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”Väst- 
världens 
samhällen  
är nu på  
många sätt 
inne i en ond 
spiral där  
rädslan 

ökar.”  S.2-3

”IS försökte
rekrytera mig
i fängelset”

Dagens eTC avslöjar:

Ali kontaktad på svensk anstalt:  
”De ville att jag skulle bli terrorist”

”Rädslan kommer att
förändra dansk politik” 

Analys av danska journalisten 
Lars Trier Mogensen

Dagens ETC på plats i misstänkte 
22-åringens kvarter i Köpenhamn
Aamar Mehmood, boende i Mjølnerparken: ”Många är 
oroade. Den här mannens syfte var att skapa rasism”

Dagens eTC I KöPenHaMn

”Kommer påverka debatten”

”Jag tror det här 
snarare enar än 

splittrar”

”Måste fortsätta  
att stå upp  

tillsammans”

S.6-10
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2 OPINION Onsdag 18 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

Jihadismens källor 
måste diskuteras

Ä
nnu ett terrordåd och som alltid står var och en av 
oss helt oförberedd. Det går inte att mentalt ställa 
sig in på att dessa terrordåd kommer att äga rum 
och på sätt och vis bör vi heller inte göra det: Det 
skulle innebära att vi sluter oss och kommer att få 

allt svårare att begripa och förklara hur denna besinningslöshet är 
möjlig och hur vi ska kunna förhindra den. Men västvärldens sam-
hällen är nu på många sätt inne i en ond spiral där rädslan ökar och 
vi kan frukta att utrymmet för att diskutera verksamma åtgärder 
mot terrordåd av det slag som ägde rum i Köpenhamn riskerar att 
faktiskt minska.

Ändå är det inget mysterium vi står inför. Jihadismens källor är 
komplexa men inte omöjliga att identifiera.

Jihadismen är en ideologi som hämtar näring ur en förvriden 
tolkning av en av de stora världsreligionerna, islam. Det är, menar 
jag, viktigt att placera denna jihadism på höger-vänsterskalan: Den 
är högerextrem, militant konservativ, fundamentalistiskt patriarkal, 
reaktionär i ordets alla innebörder och den är dessutom ofattbart 
brutal. Den tycks medeltida, men är i själva verket extremt modern 
(på samma sätt som fascismen en gång tog till alla mo-
dernitetens verktyg). Det är därför som dess dödliga 
missionärer så lätt och effektivt utnyttjar all modern 
kommunikationsteknik för att sprida vansinnet. 

Men det är en lära, eller en serie hopkopplade 
tankefigurer, som tar avstånd från allt det som 
en demokratisk socialist tror på: demokrati, 
upplysning, sekulär stat, klassanalys, 
feminism och så vidare. 

Jag brukar hävda att vi sedan 
länge ser en mördande dialektik 
mellan just två högerextrema ismer. 
Den ena heter imperialism och den 
har sedan 15 år tillbaka visat sitt 
rätta ansikte inte minst i Mellanös-
tern: Den folkrättsvidriga invasionen 
av Irak är, tyvärr, en delförklaring till 
att Islamiska staten kunde uppstå med 
sådan ursinnig styrka. IS uppstod ur spillrorna 
av ett sönderslaget Irak och ur känslorna hos 
miljoner förnedrade sunnimuslimer – och 
bland en minoritet av dessa förnedrade sunni-
muslimer klev IS fram. Men det har nästan blivit 
så i den offentliga debatt som vårt öppna samhälle 
håller sig med, att denna koppling inte bör, eller 
riktigt får, diskuteras. Men den finns där. Den är 
fruktansvärd, den går inte att förneka.

en annan källa till jihadismen finns i de svårt segrege-
rade miljöerna runtom i Europa. Den ena trasiga och 

socialt skadade terroristen efter den andra kliver fram och hämnas 
på världen: kriminella, gängmedlemmar, folk som suttit i fängelse. 
Så såg det ut i Paris för en kort tid sedan. Så tycks vara fallet med 
den misstänkte unge mördaren Omar Abdel Hamid El-Hussein i 
Köpenhamn. Att denna jihadism kan attrahera i synnerhet unga 
män är en tragedi, men knappast någon helt oförklarbar tragedi (att 
förklara något är något helt annat än att ursäkta något; jag påpekar 
det för säkerhets skull). 

Det verkar som om vissa unga män i utsatta miljöer tycker att 
deras liv får en större mening när de ansluter sig till denna höger-
reaktionära jihadism med globala intentioner. De vadar fram i 
samhällen som är mer och mer islamofoba och de vill ta ut sin 
blinda, fanatiska hämnd. Och tragedin här, det är att dessa unga 
män uppenbarligen aldrig, aldrig nås av något annat, progressivt 
meddelande från vänstern, arbetarrörelsen eller andra förnuftiga 
sociala rörelser. I de tynande folkrörelsernas era kan fanatismen 
vinna terräng.

en tredJe källa till denna jihadism finns naturligtvis i de demo-
kratiskt outvecklade samhällena i den muslimska världen. Från 
Pakistan till Jemen, från Egypten till Afghanistan är de ofta ingen-
ting annat än tryckkokare på väg att ständigt explodera på grund 
av brist på demokrati och social utveckling. Det är ingen slump att 
Usama bin Ladin kläcktes ur den saudiska diktaturen, ett land som 
Sverige för övrigt gärna upprätthåller vapensamarbete med, trots 
att landet destabiliserar halva Mellanöstern.

Jihadismens fJärde källa står att söka i den till synes eviga 
Palestinakonflikten. Det är en av vår tids stora tragedier 
att antisemitismen – som är en rasism inskriven i den 
kristna västvärldens själva DNA – finner ny näring genom 
att skylla den israeliska statens brott mot folkrätt och 
mänskliga rättigheter på judar i allmänhet. Säg Hamas, 
det räcker. Där odlas antisemitism. Och den kan odlas 
så ”framgångsrikt” därför att Gaza förvandlats till ett 
väldigt utomhusfängelse av den israeliska staten.

Jag googlade på uttrycket ”det öppna samhället” 
dagarna efter terrordådet i Köpenhamn. Listan som dök 

upp på datorskärmen var ändlös. Alla hederliga människor 
talar om det öppna samhället, att det måste värnas och att 
vi aldrig får vika en tum från yttrandefrihetens principer. 
Och jag skriver under på detta. Ingen väg finns förbi det. 

Men jag är samtidigt livrädd för att retoriken kring 
”det öppna samhället” i värsta fall kan ställa sig i vägen 
för en nödvändig diskussion om den jihadistiska terrorns 
ursprung och blockera våra möjligheter att bekämpa 

denna fundamentalistiska lära och rädda människor 
från den.

göran greider

”Tragedin är att unga män uppenbarligen 
aldrig, aldrig nås av något annat, progressivt 

meddelande från vänstern, arbetarrörelsen eller 
andra förnuftiga sociala rörelser.”

Ska vi få strejka?
n Ja, säger du. Nej, säger 
arbetsgivare och politiker i 
alldeles för många länder. Idag 
ordnar Världsfacket (ITUC) en 
global manifestation för rätten 
att strejka. Bakgrunden är att 
det pågår en tvist i FN-organet 
ILO som ska se till att fackliga 
rättigheter försvaras. ILO har 
en övervakningskommitté som 
samlar både fackförbund och 
arbetsgivare, samt regeringar. 
Den har mandat att kritisera 
länder som inte följer konven-
tionerna. Praxis har varit att 
strejkrätt betraktas som en 
grundläggande rättighet. Men 
för tre år sedan började kom-
mitténs arbetsgivare tumma på 
detta. 

Plötsligt var strejkrätt inte 
alls något grundläggande. Varpå 
kommittén förlorade sin möjlig-
het att kritisera länder. 

Den här konflikten ska för-
söka lösas på ett extra ILO-mö-
te i Genève den 23-25 februari. 
Förslagsvis återgår arbetsgivare 
till att acceptera att strejkrätten 
är central.

Dagens eTC

”Regeringen ser 
framför sig en längre 
period av historiskt 

låga räntor i Sverige. 
Nu ska vi vidta åtgär-
der för att säkerställa 
att detta resulterar i 
investeringar i den 
reala ekonomin.”

Magdalena Andersson (S) skriver de-
batt i Dagens Industri. Innebär det att 
regeringen kommer att låna till nöd-
vändiga investeringar? Framgår inte. 
Andersson undviker frågan. Varför är 
den så känslig för en socialdemokra-
tisk finansminister? Den frågan ställer 

Dagens ETC imorgon.

117
… miljarder kronor, så mycket utländskt 
kapital investerades i Kina i januari, en 
ökning med nästan 30 procent jämfört 
med samma period i fjol. 

”Anledningen till att 
Galago inte jobbat 
med religionssatir 
är inte för att den 

inte ska finnas. Det 
var för att vi känt oss 

färdiga med gud.”
Johannes Klenell 

(@JohannesKlenell) på Galago.
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Box 4403, 102 68 Stockholm
inTErnET www.etc.se
MEJl dagens@etc.se
kundTJänsT 
kundtjanst@etc.se, 08-644 67 13
TryCk V-tab

hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 63 kvinnor, 62 män

 DAGENS ETC

”Tragedin är att unga män uppenbarligen 
aldrig, aldrig nås av något annat, progressivt 

meddelande från vänstern, arbetarrörelsen eller 
andra förnuftiga sociala rörelser.”
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Riksdag och regering måste 
visa lyhördhet i vinstfrågan

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

välfärd Fortsätter skatte-
pengar avsedda för välfär-
den att rinna iväg till privata 
konton urgröps på sikt hela 
välfärdsstaten legitimitet. 
Detta är en av de absolut 
största framtidsutmaning-
arna för de rödgröna parti-
erna, skriver LO-utredaren 
Kjell Rautio.

Mellan 60 och 80 procent av 
svenskarna, lite beroende på 
hur frågan ställs, brukar säga att 
de anser att pengar avsedda till 
välfärden inte ska gå till privata 
vinstuttag. De som fördjupat 
analyserat välfärdssektorn ser 
också att de stora privata risk-
kapitalbolagen, som blir allt 
mer dominerande, skaffar sig 
konkurrensfördelar och högre 
vinstmarginaler genom att 
exempelvis pressa ner beman-
ningen. Detta är särskilt tydligt 
inom skol- och omsorgssekto-
rerna.

Fortsätter skattepengar 
avsedda för välfärden att rinna 
iväg till privata konton urgröps 
på sikt hela välfärdsstaten legiti-
mitet. Detta var bakgrunden när 
14 LO-förbund gemensamt tog 

fram ett konkret förslag på hur 
problemen bör hanteras. Den 
lösning som de rödgröna par-
tierna förhandlade fram, strax 
efter regeringsskiftet, ligger 
mycket nära LO:s förslag. Nu är 
det dags att starta upp arbetet 
med att ta fram konkreta och 
kvalitetssäkrade lagförslag 
utifrån den överenskommelse 
som slutits.

I gRunDen haR LO ett pragma-
tiskt förhållningssätt i frågan. 
Men några utgångspunkter är 
ändå viktiga att hålla fast vid:

• Vinstdriften hör inte 
hemma i välfärdssektorn. 
Den privata vinstuttagen och 
värdeöverföringarna måste 
begränsas.

• Dagens i princip fria 
dragningsrätt på skattepengar 
måste tas bort och demokratin, 
via våra folkvalda i kommuner 
och landsting, ges makten över 
etablering och nyetablering.

• Medborgarnas insyn över 
hur skattepengarna används 
måste öka.

• Lösningarna måste stärka 
de anställdas, brukarnas och 
medborgarnas makt och val-
frihet, inte välfärdsbolagens. 

Därmed ökar möjligheterna att 
bekämpa social selektion och 
segregering.

Men Det hanDLaR OcKså om 
att sätta in ”vinstfrågan” i ett 
vidare perspektiv. Efter flera år 
när alliansen ensidigt prioriterat 
kortsiktiga skattesänkningar 
har pressen på dem som arbetar 
inom välfärdssektorn totalt sett 
ökat, vilket påverkar både per-
sonalen och brukarna. I dag ser 
vi effekterna i form av på nytt 
växande sjukskrivningar. Läget 
är idag, på många håll, inom 
exempelvis äldreomsorgen, 
ytterst akut. Över 20 procent 
av Kommunals medlemmar i 
hemtjänsten anser exempelvis 
att bemanningen är så låg att 
det innebär risker för de äldre.

Det är till och med så att om 

inte resursfrågan beaktas blir 
också en skarp vinstbegränsning 
ineffektiv. Risken är då att den 
privata efterfrågan på välfärd 
istället tillgodoses utanför 
skattsedeln, genom fler privata 
tilläggstjänster och försäk-
ringar. Tyvärr är det just denna 
utveckling vi sett accelerera 
under de senaste åtta åren. 
Allt fler köper idag sig privata 
lösningar som tar dem förbi 
köer och över trösklar i välfärd-
sektorn. Ett oroande tecken är 
exempelvis att marknaden för 
privata vårdförsäkringar stadigt 
växer. Vi får allt fler tilläggslös-
ningar som riskerar skapa nya 
tillväxthinder och som sliter isär 
och segregerar.

saMtIDIgt äR Det OLOgIsKt att 
tala om olika former av privat 
blandfinansiering som lösning 
på de framtida demografiska 
utamningarna. Faktum är ju att 
det inte finns ett enda privat 
bolag som kan låna till lägre 
ränta än våra kommuner och 
landsting. Vi kommer inte runt 
frågan om behovet av en ökad 
skattefinansiering av välfär-
den. Därför är det så viktigt att 
medborgarna känner sig trygga 

med att deras skattepengar inte 
rinner iväg till privata konton. 
Resursfrågan och frågan om att 
begränsa de privata vinstutta-
gen hänger alltså ihop.

nu åteRståR att se om den 
kraftiga folkliga underström, 
som drar genom folkrörelse-
Sverige och tydligt kommer 
till uttryck i olika opinionsun-
dersökningar, också har någon 
uppkoppling till riksdagshuset 
och Rosenbad. Detta är en av 
de absolut största framtidsut-
maningarna för de rödgröna 
partierna.

FöR såväL väLFäRDens som 
demokratins skull är det viktigt 
att det politiska systemet 
visar lyhördhet i denna cen-
trala fråga. För, oavsett vad de 
privata välfärdslobbyisterna 
säger, handlar det ju inte om en 
ödesbestämd utveckling som vi 
inte råder över. 
Ytterst handlar 
det om politisk 
vilja och demo-
krati.

Kjell Rautio
Välfärdsutredare 

vid LO

Vi kommer inte 
runt frågan om 

behovet av  
en ökad skatte‑ 
finansiering av 

välfärden.

Vinstdriften hör inte hemma i välfärdssektorn. Den privata 
vinstuttagen och värdeöverföringarna måste begränsas, 
skriver Kjell Rautio.  bild: JESSiCA GOW/TT
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Citatet:
”Folkpartister  

och kristdemo‑ 
krater kommer  

fortsätta sin tävling i  
främlingsfientlighet 
för att beveka sina 

överlöpare till  
det genuint främ‑

lingsfientliga  
Sverigedemo‑ 

kraterna.”
Jan Guillou i Aftonbladet.

Mest läst 
på etc.se

1. Chefen hängde ut  
Christina som tjuv i massmejl
Nyhet

2. Inget är falskare än rasisters 
engagemang för kvinnor
Ledare

3. Sikta mot gratis  
kollektivtrafik
Debatt

4. Jag är trött på att se över 
axeln när jag går hem
Debatt

5. Ulf Lundkvist  
om att söka jobb
Dagens bild

53
... personer omkom i arbets-
platsolyckor i fjol, skriver Svenska 
Dagbladet och tidningen Arbetar-
skydd. Det är en ökning med fem 
omkomna jämfört med 2013. Tolv av 
dessa 53 var lastbilsförare, vilket gör 
yrkesgruppen till den som drabbats 
av flest dödsolyckor. Nu kräver Trans-
portarbetareförbundet ny lagstiftning 
för att stoppa dödsolyckorna.

