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”Så fort det finns 
någon där som 
anstränger sig 
att käfta emot 
så startar en 
helt annan psy-
kologisk och 
politisk logik.”
  S.2-3

Daniel Suhonen: ”Han säljer sina kunskaper som partimedlem”

VARDBOLAG
FAR HJALP AV 
AVHOPPADE
S-PROFILER
Dan Svanell var Håkans Juholts 
pressekreterare – nu coachar  
han välfärdsindustrins lobbyister

De slår  
ett slag för  
jämställdhet
Stålkvinnorna försöker råda  

bot på mansdominansen  
i plåtslagarbranschen
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2 OPINION Onsdag 25 mars 2015

Dagstidningen ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. Vi som 
 skriver: Andreas Gustavsson (måndag), Roya Hakimnia och Nabila Abdul Fattah (varannan tisdag), Göran Greider (onsdag), 
Johan Ehrenberg (torsdag), Kajsa Ekis Ekman (varannan fredag) och Maria-Pia Boëthius (lördag, i separata helgtidningen ETC).LEDARE

Svårt debattera mot 
bisarra anklagelser
n På måndag hade Andreas 
Gustavsson en ledare om vac-
cin, närmare bestämt om att 
samhället skulle tjäna på att 
samtliga föräldrar vaccinerar 
sina barn. Han föreslog en 
utredning om att göra det obli-
gatoriskt. I samma tidning fick 
sedan en person som är skeptisk 
till vaccin ge sina argument, som 
bemöttes av en forskare. Inga 
konstigheter, kan tyckas. 

Men sedan har bisarra 
anklagelser strömmat in. 
Gustavsson lånar sina tankar 
direkt från 30-talet. Gustavsson 
är köpt av en världsomspän-
nande, mäktig läkemedelslobby. 
Gustavsson förnekar evolutio-
nen. Gustavsson förstår inte att 
vartannat barn i USA kommer 
att ha autism om tio år. 

Ja, så fortsätter det. Givetvis 
ska Dagens ETC kunna rymma 
en seriös debatt om vaccin. Men 
det blir väldigt, väldigt svårt när 
vaccinets motståndare agerar på 
det här sättet.  Dagens eTC

302
… personer har nu valt att beställa 
ETC Sundsvall. Det går framåt. Och 
nu när vi fullt ut kan kommunicera via 
webb igen, kommer vi att börja sprida 
värvningsmaterial till ännu fler. Det 
närmar sig! Men första målet är 700 
prenumeranter. Sedan kan vi på allvar 
diskutera hur projekt ska bli tidning.

”Hoppas samtliga 
övriga gäster hos 

Skavlan kör en 
kollektiv Bengt 
Westerberg på 

fredag.”
Så skriver @emeloll på Twitter, efter 

att det meddelats att Jimmie Åkesson 
återvänder till politiken på bästa 
sändningstid i mysprogrammet  

Skavlan. Vad gjorde Westerberg? 
1991 lämnade han studion för att 

slippa samsas med duon  
Wachtmeister och Karlsson.

23
… procent, med så mycket ökade 
nazisternas aktiviteter i Sverige förra 
året, från 2 334 fall till 2 864. Det 
handlar om allt från propagandasprid-
ning till offentliga manifestationer. 
Mycket av ökningen kan hänföras till 
Svenskarnas partis valkampanj, enligt 
Expo.

M
åndagar är ofta avskyvärda. Denna vecka nåddes 
jag på måndagsmorgonen av nyheten att Natio-
nella fronten går framåt i franska lokalvalen och 
strax därefter hörde jag att det danska socialde-
mokratiska partiet går nu ut i en annonskampanj 

med en hårdför retorik mot invandrare och flyktingar. ”Kommer du 
til Danmark skal du arbejde”, lyder texten på en affisch och på en 
annan talas det om hårdare sållning av asylsökande. Det är uppen-
bart att dansk socialdemokrati är ute efter att flörta med Danskt 
folkeparti som i en del mätningar blivit Danmarks största. Många 
socialdemokrater har blivit djupt upprörda över tongångarna. Och 
är det något vi vet från historien är det att när socialdemokratin 
försöker flörta högerut så slutar det alltid riktigt illa.

Vad är dansk socialdemokrati idag? Jag vet inte. Partiet har i reger-
ingsställning sålt ut statliga verksamheter, sänkt skatter och skurit 
ner på välfärden och slutresultatet är att partiet krymper. Frågan är 
om något liknande kan hända i Sverige med svensk socialdemokra-
ti? Svaret på det är i viss mening att det redan hänt: So-
cialdemokratin har under mycket lång tid sakta men 
säkert rört sig högerut på den politiska skalan när 
det gäller ekonomisk politik och synen på välfärden. 
Idag är svensk socialdemokrati i grund och botten 
ett socialliberalt parti, på samma sätt som dansk 
socialdemokrati är ett center-vänsterparti. I 
båda fallen har den där mer djupgående 
demokratiska socialismen, med krav 
på utbyggd offentlig välfärd och 
ekonomisk jämlikhet, lakats ur i takt 
med att bägge partierna mist sin 
folkrörelsekaraktär. Hemligheten 
bakom socialdemokratins kräftgång 
över hela Europa är egentligen just 
det: att inga folkrörelser, eller sociala 
rörelser, idag bär upp dessa partier. 
Ideologisk medvetenhet tycks vara en 
funktion, nästan matematiskt formulerbar, av 
mängden aktiva i en rörelse.

Placera en ideologiskt tänkande människa 
på en arbetsplats, i en trappuppgång, på en krog 
– och hela situationen förändras. Så fort det finns 
någon där som anstränger sig att käfta emot så star-
tar en helt annan psykologisk och politisk logik.

Vi föds in i ett borgerligt samhälle. Om ingen säger 
emot tenderar vi att bli sådana som den allmänna 
miljön gör oss till. Jag minns när jag var barn och vi 
ibland fick besök av min farbror, skräddaren. Han gick 

krokryggig efter att ha drabbats av polio som tonåring. Men han 
var också mycket aktiv i handikapprörelsen. Jag minns hur samtals-
tonen förändrades i köket när han var där och kom med ett slags 
överblickande eftertänksamhet som bröts mot särskilt min fars mer 
impulsiva utläggningar som kunde gå åt rätt olika håll. Förenings-
människans lugn men också försiktiga radikalism skapade en annan 
atmosfär. Också min farfar var en utpräglad föreningsmänniska, 
som var med och startade en fackförening i lilla Vingåker. Han var 
socialdemokrat, men spred under kriget den antifascistiska tidning-
en Trots allt. Han pratade mycket med de judiska skräddare som 
slagit sig ner på orten. I bokhyllan hade han den första översätt-
ningen av Kapitalet. Farfar brukade ha glasögonen uppskjutna på 
hjässan och då såg det ut som om han tittade lite bortom oss alla när 
han pratade. Farmor minns jag bara vagt, hon dog när jag var riktigt 
liten, men jag tror att de delade varandras engagemang.

det där är idag nästan borta, både i arbetarklassmiljöer och med-
elklassmiljöer. Kvar är partistaberna högt däruppe. Och medierna.

Några väsentliga skillnader mellan dansk och svensk socialde-
mokrati består emellertid. Det är trots allt en fantastisk sak att det 
idag framstår som fullständigt otänkbart att Stefan Löfven skulle gå 
ut med en annonskampanj som liknar den danska. Varför är det så? 
Jag tror att huvudförklaringen till det är den vitala och i hög grad 
spontana folkrörelse mot rasism som dök upp på gatorna i syn-

nerhet från december 2014 (demonstrationen i Kärrtorp) fram 
till valet på hösten. Alla dessa tusentals människor som vände 

ryggen åt Åkesson när han talade på torgen i svenska städer 
eller hade modet att på sina arbetsplatser eller bland vänner 
säga emot när de rasistiska tonfallen hördes. Efter valen 
till EU-parlamentet och riksdagen blev de flesta i denna 
antirasistiska folkrörelse mycket uppgivna och bestörta 
över SD:s framgångar. Så kände förstås även jag.

Nu ser vi vilken betydelse den där antirasistiska 
aktiviteten hade och har. Otaliga demonstrationer och 
oräkneliga inlägg i sociala medier lade fast en annan 
norm i svensk politisk debatt än i den danska. Det är den 
normen, skapad av en massa icke-professionella politiker, 

som i alla fall för överskådlig tid gör det direkt otänkbart 
för svensk socialdemokrati att vandra samma väg som 
dansk.

Min farfar eller farbror skulle ha förstått vad det 
är jag säger nu: Folk förändrar. Eller som John Lennon 
sjunger det rakt ut med all den naivitet som idag behövs:

Bara folk vet hur man snackar med folk
Bara folk vet hur världen kan förändras
Bara folk inser makten som folk har

Så kom igen – en miljon röster är bättre än en.
Göran Greider

Bara folk kan  
prata med folk
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hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 39 kvinnor, 42 män.

 DAGENS ETC

”Otaliga demonstrationer och oräkneliga inlägg i sociala medier  
lade fast en annan norm i svensk politisk debatt än i den danska.  

Det är den normen, skapad av en massa icke-professionella politiker,  
som i alla fall för överskådlig tid gör det direkt otänkbart för svensk  

socialdemokrati att vandra samma väg som dansk.”
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Så hedrar vi offren för den 
transatlantiska slavhandeln

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

rasism Det går en röd tråd 
i historien från slavhandeln 
till dagens strukturella 
rasism. För att lära oss av 
vår historia behöver den 
levandegöras och läras ut, 
skriver Linnéa Bruno (Fi) 
och Victoria Kawesa (Fi) 
som anser att det är hög tid 
att frihet från rasism blir en 
lika prioriterad politisk fråga 
som jämställdhet.

Idag den 25 mars är FN:s 
internationella minnesdag för 
offren för den transatlantiska 
slavhandeln. Sverige var ett av 
de sista länderna i Europa som 
officiellt avskaffade slavhandeln 
den 9 oktober 1847. Sverige tog 
bland annat slavar från Västaf-
rika till Karibien med Svenska 
Afrikakompaniet, hade han-
delsfort i Ghana och slavkoloni 
St Barthélemy i Karibien. 15 
miljoner afrikaner kidnappades 
och bortrövades över Atlanten 

för att säljas in i slaveriet i de 
europeiska kolonierna i Västin-
dien och Amerika. 

 
Samma år som kvinnor gavs 
rösträtt, 1921, beslutade riks-
dagen att inrätta världens 
första rasbiologiska institut i 
Uppsala. Det går en röd tråd i 
historien från slavhandeln till 
dagens strukturella rasism. Ra-
sism som möjliggjorde slav-
handeln då präglar ännu den 
globala maktordningen. För 
att lära oss av vår historia be-
höver den levandegöras och 
läras ut. Sveriges transatlan-
tiska slavhandel belyses till 
exempel med stadsvandringar 
anordnade av Afrosvenskarnas 
riksförbund, men politiskt er-
kännande och ansvarstagande 
saknas. 

 
FN har utNämNt 2015–2025 till 
årtiondet för människor med 
afrikansk härkomst, vilket bland 
annat innebär att alla medlems-
stater ska vidta åtgärder för att 

motverka afrofobi. Som histo-
riskt ledande inom rasbiologin 
har Sverige en unikt laddad re-
lation till ras. Många känner inte 
ens till att Sverige deltog 200 år 
i slavhandeln, eller att det var 
från svensk rasbiologi Tysklands 
nazister hämtade inspiration. 

 
tiLL SKiLLNaD FråN dagens
maktkritiska rasforskning 
ansåg rasbiologin att det fanns 
olika människoraser. Spår 
av detta tänkande såg vi i 
Skånepolisens olagliga ro-
maregister. Ett sådant regis-
ter är något annat än viktig 
statistik som exempelvis visar 

hur rasdiskrimineringen och 
ojämlikhet mellan olika grup-
per ser ut på arbetsmarkna-
den. Färgblindheten – oviljan 
att ta till sig att ”ras” spelar 
roll – motverkar arbetet mot 
rasism. Vi vill att Sverige ska 
följa CERD:s och ECRI:s re-
kommendation och ta fram fri-
villig och anonym jämlikhets-
data, statistik för att kartlägga 
ras och etnisk diskriminering i 
Sverige. Vi menar att det är hög 
tid att frihet från rasism blir en 
lika prioriterad politisk fråga 
som jämställdhet och vill därför 
att: 

 
• Sverige inför den 9 okto-

ber som nationell minnesdag 
till minnet av offren för den 
transatlantiska slavhandeln.

• Sverige tar fram en hand-
lingsplan för att motverka afro-
fobi som en del av sitt åtagande. 

• undervisningen om ra-
sismens historia i Sverige och 
övriga Europa och dess kopp-
lingar till europeisk kolonialism 

och nationalism är en del av 
läroplanen på högstadie- och 
gymnasienivå.

• läroplanen förnyas med 
antirasistiska mål och att 
skolans demokratiska uppdrag 
stärks. Läroböcker med ra-
sistiska idéer och stereotyper 
tas bort. 

• alla gymnasieskolor ska 
ha diskrimineringsombud som 
aktivt arbetar med att förebyg-
ga diskriminering, rasism och 
mobbning.

• Sverige tar fram frivillig 
jämlikhetsdata. 

 

 

Många känner 
inte ens till att 
Sverige deltog 
200 år i slav-

handeln.

Idag den 25 mars är FN:s internationella minnesdag för 
offren för den transatlantiska slavhandeln. Sverige var 
ett av de sista länderna i Europa som officiellt avskaffade 
slavhandeln den 9 oktober 1847.  bild: tt   

Victoria 
Kawesa

styrelse-
ledamot (Fi)

Linnéa 
Bruno
styrelse-

ledamot (Fi)
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Mest läst 
på etc.se

Citatet:

”Vem ska  
nu mata 

 göteborgarna 
med korv?”

Arbetarens chefredaktör Daniel 
Wiklander (@DanielWiklander) twittrar 
om nyheten att Frida Boisen slutar som 
chefredaktör för GT, Expressens väst-

svenska edition. Sommaren 2012 fick 
Boisen kraftig kritik när tidningen i en 

pr-kupp delade ut prinskorvar och kött-
bullar till besökare på den vegetariska 

musikfestivalen Way out West.

1. Hon förkastar vaccin 
– tror inte på forskningen
Nyhet

2. Porren har inget
att göra i skolsalarna
Krönika

3. Gör det obligatoriskt
för föräldrar att vaccinera
sina barn
Ledare

4. ”Man blir ett monster”
Nyhet

5. Vi borde utse Wallström
till folkets prinsessa
Ledare

650
• Så många personer kan nu inhysas 
på samma asylboende. Detta efter att 
Migrationsverket kraftigt höjt maxgrän-
sen – som tidigare låg på 200 – för att 
möta den ökande flyktingströmmen.

