vetan-
dets värld 12.30 Luncheko 13.00 
Land- och sjöväder 13.05 Kulturnytt 
13.20 OBS 13.35 Vetenskapsradion 
Historia 14.00 Ekonyheter 14.03 
Människor och tro 14.50 Utrikeskrö-
nika 15.00 Ekonyheter 15.03 
Radiosportern 15.04 Nordegren 
och Epstein 15.45 Kulturnytt 15.55 
Sjöväder 16.00 Ekonyheter 16.03 
Studio Ett 16.45 Dagens Eko kvart i 
17.00 Studio Ett 17.45 Dagens Eko 
18.09 Kulturnytt 18.15 OBS Maga-
sin 19.00 Ekonyheter 19.03 Veten-
skapsradion 19.35 Radioföljetongen 
20.00 Ekonyheter 20.03 Radiopsy-
kologen 20.35 Ring P1! 20.45 OBS 
21.00 Ekonyheter 21.03 Lärarrum-
met 21.35 Kulturnytt 21.45 Tankar 
för dagen 21.50 Land- och sjöväder 
22.00 Ekonyheter 22.10 Radiospor-
ten 22.12 Studio Ett 22.55 Dagens 
dikt 23.00 Ekonyheter 23.07 Studio 
ett 23.50 Kulturnytt

P2 06.50 Klassisk morgon 07.30 
Klassisk morgon 08.00 Ekonyheter 
08.02 Klassisk morgon 08.54 
Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 09.02 
Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter 
10.03 Klassisk förmiddag 13.44 
Mozartalmanackan 13.00 SR på 
somaliska  13.30 SR på romani  
14.00 SR på kurdiska 14.30 SR 
på arabiska 15.00 SR på engelska  
15.30 Nyheter 15.35 Rádio Sápmi 
16.00 Sisu-uutiset 16.10 Studio 
Sisu 16.50 Roketti 17.00 P2 på 
hemväg 19.00 Ekonyheter 19.03 P2 
Live 22.30 Musik mot midnatt  

P3 07.32 Morgonpasset i P3 08.00 
P3 Nyheter 08.04 Morgonpasset i 
P3 08.30 P3 Nyheter 08.32 Mor-
gonpasset i P3 09.00 P3 Nyheter 
09.03 Morgonpasset i P3 10.00 
P3 Nyheter 10.02 P3 med Farah 
Erichsén 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Knyckare i P3 12.00 P3 Nyheter 
12.03 P3 med Farah Erichsén 
13.00 P3 Nyheter 13.01 P3 Nyheter 
14.01 PP3 15.00 P3 Nyheter 
15.02 PP316.00 P3 Nyheter 16.06 
Tankesmedjan 17.00 P3 Nyheter 
17.06 Christer och Morgan 17.59 
Radiosporten 18.00 P3 Nyheter 
18.03 Verkligheten i P3 18.30 
Musikguiden i P3 19.00 Ekonyheter 
19.03 Musikguiden i P3 20.00 
Ekonyheter 20.03 Radiosporten 
20.06 Musikguiden i P3 20.30 
Musikguiden i P3 21.00 Ekonyheter 
21.03 Musikguiden i P3 me 21.30 
Musikguiden i P3 22.00 Ekonyheter 
22.03 Musikguiden i P3 23.00 
Ekonyheter 23.07 Ligga med P3

 TV6
06.00 Just shoot me
06.25 Stargate SG-1
07.10 Knight rider
08.00 Våra värsta år
08.30 Våra värsta år
09.00 Spin city
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 Simpsons
11.00 Simpsons
11.30 Stargate SG-1
12.30 Defiance
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 Family guy
15.30 Family guy
16.00 Family guy
16.30 Scrubs
17.00 Scrubs
17.30 Anger management
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
19.00 Family guy
19.30 Family guy
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 American pie: reunion
23.15 Scrubs
23.45 Scrubs
00.15 How I met your mother
00.45 How I met your mother
01.15 My name is Earl
01.45 Anger management
02.15 Seinfeld
02.40 Seinfeld
03.05 American dad
03.30 Simpsons
03.50 Simpsons
04.15 Spin city

 TV4 FAKTA
06.00  Livräddarna på  
 Bondi Beach
06.30  Livräddarna på  
 Bondi Beach
07.00  Andra världskriget  
 inifrån
08.00  Hemligheter från  
 läkarnas journaler
09.00  Mc-patrullen räddar liv
10.00  Det kungliga lasarettet
11.00  Hospitalet
11.30  Hospitalet
14.00  Livräddarna på  
 Bondi Beach
14.30  Livräddarna på  
 Bondi Beach
15.00  Uppdrag: Missbruk
16.00  Mc-patrullen räddar liv
17.00  Brottsplats USA
17.30  Brottsplats USA
18.00  Mord ur varje vinkel
19.00  Kvinnor som mördar
20.00  Medium i lagens namn
21.00  Rescue mediums
21.30  Rescue mediums
22.00  MC-patrullen räddar liv

Om sjukvårdare som använder 
motorcykel för att snabbt ta sig 
till olycksplatsen när de rycker ut. 
Programmet ger en inblick i deras 
vardag som kan handla om allt från 
trafikolyckor till att rädda personer 
som drabbats av hjärtstillestånd.

23.00  48 avgörande timmar
00.00  Kvinnor som mördar
01.00  I död och lust
02.00  Brottsplats USA
02.30  Brottsplats USA
03.00  Född mördare?
04.00  Jag löste ett mord
05.00  De omisstänkta 

 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 Alaska: The 
 last frontier
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 Superhuman science
21.30 Superhuman science
22.00 Mäktiga fartyg

I sju säsonger har vi fått se de 
största och mest teknologiskt 
avancerade fartygen i världen. 
Detta specialavsnitt visar det bästa 
ur Mäktiga fartyg.

23.00 Dödlig fångst
00.00 Mäktiga flygplan
01.00 Moonshiners
02.00 Whale Wars
03.00 Extrem överlevnad
03.55 American chopper
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DAGENS
TV-TIPS

Madonnafallet
SVT2 kl 20.00

n Det som har kallats Sveriges 
största trafficking-härva började 
nystas upp i Göteborg 2011 och 
visade sig ha grymmare inslag 
än polisen först kunde ana. I 
dokumentären Madonnafallet 
skildras polisens spanings- 
arbete på nära håll och vi får 
möta en kvinna i Rumänien  
som kämpar för att hindra  
att fler unga kvinnor hamnar  
i traffickingligans nät.

American pie: 
reunion.

Mäktiga fartyg.Rescue mediums.Familjen.
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fran

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

Fotogram släpps den 5:e februari.

FOTOGRAM
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Ewa Stackelberg har gjort ett flertal fotoböcker, 
till exempel Berättelse för levande som utsågs till 
årets bästa fotobok 2001.
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