Höj gärna miljöskatter – men öka inte konsumtion
klimat Debatten mellan An-
ders Wijkman och Jens Holm 
fortsätter. Det handlar om 
inkomskatterna i ett omställ-
ningsperspektiv. ”Min poäng 
var att inkomstskatterna 
redan har minskats mycket i 
Sverige”, skriver Jens Holm.

Anders Wijkman, ordförande 
Miljömålsberedningen, tycker 
att jag läser honom selektivt när 
jag kritiserar hans förslag att 
minska inkomstskatterna finan-
sierat med höjda miljöskatter. 
Frågan är hur väl Wijkman läst 
mina kommentarer i Dagens 
ETC på nätet (9/2) till intervjun 
med honom i Svenska Dagbla-
det samma dag. 

Min poäng var att inkomst-
skatterna redan har minskats 
mycket i Sverige och om skat-
terna på månadslöner kring 
40 000–50 000 kronor sänks 
ytterligare, vilket var precis vad 
Wijkman förde fram i intervjun, 
kommer vi att få konsumtions-
mönster som spär på utsläppen 
ytterligare. 

Med detta avsåg jag ökad 
konsumtion av saker som inte 
är prioriterade – fler bilar, en 
tredje platt-tv till hushållet, mer 
kött, fler och längre utlandsre-
sor och annat.

 
Det SkA ockSå sägas att Wijk-
man i samma intervju talade om 
sänkta arbetsgivaravgifter och 
höjda miljöskatter. Vi behöver 
verkligen höja skatterna på det 

som smutsar ned. Och Wijkman 
har helt rätt i att Sverige – som 
trots allt var först i världen med 
en koldioxidskatt – numera har 
förhållandevis modesta nivåer 
på miljöskatter och avgifter. 

Det är därför vi i Vänsterpar-
tiet år efter år lagt fram förslag 
på höjd koldioxidskatt, vägslita-
geavgift, höjda trängselavgifter, 
skatt på konstgödsel, höjd mi-
neralavgift och flygskatt för att 
nämna några. Det här handlar 
inte bara om att snabbt få ned 
utsläppen. Ökade miljöskatter 
innebär också ökade intäkter 
som kan gå till investeringar 
för ett hållbarare samhälle. 
Här tänker jag bland annat på 
investeringar i förnybar energi, 
utbyggd kollektivtrafik, klimat-
renovering av miljonprogram-
mets bostäder och gröna jobb i 
skogsbruket. Får vi upp investe-
ringsvolymerna – med hjälp av 
ökade skatteintäkter – talar vi 
om många tusentals jobb.

 
AnDerS WiJkMAn skriver i Da-
gens ETC (12/2) att han vill ha 
en grön skatteväxling och han 
nämner inte denna gång sänkta 
inkomstskatter. Gott så. Det 
borgar för konstruktiva diskus-
sioner i Miljömålsberedningen 
om hur vi kan 
rädda vår hårt 
sargade planet.

 Jens Holm (V)
Miljöpolitisk 

talesperson och 
ledamot av Miljö-
målsberedningen

Ökade miljöskatter innebär också ökade 
intäkter som kan gå till investeringar för  
ett hållbarare samhälle, skriver Jens Holm. 

Dagens ETC 12/2.
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JAg ocH Min MAn har blivit 
vänner med ett par som är från 
Rumänien.

De bor i en husvagn på vår 
tomt och före jul bodde de en 
månad i vårt hus. Kvinnan heter 
Tanza och hon sitter och tigger 
utanför Hemköp här i Gnesta. 
Mannen heter Ilie, har skot-
tat snö för en skola i Järna och 
säljer slevar som han och hans 
pappa gör. De har tolv barn i 
olika åldrar – den yngsta är sju 
år. Ingen av dem har jobb, vilket 
är anledningen att de har kom-
mit till Sverige.

För oSS är De inga ”tiggare” 
längre – de är människor, de 
har blivit våra vänner och de 
berikar våra liv.

På lördag är det rumänsk 
afton här hos oss. Tanza lagar rumänsk mat och har delat ut 

lappar till sina vänner som pra-
tar med henne vid Hemköp, ger 
henne pengar, bryr sig och tolv 
av dem – kanske fler – kommer 
hit och betalar 250 kronor för 
denna rumänska middag. Vi är 
alla uppspelta över denna kväll, 
planerar, samlar porslin, stolar 
med mera!

Det jag vill berätta är vad 
som händer när man öppnar 

sitt hem, sitt hjärta för en annan 
människa, en tiggare, som jag 
först bara gick förbi. Det som 
händer är GLÄDJE!

VAD ilie ocH tAnzA vill be-
rätta om, eller visa, tror jag är 
detsamma: att de är människor, 
som i sin nöd har kommit hit 
och hoppas på att vi delar med 
oss av vårt överflöd.

Åsa Vingesköld

De har blivit våra vänner

De är människor, 
som i sin nöd har 
kommit hit och 
hoppas på att vi 
delar med oss av 

vårt överflöd.

”För oss är de inga ”tiggare” längre 
– de är människor, de har blivit våra 
vänner och de berikar våra liv.”
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köpenhamn Ett negativt 
stämplat område vars rykte 
kommer att förvärras efter 
terrordåden. Det tror boende 
i Mjölnerparken i Köpen-
hamn. Här levde – och dog 
– den misstänkta attentats-
mannen Omar Abdel Hamid 
el-Hussein.

 
Få människor rör sig i Mjöl-
nerparken och bruset från en 
motorled i närheten är det tydli-
gaste ljudet. Ett tiotal poliser är 
spridda i området. De kontrolle-
rar en bil, söker efter något med 
schäferhundar. Att folk är på 

sin vakt efter terrordådet märks 
tydligt.

– Håller du på med något 
journalistskit? Jag vill inte prata 
med dig, jag har inget att säga. 
Hejdå! säger en man och går när 
Dagens ETC vill ställa frågor.

Den misstänkte attentats-
mannen Omar Abdel Hamid el-
Hussein, 22, bodde i en lägenhet 
i Mjölnerparken och blev ihjäl-
skjuten av polis på Nørrebro 
station, bara ett stenkast bort. 
Han hade ett kriminellt förflu-
tet och släpptes ur fängelse två 
veckor innan terrordådet. Enligt 
den danska säkerhetspolisen 
PET fanns han på deras ”radar” 

men i nuläget finns inget som 
tyder på kopplingar till en ter-
rorcell.

 
”Många är oroade”
Aamar Mehmood bor i Mjöl-
nerparken och är generellt 
misstänksam mot bilden av 
gärningsmannen som målats 
upp i medier.

– Egentligen vet man väl inte 
säkert vad som hänt. Jag litar 
inte helt på nyheterna. Vad de 
säger på tv kan vara sant men 
de håller fortfarande på att 
utreda detta. Jag tror inte att 
allt som visas alltid måste vara 
100 procent sant, säger Aamar 

Mehmood som inte vill vara 
med på bild.

Han menar att det enda som 

egentligen är känt i nuläget är 
att el-Hussein hade en kriminell 
bakgrund och att det förekom-
mer mycket spekulation i medi-
er. Däremot tror han att dådet 
kan få negativa konsekvenser 
för muslimer i Danmark.

– Många är oroade. Den här 
mannens syfte var att skapa 
rasism, säger Aamar Mehmood.

 Polisen arbetar fortfarande 
efter teorin att terrordåden 
utfördes av en ensam gärnings-
man men att han hade medhjäl-
pare och två unga män sitter 
häktade för medhjälp till mord 
och mordförsök. I går natt 
ryckte en stor polisstyrka ut till 

Boende i Mjölnerparken oroade för framtiden: ”Antimuslimska åsikter kommer att öka”

”Hans syfte var att skapa rasism”
Mjölnerparken är ett av de värst utsatta 
områdena i Danmark. Här bodde den 
misstänkte attentatsmannen Omar 
Abdel Hamid el-Hussein. 

Stadsdel: Nörrebro i Köpenhamn.
Invånarantal: cirka 2500.
Byggt: 1984–1987.
Antal övervakningskameror: 230.
Arbetslöshet: runt 46 procent. 

Mjölnerparken

Misstänkt. Omar Abdel  
Hamid el-Hussein misstänks 
ligga bakom helgens attentat  
i Köpenhamn. bild: ap 
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Strömmen av människor till den lilla gatan vid Köpenhamns synagoga  
vill aldrig ta slut. Många lägger ner blommor, flera gråter. Dagens ETC  
frågade Köpenhamnarna om vad de tror kommer att hända i kölvattnet  
av terrordåden.

”Debatten inför valet kommer 
att handla om invandring”
Erik och Marianne Pedersen,  
pensionärer 63 respektive 57 år.
– Jag är inte rädd för egen del, men jag är orolig för vad detta kan 
utvecklas till. Andra kanske planerar att hämnas dådet. Jag är 
helt säker på att det kommer att påverka debatten inför valet i år 
och den kommer till stor del att handla om våra gränser och de 
som flyttar hit, säger Erik Pedersen. 

– Jag tror inte detta har inflytande på hur stora Dansk Folkeparti 
blir. Det har redan växt mycket sedan tidigare och har gått framåt 
i de senaste valen, säger Marianne Pedersen.

”Jag är orolig att det  
blir mer övervakning”
Anders Bo-Jensen, 27, studerande. 
–Jag är orolig över att lagarna kommer 
att skärpas nu. Till exempel att det blir 
lättare för polisen att spana i folks mobiler 
och datorer. Som det ser ur just nu visar 
partierna enighet, men om någon kommer 
att försöka utnyttja detta så kan jag tänka 
mig att det blir Dansk Folkeparti.

”Jag tror det enar  
snarare än splittrar”
Chästine Dahling, 24, studerande.
– Man blir förskräckt av det som hänt 
men inte rädd. Om det blir någon 
hämnd kan man aldrig veta, men 
heller inte gå runt och tänka på. Det 
verkar som partierna håller sams just 
nu och att det samlat oss som nation 
på något sätt. Jag tror det här snarare 
enar än splittrar.

”Som upplagt att för  
att göra politik av”
Marc Jeppesen, 26, arbetar för 
Kirkens Korshær, Danska kyrkans 
hjälporganisation.
–Jag är inte rädd och jag hoppas verk-
ligen det här är en enskild händelse. 
Polisen har också gjort ett fantastiskt 
arbete och det är viktigt att inte låta 
sig skrämmas. Jag tror inte detta 
påverkar det kommande valet men det 
är svårt att sia om. Utgångspunkten 
måste vara att vi ska fortsätta att stå 
upp tillsammans. Trots att det här som 
är som upplagt för att göra politik av 
hoppas jag man inte gör det utan visar 
medmänsklighet istället.

”Kommer försöka använda 
detta som argument”
Kristine Kryger, 35,  
kampanjledare, Kirkens Korshær.
– Jag tycker det är förfärligt att vi har människor 
i vårt samhälle som känner sig så utsatta att de 
får för sig att döda andra i rent hat. Det är mycket 
konstigt att se poliser med kulsprutor i mitt i staden 
men jag är också stolt över att vi är enade och att 
folk fortsätter med sina vardagsliv. Jag vet att det 
finns de som kan tänka sig försöka använda detta i 
argument om invandringspolitiken, men jag hoppas 
verkligen inte att det blir så. Jag tror det handlar 
om en förlorad generation av unga som inte känner 
någon samhörighet med samhället.

ENKÄT

TEXT: Karl GrauErs

Boende i Mjölnerparken oroade för framtiden: ”Antimuslimska åsikter kommer att öka”

”Hans syfte var att skapa rasism”
Mjölnerparken efter tips om 
att en kamouflageklädd man 
uppträtt misstänkt i området. 
Han flydde till fots och ingen 
greps i samband med insatsen. 
Polisen misstänker dock inte 
att han har någon koppling till 
terrordåden.

–Mjölnerparken är redan 
hårt stämplat och det har sagts 
mycket negativt om den sedan 
terrordåden, tyvärr, säger 
Simon som bor i Mjölnerparken 
men bara vill framträda med 
förnamn.

Han säger att han trivs i 
området och aldrig upplever 
några problem. Att terrordå-

den kommer att utnyttjas för 
partipolitiska syften är han helt 
övertygad om.

”Kräver hårdare tag”
–Jag är orolig över att antimus-
limska åsikter kommer att öka 
och att det kommer att märkas 
i valet i år. Att Dansk folke-
parti kommer att gå fram är 
hundra procent säkert. Redan 
efter Charlie Hebdo började 
det krävas hårdare tag och att 
gränserna ska stängas. Ändå är 
gärningsmannen faktiskt född 
och uppvuxen i Danmark, säger 
Simon.

 Karl Grauers
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terror Han dömdes till fäng-
else för ett våldsbrott. Under 
sin tid på en svensk anstalt 
blev han sedan vid flera till-
fällen kontaktad av interner 
som ville hjälpa honom att 
bli en ”riktig muslim”. 
   – De visade videoklipp 
från IS och tjatade om att 
martyrer kommer till para-
diset.

Ali, som egentligen heter något 
annat, har nyligen avtjänat ett 
längre fängelsestraff, dömd för 
ett grovt brott. Han vill berätta 
om hur det pågår rekrytering 
till terroristgrupper på svenska 
anstalter.

– Jag vet vad jag själv varit 
med om, men har även hört att 
andra har liknande erfarenheter 
på andra fängelser.

Han är troende muslim. Det 
tog två medfångar fasta på när 
de närmade sig honom, bara 
veckor efter att de själva anlänt 
till anstalten.

– Det började med vanligt 
snack, inga konstigheter. Men 
sedan började de med mer 
religion, om hur USA och Israel 
mördar muslimer, om att det är 
ett krig mot alla muslimer.

”Helt sjuka grejer”
Han säger att han inte vet 
vilken eventuell kontakt dessa 
personer hade haft med terror-
nätverk, men de var inte dömda 
för terrorbrott, utan för annan 
brottslighet.

– Jag tror ändå de hade ett 
uppdrag i fängelset. Killarna 
visste exakt hur jag skulle ta mig 
till Syrien för att strida för IS, 
allt från vilken färdväg som var 
säker till vilka jag skulle ringa 
när jag kom fram.

Allmänna diskussioner om 

islam blev regelrätta rekryte-
ringsförsök, hävdar Ali. Han 
upplevde det som allt mer 
hotfullt.

– Det handlade om att den 
som inte ställde sig på deras sida 
skulle bli en fiende. Jag försökte 
ha så lite kontakt som möjligt, 
det här var riktiga galningar. De 
visade videoklipp från IS och 
tjatade om att martyrer kom-
mer till paradiset.

Vilka klipp?
– Avrättningar, eldstrider. 

Helt sjuka grejer. 
Ali berättar sin historia för 

Dagens ETC eftersom han 
tror att Sverige glömmer bort 
fängelserna när politiker nu vill 
stoppa rekrytering.

– Kolla på Köpenhamn. Det 
här problemet finns definitivt i 
Sverige också. 

Kontaktad i fängelset av
jihadistiska rekryterare: 
”De hade ett uppdrag”  

”Jag vet vad  
jag själv varit 
med om, men 
har även hört  

att andra  
har liknande  
erfarenheter  

på andra  
fängelser.

Ali

Andreas Gustavsson
andreas.gustavsson@etc.se

0708-48 57 15

Kriminalvården har flyttat interner
• I en intervju med Svenska Dagbladet säger 
Kriminalvårdens säkerhetsdirektör Per Westberg att 
det idag inte finns radikala religiösa grupperingar i 
svenska fängelser. Men samtidigt har myndigheten 
tidigare flyttat på personer på grund av radikalise-
ring:
   – Det har hänt att vi fått flytta individer, till en viss 
del handlar det om att vi splittrat grupper på grund 
av att det funnits en radikalisering. Men vi splittrar 
oönskade konstellationer utifrån att dessa kan 
påverka anställdas, klienters och samhällets säker-
het. Inte enbart för att det sker en radikalisering.