Varför räddar inte miljöministern Ojnareskogen?
miljö Nu har Åsa Romson 
möjlighet att skydda de 
unika naturvärden som finns 
på norra Gotland. Ändå är 
hon helt tyst i frågan som 
hon tidigare varit drivande 
i. Det är både märkligt och 
beklagligt, skriver Jens Holm 
(V).

Jag välkomnar inlägget i Dagens 
ETC (17/3) från ett antal före-
trädare från miljörörelsen om 
vikten av att skydda de unika 
naturvärden som finns på norra 
Gotland i form av Bästeträsk 
och Ojnareskogen. Men jag för-
vånas över att det är så tyst från 
regeringen, inte minst miljömi-
nister Åsa Romson (MP).

Jag vet inte hur många gånger 
frågan har debatterats i media 
och i riksdagens kammare. Det 
har alltid varit såväl mitt partis 
som Miljöpartiets att de omist-
liga naturvärdena (ett antal så 
kallade rödlistade arter, grund-
vattnet, sjön Bästeträsk och 
själva Ojnareskogen) måste väga 
tyngre än företaget Nordkalks 
intresse av att starta ett kalkbrott.

 
MeN Nu ÄR Åsa Romson tyst. 
Det är beklagligt eftersom det 
är här och nu hon verkligen 
skulle kunna göra skillnad. 
Länststyrelsen på Gotland har 
lämnat förslag om ett antal 
områden som föreslås få skydd 
i form av så kallade Natura 
2000-områden. Ett av dessa 

områden är just Bästeträsk, i det 
område där Nordkalk vill starta 
ett stort kalkbrott.

En bortglömd dimension i 
debatten är det särskilda skydd 
mot täkter som tidigare fanns 
i svensk lagstiftning för områ-
den med höga naturvärden, till 
exempel Ojnareskogen. Detta 
skydd, i form av den så kal-
lade stoppregeln i Miljöbalken, 
avskaffades av den tidigare 
borgerliga regeringen 2009, 
med stöd av alla partier utom 

Vänsterpartiet. Nu lägger vi 
fram förslaget om att återinföra 
stoppregeln. Det skulle undan-
röja framtida konflikter mellan 
utvinning och naturskydd. 
Naturen skulle helt enkelt få det 
skydd den förtjänar i lagen. Men 
hittills har vi inte fått någon 
som helst indikation på stöd för 
detta från något annat parti, inte 
ens MP. Jag förvånas över detta 
och hoppas på ändring tills när 
vi röstar om detta i riksdagen 
om några veckor.

Jag hoppas också att reger-
ingen nu sätter ned foten och 
bejakar länsstyrelsens förslag 
om att låta Bästeträsk, det vill 
säga området kring Ojnaresko-
gen, bli ett Natura 2000, precis 
som de angränsade områdena 
redan är. Jag ställde just den 
frågan till Åsa Romson den 4 
mars i riksdagen, men dessvärre 
utan positivt besked.

Det är märkligt och beklag-
ligt, i synnerhet när det kommer 
från samma Åsa Romson som 

krävde just detta av dåvarande 
miljöminister Lena Ek. Romson 
sade följande i Sveriges radio 
31/8 -12: ”Du borde i dagsläget 
utpeka detta till ett skyddat om-
råde. Varje dag på den här reger-
ingens bord har ju möjligheten 
funnits att skydda området.”

Nu HaR Åsa RoMsoN möjlig-
heten i sin hand. Nu finns det 
dessutom ett konkret förslag 
från ansvarig myndighet. Det är 
ett enkelt regeringsbeslut det 
handlar om, men vi skulle ta ett 
stort steg framåt för att defini-
tivt rädda Ojnareskogen och 
dricksvattnet på Gotland. Peka 
ut Bästeträsk som Natura 2000. 
Se sedan också till att stoppre-
geln återinförs i miljöbalken så 
att konflikter som denna inte 
ska behöva uppstå i framtiden.

Framtida ge-
nerationer kom-
mer att tacka 
en framsynt 
regering.

 Jens Holm (V) 
Miljöpolitisk 
talesperson

Jag förvånas över 
att det är så tyst 
från regeringen, 
inte minst miljö-

minister Åsa 
Romson (MP). 

Nu har Åsa Romson möjligheten i sin hand. Det är 
ett enkelt regeringsbeslut det handlar om, men vi 
skulle ta ett stort steg framåt för att definitivt rädda 
Ojnareskogen och dricksvattnet på Gotland. Peka ut 
Bästeträsk som Natura 2000, skriver Jens Holm (V). 

Dagens ETC 17/3.
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politik Hotet om vinststopp 
i välfärden har satt fart på 
näringslivets kampanjmaski-
neri. Och man får hjälp av 
socialdemokrater. Dagens 
ETC kan avslöja att Dan 
Svanell, tidigare pressek-
reterare för Håkan Juholt, 
coachat lobbyorganisationen 
Vårdföretagarna.

När regeringens och Vänster-
partiets vinstutredning sjösattes 
den 5 mars gick välfärdsbran-
schens företrädare i taket. 
Högst skrek Vårdföretagarnas 
näringspolitiske chef Håkan 
Tenelius, som i ett pressmedde-
lande varnade för ”en valfrihet 
motsvarande DDR” och att vi 
var på väg mot Sovjetunionen.

”I sämsta fall rämnar stora 

delar av välfärden, vårdens 
entreprenörer tackar för sig”, 
skrev Vårdföretagarnas ledning 
på DN Debatt senare samma 
dag.

Men de vinstdrivna bolagen 
tänker inte lämna skeppet utan 
strid. Enskilda företag och orga-
nisationer som Svenskt närings-
liv, Friskolornas riksförbund och 
Almega satsar många miljoner 
på lobbyism och opinionsbild-
ning. Och i frontlinjen går just 
Vårdföretagarna – vårdbran-
schens intresseorganisation och 
en del av Almega.

I Almegas verksamhetsplan 
för 2015 förklarar man att 
Vårdföretagarnas ”påverkans-
arbete och opinionsbildning” 
syftar till att ”utredningsförslag 
som begränsar verksamheten 
stoppas, vårdvalsreformen 

säkras och LOV [Lagen om 
valfrihetssystem, red.anm.] til-
lämpas i hela landet”.

Den 12 mars, en vecka efter 
att civilminister Ardalan She-
karabi överlämnat direktiven 
till utredaren Ilmar Reepalu, 
lanserades ”Mytpolisen”, en 
webbplats där Vårdföretagarna 
säger sig vilja ”städa upp i den 
infekterade välfärdsdebatten”. 

Håkan Tenelius motiverar 
satsningen med att utredningen 
”styrs av myter” och att makt-
havare och opinionsbildare 
”sprider felaktigheter”.

– Svartmålningen av bran-
schen har gått så långt att den 
nu hotar centrala värden i 
välfärden, säger han.

Med avslöjandena om risk-
kapitalbolagens räntesnurror 
2010 och Caremaskandalen 

2011 hamnade branschen i stark 
motvind. Det talades om regle-
ringar och vinststopp. Plötsligt 
hade den ”politiska risken” som 
bolagen dittills viftat bort i sina 
årsredovisningar realiserats. 
Och stora ekonomiska värden 
hotades.

6,5 miljarder i vinst
2013 inkasserade de vinstdrivna 
välfärdsbolagen 95 miljarder 
skattekronor – en fördubb-
ling sedan 2007. Av det gick 
68 miljarder till vinstdrivande 
vårdbolag, varav mer än hälften 
till de tio största koncernerna. 
Med en genomsnittlig marginal 
på 6,8 procent (enligt Vård-
företagarna själva) landade 
rörelsevinsten på 4,6 miljarder. I 
hela den privatdrivna välfärden 
var rörelsevinsten 6,5 miljarder, 

givet samma marginal.
Branschen hade alltså myck-

et att förlora. Och försvara.
Pr-byråer och reklambyråer 

kallades in, man skrev rappor-
ter, böcker och debattartiklar, 
ordnade seminarier, uppvak-
tade politiker och startade 
kampanjer.

Förra året drog Vårdföre-
tagarna igång den påkostade 
kampanjen ”Vi gör skillnad”, 
som styrts upp av pr-byrån Hero 
Kommunikation. Syftet var att 
lyfta fram de goda exemplen, 
servera politiker, opinionsbil-
dare och journalister positiva 
berättelser från den privatdriv-
na vården och undan för undan 
tvätta det nedsolkade ryktet. 
Ambitionen var också att sprida 
ett urval av ”fakta” om vård- 
och omsorgsbranschen.

Vårdkapitalet mobiliserar – coachas av socialdemokrater
Välfärdsbolagen rekryterar lobbyister från S för att vinna debatten om        vinsterna • Kent Werne: ”Sålt adressböckerna till välfärdsbranschen”

Stefan 
Stern (S)
Då: Mona Sahlins  
närmaste man
Nu: Lobbyist för 
Wallenbergs Investor  
och vårdjätten Aleris

Ulrika SchenStröm (m)
Då: Toppmoderat 
Nu: PR-konsult med uppdrag från Vårdföretagarna
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Företagare 
lanserar mytpolisen

• För att ”slå hål på myter om privat bolag” 
har branschorganisationen Vårdföretagarna 

lanserat den egna sajten Mytpolisen. På sidan 
publiceras artiklar med rubriker som ”Nej, 

Jonas Sjöstedt. Vinst är inte slöseri.”  
De stämplas som myter och istället  

prenterar vårdföretagen sin version av  
vad som är fakta.
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Den 4 februari i år höll Vård-
företagarna ”ett inspirerande 
stormöte” för sina medlemsfö-
retag på Quality Hotel i Solna. 
I presentation från mötet som 
pr-byrån lagt på sin hemsida 
beskrivs kampanjens kommu-
nikationsstrategi: ”Lyfta fram 
människor mer än företag”, 
”Mer hjärta än hjärna”, ”Måla 
en bild i mottagarens huvud och 
väck en känsla” och ”Aktivera 
medarbetare” är centrala ingre-
dienser.

Samtidigt summerades re-
sultatet av kampanjen så långt: 
14 000 likes på Facebook, 265 000 
filmvisningar på nätet, 400 press-
klipp, 100 debattartiklar från 
Vårdföretagarna, samt ”1 500 
mottagare av politikermail”.

Brev till politiker och opi-
nionsbildare är viktiga inslag, 

liksom att träffa beslutsfattare 
och bjuda in dem till guidade 
turer på äldreboenden eller 
vårdcentraler. 

Sahlins högra hand
Mötet på Quality Hotel 
gästades av två pr-konsulter 
med ingångar i de politiska 
kanalerna. Dels Ulrika Schen-
ström, moderat och före detta 
statssekreterare under Fredrik 
Reinfeldt. Dels Dan Svanell, 
tidigare pressekreterare för en 
rad socialdemokratiska minist-
rar och omstridd pressekrete-
rare i Håkan Juholts stab. Båda 
numera anställda av pr-byrån 
Hallvarsson & Halvarsson. 
Enligt programmet talade de i 
en timme om ”hur regeringen 
och Alliansen tänker – och hur 
de kan påverkas”.

Svanell är en av flera tidigare 
socialdemokratiska höjdare 
som realiserat sitt politiska 
kapital och sålt sin adressbok 
till välfärdsbranschen.

Stefan Stern, som tidigare var 
Mona Sahlins högra hand, är 
chefslobbyist för Wallenbergar-
nas Investor, som bland annat 
äger vårdjätten Aleris. Den för-
re finansministern Pär Nuder är 
rådgivare åt riskkapitalbolaget 
EQT, som äger friskolejätten 
Academedia. Och den S-märkte 
debattören och tidigare riks-
dagsledamoten Widar Anders-
son är ordförande i Academe-
dias ”Advisory Board”.

Det är dock inte koncernerna 
som frontas i Vårdföretagarnas 
kampanj, utan mindre entrepre-
nörer och anställda. I filmer och 
artiklar möter vi ”Ruth i Öster-

sund som driver omsorgsföreta-
get Strukturrutan”, ”Snezana i 
Tensta som driver Hälsans vård-
central” och ”Staffan i Malmö 
som jobbar som personlig assis-
tent på Örbeck Assistans”.

I Vårdföretagarnas styrelse 
sitter direktörer för miljardkon-
cerner som Attendo, Ambea, 
Capio, Aleris, Frösunda och 
Praktikertjänst. Men de håller 
sig i bakgrunden.

”Puttar andra framför sig”
Så har det inte alltid varit. 2009 
stoltserade Vårdföretagarna 
med att det fanns ”riktiga vård-
giganter” i Sverige, och Carema 
bjöd in politikerna till ett stor-
slaget mingel i Almedalen. Men 
efter Caremaskandalen skiftade 
man fokus.

Vilket de politiker som 

Dagens ETC talat med har 
noterat.

– De stora koncernerna är 
skickliga på att putta andra 
framför sig. De använder sig av 
små företag som Kavat Vård 
för att visa hur bra det är med 
privatdriven vård, säger Vero-
nica Palm, socialdemokratisk 
gruppledare i riksdagen och vice 
ordförande i socialutskottet. 

Trots kampanjerna träffade 
regeringen och Vänsterpartiet i 
höstas en överenskommelse om 
”en välfärd utan vinstintresse”. 
Och i början av mars kickades 
utredningen igång.

Med ”Mytpolisen” lägger 
dock Vårdföretagarna in en hö-
gre växel. Det uttalade syftet är, 
enligt interna dokument, att göra 
det ”obekvämt för makthavare 
och media”. Kent Werne

Vårdkapitalet mobiliserar – coachas av socialdemokrater
Välfärdsbolagen rekryterar lobbyister från S för att vinna debatten om        vinsterna • Kent Werne: ”Sålt adressböckerna till välfärdsbranschen”

Juholts förre presschef –  
nu hjälper han lobbyister
POLITIK ”Han kapitaliserar och säljer sina 
kunskaper som partimedlem”, säger en starkt 
kritisk Daniel Suhonen om Dan Svanells med-
verkan på Vårdföretagarnas möte. ”Suhonen 
övervärderar nog mina kontakter”, kommente-
rar Svanell.
S-profilen Daniel Suhonen är inte överraskad över att 
Juholts förre pressekreterare Dan Svanell talade på 
Vårdföretagarnas möte i Solna i februari. Han menar 
att Svanell slår mynt av sin tidigare karriär inom Soci-
aldemokraterna och att det är problematiskt. 

– Det är problemet med den här typen av lobby-
ism. Han säljer sina kunskaper som partimedlem och 
kapitaliserar på att han tidigare varit presschef och 
pressekreterare. Detta är väl konsekvensen av att 
man har ett system där man kan gå mellan politik och 
pr hur som helst, säger Daniel Suhonen som tidigare 
levererat hård kritik mot Svanell i sin bok Partileda-
ren som klev in i kylan. 

Goda kontakter
Suhonen menar att Svanell har goda kontakter med 
nyckelpersoner i socialdemokratin och att det är 
omöjligt att veta exakt hur han utnyttjar dem.

