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”Öppna 
gränser är 
en idé som 
avfärdas 
som utopisk 

– men den 
skulle syre-

sätta svensk 
debatt.” 
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smiter undan 
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Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper.  
Andreas Gustavsson (måndag), Roya Hakimnia och Lina Hjorth (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

Kan öppna gränser 
ge oss en politik som

räddar liv och välfärd?
N

är den bortröstade och vilsna alliansen planerar sin 
egen uppståndelse, har vi en ny migrationspolitik att 
vänta. Konturerna börjar skönjas. Skuldbeläggande 
av människor. Jaha, du har inte skaffat dig ett jobb 
trots att du har varit snart tre år i Sverige? Skynda, 

skynda – annars riskerar du returbiljett. Villkorande av trygghet. 
Villkorande av återförening med saknade familjer. Givetvis språk-
krav, denna folkpartistiska favorit sedan 00-talets begynnelse. 

Nu är det bara Centerpartiet som håller emot. Plötsligt händer 
det: Annie Lööf har blivit förnuftets röst. Den enda av borgerlig-
hetens partiledare som inte snuddar vid Sverigedemokraternas 
negativa perspektiv, att människor som söker sig till Sverige hotar 
samhällsekonomin – genom att vilja utnyttja vår välfärd – och sak-
nar egen drivkraft till såväl sysselsättning som integration. 

Självfallet handlar borgerlighetenS Sprint mot mest kontrol-
lerande migrationspolitik om annat än att dess företrädare tror sig 
ha hittat ett optimalt verktyg att behålla ”generös” mottag-
ning och samtidigt bryta utanförskap. 

Nu pågår en dragkamp med Sverigedemokraterna om 
väljare. 29 procent av dem som röstade SD i höstas hade 
röstat på Moderaterna år 2010. Anna Kinberg Batra 
saknar dem. Speciellt eftersom hon internt möter ett 
växande motstånd, som hellre skulle se en anpassning 
till det ”parlamentariska läget” – sluta frysa ut SD – än en 
Decemberöverenskommelse. 

Konsekvensen känner vi igen från andra euro-
peiska länder. Rasistisk högerpopulism bekräftas. 
Inte i allt. Men i föreställningen att migranten 
urholkar samhället, att hen tar mer än hen ger. 

Hur mycket invandring tål Sverige? 
Frågan är en anklagelse, och denna 

anklagelse blir röksignalen som svävar över 
borgerlighetens utspel efter valet, en diskret 
viskning till alla främlingsrädda och/eller öppet 
rasistiska väljare: Vi ser er, vi anpassar oss.

jag Satt förra veckan i Studio Ett och diskute-
rade alliansens migrationspolitiska glidning med 
Alice Teodorescu, chef för ledarredaktionen på 
Göteborgs-Posten. Hon sa:

”Vi står för en väldigt stor utmaning och den 
samhällskonstruktion som vi har i Sverige är oför-
enlig med en globaliserad värld med många män-
niskor som är på flykt. Vi står inför ett vägval och 
det tycker jag det är viktigt att man är ärlig med. 
Vill man fortsätta med en generös migration, då 
måste man vara beredd att förändra den modell 
som vi har.”

Hur ofta hamnar vi inte just där? Som att 
migrationspolitik vore två kranar politiken 
reglerar tills temperaturen motsvarar majo-

ritetens önskemål. En för antal som släpps in. En för hur de ska bli 
produktiva medborgare. Om många kommer, ja, då måste piska 
komplettera morot. 

Det är en debatt som betydligt fler än SD medverkat till att pola-
risera. Idag saknar den nästan helt nyanser – och definitivt visioner. 

vad händer om ett land öppnar sina gränser? Alltså att männis-
kor kan röra sig fritt. Det är befriande att läsa Philippe Legrain i 
New York Times (6/5). Han var 2011–2014 ekonomisk rådgivare till 
EU-kommissionen och argumenterar konkret mot skrämselpropa-
gandan. 

Som att 100 miljoner människor från EU:s senaste, fattigare 
medlemsländer inte vallfärdat till rikare medlemsländer. Som att 
Rumänien inte tömts på rumäner som vallfärdat till Sverige, trots 
att vi här har åtta gånger höger medelinkomst. 96 miljoner har valt 
att inte migrera det senaste decenniet. Bara fyra procent har valt att 
migrera. Skulle fyra procent vara systemhotande? 

Legrain ger exempel på ett svängdörrsfenomen, att den dörr 
som hålls öppen ger människor möjlighet att också återvända. 

