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ANDREAS
GUSTAVSSON

”Sexköparen 
har ingen 
grundläg-
gande 
ansvars-
känsla, 

kommer 
inte att kräva 

fairtrade.” 
S.2-3

I oljekatastrofens spår

Dagens ETC på plats – fem år efter tragedin i Mexikanska golfenS.19-23

SKENANDE 
PRISER I 

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Biljettpriserna har ökat i hela 
landet – i Stockholm slår de rekord.  

Men ett månadskort hade kunnat 
vara minst 500 kronor billigare 

om det följt Konsumentprisindex.

KOSTNADEN föR ETT måNADSKORT i STOcKhOlm, 1980-2014
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Dagstidningen ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. Andreas 
Gustavsson (måndag), Roya Hakimnia och Lina Hjorth (varannan tisdag), Göran Greider (onsdag), Johan Ehrenberg (torsdag), 
Kajsa Ekis Ekman (fredag), Nabila Abdul Fattah (var fjärde fredag) och Maria-Pia Boëthius (lördag, i helgtidningen ETC).LEDARE

V
ad händer med ett land där prostitution sysselsätter 
400 000 personer – varav 95 procent är kvinnor – och 
omsätter 150 miljarder kronor årligen? Mycket. 
Bland annat sker en förskjutning i hur en människa 
ser en annan människa, i hur människan ser sig själv. 

Så extrem och genomgripande är denna förskjutning att ett 
företag helt öppet rekryterar en bordelltestare. Nej, inget skämt. 
Tyska sajten Kaufmich.com (översatt: Köp mig) är ett socialt 
nätverk som kopplar samman sexköpare med -säljare. De tre brö-
derna som startat upp verksamheten berättar gärna för medier 
om sin nobla vision, nämligen att prostituerade kvinnor ska få 
känna sig som fullvärdiga samhällsmedborgare. Jojo. I en intervju 
med Huffington Post är en av bolagets representanter aningen 
ärligare: 

”Vi vill bli Tripadvisor för bordeller. Våra kunder ska kunna kon-
trollera kvaliteten innan de besöker en bordell, på samma sätt som 
när de bokar ett hotell.” 

Just nu rekryteras en anställd som på heltid ska ligga med prosti-
tuerade, med särskilt uppdrag att betygsätta ”service” och ”renlig-
het”. 

Ska vi gissa att en vit man får jobbet?
Och att han sedan kommer att ägna sig åt att recensera 

sina köpta samlag – men alltid glömma detaljer som att 
de prostituerade aldrig bara älskar sex, aldrig har hittat 
den perfekta sidoinkomsten för att finansiera högre 
studier, aldrig lockas av det glamourösa eskortlivet och 
nästan aldrig är födda i Tyskland?

”Tro mig … den goda fittan, som är mjuk, lydig, smidig 
och muskulös, finner ni inte längre hos den vita 
kvinnan; allt detta är borta”, skriver författaren 
Michel 
Houellebecqs i sin sexturistroman Plattform. 

Grovt och rasistiskt, absolut. Men samtidigt 
en spegelbild av Tyskland som torskarnas para-
dis, av Tyskland som en länk i en global kedja av 
trafficking, ja, slavhandel med kvinnor från det 
fattiga Europa och från ännu fattigare delar av 
Afrika och Asien.

Jag kan tycka att prostitutionsdebatten glöm-
mer bort det här, att förhållandet mellan den som 
köper och säljer har ytterligare en dimension av 
akut ojämlikhet, av brutalaste rasism. 

Torsken är 2000-talets kolonisatör, en moraliskt 
kollapsad Stanley. Den vita mannens uppdaterade 
börda är att använda sitt ekonomiska privilegium 
för att erövra både icke-vita kvinnor och stukad 
manlighet. 

Men han vill ha bekräftelse. Allra helst av en 
annan man.

ingen borde uTTala sig om prostitutionens 
vara eller icke vara förrän den har besökt 
någon av de sajter där sexköpare utbyter er-
farenheter. Inför ett tidigare reportage följde 

jag de förtroliga åsiktsutbytena, såg ryggdunkningarna männen 
emellan, hur de laddar upp bilder på kvinnorna, alltid naken hud, 
nästan aldrig vit. 

Männen kallar det konsumentupplysning. Någon varnar dem som 
ska resa till Dominikanska republiken: ”Om du åker dit, så undvik 
en flicka som heter Caroline. Hon är dåliga, dåliga nyheter – min-
derårig, gravid och narkoman.” Andra klagar över att prostituerade 
varit ”klocktittare”, att de uppträtt ”arrogant och kaxigt (man kan 
väl ändå uppträda juste och tillmötesgående)”. Men mest skryts det. 
Män som recenserar sig själva: ”Långt över avtalad tid kände jag mig 
själv snarast tvingad å hennes professionella vägnar att be henne 
gå.” Formidabla påsättningar och en alltid lika tacksam hora. 

Han är vit. 
Hon är inte det.

På en av dessa sajTer skriver amerikanen Anthony om sin resa 
till Vietnam, ”ett sexuellt Shangri-la”, men ociviliserat: Lera väller 
ut från bakgator, ogräs drar revor i asfalten, geckoödlor tittar ner 
från tak. Anthony tycker att bara rå manlighet kan bemästra detta 
passiva, kvinnliga djungelrike. Det förtjänar ingen respekt, bara att 
tas med våld.

Historien råder knappast brist på reseskildringar där män ge-
nomgår manbarhetsriter i exotiska miljöer. Vissa, som Anthony, 
åker till andra kontinenter och ”upptäcker en by full med ängla-
lika vietnamesiska kvinnor som snarare framstår som söta col-
legeflickor än förhärdade horor”. Andra föredrar att sexturista 
utan att resa. Kolonisatören kan lika gärna kolonisera en kvinna 

från Vietnam eller Nigeria på sin kvartersbordell i Berlin eller 
Köln. Bekvämt och billigt. Till och med gratis om du jobbar 

för Kaufmich.com och skriver några rader efteråt.
Vi vet att legaliseringen i Tyskland har orsakat 

mer omfattande trafficking. Är det då relevant att 
föra ett resonemang om gränsdragning mellan 
frivillig och påtvingad prostitution? Samtidigt 
som entreprenörer slåss om sexköparnas kapital 
med löften om ”18-åriga flickor”, från alla värl-
dens hörn och ”billigare än en hyfsad biff”? 
Det blir meningslöst. Sexköparen är ingen 
vanlig konsument. Sexköparen har ingen 
grundläggande ansvarskänsla, kommer inte 
att kräva fairtrade. Han vill ha raka motsatsen. 

Maximalt glapp vad gäller makt och frihet. 

Houellebecq leker i sin roman med tanken att 
sexköparnas globala kolonialism snart organise-

ras av resebyråer, som drar nytta av ”flera miljarder 
individer som ingenting har, som svälter ihjäl, som 

dör unga, som lever under hälsovådliga förhållanden 
och som inte har någonting annat att saluföra än sina 

kroppar och sin oförstörda sexualitet”. 
Skövla ett land, skövla en prostituerad. Därefter vidare 

till nästa.
Otänkbart scenario?

Titta på Tyskland.
AndreAs GustAvsson

Sexköparen är 2000-talets 
mest rasistiska kolonisatör

Nu granskar vi 
kollektivtrafiken
n Efter att Kajsa Ekis Ekman 
skrev en ledare (10/4-15) om 
kollektivtrafiken, hur den slak-
tas i huvudstaden Stockholm, 
var det många läsare som hörde 
av sig: Vad kan jag göra? Hur 
samlar vi ett motstånd?

Ett sätt att är att komma med 
glasklara argument.

Idag börjar Dagens ETC på 
nyhetsplats granska kollektiv-
trafiken, både vad som har gått 
fel och vilka möjligheterna är. 
För ja, det finns hur mycket som 
helst att göra.

”Alla resenärer och anställda 
borde gå ihop, nu är det nog, nu 
får de sluta jävlas med oss! Den-
na slösaktiga överklass har tagit 
kassa beslut – vi ska inte behöva 
ta smällen! Om vi inte säger 
ifrån blir det vi som får stå och 
frysa mitt i natten någonstans i 
vinter på en avskaffad busshåll-
plats”, skrev Ekis Ekman.

Nu säger vi ifrån.
Dagens eTC

”Min kropp 
säger automa-
tiskt till mig om 
det jag gör är 
värt det och 
den bad om 
att få sluta.”

Gisele Bundchen är världens bäst be-
talda modell. Nu känner hon sig sliten 
och går i deltidspension. Ålder? 34 år.

”Fridolin 
har redan 

konsumerat sin 
årliga koldioxid-

ranson. Utgår 
från att det 
innebär tåg 

resten av året.  
Eller sparkcykel.”

Rebecca Weidmo Uvell (@Rebec-
caWUvell) är en av många borgerliga 
debattörer som har fest efter att det 
framkommit att Gustav Fridolin flugit 
från Bromma med ett plan som först 

startade från Arlanda. Det finns mycket 
att säga om det här. Som att person-

fixerad, moraliskt indignerad kritik kan 
skymma ett partis politiska innehåll. 

Men även att en grön företrädare bara 
måste se till att sådant här inte händer.
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”Ingen borde uttala sig om prostitutionens vara 
eller icke vara förrän den har besökt någon av alla

 sajter där sexköpare utbyter erfarenheter.”
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 DAGENS ETC
Tipsa oss!
Telefon: 08-410 357 00 
dagens@etc.se

Johan EhrEnbErg
Ansvarig utgivare
johan@etc.se

andrEas gusTavsson
Chefredaktör/vd
andreas.gustavsson@etc.se

Eigil södErin
Nyhetschef
0762-16 76 16
eigil.soderin@etc.se

anna-Maria CarnhEdE
Nyhetschef
0704-28 17 00
anna-maria.carnhede@etc.se

Maria holM
Redaktionschef
0706-43 57 18
maria.holm@etc.se

Åsa Wilson
Personalchef
072-698 40 35
asa.wilson@etc.se

ulrika lindahl
Redaktionssekreterare
0703-95 01 94
ulrika.lindahl@etc.se

klara sTrandbErg
(föräldraledig)

gunnar WEsslén
Redaktionsledning

hEnrik Johansson
Redigeringschef
henrik.johansson@etc.se

signE lidén
Webbredaktör
signe.liden@etc.se

Reportrar:

karin holMbErg
karin.holmberg@etc.se

andrEa WEsslén
andrea.wesslen@etc.se

karin annEbäCk
karin.anneback@etc.se

sTina bErglund
stina.berglund@etc.se

karl grauErs
karl.grauers@etc.se

dag ankErsEn
dag.ankersen@etc.se

saM lindEroTh
sam.linderoth@etc.se

Redigering: 

daniEl andréasson
daniel.andreasson@etc.se

sandra bErg
sandra.berg@etc.se

Jakob JörlÅs
jakob.jorlas@etc.se

karl skagErbErg
karl.skagerberg@etc.se

annonsEra  
hos oss!
JiM bErg
Marknadschef
0705-95 27 87
jim.berg@etc.se

posT  
Box 4403, 102 68 Stockholm
inTErnET www.etc.se
MEJl dagens@etc.se
kundTJänsT 
kundtjanst@etc.se 08-410 359 00 
TryCk V-tab

hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 45 kvinnor, 44 män

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

Katastrofen i Finland inträffade 
för några år sedan och pågår 
alltjämt. Nyligen gick gruvbola-
get i konkurs, och lämnade den 
ekonomiska bördan till finska 
staten och miljöskulden till 
berörd befolkning för genera-
tioner framåt. Sverige bör lära 
av Finlands misstag, innan det är 
för sent.

Prospekteringsföretagen 
Continental Precious Minerals 
(CPM) och Aura Energy har 
under många år verkat för att få 

etablera gruvdrift i Oviken, en 
tusenårig kulturbygd i Jämtland. 
Bolagens planerade gruvdrift 
bygger på utvinning genom så 
kallad ”biolakning”, samma 
metod som användes vid Talvi-
vaaragruvan. Platsen ligger nära 
Storsjön, som är vattentäkt för 
merparten av länets befolkning.

Motståndet Mot sådan gruv-
verksamhet är grundmurat 
i samtliga kommuner runt 
Storsjön, men det bryr sig inte 

företagen om. För några veckor 
sedan meddelade CPM att man 
har engagerat konsulter för att 
ansöka om bearbetningskonces-
sion i området. Aura Energy 
har nyligen ansökt om förnyade 
undersökningstillstånd.

Kanadensiska Fraser Institu-
te har slagit fast att den interna-
tionella gruvnäringen betraktar 
svensk lagstiftning som en av de 
mest investeringsvänliga i värl-
den. CPM och Aura är bara två i 
raden av prospekteringsföretag 
som, till symboliska kostnader 
och utan byråkratiskt krångel, 
borrar och gräver i den alunskif-
fer som utgör berggrund i stora 
delar av landet.

Gas, olja och uran står högst 
på bolagens önskelista, men 
alunskiffern innehåller många 
fler ämnen än så. Krossning av 

alunskiffer frigör tungmetal-
ler och radioaktiva ämnen 
som innebär allvarliga och 
långsiktiga hot mot grund- och 
ytvatten. Gigantiska dagbrott 
skulle samtidigt göra värdefull 
jordbruksmark obrukbar, i en 
tid när livsmedelsförsörjningen 
är en växande global utmaning.

Vi känner oss inte trygga med 
en lagstiftning som uppenbart 
sätter exploatering före miljö-
hänsyn. Det nuvarande kommu-
nala vetot gäller bara utvinning 
av uran och går därför inte att 
luta sig mot vid brytning av 
alunskiffer.

Det finns 67 beviljade un-
dersökningstillstånd som direkt 
eller indirekt rör alunskiffer, 
från Öland och Gotland till 
Östergötland, Västergötland, 

Närke, Jämtland och Lappland. 
Detta går inte att rättfärdiga, 
om man väger in våra barns och 
kommande generationers rätt 
till livsmedelsförsörjning och en 
giftfri miljö.

Vi uppmanar därför reger-
ingen att förbjuda all exploa-
tering av alunskiffer – innan 
Sverige får sin egen Talvivaara-
gruva!

Johanna Sandahl
ordförande för 

Naturskyddsföreningen
Carl PiPer

jordbrukare och initiativtagare till 
kommunuppropet för ett kommunalt 
veto mot prospektering i alunskiffer

olle holmStrand
professor emeritus 

i hydrogeologisk miljöteknik 
olle SChubert

vd på konsultföretaget New Republic 
och boende i Oviken, Jämtland

Förbjud exploatering av alunskiffer
klimat sverige kan vara på väg att skapa sitt eget ”talvivaa-
ra”. den omtalade gruvan i Finland har orsakat vad som be-
skrivits som den värsta miljökatastrofen i landets historia. i 
sverige beviljas undersökningstillstånd för liknande projekt 
på löpande band. nu bör s- och MP-regeringen lagstifta 
mot exploatering av alunskiffer, innan sverige får sitt eget 
talvivaara, skriver flera debattörer.