OmAr AbDel HAmID el-HUSSeIn
• 22-åringen är misstänkt för att ha utfört båda terrorhandlingarna 
i Köpenhamn. Han är tidigare dömd för flera brott, senast för ett 
knivdåd. Han släpptes ur fängelset för inte ens tre veckor sedan.
• Det finns i Danmark ett system där kriminalvården registrerar när 
interner uttrycker extrema åsikter. ”Nu blir vi tvungna att fundera över hur 
vi kan göra det här bättre”, säger Kim Österby, ordförande för fängelse-
förbundet, till Sveriges Radio.
• El-Hussein tros ha radikaliserats under sin senaste fängelsevistelse. 
Han ska då ha sagt att han ville strida för Islamiska staten (IS). Berling-
ske Tidene rapporterar att det fick fängelset att sätta upp hans namn 
på en lista över interner som radikaliserat. Listan – med 40 namn – ska 
sedan ha överlämnades till den danska säkerhetspolisen.

Deltar i ett 
eU-samarbete
• Kriminalvården 
bedriver egen underrät-
telsetjänst, men ingår 
dessutom i EU-samar-
betet Radicalisation 
awareness network 
(Ran) som sedan 2007 
har som målsättning att 
upptäcka och splittra 
extremistiska gruppe-
ringar i fängelser.

”Så länge de inte har blod på  
sina händer, bör de inte sändas  

i fängelse utan få hjälp med 
rehabilitering. Vi vet att fängelser 

fungerar som inkubatorer för 
radikalisering.”

eU:s antiterroransvarige Gilles de  
Kerchove i en intervju med AP.

FAKTA

IS försökte värva Ali på svenskt fängelseIS försökte värva Ali på svenskt fängelse

PRESSAD. I samband med sitt fängelsestraff 
utsattes Ali för en övertalningskampanj av 
andra interner. De ville att han skulle ansluta 
sig till Islamiska staten (IS). De accepterade 
inte heller att han avböjde, utan blev hotfulla. 
Personen på bilden har inget med att artikeln 
att göra. bild: fredrik persson/tt
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terror Att fängelser är plats 
för jihadistisk radikalisering 
ses i många länder som 
självklart. Men inte i Sveri-
ge. Det borde det dock göra, 
menar terrorexperten Stig 
Jarle Hansen. 

Den 22-årige man som miss-
tänks för dåden i Köpenhamn 
var känd av den danska poli-
sen, men inte för att ha kopp-
lingar till någon terrorgrupp. 
Istället fanns han i utkanten av 
ett kriminellt nätverk. Han var 
också dömd för ett antal brott 
– och satt fram till för några 
veckor sedan i fängelse för att 
ha knivskurit en 19-åring. Un-
der tiden i fängelset ska han ha 
radikaliserats, skriver Ekstra 
Bladet. 

Den norske terrorexperten 
Stig Jarle Hansen tror att det 
är relativt vanligt att rekryte-
ring till terrorgrupper sker i 
fängelser, såväl i Sverige som i 
Danmark och Norge. 

– I Storbritannien exempelvis 
vet man att många radikaliseras 
under sin tid i fängelse. Men i 
Skandinavien verkar det finnas 
en tro att människor som sitter 
inne har vi kontroll över, säger 
han.

Vanligt i andra länder
Även i Frankrike ses fängelser 
som en miljö för radikalisering. 
Farhad Khosrokhavar, sociolog 
som har studerat islam och 
radikalisering, skriver i New 
York Times att rekryteringssät-
tet är långt ifrån ovanligt där. 
Han menar att det istället är 
ganska typiskt. Men att det här 
skulle vara en vanlig situation 
även i Sverige verkar dock få 
tro. 

Enligt Kriminalvårdens 
presskontakt är situationen i 
Sverige varken som den i Frank-

rike eller Danmark. Detsamma 
menar Säpo: 

– Vi ser inte fängelser som 
den största rekryteringsbasen. 
Vår bedömning är att det är 
vanligare att den som ansluter 
sig till våldsbejakande extre-
mism inspireras via till exempel 
internet, tidskrifter eller böcker. 
På det sättet kan en person 
radikaliseras utan omvärldens 
vetskap. Det handlar mer om 
att anamma en ideologi än att 
gå med i en grupp, säger Fredrik 
Milder, pressekreterare hos 
Säpo.

Ett ökande problem
Stig Jarle Hansen menar dock 
att större fokus borde riktas mot 
fängelserna. 

– Radikalisering bland 
interner är nog vanligare än vi 
tror, och jag är övertygad om 
att det kommer bli ett allt större 
problem, säger han.

Enligt Farhad Khosrokhavar 
är en orsak till att muslimer 
radikaliseras i fängelser att de 
känner sig marginaliserade. 
Han menar att få fängelsean-
ställda är muslimer, och att de 
har lite förståelse för islam. 
Konsekvensen blir att muslimer 
som tidigare inte haft någon 
kontakt med extremister blir 
lätta mål. 

Stig Jarle Hansen är inne på 
samma linje. 

– I ett fängelse är du till  
en början ofta ensam, men  
det är en miljö där man vill  
och behöver skaffa sig vänner. 
Därför kan det vara lättare  
att rekrytera just där, säger  
han.

”Måste sluta upp”
Inrikesminister Anders Yge-
man (S), menar att det förebyg-
gande arbetet är avgörande 
för att undvika att människor 
söker sig till terrorgrupper. 

– Hela samhället måste sluta 
upp. Misslyckas man ändå måste 
den andra frontlinjen, som polis 
och säkerhetspolis, förhindra 
rekrytering. Det är därför vi nu 
utreder en ny lag där bland an-
nat rekrytering till terrorgrup-
per och finansiering av terror 
kriminaliseras. 

Hur vanlig rekrytering i 
fängelser är har han dock ingen 
uppfattning om.

– Den frågan ligger hos 
justitieministern. Men vi måste 
kanske titta mer på det, säger 
han.

Karin Annebäck
karin.annebäck@etc.se

0705-56 60 13

Forskare varnar: Radikalisering 
bland interner växande problem

”Vi ser inte  
fängelser  

som den största 
rekryterings- 

basen.
Fredrik Milder

JEMEn-rESEnärEn
• Radikalisering i fängelsemiljö har diskuterats mycket i Storbritan-
nien, där man ofta talar om ”prislam”, en sammanslagning av orden 
för fängelse och islam. Fenomenet har dokumenterats i en parla-
mentsrapport, Roots of violent radicalisation.
• Ett fall som nämns i denna rapport är hur en ung, ej namngiven 
man på bara 72 timmar övertygades om att bli självmordsbombare 
av sin cellgranne, Abdullah al-Faisal, dömd för att ha uppmanat till 
mord på judar och kristna. Direkt efter avtjänat straff reste mannen 
till Jemen för att söka efter terroruppdrag, men blev där identifierad 
av myndigheter och tillbakaskickad.
• Idag sitter omkring 100 personer i brittiska fängelser, dömda för 
delaktighet i islamistisk terrorverksamhet.

AMéDy CoulibAly
• Den 9 januari tog sig den 23-åringe fransmannen in i en judisk 
livsmedelsbutik i Paris där han sköt ihjäl fyra personer och tog giss-
lan. Hans terrorhandling slutade med att han sköts ihjäl av polis.
• Han växte upp i Paris-förorten Grigny, där han sögs upp av 
kriminella kretsar. Han dömdes till fängelse för väpnat rån. Där 
hamnade han i cellen bredvid Djamel Beghal, en fransk jihadist, 
dömd för att ha planerat att spränga den amerikanska ambas-
saden i Paris. ”Han berörde mig på ett mänskligt plan. Han satte 
religion före allt annat. Han praktiserade sin religion intensivt”, 
har Coulibaly sagt.
• I fängelset mötte Coulibaly även Cherif Kouachi, en av bröderna 
som utförde dådet mot Charlie Hebdo.

iSlAMiStiSK lEDArE oroAr bElgiEn
• Förra veckan dömdes Fouad Belkacem, ledare för 
den förbjudna belgiska gruppen Shari4Belgium, till 
tolv års fängelse. Det tvingar Belgien – som nyligen av-
styrde ett planerat terrordåd – att skyndsamt hantera 
problemet med radikalisering i fängelser.
• Landets justitieminister Koen Geens säger att 
målsättningen är att stoppa kontakten mellan dömda 
extremister och unga muslimska interner. Som ett 
led i detta ska dömda utvärderas grundligt innan de 
placeras.
• Samtidigt kommer krav från oppositionen om att det 
ska inrättas specialfängelser för dömda islamister.

IS försökte värva Ali på svenskt fängelseIS försökte värva Ali på svenskt fängelse

Stig Jarle Hansen.
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köpenhamn Attackerna i Köpenhamn 
har bara en säker politisk effekt: 
Som i andra europeiska länder leder 
terroristattacker till en förskjutning 
åt höger och krav på ytterligare 
skärpning av invandringspolitiken. 
Det skriver Lars Trier Mogensen, 
ledarskribent på danska tidningen 
Information.

Orden låter karaktärsfasta och okuv-
liga: Premiärminister Helle Thorning-
Schmidt (S) som trädde auktoritativt 
framåt och gjorde otvetydigt klart att 
”ett sådant Danmark vill vi inte ha”. Ing-
en kan tvivla på den partiöverskridande 
enighet och stöd i Christianborg som 
ligger bakom myndigheternas effektiva 
arbete. Men traditionen kommer knap-
past att dröja kvar länge innan förslagen 
om nya hårdare tag vinner mark – som 
en del av en allmän attitydsförskjutning 
åt höger.

Partiledarna från de flesta partier väg-
rar hittills att diskutera möjliga politiska 
svar. Officiellt talar alla ansvariga repre-
sentanter försiktigt om en vardag som 
ska fortsätta som förut. Men debatten är 
redan i full gång.

Hårdare lagstiftning att vänta
Tidigare terroristattacker i andra länder 
har lett till betydande skärpningar av lag-
stiftningen, och ökade resurser till över-

vakning. De danska terrorlagarna inför-
des alla i kölvattnet av terrorism, första 
gången 2002 efter 11 september-attack-
erna mot New York och Washington DC 
och senare 2006 av bombningarna av 
Londons tunnelbana 2005.

Vissa politiker, särskilt från Dansk 
Folkeparti, har redan varit ute med 
anklagelser. Christopher Hjort Storm, 
högt uppsatt i Dansk Folkeparti i Nord-
jylland skrev genast på Twitter:

”Vänstern och andra som har stöttat 
islams inträde i Danmark är medbrotts-
lingar!”

Från det största borgerliga opposi-
tionspartiet Venstres skugg-utrikesminis-
ter Søren Pind kommer reaktionen att 
den rödgröna regeringen har ett moraliskt 
medansvar för attentatet. Och tidigare 
inrikesministern, Venstres foketingsmed-
len Karen Jespersen, skärper tonen och 
skriver att terrorangreppet är ”en pro-
dukt av en huvudlös och djupt oansvarig 
invandringspolitik”. Hon är inte ensam. 
I Frankrike finns ledaren för Nationella 
fronten, Marine Le Pen, som fiskar i 
grumliga vatten efter dådet mot satirtid-
ningen Charlie Hebdo i Paris. Återigen 
flyttas debatten ett steg till höger, som om 
det hände i Nederländerna efter mordet 
på filmaren Theo van Gogh 2004.

Utnyttjar attacken
Under ett valår verkar det oundvikligt 
att politikerna utnyttjar den brutalaste 
attacken mot det öppna samhället i 
Danmark i mannaminne för att dra 

uppmärksamhet till sina egna agen-
dor. Högern stärks när rädslan regerar, 
medan vänstern bara vinner mark i tider 
av att säkerhet.

Attackerna i Köpenhamn kommer 
att permanent förändra det politiska 
landskapet i Danmark, och oavsett hur 
äckligt det kan verka, har attackerna en 
inverkan på den kommande valkam-
panjen – med en inbyggd fördel för de 
politiker som mest skrupellöst väljer att 
spela på folks rädslor.

Den senaste tidens 
terroristattacker i 
Europa ger inte någon 
grund för att tro att 
den politiska terroref-
fekten är neutral. Efter 
tragedin på Utøya, där 
67 barn och ungdo-
mar avrättades 2011, 
såg Norges socialis-
tiska statsminister Jens 
Stoltenberg massiva 
valframgångar: 94 procent av norska 
väljarna tyckte då att Jens Stoltenberg 
hade uppträtt föredömligt – men ändå 
förlorade han regeringsmakten vid nästa 
val, där Fremskrittspartiet istället trädde 
in i regeringen.

När inte ens landssorgen efter Utøya 
kunde lyfta den politiska superhjälten 
Jens Stoltenbergs skepnad till valse-
ger, verkar det helt omöjligt för Helle 
Thorning-Schmidt – som annars för 
närvarande får betydande framgångar i 
opinionsmätningarna – att motverka un-

derströmmen åt höger. Det flyktiga stö-
det för Frankrikes socialistiska president, 
François Hollande, efter attentatet i 
januari i Paris tycks inte heller bestå.

Mönstret är tydligt
Det enda exemplet på en terroristattack 
som inte direkt skadar center-vänstern 
var valet i Spanien tre dagar efter 
tågbombningarna i Madrid 2004, när 
den dåvarande konservativa premiär-

ministern José María 
Aznar förlorade valet. 
Han skyllde genast at-
tacken på den baskiska 
separatistgruppen 
ETA, trots efter-
forskning som visade 
att islamiska fascister 
låg bakom. Då tog 
över den socialistiska 
José Luis Rodríguez 
Zapatero regerings-
makten, men an-

nars är mönstret tydligt: Terror gynnar 
högern, och därför rycker ett borgerligt 
regeringsskifte närmare här i Danmark. 
Attentatsmannen har stärkt de krafter 
som ytterligare vill skärpa politiken 
riktad mot muslimer och 
invandrare. 

Lars Trier Mogensen
Är bosatt i Köpenhamn och är 
politisk kommentator på den 

danska tidningen Information.
Översättning:  

Thomas Jokiniemi

Lars Trier Mogensen:

Rädslan kommer att 
gynna högerkrafterna

KOMMENTAR

Attentatsmannen 
har stärkt krafter 

som vill skärpa 
politiken riktad 

mot muslimer och 
invandrare.

Högern stärks när rädslan regerar, medan 
vänstern bara vinner mark i tider av att 
säkerhet, skriver Lars Trier Mogensen.
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skola Sedan 2011 kräver 
skollagen att alla elever ska 
ha tillgång till kurator, psy-
kolog och skolläkare. Men 
en stor andel skolor uppfyl-
ler inte kraven. Särskilt 
dåliga är friskolorna, som 
också lägger betydligt min-
dre pengar på elevhälsa per 
elev, än vad de kommunala 
skolorna gör.

När skollagen ändrades för tre 
och ett halvt år sedan höjdes 
också kraven på elevhälsan. Nu 
måste alla elever i grund- och 
gymnasieskola ha tillgång till 
skolsköterska, läkare, kurator 
och psykolog. Men på många 

skolor uppfylls inte kraven. 
När skolinspektionen gör 
tillsyn är bristande elevhälsa 
ett av de områden som oftast 
får kritik. 

– Dels handlar det om 
tillgång, att det inte finns någon 
kurator eller psykolog till 
exempel, och dels handlar det 
om skolorna ofta brister i det 
förebyggande arbetet, säger 
Ulrika Palm, inspektör på Skol-
inspektionen. 

Sämre på förebyggande arbete
Bristerna är särskilt vanliga på 
friskolorna. Bland de gymnasie-
skolor som inspekterades 2014 
fick 40 procent av friskolorna 
kritik för sin elevhälsa, mot 
32 procent av de kommunala. 

Även när det gäller grundsko-
lan är friskolorna överrepre-
senterade. Ulrika Palm menar 
att det till stor del beror på att 
friskolorna i högre grad hyr in 
tjänster när de behöver, istället 
för att ha ett elevhälsoteam på 
skolan. 

– Fristående skolor köper 
ofta in till exempel kuratorer 
vid behov, och då blir det svå-
rare att få till det arbetet 
som skollagen kräver. 
Det handlar särskilt om 
det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet, 
säger Ulrika Palm.