USA kontrollerade knappt gränsen mot Mexiko förrän 1950-
talet. Många mexikaner reste in i grannlandet för att arbeta, 
men sedan återvände de hem. Ingen behövde leva som 
papperslös. Legrain berättar om Spanien som inte införde 
kontroll av migranter från Nordafrika förrän på 1990-talet. 

Skadade det Spanien? Nej.

det är en idé som avfärdas som utopisk. Men den 
skulle syresätta debatten. Och kanske rädda väl-
färden som vi känner den. 

Legrain listar statistik: EU tappar utan mig-
ration arbetsför befolkning, från 336 miljoner 
2010 till 300 miljoner 2030. Samtidigt ökar 
befolkningen över 65 år, från 87 miljoner till 
123 miljoner. 

EU behöver migration. Det är ekono-
miskt nödvändigt. Som en bonus slipper 
tusentals och åter tusentals drunkna längs 
de murar som varken är mer eller mindre än 

fysiska representationer av unionens ologiska 
självskadebeteende.

Dagens ETC tog härom månaden fram en 
särskild bilaga om invandring, om att människors 

rörelse mellan länder är något att välkomna sna-
rare än att motarbeta. Ett försök att lösgöra debatten. 

(Du kan ladda ner bilagan på www.etc.se.)
Tänk tanken. 

Öppna gränser. Inte stängda. 
Tänk om den visionen var levande hos sju svenska 

partier som inte har rasism som ledstjärna för sin migra-
tionspolitik. 

Vart skulle det leda oss?
AndreAs GustAvsson

Nu är det dags att 
åka till Sundsvall
n Ja, det är till att börja med 
dags att damma av debatten 
om ägarkoncentration efter att 
Schibsted och Mittmedia bildar 
gemensam koncern. Här pratar 
vi om 19 morgontidningar, 
inklusive Svenska Dagbladet. 
En krisande bransch talar om 
konsolidering och synergier. 
Läsare märker snarare av tid-
ningsnedläggningar, uppsagda 
journalister och en krympande 
demokrati.

etc ger Ut dagstidningen 
Dagens ETC, men även andra 
titlar, bland andra fem lokala 
nyhetstidningar. Vi vill att det 
ska bli fler. Sundsvall förlorade 
nyligen sin lokaltidning med röd 
ledarsida. 

Det är givetvis orimligt att en 
så stor stad som Sundsvall med 
omnejd inte ska ha en sådan 
medieröst.

därför åker vi denna vecka till 
Sundsvall för att söka nya sam-
arbeten och för att hitta både 
kontor och personal. Det saknas 
ännu tillräckligt många prenu-
meranter och inlånat startkapi-
tal, men vi närmar oss!

Bor du i Sundsvall och vill 
hjälpa till eller träffa oss när 
vi kommer? Mejla andreas.
gustavsson@etc.se. 

Och du, du hittar varje vecka 
annons för förhandsprenume-
ration på ETC Sundsvall här i 
tidningen.

Dagens eTC

Hur motvilligt?
n ”Den motvil-
lige stormak-
ten”, skriver 
Le Monde 
Diplomati-
que i sitt nya 
nummer apropå 
Tysklands allt större 
makt över EU. 

Det är en lustig vinkel. Tysk-
land nya makt över ekonomisk 
politik handlar ju om att skydda 
och öka tysk ekonomis utveck-
ling. Tyska banker räddades 
genom EU-lån, till exempel. 

Så frågan är hur motvillig en 
stormakt är när den genomför 
en politik som gynnar den.

Dagens eTC
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”Öppna gränser. Inte stängda. Tänk om den visionen 
var levande hos sju svenska partier som inte har rasism 

som ledstjärna för sin migrationspolitik.”
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Reformera det 
fria skolvalet för 
ökad jämlikhet

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

utbildning Svensk skola 
blir allt mindre likvärdig. 
Den fria etableringsrätten, 
det fria skolvalet och ut-
formningen av skolpengen 
förstärker detta. Därför 
presenterar vi här tre förslag 
som kan öka jämlikheten i 
svensk skola, skriver SSU:s 
Philip Botström och Linus 
Glanzelius.

Sedan 2006 har andelen elever 
som går i skolor där en femtedel 
eller fler av eleverna inte når 
behörighet till gymnasieskolan 
fördubblats. Elever vars föräld-
rar har akademisk utbildning 
klarar sig ofta bra hela vägen 
från förskola till högskola, sam-
tidigt som de som har föräldrar 
med låg utbildning har svårt att 
ens få gymnasieexamen. 