Utsläppen vid Talvivaara-
gruvan i Finland är den 
värsta miljökatastrofen 
i landets historia. 
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Mest läst 
på etc.se

Citatet:
”Detta är 
en stor 
seger 

för öppen‑
heten 

inom EU.”
Carl Schlyter (MP) kommenterar i ett 
pressmeddelande att han vann mot 

EU-kommissionen i målet om medlems-
länders åsikter om något annat lands 
preliminära lagförslag eller tekniska 

regleringar. Domstolen höll med om att 
dessa åsiktsbyten ska vara offentliga. 

”Medborgarna ska ha möjlighet att följa 
processer kring nya lagstiftningar. Det 
här stoppar slentrianmässiga hemlig-

stämplar”, säger Carl Schlyter. 

1. Vuxna feminister måste 
sluta håna unga tjejer
Debatt

2. Min pojke har adhd
Krönika

3.”Skogen ger mig tid att 
tänka”
Intervju

4. Det kubanska misslyckandet
Ledare

5. Rätt att porta militären 
från nationaldagsfirande
Debatt

450 000
• Så många jobb försvann mellan 2006 
och 2011 genom automatisering, främst 
inom industri, handel och administra-
tion. Men samtidigt tillkom många nya 
jobb när behovet av till exempel jurister 
och dataexperter ökade. Det visar en  
rapport som gjorts av tankesmedjan 
Reforminstitutet på uppdrag av Stiftelsen 
för strategisk forskning.

hälsa Det är inte bara chefer 
som måste ta ansvar för den 
ökande psykiska ohälsan 
– alla instanser i samhäl-
let måste hjälpas åt för att 
skapa friska arbetsplatser, 
skriver Josefin Branzell 
Hertz.

”Antalet pågående sjukfall i 
psykiatriska diagnoser ökade 
med 48 procent mellan 2012–
2014 och utgör nu 40 procent 
av samtliga sjukfall”, skriver 
ett antal forskare och profes-
sorer på DN Debatt den 16/4 
under rubriken ”Chefer måste 
ta ansvar för ökande psykiska 
ohälsan”. 

En ökning med 48 procent. 
Det är knappt greppbart. Enligt 
forskarna är en viktig förkla-
ring till de skenande siffrorna 
höga krav, otydliga roller och 
dåligt ledarskap på arbetsplat-
serna.

Jag tror även att ökad medve-
tenhet och kunskap, både hos 
allmänhet och hos myndighe-
ter, om vad psykisk ohälsa är 
och hur vanligt det är, kan ha 
bidragit till att människor oftare 
söker hjälp och att diagnoserna 
blir mer rättvisande.

Men oM sJukskrivningarna i 
första hand är arbetsrelaterade, 
varför sker den här utvecklingen 
på våra arbetsplatser och var-
för just nu? Som lokaljournalist 

med erfarenhet av att ha skrivit 
om kommunanställdas arbetssi-
tuation, men även av att själv ha 
varit anställd och arbetssökande 
i omgångar, ser jag ett samspel 
av flera olika faktorer:

• En ökad individualisering, 
där individen blir ansvarig för 
sitt egna välmående, men även 
för sin egen arbetssituation. 
(När jag vikarierade på en 
förskola för några år sedan, fick 
den underbemannade och sön-
derstressade personalstyrkan gå 
på föreläsning om hur de skulle 
tänka mer positivt).

•En till viss del avhumani-
serad arbetsmarknad där ökad 
flexibilitet, anpassningsförmåga 
och tillgänglighet premieras. 
Människor blir varor som lätt 
kan ratas och bytas ut.

• Otrygg arbetsmarknad med 
en djungel av olika anställnings-
former.

• Fler omorganisationer som 
en följd av ökad omsättning av 
personal och chefer samt öka-
de krav från myndigheter och 
politiker (vilka utsätts för stark 
medial press).

• Ökad administration, 

särskilt inom den offent-
liga sektorn, ett fenomen som 
blir belyst i forskningsprojektet 
och boken Administrations-
samhället av forskarna Anders 
Forssell och Anders Ivarsson 
Westerberg.

Det finns lJusgliMtar, men 
det gäller att förvalta dem. 
Eftersom det finns så gedigen 
arbetsmiljöforskning har vi 
nycklar till hur trenden kan vän-
das. Forskarna bakom debatt-
artikeln ger oss ett svar: ”gott 
ledarskap (rättvist, stödjande, 

inkluderande), kontroll i arbe-
tet, balans mellan arbetsinsats 
och belöning, medinflytande 
och självbestämmande, tydliga 
mål, anställningstrygghet samt 
balans mellan arbete och fritid.”

Men det är inte bara chefer 
som måste ta ansvar för den 
ökande psykiska ohälsan – 
alla instanser i samhället måste 
hjälpas åt för att skapa friska 
arbetsplatser och därmed friska 
människor. Och hur mycket 
samhällsnytta skulle vi inte 
kunna göra för de 6,5 miljarder 
kronor vi skulle 
spara på ett 
sådant arbete?

Josefin 
Branzell 

Hertz
Journalist, för‑ 

fattare och debattör

Sjuka arbeten eller arbetande sjuka?
Alla instanser 
i samhället 
måste hjälpas 
åt för att skapa 
friska arbets‑ 
platser.

Eftersom det finns så gedigen 
arbetsmiljöforskning har vi nyck-
lar till hur trenden kan vändas, 
skriver Josefin Branzell Hertz.

vaD är Det största hotet mot EU:s inre säkerhet?
Den unga kvinnan från Sifo sitter tillbakalutad 

i min soffa och läser upp frågan från sin läsplatta 
med en neutral, oengagerad röst.

Min första tanke: Va? Är EU:s säkerhet hotad 
av något? Av någon?

Jag fick ett telefonsamtal för några veckor sedan. 
Man frågade om jag ville delta i en intervju-
undersökning. Det lät intressant, så jag tackade ja 
utan att ta reda på vad det skulle handla om. Nu 
har jag fått veta att det är EU-kommissionen som 
står bakom. Europabarometern används som ett 
verktyg för att ta reda på och följa den allmänna 
opinionen i Europa. Tusen medborgare i var och 
en av de 28 medlemsstaterna tillfrågas.
”Vad är det största hotet?”

Inte: ”Finns det något hot och hur stort är det 
i så fall?” Det är som att fråga: ”När slutade du 
misshandla din hustru?”

Jag tror mig förstå vart de vill komma. De vill 
ha ytterligare en förevändning för Fort Europa. 
De vill kunna hänvisa till opinionen och säga: 
Titta här, folk vill inte ha hit fler, det räcker nu.

Ahmed och Shora och deras tre små barn 
har efter en strapatsrik flykt från krigets Syrien 
hamnat på Medelhavet i en överfull båt. De har 
bara tre chanser på fyra att över huvud taget nå 
Europa, men det skiter väl vi i, vi måste väl i första 
hand tänka på vår inre säkerhet! Dessutom kan ju 
Ahmed vara en terrorist som använder sig av det 
krångligast tänkbara och mest riskabla sättet för 
att ta sig hit.

vaD är Det största hotet mot EU:s inre säkerhet?
Det är EU:s politik svarar jag.
Intervjuaren betraktar förvirrad sin läsplatta. 

Hon vet tydligen inte riktigt var hon ska kryssa i.
Göran DaHlman

Göteborg

Största hotet mot EU:s säkerhet?
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• Kostnaderna för sjukskrivningar 
över 14 dagar på grund av psykiska 
sjukdomar 2013 var 6,5 miljarder 
kr (Försäkringskassan MiDAS)

FAKTA

b
il

d
: 
Fr

E
d

r
iK

 S
a
n

d
b

E
r

g
/T

T



6 INRIKES Måndag 20 april 2015

KOLLEKTIVTRAFIK  Biljett
priserna i kollektivtrafiken 
ökar i hela landet men allra 
mest i Stockholm. I huvud
staden har priset för ett 
månadskort ökat mer än 
tre gånger så snabbt som 
Konsumentprisindex (KPI) 
sedan 80talet. Priserna är 
så höga att forskare varnar 
för att allt fler riskerar att 
välja bilen istället för att 
resa kollektivt.

 
Många politiker talar högt om 
att fler ska lämna bilen hemma 
och istället välja kollektivtra-
fiken. Men det är inte bara 
förseningar, trängsel och trasiga 
rulltrappor som står i vägen 
för målet. På flera håll i landet 
ökar biljettpriserna i en rasande 
takt. I Stockholm låg priset för 
ett månadskort på 70 kronor 
år 1980. Om priset hade följt 
KPI skulle det idag legat på 219 
kronor. Istället får resenärerna 
betala mer än tre gånger så 
mycket – 790 kronor. Och efter 
sommaren ser det ut att vara 
dags för ytterligare en höjning.

– Inget är klart ännu efter-
som vi i alliansen inte ens börjat 
med vårens budgetförhandling-
ar, men det finns ingen annan 
utväg än att höja priset. Det kan 
bli en större höjning eller så blir 
det flera små höjningar utslaget 
på flera år, säger trafiklands-
tingsrådet tillika SL:s styrelse-
ordförande Kristoffer Tamsons 
till Svenska Dagbladet.

Det som finns i dagsläget 
är ett planeringsunderlag från 
landstingsdirektören. I detta 
pekar man på att en höjning av 
biljettpriserna kan vara moti-
verad ”för att kunna genom-
föra beslutade satsningar inom 
ramen för en ekonomi i balans”. 
Underlaget föreslår en höjning 
på 100 kronor för 30-dagarskor-
tet och en höjning med mot-
svarande procentsats på övriga 
biljetter, men det kan bli ännu 
dyrare.

 – En höjning på 100 kronor 

har diskuterats, med en åter-
kommande uppräkning årligen. 
Där kan vi landa på omkring 
140 – 150 kronor i höjning, säger 
Hampus Rubaszkin, politisk 
sekreterare för Miljöpartiet i 
Stockholms län.

 
 

Resandet riskerar att minska
 Att jämföra prisutvecklingen 
med andra städer är svårt 
på grund av olika korttyper, 
resandemönster med mera. 
Men rent allmänt ökar priserna 
i kollektivtrafiken 
betydligt snabbare 
än KPI på de flesta 
håll i Sverige, 
visar en rapport 
från myndigheten 
Trafikanalys från 
förra året. Och 
konsekvensen 
riskerar bli att 
människors incita-
ment för att välja 
kollektivtrafiken 
minskar. Enligt 
rapporten beror 
prishöjningarna 
sannolikt på att branschen drab-
bats av snabba kostnadspåslag, 
vilket i sig delvis beror på ett 
ökat utbud.

 – Det är ett problem i många 
regioner att kostnaden sticker 
iväg. Som det ser ut nu har 
priserna i kollektivtrafiken ökat 
snabbare än bensinpriset, säger 
Maria Melkersson, kvalificerad 
utredare på Trafikanalys.

 Rapporten pekar på att 
de stigande priserna gör det 
svårare för branschen att uppnå 
målen om ökat resande, och 
att det ligger i allas intresse att 
prishöjningarna mattas av.

 
Oppositionen vill inte ha prishöjning
Även miljöpartisten Hampus 
Rubaszkin pekar på det ökade 
utbudet som en orsak till att 
SL:s priser höjts så kraftigt i 
förhållande till KPI.

– KPI är ett tydligt mått, 
men det ger inte hela bilden. 
Orsaken till prishöjningarna 
är att kostnaderna för trafiken 

har ökat kraftigt, dels med ökat 
resande, men också på grund 
av utbyggd trafik. Vi har också 
köpt in nya tunnelbanevagnar, 
säger han.

 Såväl Miljöpartiet som de 
andra i den rödgröna oppositio-
nen i landstinget motsätter sig 
den prishöjning som nu ser ut 
att stå för dörren.

– Vi vill ha låga priser men 
alliansen kräver nu att vi sparar 
runt 400 miljoner i år och lika 
mycket nästa år. Därför behövs 
alla intäkter, säger oppositions-

landstingsrådet 
Gunilla Roxby 
Cromvall (V).

 Hon menar 
att det inte bara 
är ökat utbud 
som medfört 
att kostnaderna 
för kollektiv-
trafiken skjutit i 
höjden, utan att 
det också beror 
på privatise-
ringar.

– Men det 
vill inte den 

politiska ledningen erkänna. 
På grund av alliansens styre är 
ekonomin i Stockholms kol-
lektivtrafik sjuk. Men det är fel 
att rädda en sjuk ekonomi med 
höjda biljettpriser.

 Nanna Wikholm (S), op-
positionslandstingsråd och 
andre vice ordförande i trafik-
nämnden, är rädd att ett dyrare 
SL-kort kommer påverka re-
sandet negativt och leda till en 
nedåtspiral med ännu mindre 
intäkter.

 – Och att höja priset ännu 
mer är att lägga notan för Mo-
deraternas misslyckande med 
SL:s trafik och ekonomi i knät 
på resenärerna. Det löser inte 
heller de långsiktiga problem 
som SL haft, säger Nanna Wik-
holm. 

Sam Linderoth
Eigil Söderin

Fotnot: Dagens ETC har sökt SL:s 
ordförande Kristoffer Tamsons 
och vd Anders Lind-
ström.

Priset på månadskort  ökar kraftigt
✔ Ständigt hög nivå i Skåne  ✔ Dyrast  
i Göteborg  ✔ Ökar mest i Stockholm 

• Denna vecka kommer vi i en serie 
artiklar granska kollektivtrafiken. 
Frågan är brännhet inte bara i 
Stockholm. I Göteborg har debatten 
om trängselskatten rasat under flera 
år och många har upplevt frustratio-
nen när SJ:s tåg kommer fram flera 
timmar efter utsatt tid.

 • Att resa tillsammans är inte bara 
nödvändigt för att minska utsläp-
pen. Men det skär in i andra viktiga 
politiska stridsfrågor. En utbyggd 
kollektivtrafik är inte bara ett slag för 
miljön, det gynnar jämställdheten. 
Det finns också en omfördelande 
aspekt med låga priser och i Kiruna 

och Avesta har 
försök med 
nolltaxa, alltså 
skatte finansiering, 
varit gynnsamma för 
låg och medelinkomst-
tagare. Det kommer vi att titta 
närmare på imorgon.

Dagens eTC granskar kollekTivTrafiken I MORGONSå mycket tjänar du på avgiftsfri  kollektivtrafik

”Nu har priserna 
i kollektivtrafiken 
ökat snabbare 

än bensinpriset.
Maria Melkersson
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Trängsel i tunnelbanan 
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Priset på månadskort  ökar kraftigt
Vad tycker du  

om priserna på  
kollektiVtrafiken?

 Eva Jungefeldt,  
konsult, Stockholm
– Vill man att fler ska utnyttja kol-
lektivtrafiken är det motsägelsefullt 
att samtidigt höja priserna. Och det 
har ju visat sig att man dessutom 
kommer skära ner på trafiken, så 
det hela blir väldigt märkligt.