– Vad vi inte vet är om han äter lunch med folk i 
regeringskansliet och pumpar dem på information. 
Han fortsätter så som en väldigt fin socialdemokratisk 
medlem. Regeringen vill bevisligen begränsa vinster i 
välfärden och Svanell jobbar nu åt dem som försöker 
stoppa det.

Dan Svanell slutade arbeta för Socialdemokra-
terna 2011 och säger att han lämnat partipolitiken 
bakom sig sedan många år tillbaka. Han är fortfa-
rande medlem men säger att Suhonen övervärderar 
hans kontakter. 

– Jag lämnade politiken vid årsskiftet 2011/2012 
och det är helt nya människor på de olika posterna 

idag. På det här mötet försökte jag beskriva hur po-
litiken fungerar, det är vad jag berättar om. Jag ger 

inte råd om hur man ska prata eller agera eller så, 
säger Svanell.

Karl Grauers

Dan Svanell (S)
Då: Håkan Juholts pressekreterare
Nu: Coachar Vårdföretagarna 
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intervju Tre frågor till Salka 
Börjesson Eynon, initiativ-
tagare till Life (Light it for 
everyone), som planerar 
att ”sätta eld på Gärdet” 
i Stockholm med 20 000 
marschaller och därmed 
samla in två miljoner kronor 
till aidsforskningen.

1Varför vill ni 
sätta eld på 
Gärdet?

– Därför att 
det är en härlig 
plats där många 
människor kan samlas och göra 
gott tillsammans genom att 
bidra med en marschall var. Vi 
vill också bjuda på upplevelsen 
att stå mitt bland alla dessa mar-
schaller och vara tillsammans. 
Varje marschall kostar 100 
kronor att tända och pengarna 
går oavkortat till organisationen 
Star for life. Idén började när vi 
skulle samla in pengar till Pakis-
tan efter jordbävningen där. Då 
tände vi marschaller i Gropen i 
Leksand och lyckades samla in 
250 000 kronor, trots att målet 
bara var 150 000 kronor. 

2Hur kom ni fram till att ni ville 
tända just 20 000 marschal-
ler?

– Det var egentligen en 
summa som kom naturligt, 
vi har gjort det med 15 000 
marschaller tidigare och tänkte 
att det behövs 20 000 för att 
fylla Gärdet. Det är egentligen 
bara en summa för att det är det 
som behövs för att det ska bli 
visuellt. Vi satsar på att få in två 
miljoner och en miljon är redan 
inne. Det känns lite jobbigt 
att säga, men min grundförut-
sättning är 250 000 vid varje 
arrangemang, men nu har vi satt 
målsättningen högt. Egentligen 
ska vi vara nöjda med en miljon 
men helt klart tror jag att vi 
kommer nå två miljoner.

3Hur mycket folk tror ni kom-
mer?

– Jag hoppas ju på att 
det ska komma 10 000 personer, 
absolut. Vi har ett stort arrang-
emang med tv och radio på plats 
och det kommer vara spelning 
med bland annat Måns Zelmer-
löf och The Moniker. Det ska inte 
vara omöjligt att locka så många, 
men vi får se vad det blir. 

Dag Ankersen

”Vi satsar 
på att få in 
två miljoner”

3
FRÅGOR

tåg En trasig växel ställde 
till det för tusentals tågre-
senärer på väg till och från 
Stockholm under måndagen. 
   På fackförbundet Seko 
är man inte förvånad över 
tågkaoset.  
   – Hela järnvägen är i akut 
dåligt skick, säger skydds-
ombudet Alexander Koliopa-
nos.

Det var en spricka i en växel 
som utlöste problemen som 
drabbade måndagstrafiken. All 
tågtrafik till och från Stock-
holm påverkades, framförallt 
söderifrån. Eftersom den tra-
siga växeln var gammal fanns 
det inga reservdelar i lager, 
uppgav TT.

På fackförbundet Seko är 
irritationen påtaglig:

– Det enda jag kan säga 
är att det är för jäkligt. Det 
här har vi varnat för under 
en längre tid, att sådana här 
saker kommer att inträffa och 
kommer att fortsätta inträffa 
tills regeringen tar sitt förnuft 

till fånga, säger Alexander 
Koliopanos.

Enligt Seko är det framförallt 
det alltmer bristande underhål-
let som orsakar problemen. 

Banvallar, sliprar och annan 
spårutrustning är i dåligt skick, 
vilket fått antalet urspår-
ningar att öka. När ett godståg 
spårade ur vid Södra station 
i Stockholm 2013 var det ren 
tur att ett passagerartåg inte 
befann sig bredvid, vilket hade 
kunnat sluta med många döda, 
anser Seko. De passagerare 
som reser mellan Stockholms 
central och Södra station – den 
sträcka som berördes av det nu 
inträffade växelfelet – gör det 

på egen risk. har fackförbundet 
tidigare sagt till Dagens ETC, 
något som också Alexander 
Koliopanos håller med om.

Sämre underhåll efter avreglering
Samtidigt har både forskare 
och Riksrevisionen konstaterat 
att de många konkurrerande 
entreprenörer som nu – efter 
avregleringen – sköter un-
derhållet i sig har lett till att 
spåret blir ännu sämre. Entre-
prenörerna jobbar enligt sina 
kontrakt och åtgärdar då inte 
fler fel än de som de är satta att 
ta hand om. Det leder till min-
dre långsiktighet i underhållet 
och till att en allt större del av 

underhållet blir avhjälpande, 
det vill säga att det sätts in när 
något redan har gått sönder.

– Det har varit vanligt med 
så kallade funktionsavtal. Det 
innebär att ett bolag får i upp-
drag att leverera farbar järnväg 
på en viss sträcka. Men man 
kollar inte upp vad som döljer 
sig bakom bolagens under-
hållskostnader. Till exempel är 
mixen mellan förebyggande och 
avhjälpande underhåll upp till 
varje entreprenör, trots att av-
hjälpande underhåll är tredub-
belt så dyrt, säger Ulla Juntti, 
expert på järnvägsunderhåll vid 
Luleå tekniska universitet.

Hon säger också att den 
avreglerade underhållsmodel-
len gjort att mer pengar går till 
administration än tidigare.

Alexander Koliopanos 
instämmer:

– Vi inom Seko är väldigt 
tydliga med vår kritik att de 
anslagna medlen kommer inte 
ut till underhållet utan fastnar på 
Trafikverket.

Thomas Jokiniemi
thomas.jokiniemi@etc.se

Seko om tågkaoset: 
”Åker på egen risk”

• Under måndagen var det omkring 50 avgångar och cirka 5 000 resenä-
rer som påverkades av växelfelet. 
• Det har tidigare hänt olyckor på sträckan där växelfelet inträffade. Den 
12 november 2013 spårade ett godståg ur i en tunnel norr om stationen 
Stockholm Södra och träffade en pelare. Av ren tur skadades ingen. Före 
olyckan hade det varnats för att sträckan var i dåligt skick.
• SJ:s tidigare ordförande Ulf Adelsson har riktat mycket kritik mot SJ, 
framförallt om det bristande underhållet. ”SJ har varit en lekstuga för 
okunniga politiker de senaste tjugo åren”, sade Adelsson till tidningen 
Dagens Media i april 2011.

bRistande undeRhÅll

dåligt skick. I måndags orsakade en trasig växel stora förseningar för all tågtrafik till och från Stockholms central. ”Sådana här saker 
kommer att inträffa och kommer att fortsätta inträffa tills regeringen tar sitt förnuft till fånga”, säger Sekos Alexander Koliopanos. 
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Salka Börjesson Eynon.



Sms:a NÖDKIT till 72 900 och bidra med 
 100 kr eller köp ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

SJAL Användbart plagg som värmer och gör det tryggare att röra sig ute. UNDERKLÄDER Gör det lättare att sköta sin personliga  
hygien. VÄSKA För transport och förvaring av sitt personliga nöd-kit. TVÅL För att kunna tvätta sig och minska risken för sjukdomar och  
infektioner. FICKLAMPA Förenklar en vardag med många strömavbrott och gör det tryggare att röra sig i mörker. BINDOR För att kunna  
sköta sin personliga hygien. VISSELPIPA För att kalla på hjälp vid övergrepp. KLÄNNING Mångsidigt och traditionellt klädesplagg  
som gör det enklare att röra sig ute. STRUMPOR Värmer och underlättar i en vardag där det råder brist på det mesta. 

Innehållet i ett nöd-kit baseras på vad syriska kvinnor själva sagt att de behöver. 

Köp ett nöd-kit  
till kvinnor i Syrien
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nazism De nazistiska akti-
viteterna i Sverige ökade 
med 23 procent förra året 
– i snitt spreds nazistisk 
propaganda drygt sju gånger 
per dag. Det visar stiftelsen 
Expos årsrapport om den 
rasideologiska miljöns aktivi-
teter.

Att det var valår förra året 
märktes inte bara genom 
att de etablerade partierna 
syntes mer än vanligt, utan 
också att grupper som Svens-
ka motståndsrörelsen och 
Svenskarnas parti var särskilt 
aktiva. Enligt Expos årsrap-
port bidrog dessa, och särskilt 
Svenskarnas partis valrörelse, 
till att de nazistiska aktivite-
terna var rekordmånga. Totalt 
handlar det om 2 864 aktivite-
ter – en ökning med 23 procent 
mot 2013. Och sett ur ett lite 
längre perspektiv är ökningen 
ännu större. Enligt Expo har 
antalet aktiviteter stadigt gått 
uppåt sedan 2011. 

– Det är enormt mycket 
fler aktiviteter. Bara på ett par 
års tid, på tre års tid, har det 
nästintill fördubblats. Så här 
mycket aktiviteter har vi aldrig 
sett, säger Anna-Sofia Quensel, 
utredare på Expo, till Ekot.

Propagandaspridning vanligast
För att få en uppfattning om 
hur aktiva de nazistiska rörel-
serna är mäter Expo antalet 
aktiva organisationer, antalet 
aktiviteter och formen för 
dessa, samt den geografiska 
spridningen. Det vanligaste är 
propagandaspridning, som att 
dela ut flygblad. Men det kan 
också handla om att sätta upp 
klistermärken och banderol-
ler. Något som till exempel 
Svenska motståndsrörelsen 
har gjort vid flera tillfällen 
under 2014.  Svenska mot-
ståndsrörelsen står också för 
en annan aktivitet som har 
ökat betydligt under 2014 – så 
kallade kampförberedande 
aktiviteter.

Tränar regelbundet
– Med tanke på att Svenska 
motståndsrörelsen är den mest 
militanta organisationen vi 
har i Sverige så är det något 
man ska fundera på vad det 
innebär att de har regelbundna 
träningstillfällen där de tränar 
med kniv till exempel, eller 
med sparkar och liknande, 
säger Anna-Sofia Quensel.

Karin Annebäck
karin.anneback@etc.se

Valåret var 
späckat med 
nazistisk 
propaganda

BROTT I dag ska Dror Feiler 
inför skranket. Han är bland 
annat åtalad för störande 
av ordningen, efter att ha 
spelat ”Här kommer Pippi 
Långstrump” på saxofon un-
der ett SD-möte. Själv nekar 
han till brott:  
   – Jag manifesterar åsikter 
på ett kultiverat sätt.

Rättegången mot vänsterpartis-
ten och konstnären Dror Feiler 
inleds i dag i Södertörns tings-
rätt. Han är bland annat åtalad 
för att ha stört ett möte i Farsta 
under Sverigedemokraternas 
valturné 23 maj förra året. 
Feiler ska ha skrikit i megafon 
och spelat ”Här kommer Pippi 
Långstrump och ”Idas sommar-
visa” på saxofon. Konstnären 
själv kallar åtalet ”skrattretan-
de” och nekar till brott.   

– Om jag till exempel spelar 
en melodi på saxofon så skapar 
det en positiv demonstrations-
stämning och gör människor på 

bra humör. Man manifesterar 
sina åsikter och sin avsky på ett 
kultiverat och civiliserat sätt. 
Det gör att benägenheten till 
våldsamheter minskar, säger 
Dror Feiler. 

Flera åtalspunkter
Totalt står han åtalad för tre fall 
av ohörsamhet mot ordnings-
makten och i andra hand för 
störande av allmän samman-
komst. Även de två andra fallen 
gäller demonstrationer på SD:s 
valmöten i Stockholm förra 
året. Han är dessutom åtalad 
för våldsamt motstånd. Enligt 
stämningsansökan ska han ha 
struntat i polisens tillsägelser, 
spjärnat emot och försökt smita 
från Nytorget. 

– Polisen grep mig och drog 
iväg mig från platsen. Försökt 
smita? Det var det dummaste 
jag hört, säger Feiler.

Han anser att han endast 
utnyttjat sin yttrandefrihet och 
demonstrationsfrihet vid alla tre 
protestaktioner mot Sverigede-

mokraterna. Feiler menar att 
det är absurt att lägga resurser 
på en rättegång mot honom och 
upplever sig också förföljd av 
polisen. 

– Jag står med tusentals andra 
och skanderar mot rasister, 
nazister och fascister men hela ti-
den tar man mig. Det skulle vara 
intressant att veta varför. Jag kan 
uppleva det som ren personför-
följelse. Varenda gång jag är med 
i en demonstration går både uni-
formerade och civila poliser runt 
mig, mer eller mindre hotfulla, 
säger Dror Feiler. 

Kan tänka sig spela för domaren
Han vill inte sia om sina chan-
ser att bli frikänd men säger 
också att han inte tänker betala 
några böter om han blir fälld. I 
så fall tar han hellre ett fängel-
sestraff. Han planerar inte att 
spela saxofon utanför eller i 
tingsrätten, men om domaren 
är nyfiken ställer han upp på en 
trudelutt.

– Jag har ingen anledning 

att spela saxofon i rättssalen 
men skulle gärna göra det om 
domaren vill veta exakt vad 
jag spelade och hur det lät. Jag 
hoppas människor kommer och 
visar sitt stöd för mig och andra. 
Detta handlar inte bara om mig, 
jag är bara en av tusentals som 
demonstrerat men som polisen 
bestämt sig för att märka.

Karl Grauers 

Dror Feiler i rätten 
För saxoFonterror
Åtalad för störande av ordningen: ”Skrattretande”

”Om jag till 
exempel spelar 
en melodi på 

saxofon så ska-
par det en positiv 
demonstrations-

stämning.

Feiler grips och bärs bort av polis 
under motdemonstrationen mot 
Svenskarnas parti i Almedalen.
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intervju Knappt två procent av företagen i 
plåtslagarbranschen har en kvinnlig vd. Nu 
vill det nybildade nätverket Stålkvinnorna 
råda bot på mansdominansen i yrket.  
   – Det finns mycket kompetens att hämta 
på ställen där man inte letar, säger initiativ-
tagaren Emelie Ståhl.