Skillnaden förstärks av det 
fria skolvalet. Högutbildade 
föräldrar använder sig i större 
utsträckning det fria skolvalssys-
temet än lågutbildade föräldrar. 
En av konsekvenserna blir att 
högpresterande elever samlas på 
en skola och elever med större 

utmaningar samlas på en annan. 
Det leder till att klassklyf-
torna ökar och att makten blir 
ojämlikt fördelad mellan olika 
grupper i samhället. Att få välja 
sin egen utbildning är i grunden 
någonting positivt. Men idag 
sker valen i för stor utsträckning 
på bekostnad alla individers 
jämlika framtidsutsikter. Därför 
måste systemet göras om. 

Den 4 maj SLäPPte OECD rap-
porten Improving Schools in 
Sweden. Där fastslås att skolan 
saknar likvärdighet. Rappor-
ten menar att en förutsättning 
för att vända utvecklingen 
i den svenska skolan är att 
göra om systemet för det fria 
skolvalet. Det är positivt att 
regeringen redan lagt förslag 
på ett gemensamt antagnings-
system och kommunalt veto 
vid friskoleetablering. Men så 
länge vi inte tar ett helhetsgrepp 
riskerar förändringarna bara att 
bli plåster på såren. Socialde-
mokratin måste kunna ge svar 
på hur elever får rätt att välja 
utbildning och samtidigt garan-
tera skolans likvärdighet. Vi vill 

därför utveckla tre förslag som 
skulle förbättra likvärdigheten i 
den svenska skolan.

• ÖveretaBLerinGen måste tas 
på allvar. Den fria etablerings-
rätten har lett till ett överutbud 
av skolplatser i flera kommuner. 
Det leder till att många platser 
står tomma och att kommunen 
måste vara beredd på att ta 
emot elever om någon skola går 
i konkurs. Utöver att regering-
ens förslag att ge kommunen 
större inflytande vid etablering 
av friskolor bör även Skolin-
spektionen, som är den myndig-
het som hanterar friskoleetable-
ringar, få i uppdrag att förhindra 
överetablering av skolor. Kom-
munala och fristående skolor 

måste ges förutsättningar att 
långsiktigt planera och inves-
tera för elevernas bästa.

• aLLa SkoLor ska ta ett 
gemensamt ansvar för motta-
gandet av nya svenskar. Idag är 
koncentrationen av nyanlända 
elever ofta begränsad till ett 
antal geografiska områden och 
skolor. Där blir möjligheten att 
lära sig språket och komma in i 
skolvärlden begränsad, sam-
tidigt som det i andra skolor 
knappt finns några nyanlända 
elever alls. Såväl kommunala 
som fristående skolor ska ta 
ett samlat ansvar för alla barn. 
Därför bör både stat och kom-
mun ställa krav på alla aktörer 
inom skolans värld att bidra till 
ökad social sammanhållning 
och minskad segregation.

• SkoLPenGen måSte upp för 
diskussion. Kortsiktigt måste 
den sociala viktningen ökas 
för att minska de segregerande 
effekterna av det fria skolvalet. 
Med mer resurser i de mest ut-
satta skolorna kan de attrahera 
de bästa lärarna och ge eleverna 

de förutsättningar som på allvar 
krävs för att kunna nå resul-
taten. Långsiktigt behövs en 
hållbar, rättvis och förutsägbar 
finansiering av skolan. Därför 
borde systemet med skolpeng 
utredas i grunden med syfte att 
garantera likvärdighet.

SkoLan är Den enSkiLt vik-
tigaste institutionen som kan 
skapa jämlikhet och utjämna 
maktskillnader. Därför måste 
socialdemokratin våga svara 
upp mot de utmaningar som 
skolan står inför. De tre försla-
gen vi har presenterat är ett steg 
på vägen.

PhiliP Botström
kandiderar till förbunds‑ 

ordförande i SSU
linus Glanzelius

ordförande SSU Göteborg

Skolan är den  
enskilt viktigaste 
institutionen som 
kan skapa jämlik-
het och utjämna 
maktskillnader. 