 

Hanna Håwi, 36,  
receptionschef, Göteborg
 – De verkar aldrig kunna bestäm-
ma sig för om de ska sänka eller 
höja priserna. Men så länge det 
fungerar är jag beredd att betala de 
580 kronorna som ett månadskort 
kostar. Problemet är att bussen 
ofta ställs in och att det görs utan 
att man får information. I går stod 
jag och väntade 40 minuter på min 
buss på Nils Ericsonsterminalen 
utan att den kom.
 

Linus Ellström, 26,  
Malmö, musiklärarstuderande
 – Jämfört med andra större städer 
tycker jag det är okej. Men självklart 
finns det ju mycket att önska när 
det gäller rabattkort och priser. Det 
borde vara billigare att resa, främst 
med tanke på miljöaspekten men 
sedan är det ju också så att delad 
glädje är dubbel glädje.

2014
SL-kort:

790 kr

2014
KPI:

219 kr

• Grafen visar utvecklingen för 
priset på ett månadskort hos SL, 
jämfört med Konsumentprisindex 
(KPI). 1997 övergick SL från kort 
per kalendermånad till 30-
dagarskort, och i samband med 
detta höjdes priserna.
 
• KPI är det mest använda 
måttet för prisutveckling och 
används bland annat som infla-
tionsmått och vid avtalsreglering. 
KPI avser att visa hur konsument-
priserna i genomsnitt utvecklar sig 

för hela den privata in-
hemska konsumtionen, de 
priser konsumenterna faktiskt 
betalar.
  
• Kollektivtrafiken i Stockholm 
finansieras främst via landstings-
skatt och intäkter från biljettförsälj-
ning. SL:s modell för kollektivtrafi-
ken är att 50 procent av intäkterna 
ska komma från skatter, och 50 
procent från biljetter. SL-trafiken 
har cirka 786 000 resenärer per 
dag.  Källa: sll.se

 Om jämförelser
• Att jämföra prisökningen för 
månadskort med andra städer är 
svårt, på grund av olika korttyper 
med olika täckningsgrad. Men det 
som närmast kan säga motsvara 
ett SL-kort i Göteborg eller Malmö 
är ett länstäckande sådant. Och 
Västtrafik och Skånetrafikens 
prishistorik går bara att följa 
tillbaka till slutet av 90-talet, då 
bolagen bildades i samband med 
länsomdragningarna i Skåne och 
Västra Götaland. Prisutvecklingen 

här har procentuellt sett inte varit i 
närheten av den som skett i Stock-
holm, och ligger i Göteborg till och 
med under KPI. Men då har också 
kostnaden för ett kort från början 
varit dyrare – 850 (1999) för ett 
länskort i Skåne och 1 400 (1999) 
för ett i Västra Götaland. 
 

Finansieras med landstingsskatt
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När Gustav FridoliN, utbildningsminister 
och grönt språkrör, flyger från Bromma och 
därmed skapar extra mellanlandningar och 
extra klimatutsläpp från regeringsplanet, 
så är det lika pinsamt som när Åsa Romson 
målar sin båt med miljöfarlig färg.

Det handlar om att leva som man lär.
Sedan kan Fridolin i efterhand ha mer 

eller mindre rimliga förklaringar till att det 
här kunde ske, men faktum kvarstår: Politi-
ker som gör bort sig i miljöfrågan, som ger 
borgerliga kverulanter vatten på sin kvarn, 
skadar oss alla.

sveNsk klimatpolitik har inte råd med 
ministrar som dummar sig eller skyller på 
andra när de gör fel. Det gör den gröna 
politiska makten svagare och den blå, pen-
ningstarka desto modigare.

Nästa gång Miljöpartiet kräver att 
Bromma ska bort kommer förslaget mötas 
av ett hånskratt: ”Inte ens er egen minister 
vill ju åka till Arlanda!”

Och förslag att minska flygningarna och 
flygplatserna i landet kommer ljuda för 
döva öron, för varför skulle någon annan 
bry sig om flyget när inte ministern gör det?

vårbudGeteN FråN Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet vågar inte ta upp flygfrå-
gan. Det här är den kanske mest känsliga 
klimatfrågan i Sverige eftersom den drabbar 
så många rika och välbeställda.

När flyget nu går om svenska personbilar 
som förstörare av vår framtid så är behovet 
av modiga förslag skriande.

En flygskatt är helt nödvändig, flygresor 
måste öka kraftigt i pris (minst 50 procent) 
för att starta omställningen. Skatten bör ut-
formas så start och landning kostar mer än 
själva flygningen för att få stopp på tokflyg 
mellan Arlanda och Bromma och annat 
ersättningsbart inrikesflyg.

Men regeringen kan också ställa krav på 
klimatneutrala flygbränslen. De går att pro-
ducera, både med alger och metanol, men 
det är dyrare och de stora flygbolagen bryr 
sig bara om vinstmarginalerna idag.

De kommer inte byta bränsle förrän 
någon tvingar dem.

meN För att klara det, att våga 
driva och få igenom en radikal 
omställningspolitik för flyget, 
så måste regeringen och Vän-
sterpartiet ha en stor stark 
folklig opinion bakom sig för 
att allianspartierna ska backa. 
Den opinionen skapas inte 
av politiker som förstör 
sitt eget budskap.

Folklig opinion 
kräver nämligen att 
man lever som man 
lär.

När Fridolin fly-
ger från Bromma är 
det pinsamt för ho-
nom och för alla som 
vill se en nedlägg-
ning av den och flera 
lokala flygplatser.

Men det allvarliga 
är att det också gör poli-
tiken svag och feg.

Johan EhrEnbErg

Pinsamt, Fridolin 
– och farligt för 
klimatpolitiken
KOMMENTAR

flyg på 20 år har flygresorna för-
dubblats – och flyget är nu en lika 
stor miljöbov som bilen. men trots 
det satsar regeringen än så länge 
bara på att höja bensinskatten, och 
inte på att införa flygskatt.

Nästa år höjer regeringen bensinskat-
ten med 44 öre. Det efter att Miljöpar-
tiet har drivit frågan, och fått med sig 
Socialdemokraterna. I regeringsför-
klaringen nämns också att en flygskatt 
bör införas, men om ett sådant förslag 
kommer att läggas har regeringen inte 

gett något besked om. I oktober sa 
den nya infrastrukturminister Anna 
Johansson att några sådana planer 
inte finns än så länge:

– Jag är öppen för att diskutera 
flygskatt men det är alldeles för tidigt 

att säga vad vi kan komma fram till. 
Vad jag vet finns det inget beslut 
på gång i den här frågan, sa hon 
då till Svenska Dagbladet.

För tre år sedan stod flyg-
resorna för 10,6 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, medan 
bilarna släppte ut 11,1 miljoner 
ton. Men sedan dess har flyg-

resorna fortsatt att öka, samtidigt som bi-
larna släpper ut mindre och mindre. Idag 
är utsläppen från svenskarnas flygresor 
därför ungefär lika stort som det från 
biltrafiken, enligt en rapport från Natur-
vårdsverket. Rapporten visar också att 
utsläppen från svenskarnas flygresor har 
fördubblats de senaste 20 åren.

–  Ska vi nå tvågradersmålet till 2050 
kan utvecklingen inte fortsätta i samma 
takt. Utsläppen totalt måste reduceras, 
om en sektor ökar sina utsläpp betyder 
det att andra måste minska ännu mer, 
säger Jörgen Larsson, rapportens re-
daktör och forskare på institutionen för 
energi och miljö på Chalmers.

 
saknas klimatpolitik
Men det är inte alla som bidrar till att 
flyget nu släpper ut lika mycket växt-
husgaser som bilen. En analys som Jör-
gen Larsson och hans kollegor har gjort 
visar att en femtedel av individerna i 
undersökningen stod för över hälften 
av flygresorna, medan en femtedel inte 
flugit alls de senaste två åren. Dessutom 
flyger de som tillhör ett högre tjäns-
temannahem eller ett företagarhem 
nästan dubbelt så mycket som personer 
från arbetarhem.

– Detta talar för att det borde gå att 
införa en flygskatt utan allt för stora 
protester från allmänheten, eftersom 
det i princip bara är 20 procent som fak-
tiskt påverkas, säger Jörgen Larsson.

Förra veckan orsakade också reger-
ingens flygningar debatt. Regeringspla-
net har vid flera tillfällen flugit mellan 
Arlanda och Bromma för att plocka 
upp ministrar, bland annat Miljöpartiets 
Gustav Fridolin. Enligt Expressen har 
flygningarna orsakat utsläppt på totalt 5 
ton koldioxid. Hur mycket utsläppet från 
affärsflyget har ökat totalt vet inte Jörgen 
Larsson, men han menar att det inom 
företag, kommuner och myndigheter ofta 
i alla fall finns resepolicys med syfte att 
minska flygandet. Även om de inte alltid 
efterlevs är ambitionerna på sätt och vis 
större där än i klimatpolitiken.

– När det gäller vägtrafiken finns det 
en nationell klimatpolitik med tydliga 
mål. Så är det inte med flyget. Politikerna 
har inte gjort det till sitt åtagande. Det 
krävs internationella styrmedel, och det 
gör det mer komplicerat, men samtidigt 
kan Sverige driva på för komma dit, 
och själv föregå genom till exempel en 
flygskatt, säger Jörgen Larsson. 

karin annebäck

Flyget – lika stor 
miljöbov som bilen
... men ingen höjd flygskatt från regeringen

• 2013 gjorde genomsnittsvensken en privat utlandsresa med 
flyg.
• I Stockholms län var siffran 1,3 utlandsresa/person medan 
den i Västernorrland var 0,4.
• 1993 släppte genomsnittsvensken ut 0,4 ton koldioxid-
ekvivalenter genom sitt flygande, mot nästan 0,8 ton 2013. 
Siffrorna omfattar bara privat flygande.
• För flygande både privat och i tjänsten, både utrikes och inri-

kes, uppskattas en person stå för utsläpp av 1,1 ton koldioxid-
ekvivalenter 2013.
• Antalet svenska utrikespassagerare ökade med 150 procent 
från 1993 till 2013.
• Flygets klimatpåverkan uppstår dels i form av koldioxidut-
släpp vid förbränning av det fossila flygbränslet och dels genom 
bildandet kondensstrimmor på hög höjd. 
 källa: Naturvårdsverkets rapport Hållbara konsumtionsmönster – går det?
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skapar debatt. I regeringsförklaringen nämns att en flygskatt bör införas, men om ett 
sådant förslag kommer att läggas har regeringen inte gett något besked om. Förra veckan or-
sakade också regeringens flygningar debatt. Regeringsplanet har vid flera tillfällen flugit mellan 
Arlanda och Bromma för att plocka upp ministrar, bland annat Miljöpartiets Gustav Fridolin.

Gustav Fridolin.
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Svarspost 110 216 400
110 04 Stockholm

Ja, jag vill förhandsprenumerera 
på ETC Sundsvall (ett helår för 
570 kronor).

Ja, jag vill låna ut pengar till 
projektet. Kontakta mig!

FÖR- EFTERNAMN

GATUADRESS

E-POSTADRESS

PERSONNUMMER

POSTADRESS

TELEFONNUMMER

HJÄLP OSS STARTA ETC SUNDSVALL!
Vi tycker att Sundsvall verkligen förtjänar en oberoende och röd nyhetstidning. 
Redan finns ETC Stockholm, ETC Göteborg, ETC Malmö, ETC Örebro och ETC Bergslagen. 

Lokala tidningar som kommer varje 
vecka med opinion och granskande jour-
nalistik. Nu är det Sundsvalls tur. 

Målet är att snabbt värva 700 stycken 
förhandsbetalande prenumeranter. Då 
kan vi direkt bygga en redaktion. Du kan 
hjälpa till på flera sätt. 

Antingen teckna dig för en helårs-
prenumeration för 570 kronor. Eller 
låna ut pengar, du väljer naturligtvis 
själv hur mycket, till projektet. El-
ler både och.

Det här handlar om demokrati. Om att en 
stad som Sundsvall inte bara ska ha en 
borgerlig tidning.

Sundsvall behöver ETC Sundsvall.
Lokala tidningar är inte omöjliga att 

starta och driva. Men det kräver att vi 
hjälps åt.

”Det är svårt 
i dag att 
veta om 

pengarna 
verkligen går 

dit där de 
gör mest 

nytta.”
 Gunnar Alexandersson, Trafikverkets 
järnvägsutredare om uppföljningen 
och kontrollen av de entreprenörer 

som sköter underhållet. Utredaren slår 
också fast att Trafikverket i dagsläget, 
tvärtemot vad den rödgröna regering-
en vill, inte skulle klara av att återta 

ansvaret för underhållet.

• Så många flyttlass gick under 
förra året över Öresund. Det är den 
lägsta siffran sedan Öresundsbron 
invigdes för 12 år sedan, rapporte-
rar News Øresund. Under rekordåret 
2007 flyttade 6 422 personer i bägge 
riktningarna. 3 660

Mobiler i klassrummet utreds igen
n Regeringen vill utreda hur elever får använda sina mobiler 
i klassrummet, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Den förra 
regeringens utredare Metta Fjelkner föreslog strax föra valet att 
skolorna ska få rätt att samla in elevernas mobiler före lektio-
nerna. I dag har lärare endast rätt att ta hand om mobilerna om 
de används så att ordningen störs. 

Nu vill utbildningsminister Gustaf Fridolin att frågan om mo-
biler i klassrum ses över en igen i en redan tillsatt utredning.
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Bopriser fortsätter 
att stiga snabbt
n Trots de senaste tre årens 
snabba prisuppgång verkar 
pristrycket på storstädernas 
bostadsmarknad fortsätta 
att accelerera, visar SBAB:s 
Mäklarbarometer. Barometern 
baseras på en enkät som besva-
rats av fastighetsmäklare i de 
tre storstadsområdena.

Enligt SBAB gäller prisök-
ningen både småhus och 
bostadsrätter samtidigt som 
budgivningen tilltagit och för-
säljningstiderna blivit kortare.
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politik/tV Tre 
frågor till Ca-
milla Kvartoft, en 
av två programledare i SVT:s 
nya satsning Partiledaren 
där de åtta riksdagspartier-
nas ledare frågas ut. 

1 De direktsända intervjuerna 
ska handla mer om ideologi än 
sakfrågorna. Hur då?

– I alla 
fall mer om 
ideologi och 
det politiska 
spelet. Jag 
och Anders 
Holmberg 
intervjuar 
åtta partile-
dare under 
åtta halvtimmar och vi tar vart-
annat program. Vi har resonerat 
som så att vi har haft en turbu-
lent höst i svensk politik med 
decemberöverenskommelsen, 
nu kommer vårbudgeten och 
alliansens skuggbudgetar. Sam-
tidigt är partierna inne i någon 
sorts period för att utveckla och 
förnya sin politik och kanske 
hamna i nya roller. Vi kände att 
läget var rätt att fördjupa oss lite 
i partiernas inre väsen. Det blir 
inte en vanlig traditionell utfråg-
ning utan det ska vara en mer 
resonerande ton. Vi vill fokusera 
på de politiska värderingar som 
driver partierna, hur mycket 
som syns i praktisk politik och 
hur de vill forma samhället 
längre fram och inte bara under 
denna mandatperiod. Sedan 
tror jag vi hela tiden kommer att 
koppla det till sakfrågorna men 
inte stanna i detta med politiskt 
spel. 