Ett sätt att spara pengar
Petter Iwarsson, skolku-
rator och sakkunnig på 
Barnens rätt i samhället, 
Bris, tror att friskolornas val att 
hyra in personal när det behövs 
till stor del handlar om att spara 
pengar. 

– Jag kan inte låta bli att 
tänka att det är en ekonomisk 
fråga. Man köper in en kurator 

på timme först när något har 
hänt. Det blir så klart billigare 
än att ha ett helt elevvårdsteam 

på en skola, säger han. 
Uppgifter från 

Skolverket visar också 
att friskolorna lägger 
mindre pengar på elev-
hälsa. De senaste åren 
har summan per elev 
visserligen ökat – men 
fortfarande är skillna-
den i kostnad för elev-
hälsa mellan kommu-

nala skolor och fristående stor. 
I grundskolan lägger kommu-
nala skolor nästan 2 600 kronor 
per elev på elevhälsa, medan 
fristående lägger knappt 1 800. 
I gymnasiet ser det ut på lik-
nande sätt – kommunala skolor 

Sparar in på kuratorer till eleverna

”Det före-
byggande 
arbetet är 
centralt.

2 590 kr 
Kommunala grundskolor

2 310 kr
Kommunala gymnasieskolor

1 780 kr
Fristående grundskolor

1 660 kr 
Fristående gymnasieskolor

Kostnader för elevhälsa per elev 2013 

Petter 
Iwarsson

Friskolor lägger mindre pengar på elevhälsa och får oftare kritik från Skolinspektionen

39% 
29 av 74 friskolor brister 

i elevhälsa enligt 
Skolinspektionen.

33% 
13 av 39 friskolor brister 

i elevhälsa enligt 
Skolinspektionen.

32% 
35 av 108 kommunala 
skolor brister i elevhälsa 
enligt Skolinspektionen.

26% 
131 av 507 kommunala 
skolor brister i elevhälsa 
enligt Skolinspektionen.

16% 
(Inräknat alla skolor, som 
särskolor och grundskolor 

med fritidshem.)

Kritik mot 
skolorna

GyMnaSiEt

GrundSkolan

totalt
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Sparar in på kuratorer till eleverna
betalat nästan 40 procent mer 
än fristående. Petter Iwarsson 
menar att det får konsekvenser. 
Precis som skolinspektionen 
har påpekat blir det svårt att 
göra ett bra förebyggande 
arbete när skolorna saknar ett 
eget elevhälsoteam. 

– Att bara ta in konsult-
tjänster när det brinner är som 
att kasta ut en massa flytvästar 
istället för att jobba med simträ-
ning. Elevhälsan behöver finnas 
på skolan för att då kunna bidra 
till helheten. De som jobbar 
inom den har en viktig roll i att 
skapa ett lagarbete, som ett stöd 
för både lärare och elever så att 
det skapas en miljö där alla trivs 
och känner sig trygga. Då kan 
man ofta undvika nödutryck-

ningar för att släcka bränder. 
Det förebyggande arbetet är 
centralt, säger han. 

Ansvar för många elever
Men även många kommunala 
skolor får kritik för bristande 
elevhälsa. Elinor Schad, tidi-
gare ordförande för Psykolo-
ger i förskola och skola som 
numera forskar om lärares 
arbetsmiljö, menar att bristande 
tillgänglighet generellt är ett 
stort problem.

– En del skolpsykologer kan 
ha ansvar för över 1 000 elever. 
Då blir det nästan omöjligt 
att vara tillräckligt tillgänglig. 
Då drar sig många också för 
att söka hjälp, skolpsykologen 
blir en okänd person som man 

kanske inte känner förtroende 
för, säger hon. 

Petter Iwarsson menar att 
det får konsekvenser – elevhäl-
san behöver fungera av flera 
anledningar.  

– Det finns en väldigt tydlig 
koppling mellan skolprestation 
och psykisk hälsa. Barn som mår 
bra lär sig mer. Och det finns 
också en mängd forskning som 
visar att skolan spelar stor roll 
i hur ett barn mår. Fungerar 
skolhälsan är det mycket större 
chans att hela skolan fungerar, 
att eleverna då både mår bättre 
och presterar bättre. När det dä-
remot inte fungerar är det tyvärr 
de barn som har störst behov av 
stöd som drabbas hårdast. 

Karin Annebäck

skola Stressen och pres-
sen i skolan har ökat, och 
därför behövs elevhälsan 
mer än någonsin. Det menar 
Sveriges elevråd. 17-åriga 
Melissa Kandel håller med 
– hon har själv sett vad som 
händer när elevhälsan inte 
fungerar.

Lärare som inte bryr sig, 
kuratorer som 
inte agerar och 
psykologer 
som inte finns. 
När Melinda 
Kandel gick 
på högstadiet 
upptäckte hon 
vad som händer 
när den utlovade 
elevhälsan inte 
ger det stöd den 
borde. 

– Det var 
kaos på skolan, 
man vågade inte 
gå i korridorerna 
för att det fanns 
ett gäng som 
trakasserade och höll på. En 
vän till mig blev sexuellt 
trakasserad under lång 
tid, men inte ens när vi 
gick till kuratorn hände 
något. Hon mådde 
väldigt dåligt av det men 
fick ingen hjälp, säger 
Melinda Kandel. 

Situationen förvärrades
Själv försökte hon påtala 
problemen genom att 
ta upp det på klassens 
Facebook-sida. Men då 
blev situationen bara 
värre. 

– De som trakassera-
de skapade en mobbing-
sida mot mig och när jag 
tog upp det med min mentor 
blev jag utskälld. Det var som 
att skolan inte hade någon plan 
alls för hur de skulle agera, så 
istället gjorde de ingenting, 
säger hon.

Någon skolspykolog att 
vända sig till fanns inte. Melinda 
Kandel tror inte att det finns på 
hennes nya skola heller.  

– Jag tror inte jag skulle vän-
da mig till skolpsykolog ändå. 
Det känns inte lockande. Jag har 
nog inte så mycket förtroende 
kvar för elevhälsan, säger hon.

”Elevhälsan största problemet”
Melinda Kandel är långt ifrån 

ensam om att ha 
erfarenhet av en 
bristande elev-
hälsa. Matilda 
Hellström, ordfö-
rande i Sveriges 
elevråd, menar 
att en bättre 
elevhälsa är en av 
skolans viktigaste 
uppgifter.

– På vårt 
senaste årsmöte 
pekades elev-
hälsan ut som 
största proble-
met. Det handlar 
både om att 
tillgängligheten 

är för dålig och om att det före-
byggande arbetet måste 
bli bättre. 

Hon säger att stres-
sen och pressen i skolan 
har ökat, vilket också 
gör att fler elever mår 
dåligt. Skolan skapar 
ohälsa, istället för att 
motverka den.

– Många mår dåligt 
och har ångest över 
sina resultat. Det har 
blivit så mycket fokus på 
resultatmätning och inte 
på lärande. Det pressar 
ju även lärare som har 
fler prov att rätta och 
kan lägga mindre tid på 
relationen till elever. Då 

är det ännu viktigare att elevhäl-
san fungerar. De som verkligen 
behöver elevhälsan drabbas 
extra hårt. För dem finns kanske 
inget stöd hemma heller. 

Karin Annebäck

Kuratorbrist  
leder till kaos

FAKTA

Matilda  
Hellström

Melinda 
Kandel

”De som verkligen 
behöver elev-

hälsan drabbas 
extra hårt. För 
dem finns kan-
ske inget stöd 
hemma heller. 

Friskolor lägger mindre pengar på elevhälsa och får oftare kritik från Skolinspektionen

• Enligt skollagen 
ska elever ha 
tillgång till skol-
läkare, skolsköter-
ska, skolpsykolog 
och kurator, och 
personal så att 
alla elever som 
behöver speci-
alpedagogiska 
insatser får det. 
• Hur mycket 
personal skolan 
ska ha avgör 
huvudmannen.

Den senaste Pisa-rapporten visade att 
många elever i Sverige inte trivs i skolan 
utan känner sig utanför. Andelen som 
uppfattar att skolan är bortkastad tid 
har till exempel fördubblats på tio år. 
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prissättning. ”I dag står vi inför en situation där vi måste minska utsläppen och komma bort från fossilberoende på en rad viktiga samhällsområden. Då tror jag att prissätt-
ning är fundamentalt. Fabriker som inte blir lönsamma kommer då att lägga ner och få lov att hitta någonting annat att göra”, säger Mattias Svensson.  bild: lina högberg
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intervju Från sopsorterings-
motståndare och militant 
köttätare till miljöengagerad 
grönsaksälskare. Med boken 
Miljöpolitik för moderater 
vill Mattias Svensson väck 
a fler gröna röster inom 
borgerligheten.  
   – Min förhoppning är att 
få ut de miljöengagerade 
moderaterna ur garderoben, 
säger han. 

När Miljöpolitik för moderater 
når handeln är det mindre än 
ett halvår efter att alliansen 
tvingats erkänna sig besegrade 
i riksdagsvalet. De positiva 
reaktioner skriften hittills fått 
av recensenter och skribenter 
på högerkanten tyder på att 
initiativet både är vältajmat och 
efterlängtat. 

Borgerligheten har under en 
lång tid anklagats för att inte ta 
miljö- och klimatfrågorna på 
allvar och för seriösa partier 
blir det allt svårare att hålla tyst 
i vår tids ödesfråga. Klimatför-
ändringarna sker här och nu och 
de politiker som inte levererar 
en politik för att möta utma-

ningarna kom-
mer knappast 
att få det mindre 
tufft med tiden. 

I debatten 
heter det ofta att 
Moderaterna har 
lämnat walk over 
i miljöfrågan, men 
Mattias Svens-
son, till vardags 
redaktör på det 
liberala magasinet 
Neo, köper inte det 
påståendet. 

– Att det finns en sådan bild 
tror jag delvis beror på att bor-
gerligheten har en mer gradvis 
ansats och en skepsis mot alltför 
stora politiska ingrepp som 
påverkar människors och nä-
ringars friheter. Borgerligheten 
kommer aldrig att ropa på strik-
taste mål och störst ambitioner, 
men däremot tror jag att det 
kan bli de som levererar resultat 
och faktiska lösningar. Det är 
väl lite grann det jag hoppas på, 
säger han.

Inleder med en avbön
Den ”gradvisa ansatsen” och 
”skepsisen” är talande även för 

Svenssons personliga 
resa inom miljö- och 
klimatområdet. 
När en stor del av 
forskarvärlden har 
arbetat med att för-
söka finna lösningar 
på den globala 
uppvärmningen och 
människor över hela 
världen engagerat 
sig för att sätta tryck 
på världens politiker 

har han själv ägnat 
sig åt att skriva krönikor om 
det meningslösa i att sopsortera 
eller läsa böcker av klimat-
skeptiker. Det här är emellertid 
inget han sticker under stol med 
i Miljöpolitik för moderater – 
tvärtom inleder han boken med 
en tydlig avbön: 

”Jag har länge levt med en 
olust inför miljöfrågor och mil-
jöpolitik. Just därför undvikit 
att ta mig an dem. Jag har skrivit 
den här boken för att andra 
inte ska behöva upprepa mina 
misstag.”  

– Det var väl några år efter 
att det var hippt att vara enga-
gerad i miljön, omkring 2009 
och 2010, som jag började störa 

mig på ett antal anomalier i 
klimatskeptikernas teorier. Och 
efter att ha röstat på Miljöpar-
tiet i valet 2010 – dock inte av 
miljöskäl – bestämde jag mig 
för att ta mig an de här frågorna 
och se vad jag egentligen kan 
komma fram till, säger Svensson 
om sin egen omsvängning.

För moderater vars rygg-
märgsreflex reagerar mot allt 
som heter statlig styrning kan 
Svenssons miljöprogram te sig 
aningen oortodoxt. För att hej-
da den globala uppvärmningen 
är han nämligen övertygad om 
att vi måste sätta ett pris på 
utsläppen, till exempel genom 
högre koldioxidskatter.

– Som liberal är det sunt 
att vara skeptisk till statsin-

grepp, men de kan och behöver 
motiveras noggrant och det är 
därför jag skrivit en hel bok 
om saken. I dag står vi inför en 
situation där vi måste minska 
utsläppen och komma bort från 
fossilberoende på en rad viktiga 
samhällsområden. Då tror jag 
att prissättning är fundamen-
talt. Fabriker som inte blir lön-
samma kommer då att lägga ner 
och få lov att hitta någonting 
annat att göra, säger Mattias 
Svensson.

Thatcher = miljöhjälte?
Den som av någon anledning 
skulle vara orolig över att han 
”bytt sida” kan dock andas ut 
i de stycken då Ronald Rea-
gan och Margaret Thatcher 
lyfts fram som miljöpolitiska 
föredömen. Mattias Svensson 
är också skeptisk till nedväxt-
rörelsen inom vänstern (men 
positiv till anhängarnas expe-
rimenterande med alternativa 
livsstilar) och sjunger inte med 
i Noami Klein-kören som ser 
klimatkrisen som ett tecken på 
kapitalismens misslyckande. 
Statliga subventioner gör, enligt 
honom, mer skada än nytta 

”Vi måste sätta ett 
pris på utsläppen”

Med boken försö-
ker jag snarare få 
in borgerligheten 
på banan än att 

skuffa ut de redan 
engagerade.

t

Mattias Svensson letar efter gröna röster inom borgerligheten
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men till de positiva lösning-
arna hör i stället utsläppshandel, 
en viss statlig reglering och en 
stor portion tilltro till tekniska 
lösningar som genteknik och 
energiteknik.  

Överlag tror Svensson att 
miljön och klimatet skulle må 
bättre av att vara mer av en 
konsensusfråga än att där finns 
en tydlig höger- eller vänstera-
genda. 

– Självklart finns det även 
inom det här området ideolo-
giska låsningar, men då får man 
ta sig an dem. 
Men med den 
här boken 
försöker jag 
snarare få in 
borgerligheten 
på banan än 
att skuffa ut 
de som redan 
är engagerade, 
säger han.

 I förordet 
leker Per 
Schlingmann 
med tanken 
på en grön 
skatteväxling som en nytänkande 
liberal reform. Samtidigt har 
ju den politiken redan förts på 
2000-talet under S-styre … 

Så vad är egentligen miljöpolitik 
för moderater? 
– En poäng är ju just att det 

absolut inte måste finnas något 
ideologiskt monopol på den här 
sortens åtgärder. Men om nå-

gonting så tycker jag att M verk-
ligen borde förstå det här med 
att ta betalt för utsläpp, ägande-
rätter och den sortens lösningar. 
Sedan finns det även ett antal 
liberaliseringar som skulle vara 
bra för miljön, som att man skär 
ner på miljöskadliga subventio-
ner eller att allmänt uppmuntra 
till resurseffektivitet genom 
handel och marknadsekonomi i 
fri konkurrens.

Du har sagt att du vrider dig av 
skam när ditt gamla förbund MUF 
delar ut gratis hamburgare på 

köttfria dagar…
– Ja men det 

här är ju något 
som tydligt 
illustrerar den 
klassiska fej-
den mellan för-
budsvänstern 
och högern. 
Jag känner 
ju också hur 
det kryper i 
mig när någon 
säger köttfri 
dag – då vill jag 
ut och köpa en 

stor jävla biff. Så libertarianen 
i mig kan glatt hata bägge sidor 
här, men med viss kärleksfull 
förståelse för båda. 

– Samtidigt är det en konflikt 
som på något vis utgår från 
att en måltid måste innehålla 
kött. Det tyckte jag förvisso 
länge, men det är en rätt korkad 
uppfattning. Vi måste inte alls 

äta kött vid varje måltid. Det är 
fattigt snarare än rikt. 