SSU presenterar tre förslag i sin debattext som kan öka 
jämlikheten i svensk skola.  bild: jessica gow/TT
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SOCIALDEMOKRATIN bACKAR I EuROpA
Brittiska valet bara det senaste av en  lång rad fiaskon

FRANKRIKE

SPANIEN

STORBRITANNIEN
IRLAND

ISLAND

BELGIEN

NEDER- 
LÄNDERNA

PORTUGAL

Göran Greider,  
journalist och S-debattör,
om likriktningen i europeisk 
socialdemokrati:  
– Ingen vågar gå först och överge 
åtstramningspolitiken. De svenska soci-
aldemokraterna stampar i samma träsk 
och det behövs förmodligen att någon i 
större länder som Frankrike, Storbritannien 
eller Tyskland vågar ta första steget.

Andrine Winther, Socialdemokra-
ternas internationella sekreterare,  
om framtidshoppet för europeisk 
socialdemokrati:

– Man kan se att de finns en väldigt 
tydlig vind från organ som IMF och 
OECD. De går mot en mer socialde-
mokratisk linje och menar att jämlika 

samhällen är bättre för tillväxt. Den neoliberala 
vågen håller på att skifta ganska snabbt nu.

FAKTA

POLITIK Labours katastrofval 
är bara det senaste i en 
utveckling där socialdemo-
kratiska partier över hela 
Europa backar kraftigt. Inte 
ens de gamla S-dynastierna i 
Sverige och Norge står pall.
– Normalläget för social-
demokratiska partier är 
numera 15-30 procent. Det 
måste man inse, säger  
Göran Greider.

Socialdemokrater över hela Eu-
ropa chockades förra veckan då 
Labour fick storstryk i brittiska 
valet. Partiets resultat var det 
sämsta på nästan 30 år. Ledaren 
Ed Milliband hade inget annat 
val än att avgå på stående fot.   

– Jag ber uppriktigt om 
ursäkt för att jag inte lyckades, 
jag gjorde mitt bästa i fem år. 
Vi har kommit tillbaka tidigare 
och det här partiet kommer att 
komma tillbaka igen, sa han i 
sitt avskedstal.

Frågan är bara hur Labour 
och resten av Europas socialde-
mokrati ska komma tillbaka. 

I land efter land backar parti-
erna. Presidenten François Hol-
landes socialistparti gjorde ett 
bedrövligt lokalval i Frankrike 
i våras och partiet är långt från 
François Mitterrands glansdagar 
på 80-talet. Tyska SPD ingår 
visserligen i koalitionsregering 
med konservativa CDU men 
har inte haft förbundskansler-
posten sedan 2005 då Angela 
Merkel tillträdde. Valet i Finland 
i april resulterade i ny regering 
utan Socialdemokraterna, och 
under senaste decenniet har S-
hegemonin i Norge och Sverige 
definitivt brutits.  

– Man har anslutit sig till den 
åtstramningspolitik som varit 
förhärskande ganska länge. 
Socialdemokratiska partier har 
inte någon lösning på arbetslös-
het och välfärdsproblem, säger 
Göran Greider.

Famlar efter syndabockar
Han anser att den utvecklingen 
leder till att alienerade socialde-
mokratiska väljare famlar efter 
nya syndabockar. Istället för att 
rikta sin ilska mot kapitalismen 
och direktörerna vänder sig en 
del högerut, till bruna partier. 

Den utvecklingen är tydligt 
i Frankrike och Storbritannien 
där Nationella fronten och 
Ukip skördat stora framgångar i 
lokal- och EU-val. 

Före detta Europaparla-
mentarikern Maj-Britt Theorin 
pekar på att EU-motstånd kom-
binerat med främlingsfientlighet 
visat sig vara ett framgångsre-
cept i Storbritannien.

– I England har man tyvärr 
fått en väldigt främlingsfientlig 
attityd och det är delvis EU:s 
fel. Cameron har ju utlovat folk-
omröstning om EU-medlem-
skapet och jag tror de kommer 
att rösta för att lämna, säger 
Maj-Britt Theorin.      

Labour hade sin senaste 
storhetstid under sent 90-tal 
och tidigt 00-tal då partiet vann 
tre val i rad under Tony Blair. 
Han förde Labour mot mitten, 
pratade om marknadens frihet 
och strök gamla formuleringar 
om förstatligande i princippro-
grammet. 

Trots att högergiren resul-
terade i stora framgångar var 
det en dålig strategi långsiktigt, 
menar Göran Greider.

– Tony Blair lyckades kapa 
åt sig en del av medelklassen 
men förlorade arbetarklassväl-
jare. Nu klarar de inte att vinna 
tillbaka arbetarväljare och har 
förlorat medelklassen igen. Ska 
det vara något liv i arbetarrörel-
sen måste det finnas retorik om 
fattigdom och jämlikhet. Både i 
Tyskland och England försvann 
ett helt språk för den progres-
siva, radikala socialdemokratin.