En etnisk svensk man i mitten av livet. Det är 
nog den stereotypa bilden av vem som driver ett 
plåtslageri. En bild som tyvärr också stämmer, i alla 
fall vad gäller mansdominansen – av 936 medlems-
företag i arbetsgivarorganisationen Plåtslagarnas 
riksförbund (PLR) har enbart 17 en kvinnlig vd. 
Det vill Emelie Ståhl, som driver ett plåtslageri i 
Stockholm, förändra. Därför drog hon igång nät-
verket Stålkvinnorna för några månader sedan.

– Min uppfattning är att branschen skjuter sig 
själv i foten lite när allt fokus, från skolan och 
uppåt, ligger på att det är unga, svenska killar som 
ska bli plåtslagare, säger hon och fortsätter:

– Och det är ju inte bara kvinnor som hamnat 
i skymundan, utan det saknas folk med utländsk 
bakgrund på ledande positioner också. Det är 
dumt. Jag säger inte att de som sitter på maktpo-
sitioner i branschen nu är inkompetenta, men det 
finns mycket kompetens att hämta på ställen där 
man inte letar.

Idén om att grunda nätverket dök upp i sam-
band med att hon valdes in till PLR:s Stock-
holmsstyrelse för ungefär ett år sedan, som första 
kvinnan i förbundets 115-åriga historia. Hon lade 
fram sitt förslag till de andra i styrelsen och fick bra 
gehör.

– Mottagandet har bara varit positivt, de 
nappade direkt och nu drivs det hela vidare på 
förbundsnivå. Just nu söker vi pengar från PLR, 
och får se lite vad vi kan göra allt eftersom, säger 
Emelie Ståhl.

Vill förändra synen på plåtslagare
I dagsläget har nätverket 14 medlemmar runt 
om i landet, och man siktar på 
att växa under året. Eftersom 
Stålkvinnorna utgår från en ar-
betsgivarorganisation riktar man 
sig till dem med ledande positio-
ner: arbets- och företagsledare, 
projektledare med mera. Men 
medlemmarna har olika roller på 
sina företag, något som Emelie 
Ståhl menar leder till ett bra 
utbyte. Just nu handlar arbetet i 
nätverket främst kring att få ihop 
en större grupp inför en träff i 
höst. Men det långsiktiga målet är att bygga upp 
något slags mentorsprogram. Förhoppningen är 
också att Stålkvinnorna ska påverka branschen i 
rätt riktning så att fler kvinnor vågar söka sig till 

yrket, kanske genom att synas på gymnasiemässor 
och föreläsa i skolor.

– Grundtanken är att förändra synen på oss 
plåtslagare. Och om vi kan få någon av de vita, 
medelålders män som driver plåtslagerierna att 
inse att en dotter kan vara minst lika kompetent 
att ta över företaget som en son, då har vi gjort en 

enorm vinst.

Inget självklart yrkesval
Själv har Emelie Ståhl varit 
verksam i plåtslagarbranschen 
i elva år. Det företag där hon 
idag är vd grundades av hen-
nes pappa för omkring 45 år 
sedan. Men att hon skulle följa i 
faderns fotspår var från början 
inte självklart.

– Egentligen ville jag plugga 
till plåtslagare redan inför gym-

nasiet, men vågade inte eftersom det kändes som 
att jag inte skulle passa in på linjen. Så jag läste till 
möbelsnickare istället, och efter det började jag på 
lärarhögskolan. Men sedan blev jag mamma och 

behövde en trygghet och fast punkt, och då var det 
öppet för mig på företaget, säger hon.

Med tiden blev hon mer och mer engagerad på 
plåtslageriet och tanken att ta över växte. Emelie 
Ståhl pluggade till byggnadsingenjör och blev 
färdig för två år sedan. Förutom vd-rollen, med allt 
vad det innebär, fungerar hon också som projekt-
ledare vid olika byggen och sköter annat kring 
företaget.

– Jag har kontakt med beställare och fungerar 
som en länk mellan denne och anställda, så att 
allting flyter på så att säga. Det är ganska mycket 
att stå i. 

Genom åren har hon mött en hel del fördomar 
och nedsättande kommentarer, till exempel att en 
kvinna aldrig kommer att kunna driva ett plåtsla-
geri med framgång. Eller när en kund ringde upp 
och berömde henne för att hon varit ”så himla duk-
tig”, som om det var något förvånansvärt.

– Men jag vill inte hamna i gnällfacket och bara 
klaga, utan försöker något positivt i det hela. Ib-
land kan det faktiskt vara en fördel att sticka ut lite 
också, säger Emelie Ståhl.

Sam Linderoth

”Vill förändra synen 
på oss plåtslagare”
Stålkvinnorna kämpar för jämställdhet i plåtslagarbranschen

• Stålkvinnorna är ett nybildat 
nätverk som riktar sig till 
kvinnor på ledande positioner 
i plåtslagarbranschen. För 
närvarande har nätverket 14 
medlemmar, men siktar på att 
värva minst 25 personer till en 
större träff i augusti.

FAKTA

Grundtanken  
är att förändra 

synen på oss 
plåtslagare.

• Arbetsgivarorganisationen 
Plåtslagarnas riksförbund har 936 
medlemsföretag. Enbart 17 av 
dessa har en kvinnlig vd, enligt en 
sammanställning från förbundet. 
Det saknas statistik kring hur många 
kvinnliga projekt- eller arbetsledare 
som arbetar i branschen.

• Allt färre väljer att utbilda sig till byggnads-
plåtslagare, och enligt prognoser kommer 
det att bli brist på arbetskraft i branschen. 
Konkurrensen om jobben är mycket låg och 
har varit så under lång tid. Arbetsförmedlingen 
bedömer att marknaden för byggnadsplåtsla-
gare kommer att vara mycket god sett på både 
fem och tio års sikt.  Källa: Arbetsförmedlingen

vill påverka.    ”Om vi kan få någon av de vita, medelålders män som driver plåtslagerierna att inse att en dotter kan vara minst lika kompetent att ta över företaget 
som en son, då har     vi gjort en enorm vinst”, säger Emelie Ståhl.  bilder: carlos zaya

Emelie Ståhl driver ett 
plåtslageri i Stockholm.
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Jimmie Åkesson 
tillbaka i april
n Han har varit sjukskriven 
sedan strax efter valet i höstas, 
men nu kommer Jimmie Åkes-
son tillbaka. I en intervju med 
Skavlan i SVT säger han att ska 
börja jobba i april, även om det 
inte blir heltidsarbete. Istället 
handlar det till en början om 
arbetsträning. 

– Det får bli en successiv 
återkomst där jag kanske i för-
sta hand fokuserar på att jobba 
med partiets inre liv och börja 
delta mer i möten, säger Jimmie 
Åkesson i Skavlan.

Sett till opinionssiffror tycks 
Jimmie Åkessons frånvaro inte 
ha spelat särskilt stor roll. De 
senaste opinionsundersökning-
arna visar att Sverigedemokra-
terna har något högre siffror 
än de 12,9 procent de fick i 
valet. 

100
• Så många miljoner kronor betalar 
Migrationsverket ut varje månad till 
företag som driver asylboenden. 
Enligt Sveriges Radio betalas flera 
miljoner av dessa ut till bolag som 
ingår i koncerner med stora skulder 
hos Kronofogden. Detta trots att 
Migrationsverket inte får anlita företag 
som har skulder – det gäller dock 
inte om skulderna finns i ett annat av 
koncernens företag. 

Svenska Wikipedia 
formas av män
n Wikipedia i Sverige används 
ungefär lika mycket av män 
som av kvinnor – men det är 
männen som står för innehål-
let. Enligt en undersökning 
som den ideella föreningen 
Wikimedia Sverige låtit göra 
är det bara mellan 13 och 19 
procent av materialet på Wiki-
pedia som redigeras av kvin-
nor. Anledningen tros framfö-
rallt vara att män och kvinnor 
värderar sin kompetens olika. 
Dubbelt så många kvinnor som 
män uppgav att de inte ”är 
tillräcklig kompetenta för att 
redigera”, som svar på varför 
de inte uppdaterar artiklar. 
Men enligt TT är engelsksprå-
kiga Wikipedia skapat av män 
i ännu högre utsträckning – en 
tidigare undersökning visar 
att bara 9 procent av dem som 
redigerar det innehållet är 
kvinnor.

Kommer tillbaka.
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EU Just nu förbereder po-
lismyndigheter över hela 
Europa en samlad upptrapp-
ning av gränskontrollerna. 
Resenärer som lämnar EU 
ska granskas och kartläg-
gas. Allt sker helt utan 
politiska beslut. 

– Vi ska se till att Sverige inte är 
en smitväg ut ur EU för perso-
ner som har vistats här för länge, 
säger Patrik Engström, chef på 
gränspolisens centralenhet. 

Projektet som har döpts till 
Operation Amberlight sker 
på initiativ av EU:s ordföran-
deland Lettland. Den första 
april drar det igång. Då ska 
gränspolisen trappa upp 
kontrollen av människor som 
lämnar Schengenområdet för 
att upptäcka dem som har stan-
nat kvar längre än deras visum 
tillåter. Polisen ska rapportera 
in nationalitet, kön, ålder och 
resvägar för de personer som 
visar sig sakna giltiga tillstånd.

Eftersom deltagande i Ope-
ration Amberlight är frivilligt 
har det inte föregåtts av några 
politiska debatter eller beslut, 
varken i EU-parlamentet eller 
här i Sverige. När Dagens ETC 
kontaktar justitiedeparte-
mentet är det först ingen som 
känner till projektet. Till slut 
bekräftar polismyndigheten 
att de har bestämt sig för att 
medverka.

– Om vi skulle välja att inte 
delta så skulle man kunna 
ifrågasätta om Sverige verkligen 
sköter sina gränskontroller. 

Dessutom saknar vi en hel del 
information och ser ett värde i 
att få en samlad europeisk bild, 
säger Patrik Engström 
på gränspolisen.

”En jakt på papperslösa”
Åtgärderna väcker oro 
bland flera organisatio-
ner som arbetar med 
flyktingfrågor. 

– EU lägger mer 
och mer fokus på att 
bekämpa migration. Det är 
fokusen på kontroll som är 
oroande. De talar väldigt sällan 

om hur människor som behöver 
hjälp ska kunna ta sig hit, säger 
Lisa Hallstedt, sakkunnig på 

Röda Korset. 
Bland svenska EU-

politiker har Operation 
Amberlight också väckt 
oro och ilska. 

– Det här är samma 
sak som vi har varit 
med om flera gånger 
tidigare med Reva och 
Mos Maiorum. Det 

handlar om att jaga pappers-
lösa. Sedan kan de kalla det 
vad de vill, men tanken bakom 

är ju något annat. Det blir ett 
misstänkliggörande och ett sätt 
att hålla människor borta, säger 
Miljöpartiets EU-parlamenta-
riker Bodil Ceballo. 

Ett steg mot ny gränslagstiftning
Vänsterpartiets Malin Björk ser 
också likheter med förra årets 
kritiserade Mos Maiorum, även 
om Operation Amberlight inte 
aldrig nämner papperslösa som 
flyr från konflikter utan i stället 
talar om studenter och turister 
som stannar längre än de har 
lov till.

– Syftet är annorlunda, men 
minst lika oroande. Även om de 
inte säger att de är ute och jagar 
papperslösa så kommer effek-
ten att vara den.  Tillåt mig att 
tvivla på att det är deras verk-
liga intentioner att jaga turister. 
Jag tror att de pushar på för 
att få en gemensam europeisk 
lagstiftning och gränsbevakning. 
Det här blir ytterligare en sten i 
fästning Europa, säger hon. 

Åsa Wilson

Malin Björk (V): ”Ytterligare en sten i fästning Europa”
• Reva. Förkortningen står för Rättssäkert och effektivt 
verkställighetsarbete. Reva var ett samarbete mellan poli-
sen och Migrationsverket som delvis finansierades av EU.
• Projektet genomfördes under 2013 och innebar bland 
annat att polisen sökte efter papperslösa invandrare 
genom att kontrollera id-handlingar bland resenärer på 
bussar och på tunnelbanan. 
• Mos Maiorum. Projektet genomfördes under 2014. 
Under två veckor i oktober gjorde polis över hela Europa 
intensifierade kontroller för att upptäcka papperslösa.  
Enligt EU:s slutrapport ska över 20 000 personer ha 

gripits för att de saknade giltiga uppehållstillstånd. 
• Operation Amberlight ska genomföras under april 
2015. Kontrollerna fokuserar på resenärer som lämnar 
Europa. Polisen ska samla in statistik om resenärer som 
har stannat längre i Europa än deras visum tillåter. 
• Redan i dag stoppar gränspolisen i snitt en person 
per dygn för att hen inte har giltigt visum vid utresan ur 
Sverige. Brott mot utlänningslagen innebär bötesstraff 
och den som inte kan betala sina böter hindras från att 
lämna landet.

Projekt mot PaPPerslösa

Malin Björk

Ny polisinsats 
för hårdare 
gränskontroll

EU förbereder en skärpning av gränskontrollerna. 
Människor som lämnar Schengenområdet ska 
granskas hårdare för att upptäcka dem som har 
stannat kvar längre än deras visum tillåter.  bild: ap



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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NyhetsbildeN
Plats: Onsala  

Fotograf: Björn Larsson Rosvall/TT
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RymdstudieR utanföR uppsala
n Onsala rymdobservatorium är den svenska 
nationella anläggningen för radioastronomi. Det 
20 meter höga teleskopet ser mest ut som en 
samling svarta lådor och en stor märklig tvätt-
ställning. Men antennerna i Onsala är det senaste 
hjälpmedlet i studierna av fjärran galaxer, pulsarer 
och svarta hål och gärna utomjordiskt liv. 

liv på JupiteRs måne?
n Svensk rymdfart ingår i flera internationella 
samarbeten, främst inom ramen för samarbetet 
inom europeiska rymdstyrelsen (ESA). Sverige 
samarbetar bland annat kring rymdsonden Juice 
som ska skjutas upp 2022 i syfte att utforska Ju-
piters månar. På månen Europa skulle det kunna 
finnas liv, enligt rymdforskaren Gabriella Stenberg 
Wieser. 

Koloni på maRs
n Det kan snart finnas säkerställt liv även på 
Mars. År 2013 anmälde sig 200 000 personer 
från hela världen när den nederländska organi-
sationen Mars One sökte kandidater som ville 
starta en koloni på mars. Nu återstår omkring 
700 personer som kan tänka sig en enkel biljett 
till planeten. Tanken är att de fyra första ska landa 
på Mars 2015.

Klimat-mats
n Sveriges senaste rymdprojekt är satelliten Mats 
(Mesospheric Airglow/aerosol Tomography). Mats 
ska kartlägga de nattlysande ismolnen i den kal-
laste delen av atmosfären, 80-90 kilometer upp. 
Ismolnen har bildats under det senaste århund-
radet och förhoppningen är att studierna ska ge 
värdefull kunskap om vårt klimat.