När det gäller miljö- och klimatfrå-
gan talar du hellre om små stegvisa 
förändringar än mer drastiska lös-
ningar. Samtidigt anser många att vi 
inte har tid att vänta och att det nu 
måste ske något akut för att vända 
utvecklingen. Hur ser du på det? 
– Det är klart att vi på många 

sätt har nått en gräns. Men det 
viktiga är att börja nu och vara 
tydlig med vart vi ska. Sedan 
när det gäller hur lösningen ska 
se ut är vi med nödvändighet 
beroende av experimenterande, 
och jag menar att vi måste ha en 
enorm respekt för hela denna 
process snarare än att peka med 
hela handen kring vilka tekni-
ker och lösningar vi ska ha. Och 
det är också det som ger hopp – 
att mycket ändå händer när det 
gäller exempelvis framtidens 
infrastruktur, byggande och 
transporter.  

Är det inte politikernas uppgift att 
underlätta för de nya teknikerna, till 
exempel genom subventioner, så att 
en omställning kan gå snabbare?

– När USA nyligen utvärde-
rade alla sina miljöstöd visade 
det sig att den sammanvägda 
effekten i princip var noll, vilket 
är ett generellt mönster när det 
gäller statliga stöd till miljö-
främjande åtgärder. Därför vill 
jag varna för en övertro på just 
att kommendera och subventio-
nera fram rätt lösningar. 

Är du för eller emot solcellsbidrag 
för privatpersoner som vill inves-
tera i sol?
– Lite på marginalen tror 

jag inte att det skadar att också 
gynna nya tekniker. Om vi 
ser till den existerande infra-
strukturen har trots allt en hel 
del skattepengar investerats i 
dagens energikällor.  Så en viss 
subventionsgrad tror jag väl att 

vi inte kommer undan i en helt 
genompolitiserad sektor som 
energi är.

Hur har ditt relativt nyfunna miljö-
engagemang kommit att påverka 
ditt vardagsliv?
– Mer än jag kunnat före-

ställa mig. När jag skrev den 
där krönikan om sopsortering 
hade jag aldrig kunnat tro att 
jag skulle uppfostra mina barn 
i att skilja plast från vardags-
sopor. Än mindre hade jag som 
militant köttätare sett framför 
mig att jag skulle laga vegeta-
riska luncher och ta med mig i 
lunchlåda, vilket jag nu gör. 

– Med den här boken hoppas 
jag kunna få fram ännu fler mil-
jöengagerade ur garderoberna. 

Maria Holm

Som liberal är det 
sunt att vara skep-

tisk till statsin-
grepp, men de kan 
och behöver moti-

veras noggrant.

t

Ålder: 42 år
Bor: I Stockholm, uppvuxen i 
Karlskrona
Gör: Debattör med nyliberal 
profil och redaktör på maga-
sinet Neo. Var fram till 2008 
verksam vid tankesmedjan 
Timbro.
Aktuell: Med boken  
Miljöpolitik för moderater. 
Har tidigare skrivit Glädjedö-
darna – en bok om förmynderi.

MattiaS SvenSSon
borde förstå. Mattias Svensson föreläser för moderater i 
riksdagen. ”Om någonting så tycker jag att M verkligen borde förstå 
det här med att ta betalt för utsläpp, äganderätter och den sortens 
lösningar”, säger han.  bild: privat

resultat och lösningar. Borgerligheten har under en lång tid anklagats för att inte ta miljö- och klimatfrågorna på allvar. ”De kommer aldrig att ropa på striktaste mål och 
störst ambitioner, men däremot tror jag att det kan bli de som levererar resultat och faktiska lösningar”, säger Mattias Svensson, aktuell med boken Miljöpolitik för moderater.
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media Pressfriheten har för-
sämrats dramatiskt i världen 
det senaste året visar Report-
rar utan gränsers nya index.

Pressfrihetsindex är ett verktyg 
som betygsätter länder efter sju 
kriterier, bland annat medie-
pluralism, självcensur, yttrande- 
och presslagstiftning liksom hot 
mot journalister. Toppar listan 
gör Finland, Nor-
ge och Danmark. 
Sverige kommer 
på femte plats. 
Längst ner i bot-
ten finns Eritrea, 
Nordkorea och 
Turkmenistan. 

Hotet från 
väpnade kon-
flikter i Syrien, 
Ukraina och Irak 
begränsar press-
friheten, liksom 
att terroristlag-
stiftning används 
på ett brett sätt i 
västvärlden. 

Av de 180 länder som gran-
skats har situationen försämrats 
i två tredjedelar av länderna 
jämfört med förra året, enligt 

pressfrihetsorganisationen 
Reportrar utan gränser. 

”En komplex fråga”
Delphine Halgand vid Report-
rar utan gränser i USA framhål-
ler att Kina är världens största 
fängelse för journalister och att 
nästan ingen mediepluralism 
existerar i Azerbajdzjan. 

Sedan 2002 har Reportrar 
utan gränser 
presenterat ett 
årligt pressfri-
hetsindex för att 
mäta graden av 
pressfrihet. 

– Det är ett 
sätt att öka med-
vetenheten om 
hur pressfriheten 
och journalis-
ter attackeras i 
många länder. 
Ibland har folk 
ingen aning, 
utan säger att de 
älskar att åka till 

Turkiet eller Vietnam, men de 
har inte en tanke på att många 
nyhetsförmedlare är utsatta för 
attacker i dessa länder, säger 
Delphine Halgand. 

Hon säger att pressfrihet är 
en komplex fråga. 

– Pressfriheten i Sudan är 
inte samma sak som pressfrihe-
ten i Italien. Vi försöker komma 
runt detta med hjälp av sju kri-
terier för pluralism, mediernas 
oberoende, självcensur, lagstift-
ning, transparens, infrastruktur 
och kränkningar, säger Delp-
hine Halgand. 

Svårt att mäta
Den brittiska journalisten och 
medieforskaren Charlie Beckett, 
professor vid London School of 
Economics, säger att det blir allt 
svårare att mäta mediefriheten. 

– Vi lever i en värld där 
mycket information finns till-
gänglig men hur kan vi lita på 
informationen och källan? Det 
finns många intressen som vill 
påverka hur vi tolkar informa-
tionen, säger Charlie Beckett. 

Det är inte längre enkelt att 
bedöma situationen när det gäl-
ler censur, lagstiftning eller våld 
riktat mot journalister. Om en 
journalist blir dödad finns det 
99 andra som är mer benägna 
att göra som de blir tillsagda, 
framhåller han. 

– Även när något publice-
ras vet man inte under vilka 
omständigheter det skett. Har 
journalisterna skrämts, mutats 
eller utsatts för påtryckningar? 
säger Charlie Beckett. 

Leila Lemghalef/IPS
dagens@etc.se

Mörkt år för pressfriheten
BÄST
1. Finland
2. Norge
3. Danmark
4. Nederländerna
5. Sverige
6. Nya Zeeland
7. Österrike
8. Kanada
9. Jamaica
10. Estland

SÄMST
171. Laos
172. Somalia
173. Iran
174. Sudan
175. Vietnam
176. Kina
177. Syrien
178. Turkmenistan
179. Nordkorea
180. Eritrea

Källa: Reportrar utan gränser

PRESSFRIHET I VÄRLDEN

”Har journalis-
terna skrämts, 
mutats eller  

utsatts för på-
tryckningar? 

Charlie Beckett

Försämrad situation i flera länder sedan förra året

hot och påtryckningar. Hotet från väpnade konflikter i Syrien, Ukraina och Irak begränsar pressfriheten. ”Vi lever i en värld där 
mycket information finns tillgänglig men hur kan vi lita på informationen och källan? Det finns många intressen som vill påverka hur vi tolkar 
informationen”, säger Charlie Beckett, brittiska journalist och medieforskare.  bild: lefteris Pitarakis/aP/tt

USA anklagas för 
spionprogram
n Det ryska säkerhetsföreta-
get Kaspersky Lab hävdar att 
hackergrupper med kopplingar 
till USA:s underrättelsetjänst 
har planterat in programvara 
som kan användas till sabotage 
och spionage i datorer och 
datanätverk ibland annat Iran, 
Kina, Ryssland, Pakistan och 
Afghanistan. Enligt forskarna 
på Kaspersky Lab ska tekniken 
likna datamasken stuxnet, som 
spreds över världen 2010. Ge-
nom att den skadliga program-
varan planteras in i datorernas 
mjukvara ska spionprogram-
met vara i stort sett omöjligt 
att upptäcka, skriver The New 
York Times. Enligt Kaspersky 
Lab överstiger komplexiteten i 
attackerna ”allt tidigare känt” 
och de ska ha pågått sedan 
2001.

”Jag är lika 
chockad 

som resten 
av världen  
är. Jag fick 
veta det  

av polisen 
som ringde 

mig.” 
Det säger pappan till Omar el-Husse-
in, 22-åringen som ska ha genomfört 
de två attentaten i Köpenhamn, till 

Jyllands-Posten.

Migrationsreform 
läggs på is
n En federal 
domstol i Texas 
har tillfälligt 
stoppat Ba-
rack Obamas 
nya migrationsreform, som är 
tänkt att ge miljontals pap-
perslösa möjligheter att stanna 
i USA. 25 delstater har stämt 
den federala regeringen, då de 
menar att reformen innebär 
för stora kostnader för del-
staterna. Domare Andrew S. 
Hanen i Brownsville, Texas, är 
en känd kritiker av Obamas 
migrationspolitik och skrev i 
domstolsordern att det fanns 
tillräckliga skäl för att motivera 
att reformen stoppas medan 
fallet pågår, skriver Washington 
Post. Det var i november förra 
året som Obama presenterade 
ett antal åtgärder som skulle 
skydda upp till fem miljoner 
papperslösa från att utvisas och 
ge dem fleråriga arbetstillstånd.
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kina Den 19:e februari är 
det dags för hästen att trava 
ut och geten att hoppa in. I 
alla fall om man får tro kine-
serna, som är i full färd med 
att fira nyår över hela jorden 
just nu. Dagens ETC försökte 
bena ut vad det kommer 
innebära.

Nyåret är ett stort firande för 
världens kineser. Det var inte 
det enklaste att få tag i en kines 
att tala med om firandet. Till 
slut förstod vi varför – alla var 
bortresta. För att fira nyår. 

Till slut svarade Wang Hai 
Lin på kinesiska skolan i Stock-
holm. 

– Firandet ser väl-
digt olika ut från stad 
till stad. Men man kan 
fira allt från 15 dagar före 
till 15 dagar efter. Det är 
också viktigt att fira med 
familjen, det är ungefär 
som man firar jul i Sve-
rige, säger hon.

Den kinesiska kalen-
dern består av tolv djur 

som har varsitt år, från februari 
till februari i den västerländska 
kalendern. Enligt traditionen 
bestämdes ordningen av en 
simtävling över en å som Jade-
kejsaren en dag utlyste. Råttan 
vann, efter att ha åkt snålskjuts 
på Oxens rygg tillsammans 
med sin bästa vän katten. Precis 
innan landgång knuffade råttan 
ner katten i ån, som därmed 
missade att få vara med i kalen-
dern och nu är ärkefiende med 
råttan.

Getens år löser konflikter
Varje djur har egenskaper som 

förväntas (eller snarare 
förväntades) prägla året. 
Geten, vars år det är 

under 2015, kom-
mer med fred och 
harmoni. Har man 

en konflikt talar 
mycket för att den 
kommer lösas under 

getens år.
– Det är jättestor 

skillnad hur mycket 
man tror på det här, 
framförallt mellan 

generationerna. Förr i tiden 
var det väldigt viktigt. Om man 
skulle gifta sig kunde det vara 
en anledning att inte göra det 
om ens tecken inte matchade 
varandra, berättar Wang Hai 
Lin.

Monster som är rädd för rött
Eva Sandling Gralén är ordfö-
rande på Asiatiska föreningen 
i Malmö. Hon har bott sex år i 

Kina och minns fortfarande sitt 
första nyårsfirande där.

– Det var otroligt mycket 
smällare i en månad, dag och 
natt. Enligt traditionen kom-
mer ett monster vid nyår och 
det fruktar höga smällar och 
röd färg. Dessutom är det en 
otrolig kommers i butikerna, 
precis som vi har innan jul. En 
traditionell rätt som de ofta 
äter till nyår är dumplings och 
tang yuan, vilket är en rund boll 
av rismjöl och söt fyllning som 
serveras i en soppa. Tang yuan 
symboliserar återförening, har-
moni och lycka, berättar hon.

Många kineser är på resande 
fot under nyårsfirandet. Produk-
tionen i många av landets fabri-
ker stannar av helt i 1-2 veckor 
på grund av nyårsledighet.

– Det är det största firandet 
i Kina. Om man bor långt ifrån 
sin hemstad så åker man hem. 
Jag har en kompis som åker till 
Kina i dag. Det är jätteviktigt 
för kineser att alla i familjen ska 
träffas och äta ihop, säger Wang 
Hai Lin.

Dag Ankersen

Gott nytt get-år, Kina
I natt firar kineserna övergången till getens år

”Om man skulle 
gifta sig kunde 

det vara en anled-
ning att inte göra 
det om ens teck-
en inte matchade 

varandra.
Wang Hai Lin

fred och harmoni. Hela Kina gör sig redo för att fira in getens år, vilket man tror kommer föra med sig fred och harmoni över världen. 
Just nu är miljontals kineser på resande fot för att kunna fira nyår med sina nära och kära.  bild: Wong Maye-e/aP/TT

8,82
• Så många miljoner ton plast kastas 
i havet i Kina varje år. Därmed är Kina 
det land som bidrar till mest plast i 
havet, enligt en ny forskningsrapport 
där uppgifter från 192 länder med 
kuststräcka har samlats in. Näst mest 
skräp kommer från Indonesien och 
därefter Filipinerna.  

Ungdomar bakom 
vandaliserade gravar
n Fem ungdomar mellan 15 och 
17 år tros ha legat bakom de 250 
vandaliserade judiska gravarna 
i det lilla samhället Sarre-Union 
i Alsace i norra Frankrike. Miss-
tanken riktas mot ungdomarna 
efter att den yngsta av dem själv 
gått till polisen, skriver DN. 

Vandaliseringen väckte stor 
uppmärksamhet och sågs som 
ännu ett antisemitiskt dåd. 
Frankrikes president, François 
Hollande kallade i ett press-
meddelande attacken ”förhatlig 
och barbarisk” . Men ungdo-
marna själva menar att det inte 
var riktat mot judar och säger 
att de trodde att begravnings-
platsen var övergiven och att de 
inte visste vad det var för gravar.

Strider i Ukraina 
trots vapenvila
n Igår 
skulle de 
stridande i 
östra Ukrai-
na börja dra 
tillbaka sina 
styrkor från 
frontlinjen, 
men så blev det inte. Strider 
rapporterades från flera håll, 
dels utanför staden Debaltseve 
men även utanför städerna 
Mariopol och Donetsk. Det 
trots att vapenvila trädde i 
kraft i söndags. De ukrain-
ska regeringsstyrkorna och 
rebellerna skyller på varandra 
och menar att de inte kan dra 
tillbaka några styrkor så länge 
de blir beskjutna. 

visste inte. Ungdomarna 
säger att de trodde begrav-
ningsplatsen var övergiven och 
att de inte visste vad det var  
för gravar.
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palestina I Palestina har löp-
ning blivit en frihetsrörelse. 
Men när gruppen Right to 
Movement för tredje året i 
rad ska anordna sitt ma-
ratonlopp återkommer det 
stora bekymret: det finns 
ingen sträcka tillräckligt 
lång för ett maraton.  
   – Stan har blivit uppäten 
av separationsmuren så 
vi tvingas springa samma 
sträcka fyra gånger, säger 
ledaren George Zeidan.

Strax före soluppgången utanför 
Jesus födelsekyrka i Betlehem 
står fem joggingklädda palestin-
ska tjejer och killar och småpra-
tar uppsluppet. Det vanligtvis 

livliga Mangertorget ekar tomt: 
inga brummande bilar, inga ny-
fikna turister och inga högljudda 
försäljare stör gryningslugnet. 
Istället ansluter sig fler och fler 
till den lilla skaran som klockan 
tio över sex består av runt tret-
tio exalterade löpare. Den här 
ljumma lördagsmorgonen ska de 
ut och springa tillsammans. 