Pekar på ljuspunkter
Andrine Winther är svenska So-
cialdemokraternas internatio-
nella sekreterare. Hon vill gärna 
peka på att det finns ljuspunkter 
i det europeiska S-mörkret. Ett 
exempel är Norge, där en höger-
regering styrt sedan 2013.

– Man kan inte veta hur det 
går i nästa val men om man 
tittar på opinionssiffrorna är so-
cialdemokraterna väldigt starka 
just nu. Norrmännen skiljer ut 
sig, säger Andrine Winther. 

Samtidigt medger hon att 
situationen för socialdemokra-
terna är allt annat än bra i en 
rad europeiska länder.    

– Vi klarar inte att formulera 
en politik som är trovärdig för 
de breda folklagren. Det har vi 
erfarit i Sverige också. I Finland 
så var vi med i regering och tog 
ansvar i en storkoalition, men i 
Storbritannien borde det varit 
ett annat läge eftersom vi var i 
opposition och kunde formulera 
politiken.

Göran Greider tycker att 
europeiska socialdemokrater 
borde snegla på vänsterpartier 
som Syriza i Grekland och Die 
Linke i Tyskland. Han tror de 
kan växa ganska mycket på 
lång sikt. Att socialdemokra-
terna skulle klara att locka upp 
emot hälften av väljarna som 
i fornstora dagar ser han som 
uteslutet.

– Den tiden är för evigt förbi. 
Karl Grauers   
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SOCIALDEMOKRATIN bACKAR I EuROpA
Brittiska valet bara det senaste av en  lång rad fiaskon

SVERIGE

FINLAND

NORGE

UKRAINA

MOLDAVIEN

VITRYSSLAND**

POLEN

TYSKLAND

ITALIEN

ESTLAND

LETTLAND

LITAUEN

FRANKRIKE

STORBRITANNIEN

GREKLAND*

BULGARIEN

UNGERN

SLOVAKIEN

ÖSTERRIKE

SCHWEIZ

BELGIEN

KROATIEN

BOSNIEN OCH 
HERCEGOVINA SERBIEN

ALBANIEN

MONTENEGRO

MAKEDONIEN

SLOVENIEN RUMÄNIEN

TJECKIEN

DANMARK

Rozgar Watmani, förbundssekreterare SSU,
om Labours katastrofval och socialdemokra-
tins kräftgång i Europa: 
– Jag var i London under valrörelsen och jag 
är övertygad om att anledningen till att de 
backar är att ojämlikheten i hela Europa har 
ökat sedan slutet av 70-talet, alltså även då 
socialdemokratiska partier haft makten.

Maj-Britt Theorin, före detta EU-parlamen-
tariker och S-veteran, om hur utvecklingen 
i Europa påverkar Sverige:
– Nu har vi konservativa regeringar i majo-
ritet i EU, och EU bestämmer ändå väldigt 
mycket över svensk politik, så det är ofrån-
komlig att det påverkar. Någon gång kommer 
protesterna att komma, folk kommer att vilja 
se en annan politik.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor,
om hur en svenska regeringen kan påverka 
europeisk socialdemokrati: 
– Många kommer att följa oss och hur vi 
lyckas. Då handlar det om att gå från ord till 
handling för att bekämpa arbetslösheten och 
förstärks jämlikheten. Att vi har den första 
feministiska regeringen i världen förpliktigar 
också.

* Grekland styrs av vänsterpartiet Syriza 
tillsammans med nationalistiskt stödparti.

** Vitrysslands premiärminister Andrej 
Kabjakau är partilös, liksom de flesta  

i parlamentet – och regimtrogna.
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SOCIALDEMOKRATISKT STYRE
RÖD-GRÖN KOALITION 
RÖD-BLÅ KOALITION
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migranter Av, med och för 
EU-migranter i Västerbotten. 
Det är mottot för den nya 
gatutidningen Dik Manusch 
som dragit in 750 000 
kronor. Över 70 tiggare har 
omvandlats till försäljare. 
   – De har fått värdighet 
och möter nu människor öga 
mot öga, säger Britt-Inger 
Lundqvist, chefredaktör.