2Du intervjuar Löfven på 
onsdag. Vad kommer du att 
försöka få ur honom?

– Det kan jag nog inte riktigt 
avslöja men vi har valt ut olika 
ämnen för olika partier. Jag får 
hänvisa till att ni får titta.

3 Hur förbereder du dig inför 
en utfrågning med någon 
som Stefan Löfven?

– När jag ska intervjua poli-
tiker förbereder jag mig genom 
att läsa vad de själva sagt och 
lyssna på intervjuer med dem. 
För att bli inspirerad läser jag 
också mycket vad politiska mot-
ståndare och ledarskribenter 
tycker. Mycket av vårt arbete 
handlar om ren research, vi kol-
lar fakta, läser budgetar delvis 
och har kontakt med myndig-
heter som ger oss underlag. Det 
handlar mycket om att ringa in 
den mest intressanta frågeställ-
ningen, de frågor där man inte 
fått så mycket svar. Det är där 
man vill gå vidare. 

Karl Grauers
karl.grauers@etc.se

”Vill fördjupa 
oss i partiernas 
ideologi” 3
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tiggeri Människor som tig-
ger eller säljer tidningar 
är inte välkomna utanför 
Centralsjukhuset i Karlstad. 
Nu ska en vakt se till att få 
bort dem.

Den senaste tiden har tidnings-
försäljare och människor som 

tigger hållit till utanför entrén 
vid Centralsjukhuset i Karlstad. 
Men nu får de inte vara där. 
Enligt SVT Värmland har en 
vakt stationerats vid entrén för 
att hålla borta de ovälkomna 
gästerna.

– Det har alltid varit förbud 
mot tiggeri, försäljning och 
insamling av pengar så vi följer 

bara de ordningsregler vi alltid 
haft. Det är bara det att det har 
inte varit några problem förut 
och nu är det det, säger Carina 
Björk, säkerhetsansvarig på 
sjukhuset till SVT.

Känner sig otrygga
Hon menar att försäljarna  
och tiggarna gör att en  

del patienter känner sig 
otrygga.

– Vårt uppdrag är att se till 
att våra besökare känner sig 
trygga. Sjukhuset är inget ställe 
man väljer om man ska gå till. 
Våra besökare måste hit och då 
ska de känna sig trygga.

Karin Annebäck
karin.anneback@etc.se

Tiggare inte välkomna utanför sjukhuset i Karlstad  

ForSkNiNg Kaffe kan skydda 
mot återfall i bröstcancer, 
visar ny forskning från Lunds 
universitet. Risken minskar 
för patienter som dricker 
minst två koppar om dagen 
jämfört med de som dricker 
en mindre mängd kaffe eller 
inget kaffe alls.

Studien publicerades nyligen 
i tidskriften Clinical Cancer 
Research och är gjord vid 
Lunds universitet och Skånes 
universitets sjukhus i samarbete 
med brittiska forskare. Resulta-
ten visar att kaffe bidrar till att 
hämma tumörväxt och minskar 
risken för återfall. Runt 1 100 
personer ingick i studien och 

drygt hälften av dem behand-
lades med cancerläkemedlet 
tamoxifen. För dessa minskade 
risken ordentligt.  

– De som drack mer än två 
koppar kaffe hade ungefär hälf-
ten så mycket återfall jämfört 
med de som drack mindre kaffe, 
säger Helena Jernström, en av 
forskarna bakom studien. 

Stänger av signalvägar
Studien är en uppföljning av 
resultat forskarna kom fram 
till för två år sedan och annan 
forskning har tidigare visat att 
kaffe har en skyddande effekt 
mot bröstcancer. Forskarna 
studerade koffeinets och kof-
feinsyrans effekt på själva bröst-
cancercellerna och fann att det 

hämmade deras tillväxt i kombi-
nation med tamoxifen. Ämnena 
i kaffet stänger av signalvägar 
som cancercellerna behöver 
för att växa. Det är dock ännu 
för tidigt att säga om läkarna 
ska börja rekommendera sina 
patienter att dricka kaffe när de 
behandlas för bröstcancer.   

– Det är inte så att det räcker 
med att dricka kaffe men det 
här är ju väldigt glädjande för 
patienterna. Man skulle behöva 
att någon annan tittar på detta 
och om de också ser samma sak 
har vi mer på fötterna, att det 
kanske är bra att man dricker 
kaffe. Vi kan inte säga det än 
men det ser lovande ut, säger 
Helena Jernström. 

Karl Grauers

”Det är inte 
så att det 

räcker med 
att dricka 

kaffe men det 
här är ju väldigt 
glädjande för 
patienterna.

Helena Jernström, forskare  
vid Lunds universitet

Kaffe kan skydda 
mot återfall 
i bröstcancer

Risken minskar rejält vid minst två koppar om dagen

Kaffe har en skyddande effekt mot bröstcancer. 
En studie vid Lunds universitet visar att Risken 
att drabbas av återfall i bröstcancer minskar 
rejält vid minst två koppar om dagen.  bild: TT



CIVIL RIGHTS DEFENDER OF THE YEAR 2015
 är 2015 års vinnare av Civil Rights 

Defender of the Year Award. Den vietnamesiska bloggaren 
och människorättsförsvararen, mest känd som Me Nam,  
har sedan 2006 varit en stark röst för mänskliga rättigheter 
i Vietnam. Med sitt arbete för yttrandefrihet och social  
rättvisa inspirerar hon och synliggör människor som inte 
kommer till tals.

Civil Rights Defender of the Year Award delas varje år ut till en 
av världens främsta människorättsförsvarare. Priset delas 
ut av Civil Rights Defenders i samband med internationella 
konferensen Defenders’ Days då människorättsförsvarare 
från hela världen samlas i Stockholm. Du kan även stödja 
vårt arbete genom att sms:a FÖRSVARA till 72 980 och bidra 
med 100 kronor.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS ÄR EN OBEROENDE EXPERTORGANISATION SOM BILDADES 
I STOCKHOLM 1982 MED SYFTE ATT FÖRSVARA MÄNNISKORS MEDBORGERLIGA OCH 
POLITISKA RÄTTIGHETER OCH STÄRKA UTSATTA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE. WE EMPOWER PEOPLE
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energi Regeringen satsar 
150 miljoner kronor extra på 
stöd till solceller. Alldeles 
för lite, anser Naturskydds-
föreningen (SNF) som anser 
att det behövs minst en mil-
jard. Samtidigt väntas större 
solcellsanläggningar mista 
sin skattebefrielse. 
   – Det är en käpp i hjulet 
för vidare solcellssatsningar, 
säger SNF:s generalsekrete-
rare Svante Axelsson. 

”Solen är vår renaste energi-
källa som ger jorden dess enda 
verkliga tillskott av energi.” Så 
skriver regeringen i sin vårbud-
get som presenterades förra 
veckan. Regeringspartierna slår 
fast att de vill satsa på förnybart 
och stimulera utvecklingen 
av solkraft och därför tillförs 
ytterligare 150 miljoner kronor 
under 2016 till stöd för installa-
tion av solceller. 

Detta på grund av att 
pengarna som den borgerliga 
regeringen avsatte till solcell-

stöd – 210 miljoner kronor  
för åren 2013–2016 – redan är 
slut.

Satsningen faller dock inte i 
god jord hos Svante Axelsson, 
generalsekreterare på Natur-
skyddsföreningen.

– Nej, det får inte godkänt. 
– Det är olyckligt att det inte 

ens är i nivå med vad man ville 
ha i höstbudgeten, där det var 
400 miljoner kronor. Och med 
tanke på att det redan ligger 600 
miljoner kronor i ansökningar 
hos länsstyrelserna så är det 
alldeles för lite, säger 
Svante Axelsson.

Siffran 600 miljoner 
bekräftas av Linus 
Palmblad, handläggare 
på Energimyndigheten. 
Kön är problematisk 
menar han.

– Ett bekymmer 
med investeringsbi-
draget är att samtidigt som 
det har haft en positiv effekt 
på marknaden, fler har blivit 
intresserade av solceller, så 
finns det också en begränsning. 
Många vill bygga men eftersom 

bidraget är begränsat kommer 
många anläggningar inte till 
stånd.

”Småpengar”
Svante Axelsson tycker att en 
miljard hade varit rimligt, som 
en akutinsats för att komma 

tillrätta med kön av an-
sökningar. En hög siffra 
men ändå småpengar 
i jämförelse med vad 
Rot- och Rutavdragen 
kostar, menar han. Och 
miljarden behövs för att 
stimulera till nyinveste-
ringar.

– De här 150  
miljonerna kommer att ätas 
upp av redan gjorda investe-
ringar, de flesta som skickat 
in ansökningar om solcells-
stöd kommer inte att få något. 
Regeringen borde istället ge 

tydliga investeringsvillkor, 
genom att alla kan räkna hem 
bidraget.

– Sverige ligger långt efter 
alla andra europeiska länder, 
om man ser till antal solceller 
per person. Runt tjugonde plats. 
Tyskland har 200 gånger fler 
solceller per person jämförts 
med oss.

Ny skatt upprör
Regeringen ger dubbla budskap 
i sin klimatpolitik. Samtidigt 
som extrapengar avsätts till 
solcellsstöd finns det planer på 
att avskaffa skattebefrielsen för 
större solcellsanläggningar. Det 
handlar om anläggningar som 
är större än 144 kilowatt, som 
täcker cirka 1 000 kvadratmeter 
tak, vilket innebär att det främst 
drabbar företag och kommer-
siella fastigheter. ”En broms-

kloss” anser Svante Axelsson 
om planerna:

– Det är en käpp i hjulet för 
vidare solcellssatsningar. Det är 
många tak som inte kommer att 
utnyttjas. 

Gunnar Lind på svenska 
Greenpeace är inne på samma 
linje. Planerna på att ta bort 
skattebefrielsen är upprörande 
tycker han:

– Det är viktigt att få fart på 
solcellsmarknaden och då måste 
man se till att det finns en tred-
jepartsmarknad. Det är det som 
har fått fart på utvecklingen i 
USA. Där investerar företag i 
anläggningar och bygger dessa 
på villataken. Husägaren slipper 
göra investeringen och får ändå 
el som är både förnybar och 
billig.

Regeringens förslag är nu 
ute på remiss. Energiminister 
Ibrahim Baylan (S) säger till 
tidningen Dagens Industri att 
Sverige och Norge har en ge-
mensam marknad för certifikat-
system och att man vill harmo-
nisera reglerna.

Thomas Jokiniemi

Kritik mot regeringens solpolitik
• Solcellsstöd: 467 miljoner har betalats ut.
• Solcellsstödet infördes 2009 och totalt har det kommit in 8 785 ansök-
ningar. Av dessa har 3 202 beviljats. 
• 467 miljoner kronor har betalats ut sedan starten.

Källa: Energimyndigheten

FAKTA

SNF: ”Sverige ligger långt efter alla andra europeiska länder”

Svante 
Axelsson

dubbla budskap. Regeringen ger dubbla budskap i sin klimatpolitik. Samtidigt som extrapengar avsätts till solcellsstöd finns det planer på att avskaffa skattebefrielsen för 
större solcellsanläggningar. ”Det är en käpp i hjulet för vidare solcellssatsningar. Det är många tak som inte kommer att utnyttjas”,  säger Svante Axelsson.  bild: JERRY McbRidE/AP/TT
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flykt Situationen i Medel-
havsområdet är värre än 
någonsin tidigare. Med 
EU:s stängda yttre gränser 
tvingas flyktingar ta sig 
över Medelhavet vilken ofta 
slutar i katastrof. Minst 
3 400 personer dog på 
vägen under 2014. 
   – Situationen blir bara 
värre, allt pekar mot att vi går 
mot en humanitär katastrof, 
säger Pieter-Jan van Egger-
mont på Läkare utan gränser.

För en dryg vecka sedan dog 
400 flyktingar när en båt kap-
sejsade utanför Italiens kust. 

Händelsen är inte en enskild 
tragedi, tvärt om menar Läkare 
utan gränser och Röda korset 
att det dör i snitt tio perso-
ner om dagen på vägen över 
Medelhavet. Under tiden som 
den här texten skrivs kommer 
rapporter om att ytterligare 40 
flyktingar dött utanför Libyens 
kust. Dödsolyckorna i tio- eller 
hundratal har blivit vardag.

– Det är en ofattbar siffra. 
Det finns förmodligen också 
ett stort mörkertal där, säger 
Ulrika Årehed Kågström som 
är generalsekreterare på Röda 
korset i Sverige.

Hon var själv Syrien i januari, 
landet som merparten av flyk-
tingarna i regionen flyr ifrån, 

och berättar om hemska scener.
– Jag har själv sett vad 

människor flyr ifrån. Det är en 
fruktansvärd situation och idag 
är det i princip omöjligt att söka 
asyl i EU för flyktingar, man 
stoppas vid EU:s yttre gränser 
på ett sätt som inte är okej. 
Enda sättet att ta sig in är med 
risk för eget liv.

”Brist på politisk vilja”
Problemet är EU, enligt parla-
mentarikern Malin Björk (V). 
I teorin ska det gå att fly till 
Europa men i praktiken är det 
i stort sett omöjligt. Gränsen 
mellan Grekland och Turkiet är 
stängd och länder som Ung-
ern och Storbritannien agerar 

bromsklossar för en förändring 
kring gränserna, menar hon.

– Jag kan tyvärr konstatera 
att det finns en brist på poli-
tisk vilja att göra någonting åt 
situationen vid Medelhavet. Det 
är en oacceptabel inställning att 
vägra ta ansvar för flyktingar. 
I stället lägger man pengar på 
att jaga papperslösa och skydda 
våra yttre gränser, säger Malin 
Björk.

Tidigare hade Italien, med 
hjälp av EU-finansiering, ett 
projekt kallat Mare Nostrum 
som räddade över 100 000 liv 
under en treårsperiod. Genom 
att patrullera Medelhavet 
kunde man snabbt undsätta 
flyktingar i nöd. I november 

förra året drog EU in finansie-
ringen och projektet avslutades.

– Man såg Mare Nostrum 
som någon slags uppmuntran 
att fly, vilket vi inte förstår alls, 
säger Pieter-Jan van Eggermont 
på Läkare utan gränser.

Flyktingströmmarna är enligt 
Läkare utan gränser minst lika 
stora som under andra världskri-
get. För att möta efterfrågan på 
vård har därför organisationen 
beslutat att bemanna en båt 
tillsammans med organisationen 
Migrant Offshore Aid Station.