Ledaren George Zeidan drar 
igång en kort uppvärmning med 
x-hopp och uppmjukningsöv-
ningar. ”Yallah!” ropar han till 
gänget och tar täten  
ut från torget. George är en 
förgrundsgestalt i organisatio-
nen Right to Movement, som är 
en av arrangörerna till Palestine 
Marathon som går av stapeln 
i mars. De ska testspringa den 
utmätta maratonsträckan, men 

det blir en runda på en dryg mil 
istället för de 42 kilometer som 
ett maraton egentligen är. 

– Dagens Betlehem är väldigt 
litet. Stan har blivit uppäten 
av separationsmuren och du 
kan inte ta dig från ett område 
till ett annat. Därför tvingas 
vi springa samma sträcka fyra 
gånger för att nå längden på ett 
maraton, berättar George. 

Vyerna från gatan grup-
pen springer på är enastående 
med dess böljande kullar och 
djupa dalgångar. Men efter ett 
par kilometer tornar den åtta 
meter höga separationsmuren 
upp, kantad med vakttorn och 
toppad med taggtråd. Muren 
spänner runt gränsen mot Israel, 
men följer inte de internatio-
nellt erkända 1967 års gräns-

linjer. Istället är den till stor del 
byggd illegalt inuti Västbanken. 

I Betlehem löper muren likt 
en slingrande orm in i staden. 
Utan tillstånd från Israel får pa-
lestinierna inte ta sig till andra 
sidan, och ett tillstånd är svårt 
att få.

Att springa med ett budskap
För dryga två år sedan började 
George och hans tjejkompis 
springa ihop. På sociala medier 
bjöd de in vänner till sina löp-
rundor. Fler och fler blev intres-
serade och ville hänga med. 

– Vi kan vara sjuttio, ja upp 
mot hundra personer som är ute 
och springer. Vi är en löpar-
grupp, men vi springer med ett 
budskap. Vi vill belysa bristen 
på rörelsefrihet som orsakas av 

den israeliska ockupationen, 
förklarar George.

Georges löpargrupp adop-
terades kvickt av Right to 
Movement, som vid den här 
tiden precis hade startats av två 
danska tjejer. De delade samma 
grundidé om att springa för 
frihet. Men löpargruppen i Bet-
lehem har också ytterligare en 
agenda: att uppmuntra tjejer till 
löpning och att förändra samhäl-
lets syn på sportande kvinnor.

Sexuella trakasserier på stan
I Betlehemgruppen är en knapp 
majoritet kvinnor. Tamara 
Al-Qassis är en av dem och har 
sprungit med gruppen i snart 
ett år. 

– Det är jobbigt för tjejer 
som är ute och springer på 

De springer för frihet

Ett av de många 
vakttorn som kantar 
separationsmuren.

George Zeidan, andra man i ledet, 
berättar att löpargruppens bud-
skap är att verka för rörelsefrihet.

Vill belysa bristen på rörelsefrihet som orsakas av den israeliska   ockupationen
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De springer för frihet
gatan. Killarna stör med sitt 
catcalling mot yngre tjejer. Till 
äldre tjejer säger de att det är en 
skam för en kvinna att synas ute 
sportandes och att de ska följa 
traditionen och stanna inne, sä-
ger Tamara. Men själv springer 
jag med lurar så jag brukar inte 
lägga märke till dem, tillägger 
hon och ler snett.

Tamaras familj var inte 
särskilt pigg på att hon skulle gå 
med i en löpargrupp. Men hon 
beslutade sig för att trotsa dem, 
och nu har de accepterat att hon 
springer två gånger i veckan, 
även om de inte är förtjusta i 
hennes engagemang. 

Laila Shaer, som varit med i 
gruppen sedan uppstarten, kän-
ner igen sig i motsättningarna.

–Vår kultur är inte van vid att 

se tjejer sporta utomhus, men 
det håller långsamt på att för-
ändras nu. Tjejerna bryr sig min-
dre om vad folk tänker och folk 
som har åsikter om oss [tjejer] 
blir vanare ju mer vi syns ute. De 
börjar inse att det är normalt att 
tjejer sportar, säger Laila. 

Politiken påverkar ständigt
Solen börjar stiga under dagens 
runda. Gruppen har splittrats, 
de snabbaste har redan hunnit 
någon kilometer längre än de 
som håller ett långsammare 
tempo. Rutten leder in mot flyk-

tinglägret Al Aida när två tjejer 
plötsligt kommer löpandes till-
baka, andfådda och hostandes. 

– De skjuter tårgas, vänd om, 
vänd om! ropar de och gestiku-
lerar med händerna för att visa 
på rätt håll. 

Den lilla gruppen vänder 
snabbt på klacken och rusar i 
andra riktningen för att und-
vika den stickande tårgasen. 
Det hör inte till ovanligheterna 
att den israeliska militären 
drabbar samman med palesti-
nier i närheten av muren eller 
i flyktingläger. Ockupationen 
och händelseutvecklingen mel-
lan Israel och Palestina skapar 
friktion i vardagen och sätter 
käppar i hjulet för löpargrup-
pens träning. 

– I somras fick vi problem 

efter att Mohammad Abu 
Khdeir kidnappades. Jag var 
ute och sprang utanför stan, och 
bosättare kastade sten mot mig. 
Israeliska militären började 
cirkulera i stan på morgnarna 
och vi kunde inte springa på ef-
termiddagarna på grund av hur 
killarna på gatan trakasserade 
tjejerna. Det var inte längre 
säkert för vår grupp att springa 
ute, minns George. 

Men George och löparentusi-
asterna vägrade ge upp. Därför 
letade de rätt på en inomhushall 
som de nu hyr en gång i veckan. 
Utomhus springer de när läget 
tillåter. 

– Det är så frustrerande, 
suckar Laila. Vi önskar verkli-
gen att vi bara kunde springa 
var vi vill utan hinder. 

Sakta men säkert börjar 
gruppen åter samlas vid fö-
delsekyrkan. Eftersläntrarna 
välkomnas med applåder och 
morgonens träning avslutas 
med stretching. Vissa ska iväg 
till jobbet, men de som har tid 
traskar bort till en närliggande 
restaurang för en gemensam 
frukost. Hummos, bönröra, 
falafel och grönsaker serveras 
fram av den leende personalen 
till de svettiga gästerna. De är 
alla trötta men har fortfarande 
kvar sin kämpaglöd. 

– Ja, visst är vi en sportgrupp. 
Men vi springer för  
vårt land, vårt vackra land 
kommer vi aldrig ge upp, säger 
George. 

Isabella Westerberg
dagens@etc.se

PalestIne Marathon 
• Hålls för tredje gången den 27 mars 2015 i Betlehem på Västbanken. 
• Arrangeras av Right to Movement och Palestine Olympic Committee samt lokala samarbetspartners.
• Right to Movement finns i tre palestinska städer och stödgrupper finns i Danmark, USA, England och Ghana.

Begränsad rörelsefrIhet På VästBanken
• Beslutet att bygga en fysisk barriär mellan Israel och det palestinska territoriet på Västbanken klubbades av  
Israel år 2002. Barriären består av mur, stängsel och andra typer av hinder. Långa sträckor av muren är byggd inn-
anför 1967 års gränsdragning. Internationella domstolen i Haag (ICJ) dömde år 2004 muren som illegal eftersom 
den är byggd på ockuperad mark. Palestinier behöver tillstånd från Israel för att resa till andra sidan muren, något 
som är svårt att få. Israeliska militären har upprättat runt hundra checkpoints, både längs muren och inne  
på Västbanken. 

FAKTA
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Några av gruppens löpare möts upp längs 
vägen och jämför tider. Till höger skymtar en  
av de israeliska bosättningarna: Har Homa.

George Zeidan är en av de drivande 
krafterna i Right to Movement som 
anordnar Palestine Marathon.

 Tamara Al-Qassis 
har tränat löpning  
i snart ett år.

Laila Shaer är en av de 
första medlemmarna i Right 
to Movement Betlehem. 

Vill belysa bristen på rörelsefrihet som orsakas av den israeliska   ockupationen
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Årets chans att se de bästa dokumentär-
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film Första filmen ur Engelforstrilo-
gin är ett välspelat ensembledrama 
där alla huvudpersoner är kvinnor 
– och dessutom hjältar i sin egen 
story. Ett välkommet tillskott på en 
annars snubbig biomarknad, tycker 
Signe Lidén.

Minns ni nittiotalsklassikern Sliding 
doors? Gwyneth Paltrows karaktär 
följs längs två parallella spår (ett där 
hon hinner med tåget och ett där hon 
missar det) som påverkar hennes liv i 
helt olika riktingar.

Produktionen av filmen Cirkeln har 
också en alternativ story. En där oenig-
het mellan författarna och filmbolaget 
gör att filmatiseringen av en av vår tids 
största boksuccéer aldrig blir av. 2012 
drog Sara Bergmark Elfgren och Mats 
Strandberg tillbaka sitt stöd för filmen, 
vilket följdes av en lång tids osäkerhet 

kring vad som skulle hända. In klev 
Abba-profilen Benny Andersson, vars 
son är ett stort fan av Engelforstrilogin. 
Far och son Andersson startade filmbo-
lag och har tillsammans med regissören 
Levan Akin jobbat nära Sara Bergmark 
Elfgren för att göra böckerna rättvisa. 

Lyckats med stämningen i böckerna
Cirkeln handlar om ett omaka gäng 
tonårstjejer som får veta att de är häx-
or. De har övernaturliga krafter: en kan 
läsa tankar, en blir osynlig, en annan 
kan styra andra människors handlingar. 
De får veta att de bara kan lita på var-
andra, att fienden kan gömma sig i vem 
som helst i bekantskapskretsen och att 
det är upp till dem att rädda hembyn 
Engelsfors undan ondskan. Den första 
boken i trilogin släpptes 2011 och fick 
direkt en bred publik – böckerna har 
blivit en favorit hos allt från tonåringar 
till pensionerade damer. 

Och visst har teamet lyckats ta med 
stämningen från böckerna till bioduken. 

Filmen är läskigare än väntat, något 
Benny Andersson bidrar starkt till. Hans 
musik är välskriven och växlar mellan 
folkigt och skavigt dissonant – per-
fekt för en story där svensk landsbygd 
möter övernaturlighet. Scenografin och 
miljöerna är lågmälda men effektiva. 
Ödsligheten i en byhåla mitt i skogen 
och gymnasiekorridorerna fulla med 
skräp ramar in historien väl. Till skillnad 
från i Låt den rätte komma in (minns 
ni de animerade katterna som gick till 
attack?) har teamet inte heller förirrat 
sig in i avancerade specialeffekter utan 
förstärker spänningen med enkla medel: 
svart rök, eld, karaktärer som kastas 
genom luften av en osynlig kraft.

En skön kontrast
Cirkeln är ovanligt nog en film där 
alla huvudpersoner är kvinnor – och 
dessutom hjältar i sin egen story. För-
hoppningsvis inser allt fler filmbolag 
att det finns en halv mänsklighet till 
att sälja biobiljetter till om de bara gör 

fler filmer som inte handlar om snub-
bar som gör snubbiga saker med andra 
snubbar. 

Så hatten av för att tonårstjejer står i 
centrum och, som en av skådespelarna 
sa till Dagens Nyheter, för omväxlings 
skull ”inte är helt IQ-befriade”. Filmen 
gör också en poäng av att ingen av hu-
vudpersonerna klarar sig på egen hand. 
Det är först när de alla samarbetar som 
de blir som starkast – en skön kontrast 
till alla filmer där det mest finns två 
tjejer med för de ska slåss om killen i 
huvudrollen.

Filmen är ett välspelat ensembledra-
ma och långt mycket bättre än svenska 
ungdomsfilmer brukar vara – sevärd 
även för oss som lämnat tonåren bak-
om oss. Teman som vänskap, olycklig 
kärlek, mobbning och hämnd är tidlösa, 
men jag avundas dagens tonåringar 
som får växa upp med hjältinnor som 
Katniss (Hungerspelen), Hermione 
(Harry Potter) och tjejerna i Cirkeln.

Signe Lidén

RECENSION

Cirkeln
Regi: Levan Akin.
Manus: Levan Akin 
och Sara Bergmark 
Elfgren, baserat på 
romanen av Sara 
Bergmark Elfgren 
och Mats Strand-
berg.
Medverkande: Jose-
fin Asplund, Helena 
Engström, Miranda 
Frydman, Vanessa 
Dahl, Irma von 
Platen, Hanna Asp, 
Leona Axelsen, Ruth 
Vega Fernandez, 
Sverrir Gudnason.
Klarar den Bech-
deltestet (två 
namngivna kvinnor 
som pratar med 
varandra om något 
annat än män): 
Solklart.
Klarar den Chavez-
Perez-testet (två 
icke-vita karaktärer 
som spelas av 
icke-vita skådisar 
som pratar med 
varandra om något 
annat än brott): 
Inte en chans. Hatten av för Cirkeln
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Hjältarna i Cirkeln: Gotharen Linnéa, 
partytjejen Vanessa, mobbade Anna-
Karin, schyssta Rebecka, plugg- 
hästen Minoo och mobbaren Ida.



5 viktiga varor 
att byta till eko.

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

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

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

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

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

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

4. Kött
Vill du ha kött från gladare djur? Välj 
eko. På köpet får du samma viktiga miljö-
fördelar som när du köper de ekologiska 
mejerivarorna. Finns inte ekologiskt så 
är svenskt naturbeteskött också bra. Men 
det viktigaste av allt är faktiskt att käka 
mindre kött överhuvudtaget.
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scen Kritikerrosade Vår klass har haft 
nypremiär. Pjäsen, som skildrar mas-
sakern på judar i Jedwabne, känns 
mer angelägen än någonsin. ETC har 
träffat dramatikern Tadeusz Slobodzi-
anek i Warszawa.

Den svenska kritikerkåren har i princip 
enstämmigt hyllat polska Vår klass. I 
Polen har pjäsen dock mötts av såväl 
lovord som haglande kritik. Dramatikern 
Tadeusz Słobodzianek kallar Vår klass 
för en av vår tids mest kontroversiella 
polska pjäser.

– Ingen recension är den andra lik och 
pjäsen har blivit anklagad för att vara 
såväl antipolsk som antisemitisk. Vissa 

recensenter är extremt entusiastiska 
medan andra är hatiska och tycker att 
jag ska flytta till Israel. Och så finns det 
de som inte vet vad de ska tycka om allt 
det här och anklagar pjäsen för att vara 
estetiskt dålig, berättar Słobodzianek när 
vi träffas på hans kontor på Teatr Dra-
matyczny där han är teaterdirektör. 

Nedtystad händelse
Vår klass handlar delvis om pogromen 
i Jedwabne. En julidag 1941 dödade 
Jedwabnes polska befolkning byns judar. 
Polackerna föste in sina polsk-judiska 
grannar i en lada där de torterades och 
brändes till döds. Händelsen tystades 
ner och skulden för massakern lades på 
nazisterna. Först 60 år senare uppdaga-

des sanningen, men för många polacker 
var den alltför svår att ta till sig; de 
vägrade tro på hur det faktiskt förhöll 
sig. Tadeusz Słobodzianek tvivlade dock 
aldrig. 

– Men Vår klass är absolut inte en 
historisk pjäs eller en exakt skildring 

av verkligheten – det är min subjektiva 
version av det som hände, betonar han.

Teatr Dramatyczny är belägen i Kul-
turpalatset, mitt i centrala Warszawa. 
Ena väggen i Słobodzianeks arbetsrum 
täcks av bokhyllor med dramatik, andra 
av teateraffischer från föreställningar 
av Vår klass från olika länder; pjäsen 
har spelats i många städer runtom i 
världen.