I dagarna kom det andra num-
ret av Dik Manusch, se män-
niskan på romani. Tidningen 
säljs av EU-migranter, främst 
romer från Rumänien, i Skellef-
teå, Umeå, Lycksele och några 
andra småorter i Västerbot-
ten. Första upplagan på 15 000 
exemplar sålde snabbt slut och 
genererade intäkter på 750 000 
kronor, pengar som går oavkor-
tat till försäljarna. 

Tidningens chefredaktör 
Britt-Inger Lundqvist säger att 
när säljarna slipper tigga växer 
självförtroendet.

– Istället säljer de en tidning, 
deras egna tidning. Jag ser hur 
de strålar med hela ansiktet, 
säger hon.

Initiativet till tidningen kom 
från 58-åriga Ilie Ciurar som tidi-
gare var jordbrukare byn Netuz 
i Rumänien men nu försörjer sig 
som tiggare i Skellefteå.

– Fantastiska människor, jag 
skulle gärna bo här. Men du vet, 
språket, säger Ilie när han inter-
vjuas i tidningen Dik Manusch.

”Finns ett stort sug”
Det var alltså Ilie Ciurar som 
kom på idén att starta en gatu-
tidning. Han kom i kontakt med 
Britt-Inger Lundqvist som är 
etnolog och författare och själv 
tillhör resandefolket, som ingår 
i gruppen romer. 

Nu gör hon tidningen på 
ideell basis tillsammans med två 
medarbetare. Alla skribenter 
skriver gratis och distribution- 
och tryckkostnaderna betalas av 
sponsorer.

– Vi har både etablerade 

skribenter och inte så etablerade, 
bland andra DN-skribenten Nik-
las Orrenius. I det senaste num-
ret skriver även EU-migranterna 
själva. De är jättestolta över tid-
ningen och tar med sig översatta 
artiklar hem till Rumänien, säger 
Britt-Inger Lundqvist.

Redaktionen uppmanar alla 
som vill hjälpa till att höra av sig 

och redaktionen skänker bort 
tidningen till den som vill börja 
sälja tidningen i andra städer.

– Det finns ett stort sug efter 
tidningen. På sikt skulle jag 
vilja ge ut ett nummer varannan 
månad. Men nu mäktar vi inte 
med fler nummer än fyra num-
mer per år.

Eigil Söderin

Ny gatutidning för  
EU-migranter gör succé

• Namnet är romani för se män-
niskan. Tidningen kom ut med 
första numret i januari 2015 och 
har redaktionen i Skellefteå och 
skapas av ideella krafter, genom 
föreningen Sams. Det är en reli-
giöst och partipolitiskt obunden 
ideell förening.

Dik Manusch

Dik Manusch görs av EU-migranter i Västerbotten

InItIatIvtagare. 58-åriga Ilie Ciurar från Rumänien kläckte idén 
till en gatutidning för EU-migranter i Västerbotten.  Bild: Bo Fuhrman

engagerad. Britt-Inger Lundqvist är tidningens chefredaktör. Hon är etnolog 
och sedan många år engagerad i resandefrågor.  Bild: dan lindBerg

festival Filmvisningar, före-
läsningar och workshops. 
Med start idag sätts ljuset 
på queer experimentell film 
på Akademin Valand i Göte-
borg. Filmforskaren Ingrid 
Ryberg är tillsammans med 
Anna Linder initiativtagare 
till festivalen.

1 Den amerikanska filmskapa-
ren Barbara 
Hammer står i 

fokus för festivalen. 
För den som inte 
känner till henne, 
vem är hon?

– Hon är verk-
ligen en av de första öppet 
lesbiska filmskaparna i världen. 
Hon var väldigt tidig och väldigt 
rakt på i sina filmer från första 
början. Hennes tidiga filmer 
är otroligt spännande som 
tidsdokument, men också som 
filmkonst. I dag har det kom-
mit en ny generation queera 
filmare som tagit sig an hennes 
teman på olika sätt. Två av dem, 
Gina Carducci och Liz Rosen-
feld, kommer också att gästa 
festivalen.

2 Festivalen är en del av ditt och 
Anna Linders forskningsprojekt 
vid Akademin Valand om que-

era rörliga bilder, berätta om det.
– Vi har arbetat mycket 

med historieskrivning och att 
lyfta fram de marginaliserade 
historierna, både i Sverige 
och internationellt. Projektet 
består av tre delar: filmhistorisk 
forskning, visningsverksamhet 
och eget filmskapande. Det är 
väldigt tydligt att det finns en 
heterosexuell manlig kanon och 
att queer film skapas på andra 
premisser, i andra rum och säl-
lan får något erkännande.