– Vår kärnverksamhet är att 
rädda liv och vi kände en väx-
ande frustration av att liv som går 
att rädda flyttar sig ut till havet. 
Då måste vi ta vårt namn ”Lä-

”Vi går mot en humanitär katastrof”
I snitt tio flyktingar om dagen dör i Medelhavet • ”Brist på politisk  vilja att göra någonting” 

traumatiserade. Röda korset är på plats i både Grekland och Italien där många av de flyktingar som överlever resan stiger i land. ”Det går inte att fly på något legalt sätt till Europa i dag och det påverkar dessa människor. De som överlever har varit med om 
hemska saker under själva överfarten och lever med trauman efter det”, berättar Ulrika Årehed Kågström, Röda korset Sverige.  bild: Francesco Malavolta/tt
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kare utan gränser” på allvar. De 
trender vi ser är en direkt följd av 
hur Europa lägger upp sin migra-
tionspolitik. Det här har utmanat 
oss som organisation och vi har 
bestämt oss för att hjälpa till med 
de insatser som finns till buds, 
säger Pieter-Jan van Eggermont.

”Fasansfulla historier”
Röda korset är också på plats i 
både Grekland och Italien där 
många av de flyktingar som 
överlever resan stiger i land. Ul-
rika Årehed Kågström berättar 
att människorna som flytt är illa 
åtgångna efter den svåra resan. 

– Jag får höra fasansfulla 
historier från kollegor på plats. 
Det går inte att fly på något 

legalt sätt till Europa i dag och 
det påverkar dessa människor. 
De som överlever har varit med 
om hemska saker under själva 
överfarten och lever med trau-
man efter det, berättar hon.

Vad anser ni behöver göras?
– Vi måste införa legala möj-

ligheter att fly. Sverige tar redan 
emot kvotflyktingar, men inte 
ens hälften av EU:s medlemslän-
der tar emot kvotflyktingar och 
det är något som Sverige skulle 
kunna driva stenhårt att de ska 
göra. Men det verkar inte ligga 
högt på agendan. Rent konkret 
skulle vi kunna skapa undantag 
från EU:s visumsregler. Att säga 
att folk som flyr måste ha visum 
är absurt. Vi ska inte öka gräns-

kontrollen utan snarare att se till 
att människor som flyr och söker 
skydd får den möjligheten. 

Sverige bör gå före
På EU-politisk nivå känner sig 
Malin Björk bakbunden av flera 
medlemsländer. Hon menar att 
en lösning aldrig kommer nås 
genom att alla 28 medlemslän-
derna kommer överens. I stället 
tycker hon att Sverige, Italien 
och Spanien ska gå före och för-
söka skapa livräddande insatser 
á la Mare Nostrum.

– Nu känns det som att alla 
bara sitter och väntar på att 
kommissionen ska komma med 
ett förslag på hur det här ska 
lösas. Det känns som att man 

bara vill trycka bort flykting-
problematiken och outsourca 
problemen till tredje land som 
Egypten, Tunisien eller Eritrea 
för att hålla flyktingström-
marna borta från europeiskt 
territorium. EU:s flyktingreg-
ler i dag fungerar uselt. Man 
diskuterar hur man kan stänga 
våra gränser bättre i stället för 
hur man ska ta större ansvar, 
säger hon.

Hur många fler ska dö innan EU 
agerar?
– Jag hoppas inte en enda, 

men jag tror att det ligger ett 
oerhört ansvar på oss politiker. 
Vi ska inte sitta här och vänta 
på att folk drunknar. 

Dag Ankersen

”Vi går mot en humanitär katastrof”
I snitt tio flyktingar om dagen dör i Medelhavet • ”Brist på politisk  vilja att göra någonting” 

ASylregler i eU
• I EU måste man söka asyl i det landet man först anländer 
till, men många rapporter visar att det inte efterföljs av med-
lemsländerna. Förutom att vissa länder, till exempel Grek-
land, helt stänger sin gräns mot Turkiet har man kunnat se hur 
Ungern och Rumänien bygger staket för att stoppa flyktingar 
att komma in i landet.

430 000
... personer sökte i runda tal asyl i EU under 2013. Av dessa 
tog Sverige emot 45 000 och Tyskland 76 165. 

DöDSolyckor på meDelhAvet
• Olyckan söndag den 12 april där 400 människor dog är 
den värsta hittills på Medelhavet när det kommer till flykting-
båtarna. I oktober 2013 omkom runt 350 personer av totalt 
500 när en båt sjönk nära ön Lampedusas kust. 
• Båtarna packas med flyktingar, att 1 000 personer trängs 
på en yta avsedd för 250 är inte ovanligt enligt sajten värl-
denidag.se. De uppger också att det kostar ungefär 5 000 
euro att få en plats på någon av båtarna.

FAKTA
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Dödsolyckorna i tio- eller hundratal har blivit vardag.

traumatiserade. Röda korset är på plats i både Grekland och Italien där många av de flyktingar som överlever resan stiger i land. ”Det går inte att fly på något legalt sätt till Europa i dag och det påverkar dessa människor. De som överlever har varit med om 
hemska saker under själva överfarten och lever med trauman efter det”, berättar Ulrika Årehed Kågström, Röda korset Sverige.  bild: Francesco MalavolTa/TT

Flyktingströmmarna är enligt Läkare utan gränser 
minst lika stora som under andra världskriget.

Svenske Johan  
fortfarande  
fast i Mali
n Johan Gustafs-
son från Värnamo 
har nu varit kidnappad i tre 
år och nästan fem månader 
av al-Qaida i Mali. I lördags 
fyllde han 40 år och tillbringade 
därmed sin fjärde födelsedag i 
fångenskap.  Från myndigheter 
är det locket på kring vad som 
händer, men för hans familj 
finns hoppet kvar.

– Vi brukar förklara det 
som att ”nu sätter vi våra liv 
på paus”. Han finns alltid där, i 
allting, hela tiden, och det är en 
stor sorg. Samtidigt som man 
fortsätter att leva, säger systern 
Ella Gustafsson till SR.

Den sjätte april i år fritogs 
en holländsk man som kidnap-
pades samtidigt som Johan 
Gustafsson. Det är oklart hur 
detta påverkat situationen för 
Johan Gustafsson.

 

Sömnig anställd 
vaknade i luften
n En anställd på markservice 
på Seattles flygplats tog sig en 
tupplur i lastutrymmet i ett av 
Alaska Airlines flygplan. När 
han vaknade var planet med 
170 människor ombord redan 
i luften på väg till Los Angeles. 
Mannen ringde nödnumret 911 
och hann få fram ”Jag kan inte 
andas!” innan samtalet bröts. 
Efter att besättningen hört 
mannens bankningar bestämde 
sig piloten för att återvända till 
Seattle och landa. Nu har man-
nen fått sparken, berättar TT. 

”Skandinaver är de 
farligaste IS-ledarna”
n Syriens president Bashar 
al-Assad säger i en intervju i 
tidningen Expressen att de far-
ligaste ledarna i terrororganisa-
tionen IS är från Skandinavien. 

– Så länge terrorism växer 
i olika europeiska länder är 
Sverige inte säkert, säger al-
Assad som också hävdar att den 
svenska säkerhetspolisen inte har 
någon kontakt med den syriska.

– Nej, det finns ingen kontakt 
mellan våra säkerhetstjänster.

Bashar al-Assads familj har 
styrt Syrien med järnhand i över 
40 år. Under det fyra år långa 
inbördeskriget har hundra-
tusentals människor dödats 
och miljontals är på flykt. Den 
syriska regeringen har anklagats 
för upprepade krigsbrott.
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NyhetsbildeN
Plats: Rio de Janeiro, Brasilien  
Fotograf: Silvia Izquierdo/AP
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Demonstrerar i flaggans färger
n Förra helgen demonstrerade tusentals brasilianare i olika delar av 
landet för andra gången på en månad. Anledningen är korruptions-
skandalen som växer inom Brasiliens regeringsparti sedan det upp-
täckts att pengar saknas från den statligt ägda oljejätten Petrobras. 
Nu demonstreras det mot både den sittande presidenten Dilma 
Rousseff – som var ordförande i Petrobras styrelse när det pågick och 
som enligt demonstranterna bör avgå – och förre presidenten Luis 
Inacio Lula da Silva. 
   Sedan Petrobras började undersökas har dussintals chefer från sex 
av Brasiliens största ingenjörsföretag och två före detta Petrobras-
chefer åtalats för pengatvätt, mutbrott och att ta pengar från företa-
gen till politiker.

Partikassör fick gå
n I förra veckan fick Joao Vaccari, kassör i 
det regerande Arbetarpartiet, avgå efter att 
han gripits av polisen i korruptionshärvan. 
Vaccari anklagas av åklagaren för att ha 
varit partiets representant i en plan som 
gick ut på att oljechefer samarbetade med 
byggbolag för att på artificiellt vis höja vär-
det på kontrakt värda flera miljarder. Enligt 
de oljechefer som vittnar på åklagarsidan 
gick en del av pengarna från kontrakten 
sedan till Arbetarpartiet och dess allierade, 
rapporterar BBC.

800
... miljoner dollar, nästan 7 miljarder kronor,  
ska enligt åklagaren ha betalats ut i mutor av 
byggbolag och ingenjörsfirmor.



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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FeM år 
eFter 
katastroFen

Mexikanska golfen Fem år har gått sedan Deep 
Water Horizon exploderade i Mexikanska golfen. 
11 människor miste livet och olyckan orsakade 
världens största marina oljekatastrof. Idag är 
bolagen tillbaka i havet och myndigheterna upp-
ges ha skärpt sina kontroller. Samtidigt anklagas 
industrin för att systematiskt bryta mot bestäm-
melser som äventyrar miljö och säkerhet.  
   – Olyckorna kommer inte att upphöra så länge 
de kriminella aktiviteterna tillåts fortsätta, 
säger visselblåsaren Randy Comeaux när Dagens 
ETC träffar honom i hemdelstaten Louisiana.
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20 april 2010. 60 kilometer utanför 
Louisianas kust arbetar 126 människor 
på oljeriggen Deep Water Horizon i en 
prospektering som går under namnet 
Macondo. Borrhålet har nått fem och 
en halv kilometer under havsbotten när 
en kraftig explosion plötsligt sker. Strax 
före klockan tio samma kväll bekräftar 
BP att riggen har fattat eld. Snart står 
det klart att 11 personer mist livet och 
17 skadats i explosionen. Två dagar 
senare – efter flera misslyckade släck-
ningsförsök – störtar hela riggen ner i 
havet. 

Händelseförloppet som utspelar sig 
dessa dagar kommer att få större kon-
sekvenser än någon annan oljekatastrof 
i modern tid. Under de efterföljande 
veckorna och månaderna växer krisen i 
omfattning när ansvariga inte lyckas täta 
de stora oljeläckagen. Sommaren 2010 
beräknas nära fem miljoner fat olja ha 
strömmat ut i havet. Det gör oljespillet 

till det största som har ägt rum i petrole-
umindustrins historia. 

– Det var en katastrof av ofattbara 
proportioner och den kom som en chock 
för alla – kustsamhällena, industrin, re-
geringen och allmänheten, säger Michael 
Bromwich.

Han var den som fick i uppdrag av 
Barack Obama – som i sitt första tal till 
nationen fokuserade helt på oljeutsläp-
pet och liknade det vid en ”epidemi” – 
att skapa en ny kontrollmyndighet för 
djuphavsborrningar. Uppdraget var 
omstritt i en region där oljeindustrin 
sedan länge haft en stark och ohotad 
ställning.  

– Förutom att det var impopulärt hos 
industrin och delar av kongressen blev 
jag allmänhetens fiende nummer ett, 
berättar Michael Bromwich.

Södra Louisiana är, inberäknat 
operationerna i Mexikanska golfen, den 
tredje största oljeproducenten i USA. 

Här ger det svarta guldet både jobb och 
pengar och oljan är tillsammans med 
fisket och turismen en av delstatens 
främsta inkomstkällor. Samtidigt är de 
tre näringarna tätt sammanlänkade, 
så när Deep Water 
Horizon explode-
rade och började läcka 
enorma mängder olja 
under tre månader 
blev det inte bara ett 
hårt slag mot indu-
strin – även fiskelivet 
och besöksnäringen 
kring delstatens unika 
flod- och deltaområde 
drabbades hårt.

6 000 oljeutsläpp årligen
Vid en kaj i Harvey, vid Missisippiflodens 
västra flodmynning, radar olika stora 
pråmar och saneringsbåtar upp sig. De 
tillhör Clean Gulf Associates (CGA), en 

ideell organisation finansierad av oljebo-
lagen som verkar i Mexikanska golfen. 

– Sedan Macando-spillet har vi skaffat 
oss ytterligare ett tiotal båtar och insats-
grupper och kaptener har fått komplet-

terad utbildning för 
nödsituationer, säger 
en av de anställda 
och visar upp ett av 
senaste tillskotten med 
infraröd kamera och 
radarsystem för att 
upptäcka spill oavsett 
tid på dygnet.

Enligt CGA rappor-
teras det in ungefär  
6 000 oljeutsläpp i 
Mexikanska golfen 

varje år. 98 procent av dessa tillhör 
kategorin små eller medelstora spill med 
”minimal skada för miljön”. BP-läckan 
överskred med råge gränsen för vad som 
räknas som ett stort spill.

DETTa Har HÄNT
20 april 2010
• Oljeplattformen Deepwater Hori-
zon, som genomför borrningar vid 
djuphavskällan Macando, exploderar 
till följd av en så kallad utblåsning. 
Klockan 22 bekräftar BP att riggen 
står i lågor. 11 personer dödas och 17 
skadas vid olyckan, varav 3 allvarligt.
 22 april 2010
• Riggen sjunker i havet. Samtidigt 
läcker källan och enorma mängder 

olja och naturgas sprutaR nu rakt ut i 
Mexikanska golfen.

28 april 2010
• Kustbevakningen börjar sätta eld 
på olja på havsytan för att begränsa 
skadorna av oljeläckaget.

5 maj 2010
• BP lyckas stoppa en läcka – ytter-
ligare två läckor återstår. Försök med 
att pressa ner borrslam i borrhålet, 

liksom att ersätta det skadade oljerö-
ret med ett nytt, misslyckas. Samtidigt 
används stora mängder dispergerings-
medel, en kemisk emulsion som ska 
bryta ner oljan, under saneringsarbe-
tet. Medlet är mer giftigt för korallerna 
än själva oljan visar en ny forsknings-
studie.
21 maj 2010
• Råolja når känsliga våtmarker i Mis-
sissippideltat. Samtidigt erkänner BP 
att betydligt mer olja läcker ut än de 

5 000 fat per dag som företaget 
tidigare uppgivit.

15 juni 2010
• USA:s president Barack Obama 
håller sitt första tal till nationen, 
från Ovala rummet i Vita huset. Talet 
domineras helt av oljekatastrofen i 
Mexikanska golfen. 
   – Vi kommer att se till att BP be-
talar för skadorna som deras bolag 
orsakat, och vi kommer att göra det 

som är nödvän-
digt för att hjälpa 
Golfkusten och 
dess befolkning 
att återhämta sig 
från denna tragedi, 
säger presidenten.

17 juni 2010
• BP:s svenske styrelseordförande 
Carl-Henric Svanberg gör bort sig rejält 
när han vid en presskonferens säger 

Det var en 
katastrof av 

ofattbara pro‑ 
portioner och 

den kom som en 
chock för alla.