18 UTRIKES Onsdag 25 mars 2015

politik Kristdemokraternas 
nya förmodade partiledare 
Ebba Busch Thor har kallats 
för en svensk Sarah Palin. 
Elisabeth Sandlund, opini-
onsredaktör på tidningen 
Dagen, vill inte gå så långt. 
   – Men visst finns det frå-
gor som sammanför Republi-
kanska partiet och Kristde-
mokraterna, säger hon.

Kristdemokraterna är det parti 
i Sverige som ligger närmast 
Republikanernas värdekonser-
vativa politik. Med huvudfrå-

gor som abortmotstånd och 
värnandet om kärnfamiljen är 
det lätt att se likheterna. Men 
Elisabeth Sandlund menar 

att det är mer som skiljer än 
förenar partiernas politik.

– Visst, det finns ett abort-
motstånd i Kristdemokraterna 
och det är en symbolfråga för 
båda partierna, men det har 
andra förtecken i KD. Ebba 
Busch Thor säger att hon står 
bakom svensk lagstiftning 

medan den mer militanta de-
len av Republikanerna vill ha 
ett totalförbud, säger hon.

När det kommer till 
försvars- och skattepolitik lig-
ger Republikanerna närmare 
Folkpartiet och Moderaterna. 
Något formellt samarbete mel-
lan de svenska allianspartierna 
och Republikanska partiet 
finns inte, men 2012 åkte en 
delegation från Kristdemokra-

tisk ungdom till USA för att 
hjälpa republikanernas presi-
dentkandidat Mitt Romney.

– Organisatoriskt finns det 
inga kopplingar. Som jag tolkar 
det ligger det mer på individ-
planet, är man intresserad av 
amerikansk politik kan man åka 
och hjälpa till, säger Elisabeth 
Sandlund.

Ebba Busch Thors konser-

vatism har diskuterats flitigt 
i medierna de senaste måna-
derna. Med ett uttalande om 
att Kristdemokraterna var det 
parti som stod längst till höger 
i Sverige skapade hon oro i de 
egna leden att Kristdemokra-
terna skulle bli en ny Tea Party-
rörelse i Sverige.

– Jag tycker att det är att 
hårdtolka det Ebba Busch Thor 
säger, jag har väldigt svårt att 
se henne som en svensk Sarah 
Palin. Jag tror också att man 
ska vara försiktig med en sådan 
jämförelse, Tea Party-rörelsen i 
USA är ju väldigt speciell. Det 
finns inga förutsättningar för en 
sådan rörelse i Sverige och att 
Kristdemokraterna skulle växa 
genom att ta den vägen tror jag 
inte någon riktigt tror på. Men 
det är klart att i enstaka frågor 
kan hon mycket väl hamna i den 
linjen, säger Elisabeth Sand-
lund.

Vilka likheter finns det mellan 
Kristdemokraterna och Republika-
nerna?
– Båda partiernas politik 

handlar om att bevara värde-
konservativa grundvärderingar 
i samhället och den kristna tron. 
Men i sakfrågor är det svårare 
att räkna upp något eftersom 
förhållandena är så olika i USA 
och Sverige. Problematiseringen 
av abortfrågan är en likhet, men 
där går Republikanerna oerhört 
mycket längre än KD.

Och vilka skillnader ser du?
– Störst skillnad är att Krist-

demokraterna inte är ett ideolo-
giskt allmänkonservativt parti. 
Där Republikanerna vänder 
sig emot sociala skyddsnät som 
sjukvårdsförsäkring går Kristde-
mokraterna en helt annan väg. 
Man kan säga att de likheter 
som finns är ytliga, men när det 
kommer till hur man ska lösa 
problem är idéerna väldigt olika.

Dag Ankersen

Mycket som skiljer 
USA från Sverige

Högern SoM VILL STYrA USA
politik Pastorer, evolutionsförnekare och abortmotståndare. 
Nu samlas de republikanska kandidaterna för att utmana 
om presidentposten. Mycket är kvar av racet, men redan nu 
börjar de konservativa männen profilera sig.  
   Dagens ETC listar några av de troligaste namnen i striden 
om Vita huset.

Scott Walker, 47
• Scott Walker har varit guvernör i Wisconsin 
sedan 2011. I sin valkampanj 2010 förklarade 
han sitt motstånd mot abort och homosexuella. 
Abort borde totalförbjudas, även i fall där kvin-
nan blivit våldtagen, sa han då.
   Scott Walker är evangelistisk kristen. Han 
tycker att homosexualitet är något onormalt 
och vill att man ska ha avhållsamhetsfokus i 
sexualundervisningen i skolan. 
   Är enligt Real Clear Politics ett av de absolut 
hetaste namnen.

Ben carSon, 63
• Ben Carson gick med i det republikanska partiet 2014 med 
syfte att kandidera som presidentkandidat 2016. Han är pen-
sionerad hjärnkirurg och var den förste i världen som lyckades 
separera ett siamesiskt tvillingpar som satt ihop i huvudena. 
   Carson är klassiskt konservativ och har riktat kritik mot Oba-
macare och menar att vårdförsäkringen ”stjäl din kontroll över 
ditt eget liv” och är det värsta som har hänt sedan slaveriet. 
Finns enligt Real Clear Politics bland toppnamnen.

Mike HuckaBee, 59
• Mike Huckabee är baptistpastor och starkt 
kristen. Han har beskrivit sig som bokstavstro-
ende och förnekar evolutionen och är mot-
ståndare till abort och homosexuellas rätt att 
gifta sig. Han har tidigare försökt bli president-
kandidat 2008 men förlorade racet mot John 
McCain. Trots detta listar Real Clear Politics 
honom som en möjlig kandidat. 
   Mike Huckabee är stark förespråkare av döds-
straffet och i linje med sin religion är han emot 
abort. Har förklarat att grunden till hans politiska 
engagemang är att värna om livets okränkbarhet. 

ted cruz, 44
• Senatorn i Texas, som gjort sig poppis i Tea Party-kretsar och 
som har ett brett stöd i partiet, gick i måndags ut på Twitter 
med nyheten om sin kandidatur. Han är därmed den förste re-
publikanen som oficiellt kommer ut som kandidat. Cruz vill riva 
upp sjukvårdsreformen, är emot samkönade äktenskap och är 
skeptisk till såväl aborter som larm om klimatförändringar.

JeB BuSH, 62
• Jeb Bush är George W Bushs yngre bror 
och skulle vid en seger bli den tredje i 
Bushfamiljen att styra i Vita huset. Han till-
hör den liberala falangen inom Republika-
nerna vilket har retat många konservativa, 
bland annat förespråkar han inte striktare 
invandringslagar och tycker att fäder ska 
ta större ansvar i hemmet.
   Som många republikaner tror inte Jeb 
Bush på den globala uppvärmningen. Han 
tycker också att alla amerikaner ska ha 

rätt att bära vapen och använda 
dödligt våld om de känner 

sig hotade. Även Bush är 
enligt Real Clear Politics 
ett av de hetaste nam-

nen.

donald truMp
• Finansmannen, medie-
mogulen och författaren 
har tidigare använt presi-
dentvalet för att marknads-
föra sig själv. 2012 gick han 
ut och sa att han tänkte kandidera men 
ångrade sig sedan. I år är det dags igen, 
men något officiellt besked har han inte 
lämnat.

SaraH palin
• Med smeknamn som 
”Sarah Barracuda” och 
”Mama Grizzly” har Sarah 
Palin profilerat sig som en 
av Tea Party-rörelsens star-
kaste namn. Hon var vice presidentkan-
didat 2008 och många ultrakonservativa 
republikaner vill gärna ställa henne mot 
demokraternas Hillary Clinton.

rand paul
• Libertian-ikonen Ron 
Pauls son. Enligt Time är 
Rand Paul en av världens 
100 mäktigaste personer 
och har profilerat sig som 
stark abortmotståndare. Han menar att 
inga statliga medel ska gå till abortkliniker 
eller kvinnor som vill genomföra en abort.

TRE BuBBlaRE

Här är politikerna som
Vill Bli repUBlikanska
presiDentkanDiDater
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politik Kristdemokraternas 
nya förmodade partiledare 
Ebba Busch Thor har kallats 
för en svensk Sarah Palin. 
Elisabeth Sandlund, opini-
onsredaktör på tidningen 
Dagen, vill inte gå så långt. 
   – Men visst finns det frå-
gor som sammanför Republi-
kanska partiet och Kristde-
mokraterna, säger hon.

Kristdemokraterna är det parti 
i Sverige som ligger närmast 
Republikanernas värdekonser-
vativa politik. Med huvudfrå-

gor som abortmotstånd och 
värnandet om kärnfamiljen är 
det lätt att se likheterna. Men 
Elisabeth Sandlund menar 

att det är mer som skiljer än 
förenar partiernas politik.

– Visst, det finns ett abort-
motstånd i Kristdemokraterna 
och det är en symbolfråga för 
båda partierna, men det har 
andra förtecken i KD. Ebba 
Busch Thor säger att hon står 
bakom svensk lagstiftning 

medan den mer militanta de-
len av Republikanerna vill ha 
ett totalförbud, säger hon.

När det kommer till 
försvars- och skattepolitik lig-
ger Republikanerna närmare 
Folkpartiet och Moderaterna. 
Något formellt samarbete mel-
lan de svenska allianspartierna 
och Republikanska partiet 
finns inte, men 2012 åkte en 
delegation från Kristdemokra-

tisk ungdom till USA för att 
hjälpa republikanernas presi-
dentkandidat Mitt Romney.

– Organisatoriskt finns det 
inga kopplingar. Som jag tolkar 
det ligger det mer på individ-
planet, är man intresserad av 
amerikansk politik kan man åka 
och hjälpa till, säger Elisabeth 
Sandlund.

Ebba Busch Thors konser-

vatism har diskuterats flitigt 
i medierna de senaste måna-
derna. Med ett uttalande om 
att Kristdemokraterna var det 
parti som stod längst till höger 
i Sverige skapade hon oro i de 
egna leden att Kristdemokra-
terna skulle bli en ny Tea Party-
rörelse i Sverige.

– Jag tycker att det är att 
hårdtolka det Ebba Busch Thor 
säger, jag har väldigt svårt att 
se henne som en svensk Sarah 
Palin. Jag tror också att man 
ska vara försiktig med en sådan 
jämförelse, Tea Party-rörelsen i 
USA är ju väldigt speciell. Det 
finns inga förutsättningar för en 
sådan rörelse i Sverige och att 
Kristdemokraterna skulle växa 
genom att ta den vägen tror jag 
inte någon riktigt tror på. Men 
det är klart att i enstaka frågor 
kan hon mycket väl hamna i den 
linjen, säger Elisabeth Sand-
lund.

Vilka likheter finns det mellan 
Kristdemokraterna och Republika-
nerna?
– Båda partiernas politik 

handlar om att bevara värde-
konservativa grundvärderingar 
i samhället och den kristna tron. 
Men i sakfrågor är det svårare 
att räkna upp något eftersom 
förhållandena är så olika i USA 
och Sverige. Problematiseringen 
av abortfrågan är en likhet, men 
där går Republikanerna oerhört 
mycket längre än KD.

Och vilka skillnader ser du?
– Störst skillnad är att Krist-

demokraterna inte är ett ideolo-
giskt allmänkonservativt parti. 
Där Republikanerna vänder 
sig emot sociala skyddsnät som 
sjukvårdsförsäkring går Kristde-
mokraterna en helt annan väg. 
Man kan säga att de likheter 
som finns är ytliga, men när det 
kommer till hur man ska lösa 
problem är idéerna väldigt olika.

Dag Ankersen

Mycket som skiljer 
USA från Sverige

Högern SoM VILL STYrA USA
politik Pastorer, evolutionsförnekare och abortmotståndare. 
Nu samlas de republikanska kandidaterna för att utmana 
om presidentposten. Mycket är kvar av racet, men redan nu 
börjar de konservativa männen profilera sig.  
   Dagens ETC listar några av de troligaste namnen i striden 
om Vita huset.

Scott Walker, 47
• Scott Walker har varit guvernör i Wisconsin 
sedan 2011. I sin valkampanj 2010 förklarade 
han sitt motstånd mot abort och homosexuella. 
Abort borde totalförbjudas, även i fall där kvin-
nan blivit våldtagen, sa han då.
   Scott Walker är evangelistisk kristen. Han 
tycker att homosexualitet är något onormalt 
och vill att man ska ha avhållsamhetsfokus i 
sexualundervisningen i skolan. 
   Är enligt Real Clear Politics ett av de absolut 
hetaste namnen.

Ben carSon, 63
• Ben Carson gick med i det republikanska partiet 2014 med 
syfte att kandidera som presidentkandidat 2016. Han är pen-
sionerad hjärnkirurg och var den förste i världen som lyckades 
separera ett siamesiskt tvillingpar som satt ihop i huvudena. 
   Carson är klassiskt konservativ och har riktat kritik mot Oba-
macare och menar att vårdförsäkringen ”stjäl din kontroll över 
ditt eget liv” och är det värsta som har hänt sedan slaveriet. 
Finns enligt Real Clear Politics bland toppnamnen.

Mike HuckaBee, 59
• Mike Huckabee är baptistpastor och starkt 
kristen. Han har beskrivit sig som bokstavstro-
ende och förnekar evolutionen och är mot-
ståndare till abort och homosexuellas rätt att 
gifta sig. Han har tidigare försökt bli president-
kandidat 2008 men förlorade racet mot John 
McCain. Trots detta listar Real Clear Politics 
honom som en möjlig kandidat. 
   Mike Huckabee är stark förespråkare av döds-
straffet och i linje med sin religion är han emot 
abort. Har förklarat att grunden till hans politiska 
engagemang är att värna om livets okränkbarhet. 

ted cruz, 44
• Senatorn i Texas, som gjort sig poppis i Tea Party-kretsar och 
som har ett brett stöd i partiet, gick i måndags ut på Twitter 
med nyheten om sin kandidatur. Han är därmed den förste re-
publikanen som oficiellt kommer ut som kandidat. Cruz vill riva 
upp sjukvårdsreformen, är emot samkönade äktenskap och är 
skeptisk till såväl aborter som larm om klimatförändringar.

JeB BuSH, 62
• Jeb Bush är George W Bushs yngre bror 
och skulle vid en seger bli den tredje i 
Bushfamiljen att styra i Vita huset. Han till-
hör den liberala falangen inom Republika-
nerna vilket har retat många konservativa, 
bland annat förespråkar han inte striktare 
invandringslagar och tycker att fäder ska 
ta större ansvar i hemmet.
   Som många republikaner tror inte Jeb 
Bush på den globala uppvärmningen. Han 
tycker också att alla amerikaner ska ha 

rätt att bära vapen och använda 
dödligt våld om de känner 

sig hotade. Även Bush är 
enligt Real Clear Politics 
ett av de hetaste nam-

nen.

donald truMp
• Finansmannen, medie-
mogulen och författaren 
har tidigare använt presi-
dentvalet för att marknads-
föra sig själv. 2012 gick han 
ut och sa att han tänkte kandidera men 
ångrade sig sedan. I år är det dags igen, 
men något officiellt besked har han inte 
lämnat.