3 Hur mår det queera filmska-
pandet i dag?

– Det beror på var i 
världen vi befinner oss. Men 
det händer mycket och det har 
bland annat att göra med att det 
finns teknik tillgänglig på helt 
andra sätt än tidigare. Om vi 
pratar om svensk film så är det 
hög tid att den queera filmen 
ges plats i den breda spelfilms-
produktionen. Vi är långt ifrån 
hemma även om det är fantas-
tiskt att Ester Martin Bergs-
mark fått möjlighet att göra sina 
filmer.

Stina Berglund

Festival med 
fokus på 
queer film 

3
FRÅGOR

Festival för  
queerexperimentell film
• Anordnas 18-23 maj på Akade-
min Valand i Göteborg. Förutom 
Barbara Hammer gästas festivalen 
av Gina Carducci, Liz Rosenfeld, 
Ester Martin Bergsmark, Maja Borg 
och Marcus Lindeen.

FakTa
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SUNDANCE FILM FESTIVAL

VINNARE
BÄSTA FILM
SAN FRANCISCO FILM FESTIVAL
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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



Sverige ser 
inte längre ut 
som du tror.

De �esta vet inte ens om det. Men våra skogar 
runt om i Sverige ser faktiskt inte längre ut 
som man kanske kan tro. 

Bara för att ta några exempel. Sedan 
50-talet har 60 procent av skogarna i Sverige 
kalhuggits. Man har huggit ned skog ända 
in på husknuten. Och livsmiljöer för de 850 
hotade djur och växter som �nns i skogen har 
förstörts.

Vi i Sverige är faktiskt ett av de sämsta 
länderna i Europa på att skydda våra natur-
skogar. Det beror framförallt på att vi har en 
skogspolitik som inte fungerar som den ska 
och som gör att man i princip kan hugga ner 
�era hundra år gamla naturskogar lite hur 
som helst. De lagar som �nns är alldeles för 
svaga och om man bryter mot dem så händer 
o�ast ingenting.

Nu är det dags att sluta titta på. För skogen 
är viktigare än många av oss tror. Den är ett 
hem för tusentals djur och växter. Den ger 

oss rent vatten och ren luft. Och det är en 
fantastisk miljö för oss människor att vistas i. 
Därför vill vi se en ny skogspolitik med tydliga 
lagar för skogsbruket, �er skyddade skogar 
och lite extra försiktighet med skogen där vi 
bor. 

Du får gärna hjälpa oss med det. Det kan 
du göra genom att bli medlem i Naturskydds-
föreningen.  Det kostar 295 kr/år och det enda 
du behöver göra är att SMS:a »medlem« till 
72900 så hör vi av oss.  Då kan vi sätta press på 
företag och politiker och få �er att förstå vilka 
utmaningar vi står inför. Du kan också passa 
på att titta på, och sprida, en �lm som ligger 
på vår webbplats. Där kan du också läsa hela 
vårt förslag till en ny skogspolitik som vår 
skog verkligen skulle behöva.

naturskyddsforeningen.se/minskog     

#minskog
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MUSEUM Idag är det Inter-
nationella museidagen. På 
Arbetets museum i Norrkö-
ping slår man på stort och 
visar – ljud.

Medan en del museer inte firar 
alls, och andra kanske ”bara” 
bjuder på gratis inträde, låter 
Arbetets museum i Norrkö-
ping höra från sig ordentligt på 
Internationella museidagen. 
Den som gillar att hålla öronen 
öppna kan tillbringa hela dagen 
på det ljudseminarium som idag 
arrangeras, som ett led i ett stort 
EU-projekt, Work with sounds. 
På jakt efter utrotningshotade 
ljud, reser personal från Arbe-
tets museum och sex andra mu-
seer land och rike runt, för att 
dokumentera ljud vi inte längre 
kommer att kunna uppleva i 
vår vardag, då allt mer av den 
digitaliseras. 

Allt från ljudet av surrande 

elvispar, till dundrande indu-
strimonster spelas in, för vidare 
transport ut på internet. Där är 
det tänkt att alla som vill fritt 
ska kunna lyssna, ladda ner och 
använda ljuden, precis som de 
själva behagar.

– Enligt organisationen 
Svenskt Näringsliv kommer 50 
procent av dagens jobb att vara 
borta om 20 år och det får oss 
att tänka att det kommer att 
vara en hel del ljud som kom-
mer att försvinna också, förkla-
rar Torsten Nilsson, intendent 
på Arbetets museum.