Obama.
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Juni 2010.                   Oljearbetare protesterar mot regeringens sexmåndarersmoratorium mot djuphavsborrning.   bild: GreGory bull/aP/tt

nådde florida. ”Saneringsbåtarna har infraröd kamera för att lättare upptäcka oljespill oavsett tid på dygnet”, berättar en anställd på Clean Gulf Associates. 
I samband med BP-katastrofen drabbades flera känsliga naturområden hårt av den läckande oljan, som även nådde Floridas stränder.

Strand i Florida, 2010.  

Missisippis känsliga våtmarker utanför New Orleans. 
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Organisationen menar att, med deras 
nya utrustning, skulle en olycka i BP-stor-
lek vara under kontroll inom 6-7 dagar 
och brunnen  igentäppt inom 203 dagar. 

Det var långtifrån fallet vårsomma-
ren 2010. Eftersom saneringsbåtarna 
inte räckte till för att fånga upp oljan 
som spyddes ut i havet och oroväckande 
snabbt närmade sig de känsliga kustom-
rådena, användes mängder med giftiga 
kemikalier för att skingra spillet på ytan 
och i vattnet. Flera rapporter visar att 
det marina djurlivet än idag kämpar med 
sjukdomar, defekter och missbildningar. 

I den internationella uppmärksam-
heten, liksom på inhemsk politisk nivå, 
riktades strålkastarljuset efter olyckan 
snabbt mot BP som ägde borrningstill-
ståndet och ansågs vara huvudansvarig 
för katastrofen. Kritiken växte efter 
hand som det uppdagades att bolaget 
mörkade uppgifter om katastrofens orsa-
ker och omfattning. 

Bland Louisianas invånare, där majo-
riteten på ett eller annat sätt är bero-
ende av oljeindustrin, var tongångarna 
annorlunda. Här kom debatten snarare 
att handla om Obama-regeringens sex-
månadersmoratorium, som innebar ett 
tillfälligt stopp för all djuphavsborrning 
i Mexikanska golfen. Än i dag fortsät-
ter det att vara enormt kontroversiellt, 
berättar Michael Bromwich, som var del-
ansvarig för verkställandet av beslutet. 

– Moratoriet skapade en hel del 
ekonomiska problem i regionen, men jag 
anser än i dag att det var en nödvändig 
åtgärd så att delar av regeringen kunde 
få en andningspaus och fundera ut vad 
som gick fel och vad som behövde göras 
för att upprätthålla säkerheten vid lik-
nande operationer till havs, säger han. 

Många fel hade begåtts
Just säkerheten – eller bristen på den 
– kom att hamna i fokus i den rapport 

som regeringen begärde för att utreda 
varför katastrofen inträffade och hur 
framtida olyckor kan undvikas. Donald 
Boesch, professor i marin vetenskap och 
rektor för University of Maryland Cen-
ter for Environmental Science, ingick 
i den nationella oljespillkommission 
som fick till uppgift att leverera 
rapporten. Kommissionens slut-
giltiga resultat offentliggjordes 
i januari 2011 och domen var 
tydlig: katastrofen hade kunnat 
förhindras och säkerheten hade 
brustit på flera allvarliga punk-
ter. 

– Explosionen inträffade på 
grund av en rad misstag och 
dåliga beslut. Det hade funnits tydliga 
signaler om allvarliga problem och högt 
tryck – sådant som kräver akuta åtgär-
der – men det ignorerades, säger Donald 
Boesch.

Samtidigt slog rapporten fast att BP, 

som ägde prospekteringsrättigheterna, 
inte stod ensam ansvarig för olyckan. 
Fel hade begåtts av både Transocean, 
som ägde borrplattformen där katastro-
fen började, samt Halliburton, bolaget 
som hade ansvar för förstärkningen av 
oljekällans väggar. Dessutom hade de 

offentliga myndigheterna brustit 
när det gäller insyn och regle-
ring. 

– Det var ett systemfel som 
delvis bottnade i bristande koor-
dination mellan de olika företa-
gen, säger Donald Boesch. 

Samtidigt påpekar han att det 
länge funnits alltför täta band 
mellan industrin och de myndig-

heter som har till uppgift att kontrollera 
oljeverksamheten till havs. 

Huvudansvaret hamnade dock på 
BP och företaget dömdes så sent som 
i september till nya miljardböter för 
sin roll i oljekatastrofen. Domstolen 

Michael 
Bromwich

t

att ”We care about the small people” 
(Vi bryr oss om de små människorna). 
Svanberg syftar på alla de vanliga med-
borgare som drabbats av oljeutsläppet 
men felsägningen leder till att Svanberg 
blir både hånad och utskrattad. I sann 
amerikansk anda går det kort därefter 
att köpa T-shirts med texten ”Vi bryr oss 
om mindre värda människor” och ”Folk 
säger att stora oljebolag inte bryr sig 
om små människor. Men det gör vi. Vi 
bryr oss om dvärgar.”

15 juli 2010
• Först efter tre månader lyckas man 
täta läckan genom att brunnsöver-
byggnaden som oljan strömmar ut 
ifrån täcks över. Exakt hur mycket 
råolja som hann spruta ut vet man 
inte men det uppskattas till runt 
5 miljoner fat olja – det största 
oljeutsläppet i petroleumindustrins 
historia. Utredningar visar att tekniska 
problem kan ha orsakat olyckan. En 
utblåsningsventil som skulle ha varit 

installerad vid havsbottnen och som 
skulle stänga hålet vid en utblåsning 
av gas fungerade inte. Inte heller var 
larmsystemen helt påslagna.

8 september 2010
• I en intern rapport medger BP att 
olyckan hade kunnat undvikas om 
man hade tagit varningssignaler på 
allvar, bland annat registrerades 
ovanligt högt gastryck strax före 
olyckan. BP hävdar dock att det 

största ansvaret ligger hos deras 
samarbetspartners Transocean och 
Halliburton.

11 januari 2011
• En rapport från Vita huset  
drar slutsatsen att olyckan hade  
kunnat undvikas och att den be-
rodde på en rad misslyckanden och 
misstag av BP och Transocean and 
Halliburton, men också att myndig-
heternas tillsyn har brustit. Rappor-

ten varnar också för den stora risken 
att en liknande olycka kan inträffa 
igen.

14 april 2011
• Demonstrationer hålls under BP:s 
bolagsstämma i London. En män-
niskorättsorganisation läser upp ett 
uttalande från en pappa vars son dog 
på oljeplattformen.
   – Ni spelade tärning med min sons 
liv och ni förlorade.
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Juni 2010.                   Oljearbetare protesterar mot regeringens sexmåndarersmoratorium mot djuphavsborrning.   bild: GreGory bull/AP/tt

Missisippis känsliga våtmarker utanför New Orleans. 
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anklagade BP för ”grov oaktsamhet” 
och beskrev oljebolagets agerande som 
”hänsynslöst”.

Vill hantera problemen ”inhouse”
Så hur ser det ut i dag, fem år efter olje-
spillet? Har industrin och myndigheterna 
lärt sig något av katastrofen?  

Randy Comeaux har sin åsikt klar. 
Han bor i Lafayette, en stad vid Ver-
milion River i södra Lousiana och har 
arbetat för de flesta större oljebolag. 
Efter 35 år i branschen fick han nog och 
bestämde sig för att istället viga sitt liv 
åt att sprida information om oljeindu-
strins mer ljusskygga sida – den som han 
själv var en del av under stora delar av 
sitt arbetsliv. 

– Jag var en så kallad ”troubleshoo-
ter”, säger han om sin egen yrkesroll 
under många år. 

Med det menas att han var den person 

som den operativa chefen på oljeplatt-
formen ringde så snart det blev känt att 
myndigheten MMS (Minerals Manage-
ment Service), som då – lämpligt nog – 
meddelade sitt besök flera dagar i förväg, 
kom till riggen för inspektion. Randys 
uppgift var att åka ut till plattformen och 
se till att brister och eventuella oljespill 

åtgärdades eller ”mörkades” innan myn-
dighetsbesöket. 

– Om myndigheterna upptäcker 
oljespill eller andra fel som äventyrar 
säkerheten är oljeplattformen tvungen 
att stänga ner produktionen, vilket bety-
der stora inkomstbortfall, säger Randy 
Comeaux. 

Hans arbete handlade med andra 
ord om att spara både tid och pengar åt 
oljebolagen – ett jobb som gav betalt 
därefter. Men pengarna var inte en 
tillräcklig motivation för att fortsätta 
när han insåg att företagen, genom 
flera tveksamma och rent av kriminella 
metoder, varken värdesatte människoliv 
eller miljö.  

– Det finns en kultur som alla inom 
branschen lär sig och den går ut på att 
det som händer ute till havs, det stannar 
där, säger Randy Comeaux och förklarar 
att det framförallt är två saker man som 
anställd blir tillsagd att hålla tyst om: 

– Det första du inte får säga är ”det 
brinner”, och det andra är att det har 
skett ett oljespill. Säger du något av detta 
får du sparken.

Anledningen till tabut är att dessa två 
incidenter gör att MMS inte har något 
annat val än att åka ut till plattformen. 

• Mexikanska golfen står för cirka 30 procent av USA:s oljeproduktion. Hälften av denna an-
del kommer från djupt vatten (300 till 1 499 meter), en tredjedel från ultradjupt vatten (1 500 
meter och däröver) och resten från grunt vatten. I Mexikanska golfens djup finns det uppskatt-
ningsvis 45 miljarder fat råolja.
• Mexikanska golfen är ett av mest riskabla ställena på jorden att borra efter olja på. Fälten 
som lämpar sig för oljeutvinning ligger begravda långt ner i bottnen, många gånger under rör-
liga saltlager som ofta drabbas av jordskalv. Fickor av explosiv metangas och metanhydrater 
ökar explosionsrisken.
• Länge innebar de stora omkostnader som var förknippade med offshoreborrningar att man 
undvek djupt vatten. De minskande oljereserverna, stigande oljepriserna och upptäckterna 
av stora offshorefyndigheter satte dock fart på borrningarna. Med de nuvarande sjunkande 
oljepriserna har de aktiva oljplattformarna i Mexikanska golfen återigen börjat minska i antal.

Djuphavsborrning i Mexikanska golfent

27 februari 2012
•  Rättegången mot BP inleds men 
skjuts upp en vecka. Frågan gäller hur 
stora bötesbeloppen och skadestån-
den ska bli. Och vem som ska betala. 

3 mars 2012
• BP sluter en uppgörelse om att 
betala 7,8 miljarder dollar till fiskare 
och andra drabbade. Fler juridiska pro-
cesser väntar, bland annat en process 
med den amerikanska staten, som 

anklagar BP för att ha brutit flera lagar, 
bland annat Clean Water Act, vilket kan 
leda till miljardböter för oljejätten.

24 april 2012
• En tidigare anställd på BP grips av 
polisen, misstänkt för att ha förstört 
sms som bekräftade att BP medvetet 
förminskade oljeutsläppet i officiella 
besked som skickades ut när katastro-
fen pågick. BP ska också ha mörkat 
att ansträngningarna för att stoppa 

läckan höll på att misslyckas. 
Mannen döms senare för 
att ha förstört bevis. Fler 
BP-anställda, eller tidigare 
anställda, väntar på rättegång.

11 oktober 2012
• Slutnotan för BP efter katastrofen 
kan sluta på omkring 40 miljarder dol-
lar (ca 354 miljarder kronor), skriver 
affärstidningen Wall Street Journal. 
21 miljarder gäller ersättning till de 

som drabbats av 
oljeutsläppet.

26 juli 2013
• Den amerikanska 

oljekoncernen Hallibur-
ton erkänner att företaget har förstört 
bevis kopplade till oljekatastrofen i 
Mexikanska golfen 2010. Halliburton 
hade bland annat uppdrag att bygga 
en tätande cementplatta på sjöbotten 
inför borrandet, som enligt BP inte 

fungerade. En intern utredning visar 
att Halliburton förstört datorsimule-
ringar som talade till BP:s fördel. 

20 september 2013
• Halliburton döms att betala 200 
000 dollar i böter för bevisförstö-
ringen. Bolaget meddelas också en 
treårig villkorlig dom. 
14 mars 2014
• BP får börja göra affärer med  
USA igen enligt en överenskommelse 

mörkar oljespill. Randy Comeaux arbetade inom oljeindustrin i 35 år. Idag vittnar han om hur bolagen 
mörkar oljespill och systematiskt bryter mot säkerhetsföreskrifter.  bild: youtube

saneringsbåt. En av Clean Gulf Associates saneringsbåtar vid kajen i Harvey. Varje år rapporteras ungefär 
6 000 oljespill i Mexikanska golfen.  bild: maria holm

maj, 2010. En arbetare skyfflar olja från Fourchon Beach i Port        Fourchon, Louisiana.  bild: Patrick SemanSky/aP/tt
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Därför vill bolaget hantera problemen 
”inhouse”, berättar Randy. 

För att försäkra sig om att känslig 
information inte kommer ut avlyssnar 
bolagen företagstelefonerna som de an-
ställda på riggarna använder. Han vittnar 
även om andra metoder som har använts 
genom åren för att dölja bolagens lag-
överträdelser. 

– När vi var tvungna att lämna in vat-
tenprover från området där riggen låg 
filtrerade vi det först genom kaffefilter 
för att få bort rester av olja och andra 
ämnen. Det skedde systematiskt varje år.

”Vad gör kemikalierna med oss?”
Under sin tid i oljebranschen hamnade 
Randy Comeaux i ett antal situationer 
där han insåg att människors liv stod 
på spel för att allvarliga fel inte rappor-
terades. Samtidigt blev han med tiden 
mer och mer oroad över de mängder 
kemikalier som östes ut i vattnet för att 

dölja oljespill och som långt överskred 
de gränsvärden som var uppsatta för 
verksamheten.

– Vi häller i mycket mer kemikalier 
än vad regeringen och 
forskare är medvetna 
om. Vad gör det med 
oss? Under vår livstid 
kommer vi att ångra 
oljeindustrin i Mexi-
kanska golfen, säger 
Randy Comeaux.

Under åren efter 
BP-katastrofen har 
myndigheterna arbe-
tat med att förbättra 
säkerhetsrutiner och 
kontrollfunktioner för djuphavsborrning. 
Samtidigt lever en tradition vidare där 
de anställda på oljeplattformarna till stor 
del lär sig jobbet – inklusive de dåliga va-
norna – på plats, utan relevant utbildning 
för arbetsuppgifterna. 

– När jag ifrågasatte varför en anställd 
gjorde på ett visst sätt hänvisade de 
ofta till vad andra lärt dem, och att den 
personen har gjort på samma sätt i över 

30 års tid. Men bara för 
att du har gjort något i 
30 år utan att det skett 
olyckor betyder det 
inte att du har arbetat 
säkert, säger Randy 
Comeaux. 