SaraH palin
• Med smeknamn som 
”Sarah Barracuda” och 
”Mama Grizzly” har Sarah 
Palin profilerat sig som en 
av Tea Party-rörelsens star-
kaste namn. Hon var vice presidentkan-
didat 2008 och många ultrakonservativa 
republikaner vill gärna ställa henne mot 
demokraternas Hillary Clinton.

rand paul
• Libertian-ikonen Ron 
Pauls son. Enligt Time är 
Rand Paul en av världens 
100 mäktigaste personer 
och har profilerat sig som 
stark abortmotståndare. Han menar att 
inga statliga medel ska gå till abortkliniker 
eller kvinnor som vill genomföra en abort.

TRE BuBBlaRE

Här är politikerna som
Vill Bli repUBlikanska
presiDentkanDiDater
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bistånd Moçambiques stats-
budget består till en tredje-
del av utländskt bistånd. För 
fem år sedan var den siffran 
50 procent. Ekonomin växer 
i rekordfart. Men landet är 
fortfarande Sveriges näst 
största biståndsmottagare 
och en av världens fattigaste 
nationer.

Till vänster om den röda 
sandiga vägen byggs moderna 
bostäder. Hammarslagen ekar. 
Till höger leker barn i en sophög 
och tegelhusen har plåtskivor 

som tak. Området ligger i ut-
kanten av huvudstaden Maputo. 
Här syns kontrasten i landet 
tydligt. De senaste åren har 
naturfyndigheter som gas och 
kol satt expressfart på tillväx-
ten. Ekonomin växer med sju 
till åtta procent om året, vilket 
gör den till en av de snabbast 
växande i världen. Samtidigt 
lever mer än halva befolkningen 
under fattigdomsstrecket.

– Majoriteten saknar kompe-
tens för att jobba inom naturre-
surssektorn. Många kämpar för 
att alls ta sig igenom skolsyste-
met och en del får inte chansen 

att gå i skolan alls, säger Con-
tantino Marrengula, ekonom 
med inriktning på offentliga 
finanser och entreprenörskap 
vid ekonomiska fakulteten på 
Universidade Eduardo Mond-
lane, UEM.

Under perioden 2011–2015 
bidrar Sverige med 248 miljo-
ner kronor till forskning och 
högre utbildning i Moçambique. 
Svenska lärosäten hjälper 
bland annat till att bygga upp 
fyra nya masterutbildningar på 
UEM och moçambikier kan ta 
sin master eller doktorera vid 
svenska universitet. I dag är det 

få av dem som undervisar på 
universitetet som har genom-
gått forskarutbildningen, en del 
har en master, men vissa har 
inte ens det.

Kronisk undernäring
Tanken är att forskningen ska 
användas inom bland annat 
olja- och gasindustrin. Dok-
toranderna tar sig också an 
stora sociala problem som att 
43 procent av barnen lider av 
kronisk undernäring eller att en 
av tio personer lever med hiv. 
Det svenska stödet går också ut 
på att bygga upp en fungerande 

Bistånd Bygger  upp MoçaMBique
Svenskt bistånd gör skillnad – nu växer ekonomin

• Landet är Sveriges näst största biståndsmottagare efter Afghanis-
tan med 856 miljoner kronor 2014. 
• Det ligger i sydöstra Afrika och gränsar till bland annat Sydafrika, 
Zambia och Tanzania. 
• 25 miljoner människor befolkar de nästan 800 000 kvadratkilo-
metrarna, en yta som är nästan dubbelt så stor som Sverige. 

MoçaMbique
• 80 procent är jordbrukare och  
drygt halva befolkningen lever under  
fattigdomsgränsen. 
• Moçambique ligger på plats 178 av 185 på 
FN:s lista över mänsklig utveckling.
• 10,8 procent är drabbade av hiv. 

Kanada skickar 
bombplan till syrien
n Kanada planerar att i sin 
insats mot jihadiströrelsen IS 
skicka bombplan till Syrien, rap-
porterar TT. Uppgifterna om 
den utökade militära insatsen 
ska komma från politiska källor. 
Insatsen innebär att Kanada blir 
den första nationen att ansluta 
sig till USA:s flygoffensiv i Sy-
rien. 

Kanada har tidigare begrän-
sat sitt deltagandet i offensiven 
till IS-områden i Irak och har 
omkring 70 elitsoldater och sex 
flygplan på plats i norra Irak. 
Att insatsen nu utökas på andra 
sidan gränsen är kontroversiellt 
och kritiker hävdar att bombat-
tackerna inte kan genomföras 
utan den syriske presidenten 
Bashar al-Assads godkännande. 

30 
... minuter. Längre tid än så tar det 
inte för en specialtränad råtta att 
sniffa sig fram till tuberkelbakterier i 
kampen mot TBC i Moçambique. För 
en laboratorietekniker tar samma 
jobb fyra dagar, rapporterar TT. Råttan 
har nu fått hjältestatus i landet där 
cirka 60 000 personer förra året var 
smittade.

norska tobakspaket 
kan bli reklamfria
n Norges regering vill lagstifta 
om enfärgade tobaksförpack-
ningar utan företagslogotyper 
för att få färre unga att börja 
röka och snusa, enligt Sveriges 
Radio. Vanlig tobaksreklam är 
redan förbjuden i Norge och 
cigarettpaket och snusdosor får 
inte visas synligt i butikerna. 
Det nya lagförslaget om neu-
trala tobaksförpackningar ska 
stoppa den sista möjligheten för 
tobaksbolagen att marknads-
föra sina produkter. 

Om förslaget går igenom kan 
det bli verklighet redan nästa 
år och alla cigarettpaket och 
snusdosor vara tillverkade i en 
grågrön färg utan reklam eller 
märkeslogotyper. 

Australien införde som 
första land i världen en lag om 
neutrala tobakspaket för cirka 
två år sedan och i Sverige har 
regeringen tillsatt en utredning 
om ett liknande förslag.
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Bistånd Bygger  upp MoçaMBique
förvaltnings- och forskningska-
pacitet. 

Naturresurserna har attrahe-
rat stora utländska investering-
ar men alla jublar inte över det. 
Bland annat Afrikagrupperna 
och Human Rights Watch har 
slagit larm om markstöld och att 
bönder tvingas flytta till sämre 
förhållanden. En del av Sveriges 
bistånd går därför till att stärka 
civilsamhällesorganisationer 
som arbetar med lokalbefolk-
ningens rättigheter. 

– Dels måste naturresurserna 
förvaltas på ett hållbart sätt och 
dels måste inkomsterna komma 
människor till godo, säger Mar-
tin Hessel, biträdande utveck-

lingschef på Sveriges ambassad 
i Maputo.

Även ekonomen Contantino 
Marrengula oroar sig för vad 
naturresurserna innebär.

– Det är viktigt att tillväxten 
blir inkluderande. I dag är det 
ett fåtal personer som tjänar 
pengarna. Vi saknar också lagar 
och institutioner för att tygla de 
utländska företagen.

Han påpekar att det finns 
problem med landets vilja att 
prioritera den privata sektorn 
och att skapa en konkurrens-
kraftig miljö när utländska 
aktörer står för försörjningen. 
Men samtidigt tror han att Mo-
çambique inte skulle ha kommit 

så här långt utan utländskt 
bistånd.

”Sveriges höjer sin röst”
Sverige stöttar också cirka 60 
civilsamhällesorganisationer. 
Genom kunskap och 
ekonomiska medel 
kan de växa sig starka 
och börja utkräva 
ansvar av maktha-
varna. Ett exempel är 
landets enda hbtq-
organisation Lambda. 
Föreningen har bland 
annat jobbat hårt med 
påverkansarbete i samband 
med den nya brottsbalken som 
antogs i somras. Arbetet var 

framgångsrikt, den sista lagliga 
resten mot homosexualitet, 
”brott mot naturen” togs bort. 
De svenska ambassadbilarnas 
bakrutor pryds också av en 
liten regnbågsflagga, något som 

Lambdas ordförande, Da-
nilo da Silva, uppskattar.

– Sverige höjer sin 
röst. Det betyder att det 
är fler än vi som driver 
frågan och de har tillgång 
till platser där vi inte kan 
komma in. Regeringen 
tenderar tyvärr att lyssna 
mer på sina bilaterala 

partners än på sitt folk, även om 
det håller på att förändras, säger 
han.

Ett annat exempel är Center 
for Public Integrity som gran-
skar hur staten använder sina 
resurser. Stödet till dem är en 
del av arbetet mot den utbredda 
korruptionen. Sverige samarbe-
tar också med en grupp företags-
ledare inom den privata sektorn 
som jobbar med antikorruption.

Den biträdande utvecklings-
chefen Martin Hessel ser stödet 
till statliga institutioner, och 
då särskilt Skatteverket, som 
nyckeln för att landet ska bli 
fritt från bistånd. 

– Det finns en stark vilja att 
inte vara biståndsberoende, 
säger han.

Jennie Aquilonius

Martin Hessel

Artur Mondlane med familj.
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RECENSION

ÅNGEST ÄR POLITIK
För några år sedan bodde jag 
på ett sunkigt hotell i utkanten 
av Miami. Eftersom jag hade en 
liten budget tog jag oftast bus-
sen in till centrum. Där satt mest 
latinamerikaner och svarta, fat-
tig amerikansk arbetarklass. När 
jag hade gjort ett par bussturer 
noterade jag något konstigt. 
Väggarna var nedlusade med 
reklam, men inte för klockor 
och deodoranter – utan för psy-
kofarmaka. Här gjordes reklam 
för en mängd SSRI-preparat, 
mediciner mot schizofreni och 
bipolär sjukdom. ”Har du di-
agnostiserats med adhd? Prova 
Ritalin” stod det på en affisch.

När jag kom hem från USA 
träffade jag en kompis som nyli-
gen diagnostiserats med klinisk 
ångest och adhd. Han slog bort 
allt mitt tal om att man försökte 
medicinera bort klassamhället. 
Vissa människors hjärnor är 
”felkopplade”, utbrast han. Som 
min till exempel. Men, försökte 
jag, du tror inte att dina diagno-
ser har något alls att göra med 
att du gått arbetslös i flera år 
då? Nej, svarade han. Arbetslös-
heten är en konsekvens av mina 
sjukdomar. Inte tvärtom.

EFtEr dEn där diskussionen 
har jag undvikit att kritisera lä-
kemedelsindustrin inför någon 
som själv tar en ångestdämpan-
de medicin. Marken är minerad 
med mänskligt lidande. Samti-
digt upplever jag en stor frustra-
tion över att det är så svårt att 
politisera frågan om läkemedel. 
Det är ett faktum att förskriv-
ningen av SSRI-preparat gjort 
läkemedelsföretagen oerhört 
mäktiga. Ju fler mediciner desto 
fler diagnoser. Resultatet blir 
emellanåt förskräckande. I 
Sverige, för att ta ett exempel, 
förskrivs alldeles för mycket 
centralstimulerande åt 
barn. Det borde råda en 
konstant folkstorm 
över det faktumet.

Samtidigt 
finns det 
en helt 

annan politisk aspekt av den 
ökade läkemedelsförskrivning-
en. Det inser jag när jag läser 
den amerikanska journalisten 
Scott Stossels nyutkomna bok 
Generation Ångest. Den inne-
håller en matnyttig historik 
över de ångestdämpande 
preparaten. Där berät-
tas en historia om 
hur läkemedel som 
Hibernal revolu-
tionerade psykia-
trin på 50-talet. 
Stossel 
berättar om 
hur männis-
kor som varit 
sängbundna 
i decennier 
inom lop-
pet av några 
veckor blev 
högfungeran-
de yrkesmän-
niskor igen. 
Samtidigt 
hjälpte läke-
medlen till att 
avstigmatisera 
depressio-
nen. 

Framförallt från 80-talet och 
framåt då Prozac och andra 
SSRI-preparat gav stöd åt att 
depression berodde på en ke-
misk obalans i hjärnan och inte 
på karaktärsbrist. När jag läser 
Stossels bok förstår jag plötsligt 
att det finns poänger med att 
tala om människors hjärnor som 
”felkopplade”. 

dEt hEla är alltså ytterst kom-
plext. Å ena sidan har prepara-
ten gjort läkemedelsindsutrin 

ohyggligt mäktig. Å andra sidan 
kan medicinerna inte bara ses 
som vapen i kapitalets hän-
der. Ett SSRI-preparat är inte 
nödvändigtvis ett avtrubbande 
opium, det kan lika gärna göra 
att man orkar ta sig ur sängen 
och gå iväg till ett fackmöte. 

I Sverige finns det alldeles för 
lite folkbildande texter om läke-
medelsindustrin och psykiatrin 
i stort. Det lilla som har skrivits 
intar dessutom ett ensidigt 
perspektiv. Nyligen kom Robert 
Whittakers bok Pillerparadoxen 

i svensk översättning där 
författaren gick till 

storms mot det 
”psyko-indu-

striella kom-
plexet”. 

Likaså har 

Karin Johannisson och Fredrik 
Svenaeus skrivit om problemen 
med diagnossamhället. Det 
är inget fel på deras böcker i 
sig, men de intar ett ensidigt 
medicin- och diagnoskritiskt 
perspektiv. Det som gör mig så 
glad över Stossels bok är att han 
visar att det finns ett politiskt 
gränsland mellan det medicin-
ska och det samhälleliga. Att 
det går att kritisera läkeme-
delsindustrin utan att för den 
skull förneka den progressiva 
potentialen i den biomedicin-
ska forskningen. Jag önskar att 
det fanns flera sådana böcker. 
För idag, när psykiatrin blivit 
en större samhällsfråga än vad 
den någonsin varit, lämnar vi 
konstigt nog diskussionen om 
den åt fackmännen. 

Rasmus LandstRöm

Rasmus Landström läser nya boken Generation Ångest
Han visar att 
det finns ett 

politiskt gräns-
land mellan det 
medicinska och 

det samhälleliga.

• Fram till slutet av 50-talet var 
depression en extremt ovanlig 
diagnos. Endast någon procent av 
Sveriges befolkning hade den. På 
den tiden fanns inte heller ångest 
som klinisk kategori; den uppstod 
först på 80-talet då SSRI-preparaten 
började säljas. Likaså var forskningen 
om ångest skral. Idag är ångest och 
depression två av de mest beforskade 
områdena inom medicinen. Med hjälp 
av magnetisk resonanstomografi kan 
man numera knyta dem till vissa delar 
av hjärnan. Det går med andra ord att 
”röntga” ångest.