”Mekanismer går igen”
Słobodzianek skildrar tio livsöden. Fem 
polacker och fem judar går i samma 
klass. När handlingen tar sin början är 
klassens elever tio helt vanliga barn. 
Men i takt med att deras omvärld blir 
annorlunda förändras också de själva 

Dagens ETC träffar författaren till hyllade pjäsen Vår klass

”Jag observerar med fasa hur samma mekanismer går igen”

PogroMEN i JEdWabNE
• 10 juli 1941 tvingade byn  
Jedwabnes polska befolkning in 
sina judiska grannar i en lada där 
de torterades och brändes till 

döds. Massakern påstods länge 
ha varit utförd av nazisterna; först 
60 år senare kom sanningen fram 
i och med Jan Tomasz Gross bok 
Neighbors: The Destruction of the 

Jewish Community in Jedwabne 
(2001). Gross bok skakade om 
Polen. Det visade sig att liknande 
pogromer ägt rum även i närlig‑
gande orter. Bilden av att det 

fanns polacker som faktiskt inte 
bara varit offer under kriget utan 
också förövare växte fram. Många 
polacker vägrade att acceptera 
sanningen och folk ifrågasatte 

Gross vetenskapliga metoder och 
källor.
• Gross skriver i Neighbors att 
1 600 judar blev mördade i 
pogromen i Jedwabne. Andra har 

FAKTA
uppskattat siffran till mellan 340 
och 400.
• Anna Bikonts reportagebok Vi 
från Jedwabne kom ut på svenska i 
höstas på bokförlaget Atlas. 

Vår KlaSS
Tadeusz Slobodzianek, född 1955, 
är dramatiker, regissör och teaterdi‑
rektör. 
• Vår klass hade nypremiär på 

Teater Galeasen 27 januari. Natalie 
Ringler står för regi. Tadeusz Slo‑
bodzianek har använt pogromen i 
Jedwabne som utgångspunkt när 
han skapat pjäsen, som har underti‑

teln Historia i XIV lektioner. Vår klass 
visades för första gången i Polen 
2008 och handlar om en klass 
bestående av fem polacker och fem 
polska judar. 

• Under den här spelperioden 
erbjuds kostnadsfria skolplat‑ 
ser på föreställningarna för  
årskurs nio samt för gymnasie‑ 
elever.

I Polen har  
Sverige fram-
ställts som ett 
drömland där  

alla samhällspro-
blem är lösta. 
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Tadeusz Slobodzianek.
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”Jag observerar med fasa hur samma mekanismer går igen”
och deras inbördes relationer. Ryssarna 
ockuperar byn, sedan kommer tyskarna. 
God klassammanhållning blir till bittert 
fiendskap. En central scen i pjäsen är 
massakern i Jedwabne. 

Byns namn nämns dock aldrig i 
pjäsen, vilket bidrar till en känsla av att 
händelserna skulle kunna utspela sig var 
som helst. De psykologiska mekanismer 
som skildras i pjäsen är knappast unika. 
Rwanda, Balkan, Syrien – man kan dra 
paralleller till folkmord och konflikter 
över hela världen, då men också nu. 

– Jag observerar med fasa hur 
samma mekanismer går igen, säger 
Słobodzianek. Jag blir så förfärad över 
att det verkar som att mänskligheten inte 
lär sig av historien.

Hur Vår klass uppfattas skiljer sig ofta 
åt mellan olika länders uppsättningar 

och påverkas av landets historia och 
rådande situation.

– I Israel tolkar många unga inte alls 
pjäsen som en berättelse om Förintel-
sen, för dem handlar det om israeler och 
palestinier. I Ungern har det dykt upp 
recensioner med rubriken ”Polsk histo-
ria – ungersk samtid”. 

Förvånad över reaktion
Måhända blir Vår klass alltmer aktuell i 
Europa med tanke på den senaste tidens 
hatbrott mot judar, inte minst terrorat-
tentaten i Paris och i Köpenhamn. Det 
rapporteras om växande antisemitism 
men även all annan form av främlings-
fientlighet tycks få allt starkare fäste i 
samhället. Detta gäller även Sverige. Ga-
leasens uppsättning har blivit en enorm 
publiksuccé och kanske blir pjäsen 

bara ständigt mer angelägen också här. 
Słobodzianek tycker att han som polack 
inte kan uttala sig om på vilket sätt Vår 
klass kan sättas i kontext till det svenska 
samhället, men berättar att han blev 
förvånad över att pjäsen berört publiken 
i Sverige så starkt.

     – I Polen har Sverige framställts 
som ett drömland där alla samhälls-
problem är lösta. Men när jag såg den 
svenska uppsättningen kände jag en 
stark spänning i rummet.

Under den här spelperioden kommer 
även skolklasser att erbjudas möjlighe-
ten att se Vår klass. Słobodzianek tycker 
att det är positivt att unga människor får 
se pjäsen, men han betonar att det aldrig 
får bli ett tvång att gå på teater.

– Det ska vara frivilligt. Om det blir ett 
måste och inte ett val att se en pjäs kan 

det uppfattas som propaganda. Men jag 
tror i och för sig att det är en stor skillnad 
mellan svenskar och polacker och det 
beror ju på vår historia. I Polen är alla 
individualister så om man blir tvingad till 
något kan det få motsatt effekt. 

Vår klass hade nypremiär på Förin-
telsens minnesdag, 70 år sedan befrielsen 
av Auschwitz. Dagens Nyheter hade 
abonnerat Galeasen och bjudit in bland 
andra kulturpersonligheter och politiker, 
exempelvis statsminister Stefan Löfven. 

– Det är bra om politiker är som vem 
som helst i publiken och pjäsen väcker 
känslor hos dem. Däremot är jag mot-
ståndare till om de skulle vilja utnyttja 
min pjäs i ett politiskt syfte. Men själv-
klart är det positivt om den används med 
goda intentioner mot ondskan.

Matilda Shayn                                              

PogroMen i Jedwabne
• 10 juli 1941 tvingade byn  
Jedwabnes polska befolkning in 
sina judiska grannar i en lada där 
de torterades och brändes till 

döds. Massakern påstods länge 
ha varit utförd av nazisterna; först 
60 år senare kom sanningen fram 
i och med Jan Tomasz Gross bok 
Neighbors: The Destruction of the 

Jewish Community in Jedwabne 
(2001). Gross bok skakade om 
Polen. Det visade sig att liknande 
pogromer ägt rum även i närlig‑
gande orter. Bilden av att det 

fanns polacker som faktiskt inte 
bara varit offer under kriget utan 
också förövare växte fram. Många 
polacker vägrade att acceptera 
sanningen och folk ifrågasatte 

Gross vetenskapliga metoder och 
källor.
• Gross skriver i Neighbors att 
1 600 judar blev mördade i 
pogromen i Jedwabne. Andra har 

FAKTA
uppskattat siffran till mellan 340 
och 400.
• Anna Bikonts reportagebok Vi 
från Jedwabne kom ut på svenska i 
höstas på bokförlaget Atlas. 

Vår klaSS
Tadeusz Slobodzianek, född 1955, 
är dramatiker, regissör och teaterdi‑
rektör. 
• Vår klass hade nypremiär på 

Teater Galeasen 27 januari. Natalie 
Ringler står för regi. Tadeusz Slo‑
bodzianek har använt pogromen i 
Jedwabne som utgångspunkt när 
han skapat pjäsen, som har underti‑

teln Historia i XIV lektioner. Vår klass 
visades för första gången i Polen 
2008 och handlar om en klass 
bestående av fem polacker och fem 
polska judar. 

• Under den här spelperioden 
erbjuds kostnadsfria skolplat‑ 
ser på föreställningarna för  
årskurs nio samt för gymnasie‑ 
elever.
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Författaren själv kallar Vår 
klass för ”en av vår tids mest  
kontroversiella polska pjäser”.
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Tusenbröder   
Molanders

Ebba och Didrik
Hedebyborna

Glappet
Silvermannen

Markurells
Hemsöborna

Tårtan
Bron

Upp till kamp
Den vita stenen

Soldater i månsken
Torka aldrig tårar utan handskar  

Scener ur ett äktenskap
Gynekologen i Askim

Raskens
Kullamannen

30 grader i februari
Hammarkullen

Blå ögon
Tre kärlekar

Svenska hjärtan
Lackalänga
Hem till byn

Lasermannen
Rapport till himlen

Den goda viljan
Spung

Hinsehäxan

tidernas basta 
svenska tv-serie

Tack för alla Era bidrag – nu är dET dags aTT rösTa fram

tv-serier Vilken är den bästa svenska tv-serien genom 
tiderna? Dagens ETC ställde frågan till läsarna – och fick 
hundratals svar. Här är de 30 finalisterna. 

   I dag lägger vi ut omröstningen – det är dags att kora vin-
naren! Följande bidrag har kvalificerat sig till omröstning. 
Gå in på etc.se och rösta på din favorit.

Tusenbröder.

Blå ögon.

Tre kärlekar.

Raskens.

Lasermannen.

Den vita stenen.

Bron.

Spung.

Hemsöborna.

Torka aldrig tårar utan handskar.

Tårtan.

Rapport till himlen.

30 grader i februari.

Hedebyborna.

Svenska hjärtan.

Hem till byn.

¨
Vit dominans på 
Grammygalan
n Nya undersökningar som mu-
siksidan Pigeon & Planes grävt 
fram och som presenteras av 
Nöjesguiden visar att Grammy-
galans nomineringar inte varit 
så vita som de var i år sedan 
1981. Samma mönster uppvisar 
Billboards lista över de hundra 
”hetaste” artisterna. Även där 
är de vita artisternas dominans 
över svarta, latinamerikanska 
och andra ickevita artister lika 
stor idag som i början på 1980-
talet. Kring millennieskiftet 
såg kurvorna ut att mötas men 
nu har de vita artisterna dragit 
ifrån igen.

Rysk smörsångare 
svartlistas av EU
n Den ryske smörsångaren Iosif 
Kobzon, 77, ofta kallad Ryss-
lands Frank Sinatra, har legat 
på många ryska topplistor. Nu 
har han hamnat på en EU-lista 
också – som icke välkommen, 
rapporterar TT-Reuters. 
Sångaren finns med på den 
utökade sanktionslista som 
offentliggjordes i måndags, 
en vecka efter att den godkän-
des av EU:s utrikesministrar. 
Kobzon har varit parlamentsle-
damot sedan 1997, mestadels för 
maktpartiet Enade Ryssland. 
Han är uppvuxen i Donetsk-
trakten i nuvarande Ukraina 
och listas av EU på grund av sitt 
uttalade stöd för separatisterna. 
Andra namn på listan är två vice 
ryska försvarsministrar, Arkadij 
Bachin och Anatolij Antonov. 
De svartlistade personerna 
hindras från att resa in i 
EU och får sina tillgångar i 
Europa frysta.

Rapparen Dani M 
åter i blåsväder
n Efter helgens attentat i Kö-
penhamn skrev Uppsalarappa-
ren Daniel ”Dani M” Montser-
rat ett uppmärksammat inlägg 
på sin Facebook-sida: ”Luktar 
som ännu en falskflagg för att 
dra in Europa i krig. Låt er inte 
luras att de här sakerna sker 
random. Dessa saker sker för 
att de tillåts att ske och/eller är 
sponsrade av samma elit som 
kommer att gynnas av det”, 
skrev Dani M. Uppenbarligen 
menade han att Omar Abdel 
Hamid El-Hussein – som antas 
ha attackerat både Vilks-
seminariet och synagogan – 
bara var en nyttig idiot åt de 
”verkliga makthavarna”. Efter-
som Dani M tidigare uttalat 
sig negativt om Israel och i 
synnerhet om den judiska 
bankfamiljen Rotschilds 
tolkas statusuppdateringen 
i flera medier som antisemi-
tisk. Själv har han vid tidigare 
tillfällen bestämt förnekat att 
han är antisemit.



Hej då  
fattigdom!

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

ALLT FLER VÄLJER DE VAROR SOM FÖRBÄTTRAR  
LEVNADSVILLKOREN FÖR ODLAREN.

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi na
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Sudoku

oVIkTIGT  
VETANdE

Har vi missat några oviktiga saker?
Hör gärna av dig med tips till dagens@etc.se 
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2 7 8

6 5 7

9 6 2 4

4 7 3

3 9 4 6

8 9 5

7 2 3 9

8 5 2

1 6 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

8 4 5 1

7 3 6 9 4

5 7

3 9 5

6 1

6 5 4

6 1

5 3 1 7 4

4 1 9 7

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 17 07:18:15 2015 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

237814965
416579382
598362714
154627839
379158426
682943571
745236198
961785243
823491657

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.50)

893274651
127365894
654198273
281739546
345681729
976542138
768423915
539817462
412956387

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 17 07:18:16 2015 GMT. Enjoy!

Lösning M
ellan

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

1946 gjordes en Disneyfilm som få har hört talas om:

The sTory of mensTruaTion
 – en tio minuter lång informationsfilm 
om mens som visades för amerikan-
ska skolungdomar. Filmen 
är dock tydligt präglad av 
tidsåldern, ordet ”va-
gina” nämns först efter 
2:31 och mensblod 
visas som vitt i filmen.

Filmen The Bodyguard, med Whitney 
Houston och Kevin Costner i rollerna som 
en hotad superstjärna och hennes livvakt, 
skulle egentligen ha gjorts 1976 med 
Diana Ross och Steve McQueen i huvudrol-
lerna. Förhandlingarna om filmen föll dock 
när McQueen vägrade gå med på att hans 
namn skulle stå efter Ross på affischerna.
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Kommentarer 
från facebooK

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

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa

Rasisters falska 
kvinnoengagemang
n Den svenska kvinnan ska räddas. 
Om hon sköter sig. Men om hon 
är feminist, motsätter sig rasism i 
allmänhet och SD i synnerhet – för-
tjänar hon att våldtas, skrev Andreas 
Gustavsson.

Susanne Eriksson
Tack! Jag är alltså inte ensam om att tänka i de banorna. 
Det som skrämmer är att så pass många kvinnor (och män) 
inte ser igenom detta. SD pratar om demokrati men ju mer 
de får att säga till om desto mindre kommer vi kvinnor, 
oliktänkande och andra som inte passar in i deras norm få 
att säga till om.

Dyrare att åka kommunalt i Stockholm, igen
n ”Nu höjs priset på att åka kommunalt i Stockholm igen. Helt fel väg 
att gå. Huvudstadens politiker borde istället titta på Avesta där mäng-
den passagerare ökade med 280 procent när kollektivtrafiken blev 
gratis”, skrev Hanna Jokio och Jesper Lindholm, från SSU Stockholm.

Anders Jansson
Betala 1 procent mer i landstingsskatt, det vill säga 300 per 
månad vid en lön på 30 000 kronor. Alla med lön är med och 
betalar och vi slipper krånglet med biljetter.

Johan Westberg
Borgarna vill inte att vi ska åka mer kollektivt, eftersom de 
styrs av billobbyn. Hur skulle de då kunna motivera vurmen för 
nya motorvägar?

Hur många svenskar köper sex?
n Nerikes Allehanda avslöjade att sju av tio massagesalonger i 
Örebro erbjuder sexuella tjänster. Jari Kuosmanen, docent och 
lektor vid Göteborgs universitet, säger till ETC Helg att uppskatt-
ningsvis 10 procent av svenska män någon gång köper sex.

Keisha Bakosi
Den dagen vi lever i ett fullständigt jämställt samhälle och 
kvinnors och mäns sexualitet och behov blir lika värderade ska 
jag också resonera som vissa gör som tycker att prostitution 
ska vara fritt. Tyvärr är vi inte i närheten.
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 SVT2
08.00 Världens fakta:  
 Det stora kriget
09.00 SVT Forum
15.30 Rakt på
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Min sanning:  
 Marit Paulsen
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta:  
 Det stora kriget
19.00 Vem vet mest?
19.30 Fashion
20.00 VM-magasin Falun
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nordiska hus

1900-talets mitt var en guldålder 
för nordisk funktionalism. I kvällens 
avsnitt besöker arkitekterna Eva 
Harlou och Michael Sheridan ett 
danskt hus byggt 1961 som förenar 
bronsåldern med rymdåldern.