BP-katastrofen är 
det klassiska exemplet, 
menar han. Randy 
är övertygad om att 
samtliga som arbetade 
på oljeplattformen 

var medvetna om att något inte stod rätt 
till, men att man ändå valde att driva 
produktionen vidare. Pengar gick – som 
så många gånger tidigare – före säkerhet 
och miljö. 

– Säkerhetsstatistiken för Deep 

Water Horizon var perfekt bara dagar 
innan riggen sjönk. Det innebär att det 
förekom en hel del lögner i rapporterna, 
säger han och menar att samtliga som 
arbetade på riggen därmed indirekt var 
ansvariga för sina elva kollegors död.

Han anser att det måste till en stor 
förändring inom branschen – något som 
bara kan ske genom hårdare regler och 
skärpt tillsyn från myndigheternas sida. 
Hittills har de nya restriktionerna efter 
BP-katastrofen kritiserats för att inte ha 
implementerats i tillräckligt hög grad. 

Och för bara ett par veckor sedan 
spreds nyheten om hur en oljerigg i 
Mexikanska golfen återigen stod i full 
brand. 300 personer evakuerades och 
många hoppade för sina liv. Fyra perso-
ner uppges ha dödats i lågorna. 

– Så länge de kriminella aktiviteterna 
ute till havs tillåts fortgå kommer fler 
olyckor att ske, säger Randy Comeaux.

Maria Holm

Det första du 
inte får säga är 

”det brinner”, det 
andra är att 

det har skett ett 
oljespill. 

med USA:s miljömyndighet EPA,  
skriver Wall Street Journal. BP 
har sedan katastrofen 2010 varit 
bannlysta från kontrakt med USA:s 
regering.

4 september 2014
• En domstol i USA fastställer att 
oljekatastrofen förorsakades av att 
den brittiska oljejätten BP agerat 
med ”grov vårdslöshet”. Domslutet 
kan medföra att kostnaderna för 

skadestånd blir avsevärt högre. Efter 
domslutet sjunker BP:s aktie med 6 
procent.

8 september 2014
• Den brittiska regeringen ger sitt 
stöd till BP:s försök att begränsa 
skadeståndskraven efter oljeka-
tastrofen. Enligt regeringen kan 
BP tvingas betala skadestånd till 
personer som inte drabbades av 
katastrofen. 

28 oktober 2014
• Olja täcker havsbottnen i Mexikan-
ska Golfen på ett område lika stort 
som Gotland, enligt en ny rapport. 
Forskare försöker förstå vart all olja 
som läckte ut har tagit vägen, samt 
vilka effekter läckaget har på ekosys-
temen.

6 april 2015
• Fem år efter katastrofen påverkas 
fortfarande Mexikanska golfen av 

oljeutsläppet. Enligt en ny rapport 
från National Wildlife Federation 
(NWF) lider fortfarande minst ett 20-
tal djurarter – däribland flasknos-
delfiner – av oljan. ”Det är tydligt 
att robust, vetenskaplig övervakning 
av golftens ekosystem och dess 
populationer av organismer måste 
fortsätta – och att restaureringen 
av försämrade ekosystem borde på-
börjas så snart som möjligt”, skriver 
forskarna.
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Djur påverkas 
fortfarande.

Maj, 2010. En arbetare skyfflar olja från Fourchon Beach i Port        Fourchon, Louisiana.  bild: PaTriCk SemanSky/aP/TT
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film Fanny och Alexander,  
En kärlekshistoria eller 
Fucking Åmål? 
   Vilken är den bästa 
svenska spelfilmen genom 
tiderna? Nu är det dags att 
skicka in era nomineringar!

För ett tag sedan korade ETC:s 
läsare bästa svenska tv-serien 
genom tiderna. Vinnaren blev 
Jonas Gardells serie Torka ald-
rig tårar utan handskar.

Nu är det dags 
att undersöka hur 
läsarsympatierna 
ser ut vad gäller 
svensk spelfilm.

Omröstningen 
har inte börjat än, 
här listar vi bara några 
möjliga kandidater. 

EN kärlEkshistoriA
• Roy Anderssons debutfilm 
om ungdomskärlek blev succé 
och gav honom VIP-kort in den 
svenska filmelitens finrum. 

Miss kicki 
• Mänsklighet, utsatthet och 
moderskap. Pernilla August är 
ett geni. Regi: Håkon Liu. 

ZoZo
• Gripande om krig, flykt och 
integration ur ett barns per-
spektiv. Regi: Josef Fares

 
PENsioNAt oskAr
• Omöjligt att inte bli berörd 
och vilja förändra sitt liv när en 
ser denna pärla till film. Manus: 
Jonas Gardell, regi: Susanne 
Bier.

roNjA röVArdottEr
• Tage Danielssons tolkning 

av Astrid Lindgrens pärla 
handlar om hela livet.

kVArtErEt korPEN
• Bo Widerbergs film  

om klass och drömmar 
med Thommy Berggren 

i huvudrollen är en älskad 
klassiker.

BrödErNA 
MoZArt
• Suzanne Ostens 
film vann en 
guldbagge, men är 
kanske mest känd 
som filmen Olof 
Palme såg innan 
han mördades. 

FuckiNg ÅMÅl
• En fortfarande helt unik film 
om ung, lesbisk kärlek med värl-
dens lyckligaste slut. Av Lukas 
Moodysson.

ätA soVA dö 
• Gabriela Pichlers långfilms-
debut om livet runt arbetet i en 
svensk småstad med fantastiska 
amatören Nermina Lukac i 
huvudrollen.

FlickAN 
• En strålande vacker film 
om barndom, ensam-
het och vuxnas ofta 
absurda beteende. 
Karin Arrhenius 
skrev manus och 
för regin står 
Fredrik Edfeldt. 

FANNy och 
AlExANdEr

• Svårt att 
välja ut en 

Bergman, 
men vi plockar 
den kanske mest 
välkända, som 
nominerades till 

sex Oscar och tog 
hem fyra. 

Vilken är bästa sVenska 
filmen genom tiderna?
Snart börjar omröStningen – Skicka in dina egna bidrag!
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skriv till oss på Facebook eller mejla till adressen nominera@etc.se och föreslå din topp-tre-lista! de filmer som får flest röster hamnar sedan i en omröstning som läggs ut på sajten.

En kärlekshistoria.

Fucking Åmål.Miss Kicki.

Zozo.

Flickan.

Fanny och Alexander.

Äta Sova Dö.

Pensionat Oskar.

Ronja Rövardotter.
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Kvarteret Korpen.

Bröderna Mozart.



Det är infamt roligt. DAGENS NYHETER

Det är en rakt igenom briljant parodi på den
vita kränkta mannen. POPMANI

Det är både bitskt, roligt och rörande. NUMMER

Lo Kauppi gestaltar med Papphammarsk
perfektion... KULTURNYTT, SVERIGES RADIO

När det blir omöjligt att ta debatten får man
skratta istället... EXPRESSEN

Vita, kränkta män är något så ovanligt som
politisk teater on demand... FEMINISTISKT PERSPEKTIV

Stora Scen 24 april 19:00
I samarbete med Teater Brunnsgatan Fyra, Radioteatern/Sveriges Radio och Dramaten

Succén 

tillbaka
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(SPOILER ALERT! Inga medmännis-
kors kulturupplevelser förstörs vid 
läsningen av det här inlägget.)

Det här inlägget delade en vän 
inför säsongsstarten av Game of 
Thrones:

”Varning alla GoT-tittare. Om ni 
spoilar så spöar jag er! Inga spoilers. 
Inga kryptiska meddelanden. Jag är 
inte dum i huvudet och hur kryptiska 
ni än är så fattar jag. Den som avslöjar 
något ryker från min vänlista med 
en gång, efter välförtjänt utskällning 
såklart.”

Och nEj, dEn här krönikan handlar 
inte om GoT, så sluta inte läsa. För 
egen del skiter jag nämligen fullkom-
ligt i Game of Thrones, men kan vi 
prata om det här med spoliers? För 
seriöst: VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ 
ER som inte kan hålla käften om vad 
ni har sett så vi andra hinner uppleva 
det innan ni tvångmässigt avslöjar det 
mest spektakulära?

SOcIALA mEdIER hAR verkligen gjort 
det svårt att hålla sig undan avslöjan-
den. När det gäller böcker och film 
finns det fortfarande en viss respekt 
för att verket upplevs bäst någon 
annanstans än på Facebook, men 
när det gäller tv verkar det vara fritt 
fram. I bästa fall skriver folk bara 
”House of Cards S02E13!!!” (avsnitt 
13 i andra säsongen) och det kan man 
ju leva med. Det var en spännande 
säsongsfinal, helt enkelt. Men folk 
har ju oskicket att skriva ”RIP Frank 
Underwood” (OBS! Uppdiktad spoi-
ler!) och ”21 minuter in börjar resan 
mot vår stad!” (det är två På spåret-
säsonger sedan, men jag glömmer 
aldrig, Härnösands turistbyrå). 

En SådAn föRSTöRd upplevelse var 
Harry Potter-seriens upplösning. Jag 
fastnade efter ett par år och läste 
ikapp de redan utgivna plus läste 
de nya på engelska av ren iver. 
Tyvärr förstördes upplös-
ningen av en viss svensk 
skribent (jag vill inte 
säga vem för 
jag har så 
svårt att 

erkänna att jag någonsin klickat mig 
in på Alex Schulmans blogg) när han 
helt frankt skrev hur det hela slutade 
– vad som hände, vilka som gifte sig 
och vilka som dog.

När jag sedan läste boken så hop-
pades jag att Schulmans inlägg skulle 
visa sig vara en avancerad blåsning – 
att helt andra skulle dö/gifta sig med 
varandra. Men icke. Flera års läsnjut-
ning förstörd på grund av en osnuten 
bloggares behov av att provocera.

LängE fundERAdE jag på hur jag skulle 
hämnas på Schulman. Det skulle inte 
vara något futtigt, typ en örfil (jag har 
haft möjligheten), och inte heller något 
”Jag ska mörda hela världen, 
lilla mamma”-Falling 
downigt, utan något 
elegant som gärna 
fick ta lång tid 
att pla-
nera och 
genom-
föra. 

Mitt bästa scenario var hur jag utbilda-
de mig till låssmed, dyrkade upp hans 
dörr när han och hans fru var på semes-
ter och sedan lugnt och metodiskt skar 
bort de sista tio sidorna ur samtliga 
böcker i den schulmanska bokhyl-
lan – allt till tonerna av Harry 
Potter-soundtracket. Han skulle 
inte märka det direkt, utan en bit i 
taget tills han stod där och öppnade 
bok efter bok och insåg att det 
var lika illa i dem alla.

Orimligt? Det är möjligt. 
Sa jag att jag inte gillar 
spoilers?

För att råda bot på 
min förtvivlan skrev jag 

en gång till DN:s 
etikettsex-

pert Mag-
dalena 

Ribbing och frågade hur jag 
skulle hantera detta oskick. 
Hon svarade krasst att jag inte 
skulle logga in på sociala medier 
förrän jag hade sett avsnittet 

jag så hett längtade efter. ”Den 
tilltagande barnsligheten att ropa 
ut allt, allt, allt på sina konton i 

sociala medier är knappast något 
du kan hindra. Tyvärr.”

Så I vänTAn På att Facebook inför 
ett filter som döljer allt som 

handlar om det avsnittet 
tills man klickar i ”ja, 
jag har sett Game of 
Thrones S05E01” får 
vi väl sluta en överens-

kommelse om att låta bli 
spoilers. Och att plocka 

bort glädjedö-
darna från våra 

vänlistor. 
Efter en 
välförtjänt 
utskällning.

Är ni 
med mig? 

Signe 
Lidén

Kan vi prata om det här med 

spoilers?

BäST juST nu
• Kristina från Duvemåla. Eftersom jag var för anti-musi-

kal när den sattes upp senast uppskattar jag chansen 
att se den nu när syndaren sent har vaknat. Och 

helvete, vad det var värt att vänta på. Spelas just 
nu i Göteborg, från september i Stockholm.

SämST juST nu
• Att den fantastiska argentinska 
filmen Wild tales inte visas i fler 
städer. Roligt, smart och rörande 

om hämndbegär och vad det gör 
med oss människor. Se den 

om du får chansen! 

NÖJESKRÖNIKA Mitt bästa scenario var 
hur jag utbildade mig 
till låssmed, dyrkade 

upp hans dörr och 
sedan metodiskt skar 
bort de sista tio sidor-
na ur samtliga böcker.

Schulman & Potter.
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Voldemort.
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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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1 3 4 6 5

2

7 5 1

2 7 5 9

8 7 3 1

6 4 5 8

8 4 6

7

1 6 8 9 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

8 9

5 9 3

3 4 8 1

4 2 8

7 5 1 6 4 3

2 4 5

5 2 1 3

4 7 3

3 5

Puzzle 2 (Very hard, difficulty rating 0.87)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Apr 16 13:57:02 2015 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

813794625
695321478
472658139
321487596
587269314
964513782
738945261
249176853
156832947

Puzzle 2 (Very hard, difficulty rating 0.87)

837621954
415978632
926345871
364259718
759186243
281734596
592813467
148567329
673492185

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Apr 16 13:57:02 2015 GMT. Enjoy!

Lösning Supersvår

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

149-0
Så slutade tidernas mest målrika fotbollsmatch  

(i tävlingssammanhang). Matchen mellan AS Adema 
149–0 SO l’Emyrne på Madagaskar blev så målrik eftersom 

bortalaget skickade bak bollarna och gjorde matchens 
alla mål i egen kasse som en protest mot domslut i den 

föregående matchen.

0,1
Så få vapen finns det 
per 100 invånare i Tuni-
sien som har haft väldigt 
hårda kontroller mot 
vapen under Ben Alis 
regim. I USA är motsva-
rande siffra 90 vapen 
per 100 invånare.
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”Skogen ger mig 
tid att tänka”
n Markus Torgeby var 23 år när 
han flyttade ut i den jämtländ-
ska skogen. Nu har han skrivit 
självbiografin Löparens hjärta 
som beskriver varför det är 
så bra att bo i naturen. ”Det 
svåraste är att inte fly sina egna tankar.”

Jonas Polling 
Vinkeln vit priviligierad svensk i tjugofemårsåldern som ska 
hitta sig själv, kvinna som man, känns rätt uttjatad.

Anita Elisabeth Näsberg Marouf 
Skogen och havet och tystnaden stimulerar mig till ”tänk”.

Anne Monikander 
Och vad levde han av? Man kan ju inte bara slå sig ner på nå-
gon annans mark och börja snara ripor för att ha nåt att käka, 
eller?

”Minijobb en inbjudan till svartarbete”
n Tysklands arbetslöshet är 
rekordlåg, och jobbmiraklets 
motor, som Moderaternas 
ekonomisk-politiska ta-
lesperson Ulf Kristersson 
nyligen talat sig varm för, kallas 
minijobb. Men i Tyskland har 
jobben blivit ett sätt att dumpa 
löner och försämra villkoren för de anställda. I Berlin är var fjärde 
minijobbare beroende av socialbidrag.