FAKTA

Scott Stossel.     bild: Mike McGreGor
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Det här är underklassmusik för 
er som lämnats utanför
Och för de privilegierade så blir 
det bara bättre
De dekorerar sina kök och 
renoverar toaletten
Ey, vad fan hände med den 
svenska modellen?
Egotripparnas tid det e indivi-
dualism samhället
Och landet styrs av kamoufle-
rade nyliberaler

(Kartellen)

Under de senaste åren har 
det kommit en rad berättelser 
om hur det är att leva som 

kriminell, hemlös och fattig. 
Huvudpersonerna är unga män 
med invandrarbakgrund. Det 
är ett rått Sverige som målas 
upp där de sociala skyddsnäten 
saknas. Nyliberaler och Ny de-
mokrati tar en allt större plats 
i samhället och i politiken. 
Lasermannen gömmer sig i 
buskarna och Olof Palme mör-
das på öppen gata. Platserna 
huvudpersonerna rör sig i är på 
gatan och i förorten. Papporna 
är oftast frånvarande och de 
ensamstående mammorna 
kämpar med lågstatusjobb. 
Jag har läst fem biografier om 

Zlatan Ibrahimovic, Ken Ring, 
Ison Glasgow, Dogge Dogge-
lito och Sebbe Staxx.

Sparade hälften av matsäcken
När Dogge var sju år ville han 
åka till rymden. Där spelade 
det ingen roll att man var fat-
tig. Han skämdes för att han 
inte hade råd att följa med på 
skolutflykten. Isons mamma 
föreslog att han skulle stanna 
hemma när det var skolutflykt. 
Om han var med sparade han 
hälften av mackan till mamma: 
”Ibland kurrade min mage så 
mycket på utflykterna att jag 
fick gå undan för mig själv ett 
tag så att det inte skulle bli 
pinsamt.” Även i vuxen ålder 
gör sig fattigdomen påmind. 
Dogge tror att hamstringen av 
prylar idag kan ha att göra med 
hans fattiga uppväxt. Hemma 
hos Zlatans alkoholiserade 
pappa var kylskåpet för det 

mesta tomt. Fanns det mat var 
det mjölk, smör och en limpa: 
”Det fanns en smärta i det jag 
aldrig glömmer. Fråga Helena! 
Kylskåpet ska vara proppfullt, 
säger jag hela tiden. Det 
går aldrig ur mig.”

”Samhällets lägre klass”
Förorten gav både ge-
menskap, utanförskap 
och en identitet. Där 
umgås man med lika-
sinnade med samma 
bakgrund. Trots 
att man var född i 
Sverige betraktades 
man som invand-
rare. När Ken flyt-
tade till förorten 
Hässelby kunde 
han plötsligt 
vara sig själv. 
I Bro där han 
tidigare bodde 
skämdes han för att 

vara brun, men i Hässelby 
behövde han inte spela svensk 
och låtsas vara någon annan. 
Här mötte han turkar, araber 
och chilenare men samtidigt 

förstod han sin position i 
samhället: ”Undermedvetet 
förstod vi att alla tillhörde 
samhällets lägre klass, och 

från och med nu behövde 
vi inte låtsas som nått 

annat. Vi var grab-
barna från föror-
ten.” Zlatan från 
Rosengård var 
den kaxige killen 
från förorten 
som skulle bli 
bäst men inte så 
att ”jag skulle 
bli någon super-
star precis. Her-
regud, jag kom 
ju från Rosen-
gård!” Sebbes 

Bagarmossen är en 

Soledad Cartagena läser fem biografier om killar i förorten

Rösterna från betongen
bok Under de senaste åren har det kommit en rad berättel-
ser om hur det är att leva som kriminell, hemlös och fattig. 
Huvudpersonerna är unga män med invandrarbakgrund. 
   Soledad Cartagena hoppas att förortsberättelserna snart 
kommer att läsas som allmängiltiga och dela plats med 
andra utanförskapsskildrare som Ivar Lo-Johansson och 
Moa Martinsson i bokhyllan.

Zlatan Ibrahimovic.

Sebbe Staxx.Dags att göra frimärke från förorten?
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”förort där det finns rum för 
både misär och rikedom”. Han 
kom från en trygg familj men 
med mobbningen kom utanför-
skapet och det var då han upp-
täckt ”dom andra”: ”Dom som 
kom från splittrade hem, från 
lägenheten fulla av lila plastpå-
sar och tomma glas, från länder 
som stått i lågor sedan dagen 
de föddes, från samhällets ab-
soluta bottenskikt. Oavsett vad 
ditt utanförskap grundar sig i, 
är det få saker som lockar dig 
mer än gemenskap.”

Kriminalitet som statushöjare
Gemenskapen i förorten 
kunde vara både destruktiv 
och konstruktiv. Ken, Dogge 
och Sebbe drogs till krimina-
litet och droger. Det var ett 
snabbt sätt att skaffa pengar, 
status och verklighetsflykt. Ken 
och hans vänner såg hur bar-
nen med föräldrar med arbete 

kunde ha Adidasställ och att de 
ansågs mer värda: ”Egentligen 
är det konstigt att en människa 
anses vara bra för att han eller 
hon anses ha snygga kläder, 
men så är det. Alla vet det. 
Samhället är uppbyggt på klas-
skillnader.” Hiphopen frälste 
Dogge och hans fattiga vänner 
i Alby och ”det var som om 
Gud gav oss penna och papper 
och sa: ”här har ni nånting som 
ni kan göra.” Han är kritisk 
till att folk idag konsumerar 
hiphop och inte gör hiphop. På 

hans tid kunde alla ta plats i 
hiphopen och det var det som 
var coolt. Hiphop skapade man 
med andra. I hiphopen hittade 
man ett gemensamt språk som 
förenade men som exkludera-
de ”svennarna”. Medelklassen 
som inte levde i förorten och 
som inte förstod förortsslang. 
Det var deras tur nu att känna 
utanförskap.

Mamma – en symbol
Mamma var symbolen för styr-
ka men också dåligt samvete. 
Det var mamma som kämpade 
på med ett lågavlönat jobb 
eller med att lära sig svenska 
och anpassa sig till det svenska 
samhället. Hon gav kärlek men 
kunde också vara tuff när or-
ken tog slut. Hon var en rebell 
och hade en krigarsjäl. Ison 
och hans mamma bodde på ga-
tan när de kom till Stockholm 
från New York. Hon lärde 

honom att sätta en gräns och 
ha sin värdighet kvar. Zlatans 
mamma städade 14 timmar för 
att försörja fem barn så tid för 
tröst hade hon inte. Men hon 
”har min kärlek. Hon har fått 
slita i livet”. Sebbes mamma 
gav honom skuldkänslor när 
han satt i fängelset. Hans 
kärleksfulla och glada mamma 
hade förvandlats till en sorgsen 
kvinna på grund av honom. 
När Ken förlorade mamma i 
cancer i 14-årsåldern försvann 
tryggheten.

 Självklar plats
I en artikel i ETC ville Rasmus 
Landström inte dra paralleller 
mellan historierna om invand-
raren och arbetarlitteraturen. 
Jag tror att Landström har fel 
och hoppas att förortsberät-
telserna kommer att dela plats 
med Ivar Lo-Johansson och 
Moa Martinsson. I tidningen 

Arbetaren menar Daniel Ma-
thisen att det är skildringarna 
av polisdiskriminering, segre-
gation, fattigdom och rasism 
som i framtiden kommer 
att likställas med den tradi-
tionella arbetarlitteraturen. 
Historierna som jag har läst 
är allmängiltiga och berättar 
hur det är att leva i utanför-
skap och kämpa. Vissa kritiker 
menar att männen i böckerna 
exploateras och att klichéerna 
av förorten förstärks men det 
har ju gått bra för dem! Zlatan 
Ibrahimovic är närmast en 
ikon idag och det är nog få som 
inte vet vem han är, Ison Glas-
gow är en framgångsrik artist 
och programledare, Dogge 
Doggelito skrev musikhistoria 
med Latin Kings och Sebbe 
Staxx har med sin hiphopgrupp 
Kartellen till och med blivit 
erkända bland kultureliten.

Soledad Cartagena

Förorten 
gav både 

gemenskap, 
utanförskap 

och en identitet.

Böckerna som nämns i texten

Ison Glasgow och 
Emil Arvidson – När 
jag inte hade nåt

Sebastian Stakset 
och Niklas Malm-
borg – Sebbe Staxx: 
Musiken, brotten, 
beroendet

Kim Veerabuthroo 
Nordberg – Ibland 
vill man bara för-
svinna: en bok om 
Dogge Doggelito

Zlatan Ibrahimovic 
och David Lager-
crantz – Jag är 
Zlatan Ibrahimovic: 
min historia

Ken Ring och Klas 
Ekman – Livet

Dogge Doggelito.

Ken Ring. Ison Glasgow.
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Underwood 
mer omtyckt 
än Obama
n En undersökning visar att 
amerikanerna föredrar påhit-
tade presidenter och politi-
ker framför de riktiga – till 
och med om de heter Frank 
Underwood.

Nyhetsbyrån Reuters har 
tillsammans med marknads-
undersökningsföretaget 
Ipsos undersökt hur populära 
presidenter och andra politiker 
från film och tv är jämfört med 
den riktiga varan. President 
Barack Obama får nöja sig med 
att vara omtyckt av 46 procent 
av de tillfrågade, medan någon 
som David Palmer från 24 är 
en önskvärd president enligt 89 
procent av de som tittar på se-
rien. Även Vita husets Jed Bart-
let (spelad av Martin Sheen) är 
mycket mer poppis än Obama, 
liksom president Laura Roslin 
från Battlestar Galactica.

Tevi Troy, en historiker som 
bland annat har skrivit om 
populärkultur i Vita huset, 
förklarar fenomenet med att 
den politiska polariseringen 
är väldigt stark i verklighetens 
USA, någonting som gör det 
osannolikt att en riktig presi-
dent skulle vara så populär som 
några av de fiktiva.

– Ungefär halva landet kom-
mer alltid att vara benäget att 
vara mot dig på grund av hur vi 
är uppdelade mellan republika-
ner och demokrater, sade han 
till Reuters.

Mest överraskande är dock 
kanske att House of cards löm-
ske huvudkaraktär Frank Un-
derwood, som spelas av Kevin 
Spacey, önskas som president 
av 57 procent av amerikanerna 
mot Obamas 46. Men den rik-
tige amerikanske presidenten 
tar det nog med ro – även han 
tycker väldigt bra om Under-
wood, har han tidigare sagt.

– Den här killen får saker 
gjords. Jag önskar att verklighe-
ten var så hänsynslöst effektiv, 
berättade Obama när han 
träffade en Netflixchef i slutet 
av 2013.

Barack Obama kan också 
trösta sig med att han faktiskt är 
mer populär än Vladimir Putin i 
USA. Putin var bara omtyckt av 
24 procent av de tillfrågade.

Andrea Wesslén
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”Jag vet att mina barn  
aldrig kommer att behöva 
säga  ’Min mamma dog av 

äggstockscancer’.”
Angelina Jolie skriver personligt i New York times om sitt beslut att operera bort sina äggstockar  

sedan hon fick veta att det fanns en risk att hon hade cancer. För två år sedan opererade skådespelaren  
och UNHCR-ambassadören även bort båda sina bröst för att minska risken för cancer.

Marr ska avslöja allt
n The Smiths gitarrist och 
låtskrivare Johnny Marr skriver 
på en självbiografi, som ska följa 
upp den förre bandkollegan 
Morrisseys bok från 2013. Marr 
och Morrisseys konflikter är 
berömda och inbitna The Smith-
fans väntas vara väldigt nyfikna 
på vad gitarristen har att säga.

– Jag är väldigt glad att det 
är dags för mig att berätta min 
historia, säger Marr om boken.

Dr Who i kungligt drama
n Colin Baker, bäst känd för att ha spelat 
Doctor Who 1983–1986, ska spela huvudrol-
len i ett brittiskt drama om upptäckten av 
kung Richard III:s kvarlevor. Det tillkän-
nagav brittiska Channel 4 i måndags, dagen 
efter att kungen, som dog 1485, begravdes.

Var Richard III hade begravt var ett 
mysterium under flera århundraden tills 
hans kvarlevor hittades under en parkerings-
plats förra året. Han begravdes med pompa 
och ståt – och livesändningar – i Leicester i 
söndags.

100
... år har gått sedan Ingrid Berg-
mans födelseår. Det uppmärksam-
mas bland annat av Cannes film-
festival, som har en bild på ikonen 
på årets affischer. Bergman var ”en 
modern ikon, en frigjord kvinna, 
en orädd skådespelerska”, skriver 
festivalen på sin hemsida.

Frank Underwood.
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BELYSNING
FRILUFTSLIV
FRITID
HUSHÅLL
TRÄDGÅRD

MEST SÅLDA

LOGGA IN BOKFÖRLAGET EGEN EL

ETC TIDNINGARKUNDTJÄNST ETC FÖRETAG

KLIMAT

Sverige är fullt av små Nespresso-
maskiner som enkelt gör kaffe, 
men med den sura eftersmaken 
av slöseri och miljöskuld. Kapslar 
av aluminium är en klimatbov. Och 
varje kopp kaffe blir en ny vända av 
energislöseri.

Nu finns en lösning.

Coffee star. En suveränt enkel kap-
sel i metall som du fyller med kaffe 

och återanvänder år efter år.
Nesprossomaskinen blir miljö-

snällare och kaffet kan du dessut-
om välja själv utan dyra inköp från 
storföretaget.

Varför inte prova ETC:s eget 
kaffe till exempel.

Caffee star finns som enkel kap-
sel och som Barista-Set.

Det är då set med kaffekapsel 
hållare och press som gör hante-
ringen ännu enklare.

Pris för bara kapsel:

500:-
Pris för Barista Set:

900:-

GÖR DIN NESPRESSO MILJÖVÄNLIG!
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Coffee star produceras av mycoffestar 
i Schweiz. Nespresso är ett tredje parts 
trademark som inte har med mycoffee star 
eller ETC att göra. Kompatibel med alla 
Nespressomaskiner med tre pins. 
OBS: passar bara Nespressomaskiner, 
inte andra liknande produkter.
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ETC-lampan
Nu är den här. ETC-lampan 
ersätter alla glödl...

410:-

Smart Garden
Nu har vi testat den här lilla 
hemmaodlaren...

1 960:-

Eldriven lastcykel
Nu lanserar vi en eldriven last-
cykel ihop med...

26 000:-KÖP KÖP KÖP

KÖP

KÖP

KÖP

Stefans stora blå

ETC Espressobönor

Green Eco Shower

Johans Lilla Egen el-bok

KÖP

KÖP

Nu har vi gjort om, snyggat 
till, förenklat och ordnat. Nya 
Varuhuset ETC öppnar 9 mars 

på vår webb. Prova oss!
varuhuset.etc.se

95:-

299:-

440:-
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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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Lösning Svår

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!
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KLART JAG VILL PRENUMERERA!
DAGENS ETC ÄR DEN NYA DAGSTIDNINGEN I SVERIGE.