22.45 Game of thrones
Brianne följer upp en ny ledtråd 
tillsammans med Podrick, Tyrion 
får en oväntad allierad och Jons 
varningar om murens svagheter 
ignoreras.

23.35 Louise Bourgeois  
 - spindelkvinnan
00.35 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Nyhetstecken
01.15 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Sportnytt
02.20 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Landet runt
03.50 24 Vision

 KANAL 5
06.00 America’s funniest  
 home videos
06.25 Desperate housewives
07.15 Ugly Betty
08.05 The little couple
08.35 The little couple
09.05 Private practice
10.00 Böda camping
11.00 Desperate housewives
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 Arga snickaren VIP
Anders Öfvergård åker hem till 
Nour El Refai som bor i en gammal 
lägenhet som inte blivit renoverad 
sedan 70-talet. Trots att det finns 
massor att göra tar Nour aldrig tag 
i något eftersom hon är rädd att 
göra fel. Anders åker hem till Nour 
och börjar renovera hennes kök, 
men han vill även få henne att våga 
själv.

21.00 Grey’s anatomy
21.55 How to get away  
 with murder

Jullovet är över och hela universite-
tet pratar om vad som kan ha hänt 
med Annalises försvunne make 
Sam. De fem studenterna i arbets-
gruppen förhörs av polisen och 
hanterar skuldkänslorna. Annalise 
försöker agera som vanligt och tar 
sig an nya klienter, men Hannah 
fortsätter att pressa henne på svar.

22.55 The Big bang theory
23.20 Criminal minds
00.20 CSI Miami
01.20 White collar
02.20 Harry’s law
03.10 Murdoch mysteries

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Gårdshuset  
 på Strömsö
10.30 Gårdshuset  
 på Strömsö
11.00 Go’kväll
11.45 Familjer på äventyr
12.45 Så ska det låta
13.45 Sveriges skidhjältar
14.35 Svart på vitt
14.40 Working girl

En sekreterare som vill mot toppen. 
När hennes chef snor hennes idé 
bestämmer hon sig för att sno den 
tillbaka genom att låtsas att hon 
har chefens jobb.

16.30 Gomorron Sverige  
 sammandrag
16.50 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.

17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Deckarna

Fem av Sveriges mest spännande 
deckarförfattare samlas på ett 
värdshus i Värmland och utreder 
sin fascination för ond bråd död. 
Medverkande: Anna Jansson, De-
nise Rudberg, Katarina Wennstam, 
Anders Roslund, Börge Hellström, 
och Christoffer Carlsson.

22.00 Idrottens himmel  
 och helvete

Tävlingssystem. Det finns olika me-
toder för att driva fram en vinnare. 
Pia Nilsson, tidigare golfproffs, 
berättar hur man hjälper idrottare 
att tänka positivt och utvecklas 
samtidigt.

22.30 Kroppsgranskarna
23.00 Au pair i London
23.30 Rapport
23.35 Dox: S.O.S Europa
01.05 Veckans brott
02.05 Gift vid första  
 ögonkastet
02.50 Antikrundan
03.50 Gårdshuset 

 TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.20 Coronation street
13.50 Trinny och Susannah  
 stylar om Norge
14.45 Jamie Oliver:  
 Middag på 30 minuter
15.15 Från ett hus till ett hem
15.50 Husjägarna
16.55 I huvudet på  
 Gunde Svan

Gunde träffar simmaren Anders 
Olsson som är flerfaldig guldme-
daljör i Paralympiska spelen och 
världsmästare på flera distanser.

17.55 Vardagspuls
18.25 Lotto, Joker och  
 Drömvinsten
18.35 Vardagspuls

Här ges tittarna motivation till att 
leva hälsosammare, motinera 
mer och äta bra mat. Programmet 
gästas av personer som är kunniga 
inom området för att motivera till 
en hälsosammare livsstil.

18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock

Deltagarna befinner sig ute i 
skogen och de ska tävla i lag där 
de under primitiva förhållanden ska 
laga en förstklassig lunch till ett 
jaktlag. Det vinnande laget sitter 
säkert medan förlorarna ställs inför 
en chokladkamp där förklädet står 
på spel.

21.00 Renées brygga
Renée får besök av Måns Zel-
merlöw, Carolina Klüft och Steffo 
Törnquist. De pratar om skandal-
rubriker, vinsnobberi och hundupp-
fostran. Under middagen berättar 
Carolina om japanska dopingkon-
troller och Steffo om hur det var 
att vara drogpåverkad och leda 
Nyhetsmorgon.

22.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Hawaii five–0
23.55 Brottskod: Försvunnen

En pojke försvinner spårlöst. Vid 
närmare efterforskning får teamet 
reda på att dygnet som ledde fram 
till hans försvinnande var fruktans-
värt kämpiga.

00.55 Tyst vittne
03.05 Beauty and the beast
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 TV3
06.00 Top model
06.00 Top model
06.55 Nanny

Maxwell konkurrerar återigen med 
megakända producenten Andrew 
Lloyd Webber. Maxwell vill nästan 
ge upp, men Fran övertalar honom 
till att försöka. Till sin hjälp har 
Maxwell Frans mormor Yetta.

07.25 Alla älskar Raymond
07.55 Jims värld
08.20 How I met your mother
08.45 How I met your mother
09.10 The real housewives  
 of Orange County
10.05 Vanderpump rules
11.00 The mentalist
12.00 Masterchef USA
13.00 Lyxfällan
14.00 Sex and the city
14.30 Sex and the city
15.00 Top model
16.00 Vanderpump rules
17.00 Djurakuten

Vorstehhunden Brella älskar att 
jaga fågel. Tyvärr har hon skadat 
svansen och måste amputera 
den. Kakaduan Greta och hennes 
fågelbästis Emil ska klippa klorna 
och trimma fjädrarna. 

17.30 Djurakuten
18.00 Lyxfällan
19.00 SOS Sommar
19.30 SOS Sommar
20.00 Chicago fire

Caseys syster ska skilja sig och han 
måste handskas med avslöjandet. 
Dawson och Mills anpassar sig till 
sina nya roller på brandstationen, 
medan Brett överväger att flytta 
från Chicago.

21.00 Morden i Midsomer
Släkterna DeQuetteville och 
Fleetwood har varit fiender i 
generationer. Nu håller familjen 
DeQuetteville på att dö, en efter 
en, samtliga efter att ha skådat en 
huvudlös ryttare.

23.00 Stalkers
00.00 Navy CIS

NCIS kallas in för att utreda mordet 
på en marinsoldat som hittas 
utomlands. Utredningen tar en 
överraskande vändning när det 
visar sig att Ziva har kopplingar till 
den döde soldaten.

01.00 The mentalist
01.55 Chicago fire
02.45 Hawthorne

Nick ber Christine om hjälp att ta 
hand om sin sjuka mor. Steve Shaw 
får ett oväntat besök från sin far. En 
utredare kommer till sjukhuset för 
att utreda angreppet som nyligen 
ägde rum.

03.25 How I met your mother

Nour El Refai.

Game of thrones.

Idrottens 
himmel 
och helvete. VM-magasin Falun. Hawthorne. Vänner.Renée Nyberg.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Låtarna som  
 förändrade musiken
09.30 Berömda städer:  
 Sankt Petersburg
10.00 Världen
11.00 Stephen Frys  
 stora språkresa
12.00 Framtidens städer
13.00 Världen
14.00 Att köpa sig  
 en regnskog

Naturfotografen Charlie Hamilton 
James bestämmer sig för att köpa 
40 hektar peruansk regnskog över 
telefon. Tänkt som en miljögärning 
för att förhindra illegal skövling, 
men snart tornar problemen upp 
sig. Han visar sig ha fått en del på 
köpet på sin nyköpta bit mark: en 
kokaodling, en bosättare och sköv-
lare som vägrar låta sig vräkas plus 
flera andra otrevliga grannar.

15.00 Singel med  
 barnlängtan
16.00 UR Samtiden

16.00: Att återförenas i Sverige. 
16.15–19.00: Ledarskap i skolans 
värld. (16.15 Vad är en framgångs-
rik skola? 17.10: Rektors ledar-
skap vid skolutveckling. 18.05: 
Effektivare skola med data-team) 
Från UR.

19.00 En bok, en författare
19.20 De vilda  
 djurens Nairobi
20.10 Isen smälter i Alperna
21.00 I taxi genom Kambodja
21.55 Dokument utifrån: 
 Snowdens flykt
22.55 William Marshal  
 - den främste riddaren
23.50 En bok, en författare

 RADIO  

P1 07.30 Ekonyheter 07.32 Ekono-
mieko 07.36 Nyheter från Veten-
skapsradion 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 Nyhe-
ter från Vetenskapsradion 08.41 
P1-morgon 08.54 Kulturnytt 08.59 
P1-morgon 09.00 Ekonyheter 09.14 
P1-morgon 09.30 Ring P1! 10.00 
Ekonyheter 10.03 Plånboken 10.55 
Radiofynd 11.00 Ekonyheter 11.03 
Tendens 11.35 Radioföljetongen 
12.00 Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 
12.07 Meddelandetid 12.10 Vetan-
dets värld 12.30 Luncheko 12.45 
Ekospecial 12.55 Land- och sjöväder 
13.00 Ekonyheter 13.05 Kulturnytt 
13.20 Klassikern 13.35 Vetenskaps-
radion Klotet  14.00 Ekonyheter 
14.03 OBS magasin 14.50 Utri-
keskrönika 15.00 Ekonyheter 15.03 
Radiosporten 15.04 Nordegren och 
Epstein i P1 15.45 Kulturnytt 15.55 
Sjöväder 16.00 Ekonyheter 16.03 
Studio ett 16.45 Dagens eko 17.00 
Studio ett 17.45 Dagens Eko 18.09 
Kulturnytt 18.15 Kritiken 19.00 
Ekonyheter 19.03 Vetenskapsradion 
Språket 19.35 Radioföljetongen 
20.00 Ekonyheter 20.03 Tendens 
20.35 Ring P1! 20.45 Klassikern 
21.00 Ekonyheter 21.03 Bildnings-
byrån 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 Ekonyhe-
ter 08.02 Klassisk morgon 08.54 
Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 09.02 
Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter 
10.03 Klassisk förmiddag med Erika 
Libeck Lindahl 12.44 Mozartalma-
nackan 13.00 SR på persiska 13.30 
SR på romani 14.00 SR på kurdiska 
14.30 SR på arabiska 15.00 SR på 
engelska 15.30 Nyheter 15.35 Rádio 
Sápmi 16.00 Sisu-uutiset 16.10 Stu-
dio Sisu 16.50 Roketti 17.00 P2 på 
hemväg 18.09 Kulturnytt 18.15 P2 
på hemväg 19.00 Ekonyheter 19.03 
P2 Live 22.00 Musik mot midnatt

P3 07.04 Morgonpasset i P3 07.30 
P3 Nyheter 07.32 Morgonpasset i P3 
08.00 P3 Nyheter 08.04 Morgonpas-
set i P3 08.30 P3 Nyheter 08.32 
Morgonpasset i P3 09.00 P3 Nyheter 
09.03 Morgonpasset i P3 10.00 
P3 Nyheter 10.02 P3 med Farah 
Erichsén 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Knyckare i P3 12.00 P3 Nyheter 
12.03 P3 med Farah Erichsén 13.00 
P3 Nyheter 13.01 P3 Nyheter 14.01 
PP3 15.00 P3 Nyheter 15.02 PP3 
16.00 P3 Nyheter 16.03 Tankesmed-
jan 17.00 P3 Nyheter 17.06 Christer 
och Morgan 17.59 Radiosporten 
18.00 P3 Nyheter 18.03 Verkligheten 
i P3 18.30 Musikguiden i P3 19.00 
Ekonyheter 19.03 Musikguiden i P3 
20.00 Ekonyheter 20.03 Radiospor-
ten 20.06 Musikguiden i P3 20.30 
Musikguiden i P3 21.00 Ekonyheter 
21.03 Musikguiden i P3 22.00 Ekony-
heter 22.03 Musikguiden i P3 23.00 
Ekonyheter 23.07 Ligga med P3

 TV6
06.00 Just shoot me
06.25 Stargate SG-1
07.10 Dads
07.35 The crazy ones
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 Continuum
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 Simpsons
15.30 Family guy
16.00 Family guy
16.30 Scrubs
17.00 Scrubs
17.30 Anger management
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
19.00 Family guy
19.30 Family guy
20.00 Fotboll: Schalke 04
 –Real Madrid

Champions League, herrar. Åtton-
delsfinal 1:2 Från Veltins-Arena.

23.05 Scrubs
23.35 Scrubs
00.05 How I met your mother
00.35 How I met your mother
01.05 My name is Earl
01.35 Anger management
02.00 Seinfeld
02.30 Seinfeld
03.00 American dad
03.20 Simpsons
03.45 Simpsons

 TV4 FAKTA
06.55  Uppdrag livsfarliga djur
08.00  Ambulansförarna  
 på Nya Zeeland
08.30  Ambulansförarna  
 på Nya Zeeland
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  Våldsbrott  
 av kärlekspar
20.00  Hospitalet
20.30  Hospitalet
21.00  Det kungliga lasarettet  
 - vad hände sen?
21.30  Det kungliga lasarettet  
 - vad hände sen?
21.55  MC-patrullen räddar liv
23.00  48 avgörande timmar
00.00  Kvinnor som mördar
00.55  I död och lust
01.55  Brottsplats USA
02.25  Brottsplats USA
02.55  Bubber granskar  
 Danmark
03.30  Bubber granskar  
 Danmark
04.00  Mordutredarens  
 egna fall
05.00  De omisstänkta

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Treehouse masters
07.20 Mythbusters
08.15 Så funkar det  
 - drömbilar
08.40 Så funkar det  
 - drömbilar
09.05 Street outlaws
10.00 Femmans växel
11.00 Mythbusters
12.00 Alaska: The  
 last frontier
13.00 Gold Rush
14.00 Treehouse masters
15.00 Dödlig fångst
16.00 Alaska: The  
 last frontier
17.00 Så funkar det  
 - drömbilar
17.30 Så funkar det  
 - drömbilar
18.00 Street outlaws
19.00 Mythbusters
20.00 Alaska: The 
 last frontier
21.00 Moonshiners
22.00 Running wild 
 with Bear Grylls

Före detta amerikanska fotboll- och 
baseballspelaren Deion Sanders 
reser med Bear Grylls för att tackla 
sin svåraste motståndare: klip-
porna i den sydvästra öknen. 

23.00 Dödlig fångst
00.00 Mäktiga flygplan

Se närmare på hemligheterna 
bakom allt från fraktplan till speci-
alanpassade tankplan.

01.00 Moonshiners
02.00 World’s toughest  
 truckers
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DAGENS
TV-TIPS

I taxi genom Kambodja
Kunskapskanalen kl 21.00

n Med februarigråman utanför fönst-
ret kan det ibland vara nödvändigt 
med lite verklighetsflykt. Phnom 
Penh i Kambodja kan visserligen vara 
grått det också, men då på ett helt 
annat sätt än här. I den här brittiska 
dokumentärserien tar taxichauffören 
Mason McQueen tittaren genom tre 
olika städer, varav Phnom Penh är 
en, genom att lära känna de lokala 
taxichaufförerna. Närmre än stad än 
så är nog svårt att komma.

Åttondelsfinal 
i Champions 
League.

Ambulansförarna på Nya Zeeland.

Isen smälter i Alperna.

Deion Sanders.



BOKEN KOSTAR 299 KR OCH KAN BESTÄLLAS 
DIREKT VIA VARUHUSET.ETC.SE

Ett av de snabbaste och enklaste sätten att göra 
en insats för att rädda planeten är genom att 
göra sin egen el. 
I Johans lilla egen el-bok berättar Johan Ehrenberg på ett inspirerande 
sätt om varför vi ska göra lite energi själva. 
Och du, det är både roligt och lätt!

EGEN EL – EN INVESTERING 
I MILJÖN OCH FRAMTIDEN

fran

Tredje 
upplagan!
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