Susanne Eriksson 
Moderaterna - de moderna samhällets feodalherrar

Henrik Tengby 
Minijobb innebär att företag skattesubventioneras. Och 
varför?

Camilla Martinsson 
De bryr sig inte om vanligt folk, det ligger inte i deras intresse 
att invånarna ska kunna försörja sig på en inkomst så länge de 
får sina pengar skiter de i andra ...

Ellinor Falk 
Trodde det skulle löna sig att jobba? Inte om man inte kan leva 
på lönen.

Magnus Jägerström 
Nä det får väl ändå vara nån måtta på sånt här skräp. Folk som 
jobbar ska väl ha rimligt betalt. Sjuka ideer ...

Kommentarer 
från facebooK

Gör som ÖVER 50 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa
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 SVT2
07.55 Fais pas ci,  
 fais pas ça
08.47 Kortfilmsklubben  
 - franska
08.55 Sverige idag  
 på meänkieli
09.00 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Gudstjänst
17.05 Det goda livet
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta:  
 Olösta mord
19.00 Partiledaren
19.30 Kärlek och svek
20.00 Vetenskapens  
 värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fotbollskväll
22.45 True blood
23.35 Livet som diktator  
 - Stalin, Amin  
 och Kadaffi
00.25 Det goda livet
00.40 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Nyhetstecken
01.15 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Sverige idag
02.35 Sportnytt
02.50 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Agenda
03.50 24 Vision
04.00 Rapport
04.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
04.25 24 Vision
05.00 Rapport  

 KANAL 5
06.00 America’s funniest  
 home videos
06.25 Desperate housewives
07.15 Frisörakuten
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 Real housewives  
 of New Jersey
15.00 The little couple
15.30 The little couple
16.05 Private practice
17.05 Grey’s anatomy
18.00 Vänner
18.30 Vänner
19.00 The Big bang theory
19.30 The Big bang theory
20.00 Sofias änglar

21.00 CSI
21.55 Stalker
22.55 The Big bang theory
23.20 The Big bang theory
23.50 Criminal minds
00.45 CSI
01.45 Perception
02.40 Murdoch mysteries
03.30 House swap
04.20 Ugly Betty
05.10 Ellen DeGeneres show 

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Ett sånt liv!
11.25 Landet runt
12.10 Historiska 
 personligheter
12.30 Stjärnor hos Babben
13.30 Smartare än en 
 femteklassare
14.30 Matiné: Dans på rosor
16.25 Gomorron Sverige  
 sammandrag
16.45 Smak av England
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Regionala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Jordskott

22.00 Dox: 1971
Edward Snowden var inte först. I 
mars 1971 bröt sig åtta helt vanliga 
amerikaner in på ett av FBI:s kontor. 
De stal mängder av dokument som 
bevisade systematisk övervakning 
av medborgare. Trots en omfattade 
utredning lyckades FBI aldrig hitta 
inbrottstjuvarna. Nu berättar de sin 
historia för första gången.

23.20 Rapport
23.25 Arne Dahl: 
 Himmelsöga
00.25 Fortitude
01.15 Mästarnas mästare

 TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.20 Coronation street
13.50 Mannen som talar  
 med hundar
14.50 Mitt kök
15.25 Halv åtta hos mig
15.55 George Clarke  
 fixar ditt hem
16.55 Äntligen hemma
17.55 Vardagspuls
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Ernst i Toscana

Ernst lagar en paj som är fylld av 
solmogen stenfrukt till sin närmsta 
granne. Han beger sig också till 
byn Montelupo Fiorentino där han 
får lära sig allt om traditionell tos-
kansk keramikkonst. Till sitt utekök 
bygger han en redskapsförvaring av 
lerkrukor.

21.00 Björn Skifs 2014  
 – sommarturné
22.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Hawaii five - 0

Gruppen försöker lokalisera en 
buss full med skolbarn som tagits 
som gisslan. Kidnapparna kräver 
narkotika värt miljontals dollar i 
lösensumma. Deras krav stämmer 
exakt överens med ett kokainbe-
slag som gruppen gjort nyligen och 
frågan är vad förövarna egentligen 
är ute efter.

23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 The killing
01.55 Kommissarien och  
 havet: Och döden 
 kom på eftermiddagen

TV & RADIO Måndag 20 april
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 TV3
06.00 Project runway all stars
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 Beverly Hills
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 Project runway 
 all stars
16.00 The real housewives 
 of Beverly Hills
17.00 Sjukhuset
17.30 Sjukhuset
18.00 Lyxfällan
19.00 SOS Sommar
19.30 SOS Sommar
20.00 Parneviks
21.00 Project runway 
 all stars

Känslorna väller fram när Nina Gar-
cia kommer tillbaka för att bedöma 
tävlingen. Deltagarna designar färg-
glada festklänningar med inspira-
tion från sina privata relationer.

22.00 Min hemlighet
22.30 Marry me
23.00 How I met your mother
23.30 How I met your mother
00.00 Sex and the city
00.35 Sex and the city
01.10 Paradise hotel  
 Danmark
01.55 Bones
02.45 Min hemlighet
03.10 The mentalist
03.55 Date & the city

Amy byter roll och låter sin kompis 
ordna en blindträff åt henne. Julia 
tar hjälp av en ”relationsexpert” för 
att bli av med sina dåliga dejting-
vanor.
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Smak av England. Ernst i Toscana.Nina Garcia. Vänner.True Blood.

Dox.

CSI.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Island runt
10.05 Bantning - en  
 jätteindustri
11.00 Sex, religion och kärlek
12.00 Trädgårdsdrömmar  
 med Monty Don
13.00 Sydamerikas okända  
 kungadömen
14.00 Kensingtonstenens  
 gåta
15.00 Anthony Bourdain  
 på okända platser
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok, en författare
19.20 Ruinerna under  
 havsytan
20.10 Vintagelyx i LA
20.35 Kända fotografer
21.00 McCullin

22.00 Adopterad, placerad  
 och lyckad

Engelskan Lorriane Pascale, 30 år, 
är nu en framgångsrik TV-kock och 
bästsäljande författare. Som barn 
blev hon adopterad och placerades 
i olika fosterhem. Vi följer henne 
när hon tar kontakt med personer-
na som tagit hand om henne.

23.00 Kända byggnader  
 berättar
23.25 En bok, en författare

 RADIO  

P1 
07.30 Ekonyheter 07.32 Ekonomieko 
07.36 Nyheter från Vetenskapsradion 
07.39 P1-morgon 07.46 Kulturnytt 
07.55 Land- och sjöväder 07.59 
P1-morgon 08.00 Morgoneko 08.15 
P1-morgon 08.30 Ekonyheter 08.32 
Ekonomieko 08.36 Nyheter från 
Vetenskapsradion 08.41 P1-morgon 
08.54 Kulturnytt 08.59 P1-morgon 
09.00 Morgoneko 09.14 P1-morgon 
09.30 Ring P1! 10.00 Ekonyheter 
10.03 Kaliber10.35 Släktband 11.00 
Ekonyheter 11.03 Tendens 11.35 Ra-
dioföljetongen 12.00 Tolvslaget 12.00 
Dagens dikt 12.05 Ekonyheter 12.07 
Meddelandetid 12.10 Vetandets värld 
12.30 Luncheko 12.55 Land- och 
sjöväder 13.00 Ekonyheter 13.05 
Kulturradion special 13.20 OBS 
13.35 Vetenskapsradion forum 14.00 
Ekonyheter 14.03 Kulturreportaget 
14.50 Kulturnytt 15.00 Ekonyheter 
15.03 Radiosporten 15.04  Epstein 
och Nordegren 15.45 Dagens Eko 
15.55 Sjöväder 16.00 Ekonyheter 
16.03 Studio ett 17.45 Dagens Eko 
18.09 Kulturnytt 18.15 Barnens kultur 
19.00 Ekonyheter 19.03 Medierna 
19.35 Radioföljetongen 20.03 Ten-
dens 20.35 Ring P1! 20.45 OBS 
21.00 Ekonyheter 21.03 Radiokor-
respondenterna 21.35 Kulturnytt 
21.45 Tankar för dagen 21.50 Land- 
och sjöväder 22.00 Ekonyheter 22.10 
Radiosporten 22.12 Studio ett 22.55 
Dagens dikt 23.00 Ekonyheter 23.07 
Studio ett 23.50 Kulturnytt 
P2 
06.50 Klassisk morgon 07.30 Klas-
sisk morgon 08.00 Ekonyheter 08.02 
Klassisk morgon 08.54 Kulturnytt 
09.00 Ekonyheter 09.02 Klassisk 
morgon 10.00 Ekonyheter 10.03 
Klassisk förmiddag 12.44 Mozart-
almanackan 13.00 SR på persiska 
13.30 SR på romani 14.00 SR på 
kurdiska Kurd 14.30 SR på arabiska 
15.00 SR på engelska 15.30 Nyheter 
15.35 Rádio Sápmi 16.00 Sisu-uuti-
set 16.10 Studio Sisu 16.50 Roketti 
17.00 P2 på hemväg 18.07 Kulturnytt 
18.15 P2 på hemväg 19.00 Ekonyhe-
ter 19.03 P2 Live 22.00 Musik mot 
midnatt 
P3 
07.30 P3 Nyheter 07.32 Morgonpas-
set i P3 08.00 P3 Nyheter 08.04 
Morgonpasset i P3 08.30 P3 Nyheter 
08.32 Morgonpasset i P3 09.00 P3 
Nyheter 09.03 Morgonpasset i P3 
10.00 P3 Nyheter 10.02 P3 med Fa-
rah Erichsén 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Knyckare i P3 12.00 P3 Nyheter 
12.03 P3 med Farah Erichsén 13.00 
P3 Nyheter 13.01 P3 Nyheter 14.01 
PP3 med Linnea Wikblad 15.00 
P3 Nyheter 15.02 PP3 med Linnea 
Wikblad 16.00 P3 Nyheter 16.06 
Tankesmedjan 17.00 P3 Nyheter 
17.06 Christer och Morgan 17.59 
Radiosporten 18.00 P3 Nyheter 
18.03 Poddfolket vikarierar 18.30 
Musikguiden i P3 19.00 Ekonyheter 
19.03 Musikguiden i P3 20.00 Eko-
nyheter 20.03 Radiosporten 20.06 
Musikguiden i P3 20.30 Musikgui-
den i P3 21.00 Ekonyheter 21.03 
Musikguiden i P3 21.30 Musikguiden 
i P3 22.00 Ekonyheter 22.03 Musik-
guiden i P3 23.00 Ekonyheter 23.07 
Ligga med P3

 TV6
06.00 Just shoot me
06.25 Stargate SG-1
07.10 Community
07.35 Growing up Fisher
08.00 Våra värsta år
08.30 Våra värsta år
09.00 Spin city
09.30 Just shoot me
10.00 My name is Earl
10.30 Simpsons
11.00 Simpsons
11.30 Stargate SG-1
12.30 Continuum
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 Simpsons
15.30 Family guy
16.00 Family guy
16.30 Scrubs
17.00 Scrubs
17.30 Anger management
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
19.00 Family guy
19.30 Family guy
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 2 1/2 män
21.30 112 Aina
22.00 Nemas problemas  
 med Erik och Mackan
23.00 American dad
23.30 Scrubs
00.00 Scrubs
00.30 How I met your mother
01.00 How I met your mother
01.30 My name is Earl
02.00 Anger management
02.20 Seinfeld
02.45 Seinfeld
03.10 2 1/2 män
03.30 American dad

 TV4 FAKTA
06.00  Pretty bad girls
06.30  Pretty bad girls
07.00  Livräddarna på  
 Bondi Beach
07.30  Livräddarna på  
 Bondi Beach
08.00  Överleva
09.00  SOS
10.00  Det kungliga lasarettet
11.00  Hospitalet
11.30  Hospitalet
14.00  Livräddarna på  
 Bondi Beach
14.35  Livräddarna på  
 Bondi Beach
15.05  Besatt
16.00  Överleva
17.00  Brottsplats USA
17.30  Brottsplats USA

18.00  Kartläggning  
 av ett mord
19.00  Kvinnor som mördar
20.00  Wild justice  
 - djurens beskyddare
21.00  Räddare i djurnöden
21.30  Räddare i djurnöden
22.00  Poliskvinnorna
23.00  48 avgörande timmar
00.00  Kvinnor som mördar
01.00  I FBI:s arkiv
02.00  Brottsplats USA
02.30  Brottsplats USA
03.00  De omisstänkta
04.00  Kartläggning  
 av ett mord  

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Mäktiga fartyg
07.20 Mythbusters
08.15 Så funkar det!  
 - drömbilar
08.40 Så funkar det!  
 - drömbilar 
09.05 Fat N’ Furious: 
 Rollin thunder
10.00 Femmans växel
10.30 Femmans växel
11.00 Mythbusters
12.00 Alaska: The  
 last frontiers
13.00 Edge of Alaska
14.00 Mäktiga fartyg
15.00 Running wild  
 with Bear Grylls
16.00 Alaska: The  
 last frontiers
17.00 Så funkar det!  
 - drömbilar
17.30 Så funkar det!  
 - drömbilar  
18.00 Outback truckers
19.00 Fat N’ Furious:  
 Rollin Thunder
20.00 Så funkar det! 
 - drömbilar
20.30 Så funkar det! 
 - drömbilar 
21.00 Wheeler dealers
22.00 Cars that rock with  
 Brian Johnson
23.00 Bear Grylls: 
 Breaking point
00.00 Airplane Repo
01.00 Wheeler dealers
01.30 Wheeler dealers
02.00 Outback truckers
03.00 Naked and afraid
03.55 American chopper:  
 Senior vs junior
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Jordskott
SVT1 kl 21.00

n Att den hyllade svenska 
thrillerserien Jordskott 
kommer att visas i 
Storbritannien och stora 
delar av Norden är redan 
klart, och seriens skapare 
Henrik Björn har i inter-
vjuer öppnat för att göra en 
andra säsong. I kväll sänds 
sista avsnittet av första 
säsongen, och det lär bli 
en final med öppet slut: 
Eva gör en missberäkning 
som ställer barnens liv och 
kanske hela Silverhöjds 
framtid på spel.

DAGENS
TV-TIPS

McCullin. Wheeler dealers.48 avgörande timmar.

American dad.

Lorriane Pascale.

Kartläggning av ett mord.



VINNARE
JURYNS SPECIALPRIS 

SUNDANCE FILM FESTIVAL

VINNARE
BÄSTA FILM
SAN FRANCISCO FILM FESTIVAL

”ALL POTENTIAL ATT

BLI KULT FORKLARAD”
POPMANI

”KARA VITA 

MANNISKA, HAR 

AR EN FILM SOM 

DU BORDE SE”
ETC

   

”SNYGG, ENORMT 

VALSPELAD OCH 

UNDERHALLANDE 

RAKT IGENOM”
MOVIEZINE

”SMART OCH 

UNDERHALLANDE”
HELENA LINDBLAD, DN

EN FILM AV JUSTIN SIMIEN

På bio och SF-Anytime från 27 februari
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