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON   MEJL

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

ETC
BETALAR 
PORTOT

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

 Jag väljer autogiro         Jag väljer faktura      Helår      Halvår      Kvartal

2,47 m
• Så högt är världens högsta hästhopp. 1949 

hoppade kapten Alberto Larraguibel från Chile med 
sin fullblodshäst Huaso två centimeter högre än det 

högsta människohoppet någonsin.

70 km/h
• Så snabbt kan de snabbaste hästarna springa. 
Quarterhästen är den snabbaste rasen och den spöar 
de snabbaste människorna med dubbelt så mycket, 
eller med hästlängder…
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Porren har inget att
göra i skolsalarna
n ”Kan ni tänka er hur obekvämt det 
skulle vara att se en p-rulle med sina 
klasskamrater? Eller lärarnas arbets-
miljö i en sal full av 15-åringar som är 
ännu mer hormonstinna än vanligt?”, 
skriver Signe Lidén om kraven på att 
porr ska visas i skolorna.

Eva Fallqvist 
Förstår inte vad porren har att tillföra i skolan... eller någon-
stans?

Tony Karlsson 
En del bra poänger. Är dock inte alls ett fan av föreställningen 
att mannens sexualitet innebär sex utan förspel. Sen tycker jag 
kanske inte en måste kolla på porrfilm i högstadieklassrum-
men, men en gör nog alla en otjänst genom att inte snacka om 
vilka signaler porren sänder. Det räcker inte med att konsta-
tera att 15-åringarna vet att det är teater.

My Wiman 
Det kan ju finnas 15 åringar som varit sexuellt utnyttjande som 
barn. Vilken mardröm för dem att tvingas in i situationen. Att 
deala med sånt behöver ta tid och göras på sitt eget sätt.

Helene Stiernstrand 
Hur ska en lärare kunna klara av att problematisera porrens 
bild av sex genom att kontrastera den till ”verklighetens” sex??
Har vi någon ”verklig” sex? Finns sex utanför kulturen? Vår 
svenska sex är väl totalt influerad av porrens bild av sex?

Erik Joensson 
Att båda ska njuta och vara med på det som görs i sexet bör 
diskuteras. Visa porrfilm känns onödigt.

Sebastian Lundh 
Det vore väl bra att ha en diskussion om porren och bilden 
av sex man får av att se på det, men jag kan inte förstå varför 
man ska visa porr.

Jonna Punkflickan
Nej inte porr i skolorna!! Kärlek o sex ska det pratas om.

Kommentarer 
från facebooK

Gör som ÖVER 48 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa
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 SVT2
08.05 Världens fakta:  
 En tiger i soffan
09.00 SVT Forum
15.30 Rakt på
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Min sanning:  
 Bo Holmström
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta:  
 En tiger i soffan
18.55 En bild berättar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Kärlek och svek
20.00 När livet vänder
20.30 På bröllop med Kakan

I kväll möter Kakan Hermansson 
Debbie, som ska flytta från England 
för att gifta sig med sin stora kärlek 
Anna i Sverige. Med en åldersskill-
nad på 26 år inser de att det gäller 
att ta vara på varje dag tillsam-
mans. Eller som själva säger: ”It’s 
now or never”!

21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel

I studion Ruben Östlund med 
bokversionen av Turist. Filmaren, 
konstnären och författaren Miranda 
July tar emot i Los Angeles. Efter 
succén med Den röda grevinnan 
är Yvonne Hirdman tillbaka med ny 
självbiografisk bok. Sigge Eklund 
skickar en bok om Hitler till Göran 
Rosenberg. Mats Söderlund om att 
göra män av pojkar.

23.15 Cirkusdynastin
Benny Berdino, direktör på Cirkus 
Arena, har en dröm. Att hans 
barnbarn Patrick en dag ska gifta 
sig med cirkusprinsessan Merrylu 
Casselly och därigenom trygga 
cirkusens framtid. Men går det att 
kombinera kärlek och hårt arbete? 
En film om kärlekshistorien bakom 
kulisserna på två av Europas 
största cirkussällskap.

00.15 Så in i Norden
00.45 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Nyhetstecken
01.15 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Sverige idag
02.30 Sportnytt
02.45 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Landet runt
03.50 24 Vision

 KANAL 5
06.00 America’s funniest  
 home videos
06.25 Desperate housewives
07.15 Livet på BB
08.10 The little couple
08.40 The little couple
09.10 Private practice
10.05 Grey’s anatomy
11.05 Desperate housewives
12.05 Ellen DeGeneres show
13.00 Frisörakuten
14.00 The little couple
14.35 The little couple
15.05 Mike & Molly
15.35 Vänner
16.05 Private practice
17.05 Grey’s anatomy
18.00 Mike & Molly
18.30 Vänner
19.00 The Big bang theory
19.30 The Big bang theory
20.00 Nya Arga snickaren

Lena och Mark bor tillsammans 
med sina tre barn i en villa utanför 
Stockholm. Huset köptes med 
visionen att hela familjen skull 
få plats och Mark och Lena hade 
stora renoveringsplaner. Idag, åtta 
år senare, är familjen fortfarande 
trångbodd.

21.00 Grey’s anatomy
En jordbävning drabbar Seattle och 
Maggie fastnar i hissen. Merediths 
operation hotas och Ben anförtror 
sig åt Jackson.

21.55 The mysteries of Laura
Ägaren till ett konstgalleri blir 
mördad och jakten på gärnings-
mannen leder Laura och gruppen 
till karaokescenen i Koreatown.

22.55 The Big bang theory
23.20 The Big bang theory
23.50 Criminal minds
00.50 CSI
01.50 Perception
02.45 Mad men
03.40 Murdoch mysteries
04.25 Frisörakuten  

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Konståknings-VM

12.00 Konståknings-VM
Direktsändning från konståknings-
VM i Shanghai, Kina. Par kort-
program.

15.05 Huka dig, Rooster,  
 nu laddar hon om
16.50 Vita vidder
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 Alla är fotografer
21.30 Hitlåtens historia  
 - Cardigans

Lovefool är låten som tog Car-
digans från bidragsberoende till 
Beverly Hills. Det är en låt som inte 
bara tonsatt starten av karriären för 
Leonardo Di Caprio, även själv-
aste Beyoncé har mimat till den i 
flickrummet.

22.00 Justitia
22.30 Pluggkoden
23.00 Konståknings-VM
00.00 Rapport
00.05 Dox: Vapen- 
 smugglingen
01.05 Veckans brott
02.05 Ginas show
02.30 Under samma tak
03.30 Vågen

 TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.15 Coronation street
13.50 Mannen som talar  
 med hundar
14.50 Mitt kök
15.25 Halv åtta hos mig
15.55 Husjägarna
16.55 Äntligen hemma

Martin och Hanna tar sig an en 
nyproducerad lägenhet med öppen 
planlösning. Martin bygger en 
skiljevägg för att dela av matdelen 
och vardagsrummet och Hanna 
fixar inredningen. Bosse Rappne 
installerar utomhusbelysning i en 
trädgård.

17.55 Vardagspuls
18.25 Lotto, Joker och  
 Drömvinsten
18.35 Vardagspuls, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock

21.00 Renées brygga
Renée gästas av Barbro ”Lill-
Babs” Svensson, Tommy Körberg 
och Sanna Lundell. De pratar 
bland annat om internetdejting, 
skandalrubriker och om att leva 
i medberoende. Sanna avslöjar 
fördelarna med att leva som särbo 
och Tommy avrundar middagen på 
ett oförglömligt sätt.

22.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Hawaii five–0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 Tyst vittne
03.05 Beauty and the beast
04.10 Farmen

TV & RADIO ONSDAG 25 mArS 

b
il

D
: 
tv

4
b

il
D

: 
tv

4

b
il

D
: 
S

h
iN

e
b

il
D

: 
w

A
r

N
e
r

b
il

D
: 
m

At
ti

A
S

 e
D

w
A
ll

b
il

D
: 
tt

b
il

D
: 
N

b
c

b
il

D
: 
b

il
l 

w
At

tS
/A

G
N

e
S

fi
lm

 TV3
06.00 Top model
06.55 Nanny
07.25 Alla älskar  
 Raymond
07.55 Jims värld
08.20 How I met your mother
08.45 How I met your mother
09.10 The real housewives  
 of Orange County
10.05 The real housewives  
 of Atlanta
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 The real housewives  
 of Atlanta
17.00 Sjukhuset

Vad gör du med en patient som 
varit med om en trafikolycka men 
som vägrar ta smärtstillande trots 
att han har väldigt ont? Christer 
och Patrik har händerna fulla i 
ambulansen. På akuten träffar 
läkaren Johan på den raka motsat-
sen – mannen som har en allvarlig 
sårskada men inte känner någon 
smärta alls. Om personalen och 
arbetet på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala. Här visas hela det kom-
plexa maskineriet, från överläkaren 
till läkarkandidaten.

17.30 Sjukhuset
18.00 Lyxfällan
19.00 SOS Sommar
20.00 Chicago fire

Två personer blir instängda i en 
husbrand, vilket får oväntade 
konsekvenser. Boden planerar att 
starta ny familj, medan stress och 
påfrestningar tär på Caseys och 
Dawsons förhållande.

21.00 Morden i Midsomer
När Debbie Moffett krossas av en 
gigantisk ost i ett traditionstyngt 
lokalt mejeri är det bara början på 
en serie dödsfall. De drabbade är 
personer med koppling till mejeriet.

23.00 Paradise hotel  
 Danmark
23.50 Stalkers: Vad  
 hände sen?
00.50 Sex and the city
01.30 Sex and the city
02.10 How I met your mother
02.40 Paradise hotel  
 Danmark
03.15 Navy CIS
04.00 Chicago fire
04.40 The real housewives  
 of Orange County
05.25 Nanny

Frisörakuten.

Chicago fire.
Cardigans. Nyhetsmorgon med Tilde de Paula.

På bröllop med Kakan.

Renée och Lill-Babs. 

The mysteries of Laura.

Konståknings-VM.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Franska kusten  
 från ovan
09.30 Medialized
10.00 Världen
11.00 Maten som  
 gör dig fet
12.00 Extrema städer
13.00 Världen
14.00 Echo – den  
 oförglömliga  
 elefanten
15.00 Dans i drakens tempel
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok, en författare
19.20 Världens natur:  
 Monsunen
20.10 Kroppsspråket

Skulle vi bli strandsatta i en 
avlägsen dal på Nya Guinea finns 
det ändå hyggliga chanser att vi 
kan göra oss förstådda. Män-
niskans kroppsspråk är inte bara 
urgammalt. Det är också väldigt 
universellt.

21.00 Pilgrimsfärd med  
 Simon Reeve
22.00 Dokument utifrån:  
 Frankrikes  
 radioaktiva arv

De franska kärnvapenproven i 
Stilla havet upphörde 1996. Men 
konsekvenserna för dem som bor 
i närheten kan bli förödande för 
lång tid framåt. På söderhavsön 
Tureia lever 250 människor. Många 
av dem är sjuka. Dessutom hotas 
ön av en våldsam tsunami om den 
bombskadade Mururoa-atollen 
kollapsar.

23.00 Kvinnorna som  
 utvecklade USA
23.55 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 Whitney
07.35 Back in the game
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 Grimm
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 Simpsons
15.30 Family guy
16.00 Family guy
16.30 Scrubs
17.00 Scrubs
17.30 Anger management
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
19.00 Family guy
19.30 Family guy
20.00 Simpsons
20.30 Family guy
21.00 X-men
23.05 American dad
23.35 Scrubs
00.05 Scrubs
00.35 How I met your mother
01.05 How I met your mother
01.35 My name is Earl
02.00 Anger management
02.25 Seinfeld
02.50 Seinfeld
03.15 American dad
03.40 Simpsons

 TV4 FAKTA
06.00  Besatt
07.00  Det stora matkriget
08.00  Landsbygdsakuten
09.00  Mc-patrullen räddar liv
10.00  Det kungliga lasarettet  
 - vad hände sen?
10.30  Det kungliga lasarettet  
 - vad hände sen?
11.00  Hospitalet
11.30  Hospitalet
14.00  Livräddarna på  
 Bondi Beach
14.35  Livräddarna på  
 Bondi Beach
15.00  Besatt
16.00  Mc-patrullen räddar liv
17.00  Brottsplats USA
17.30  Brottsplats USA
18.00  Polisrazzia - Danmark
19.00  Kvinnor som mördar
20.00  Hospitalet
20.30  Hospitalet
21.00  Det kungliga lasarettet  
 - vad hände sen?
22.00  Akut 24

Akutmottagningen i Odense är 
Danmarks största och mest mo-
derna. Där finns alltid 150 läkare, 
sjuksköterskor och servicemedar-
betare i tjänst. 

22.30  Akut 24
23.00  48 avgörande timmar
00.00  Kvinnor som mördar
01.00  Syndens nästen
02.00  Brottsplats USA
02.30  Brottsplats USA
03.00  Mord i isande kyla
04.00  Oväder på liv  
 och död: orkaner
05.00  Bakom  
 brottsrubrikerna

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Treehouse masters
07.20 Mythbusters
08.15 Så funkar det! 
08.40 Så funkar det! 
09.05 American loggers
10.00 Femmans växel
11.00 Mythbusters
12.00 Alaska: The  
 last frontier
13.00 Gold Rush 
14.00 Treehouse masters
15.00 Naked and afraid
16.00 Alaska: The  
 last frontier
17.00 Auction hunters
17.30 Så funkar det! 
18.00 American loggers

Vintern har kommit till Millinocket 
och man måste se upp för väg-
laget. Men en ny förare rullar sin 
rigg två gånger och det blir dyrt för 
Pelletiers.

19.00 Mythbusters
20.00 Auction hunters
20.30 Så funkar det!
21.00 Moonshiners
22.00 Bear Grylls:  
 Breaking Point
23.00 Naked and afraid
00.00 World’s top 5

Starkaste lastbilarna. Fem fantas-
tiskt starka lastbilar som alla är tek-
niska underverk i sig - men vilken är 
den starkaste superlastbilen?

01.00 Moonshiners
02.00 American loggers
03.00  Extrem överlevnad
03.55  American chopper:   
 Senior vs junior
04.45  World’s top 5
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DAGENS
TV-TIPS

Justitia
SVT1 kl 22.00

n Vad händer 
om man ljuger 
om någon på 
internet? Den 
frågan ställer 
sig Justitia-
redaktionen 
och gör en 
tillbakablick 
till Instagram-
upproret i 
Göteborg. 
Historikern 
Christopher 
O’Regan filo-
soferar dess-
utom kring 
kränkningar 
och heder.

X-men.

Akut 24.Dokument utifrån.

Gold rush.

Juristen Dona Hariri.



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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