Skapar en ljudkarta
Museets huvudsakliga målgrupp 
är skolan och andra museer, som 
av bevarande- och utbildnings-
skäl kan ha intresse av olika 
ljud, skapade av människan. 
Men även musikbranschen och 
dataspelsindustrin har visat sig 
kunna dra nytta av projektet.

– Det finns många dataspel 
som innehåller en smedja eller 
en kvarn, säger Torsten Nils-
son. Människorna i de virtuella 
världarna behöver ju någonstans 
att äta och smida vapen.

– Det finns mycket ljud på 
internet, men vi dokumenterar 
varje enskilt ljud och skapar på 
så sätt också en ljudkarta över 
Europa.

Ett samarbete med Wiki-
media gör det även möjligt för 
Arbetets museum att göra alla 
ljud tillgängliga på Wikipedia. 
Man lägger även ut filmer med 
ljud på Youtube.

– För att vara en museigubbe 
i Norrköping känns det väldigt 
coolt att ligga ute globalt på 
det här sättet, säger Torsten 
Nilsson.

Elisabeth Daljemar
Fotnot: Arbetets museums 

ljuddokumentation går att ta del  
av på www.workwithsounds.eu

Arbetets museum hörs mest 
på Internationella museidagen

ute på nätet. ”För att vara en museigubbe från Norrköping 
känns det väldigt coolt att ligga ute globalt”, säger Torsten Nilsson, 
intendent på Arbetets museum.  bild: ARbETETS MUSEUM

Muséer du kanske har MissaT

TEXTILMUSEET
• Textilmuseet är en del av 
Textile fashion center. Här 
visas både textilhistoria och 
modern textildesign.
Adress: Skaraborgsvägen 3A, 
Borås
Öppettider: tis 12.00-20.00, 
ons-fre 12.00-17.00, lör-sön 
12.00-16.00, mån stängt
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TÄNDSTICKSMUSEET
• Världens enda tändsticksmuseum. Museet ligger vid Vätterns södra strand 
och är inrymt i den träbyggnad från 1848 som var den första tändsticksfabriken 
i Jönköping.
Adress: Tändsticksgränd 27, Jönköping
Öppettider: tis-sön 10.00-15.00
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MOTALA MOTORMUSEUM
• Museum för bil- och mc-entusiaster. I museet inryms även ett fotomuseum 
som visar kamerans utveckling, samt en samling med radioapparater, band-
spelare och skivspelare – flera av dem tillverkade på Motalafabriken Luxor.
Adress: Platensgatan 2, Hamnen, Motala
Öppettider: mån-lör 08.00-21.00, sön 10.00-17.00
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ÁJTTE – SVENSKT FJÄLL- OCH SAMEMUSEUM
• Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällked-
jans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturisten.
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk
Öppettider: tis-fre 10.00-16.00, lör-sön 12.00-16.00
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FLYGVAPENMUSEUM
• Speglar det svenska militärflygets 
utveckling från pionjärtid fram till 
i dag. I museets föremålssamling 
finns flygplan, motorer, instrument, 
uniformer och annat som har använts 
i militärflyget. Här finns även litteratur, 
tidskrifter, ritningar, fotografier och 
personarkiv.
Adress: Carl Cederströms gata 2, 
Linköping
Öppettider: tis-sön 11.00-17.00, ons 
kvällsöppet till 20.00
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Hej då  
fattigdom!

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

ALLT FLER VÄLJER DE VAROR SOM FÖRBÄTTRAR  
LEVNADSVILLKOREN FÖR ODLAREN.

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi na
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n USA:s president Barack 
Obama försökte i förra  
veckan driva igenom en ”fast 
track”-proposition i senaten, 
som skulle ha inneburit ett snab-

bare förhandlingsskede kring 
det Transatlantiska handelsav-
talet (TTIP). Men presidenten 
har mött på hårt motstånd även 
bland sina egna partikamrater, 

och propositionen föll efter en 
omröstning. Det innebär ett 
bakslag för Obama i processen 
kring de kritiserade handelsav-
talen.

Amerikanska senaten stoppade proposition om handelsavtal

Nordkoreas tidigare
försvarschef avrättad 
n Hyon Yong Chol, försvarschef 
i Nordkorea, har avrättats av 
regimen – enligt uppgift med en 
luftvärnskanon. Det hävdar sydko-
reanska underrättelsekällor. 

Så sent som i april deltog Hyon 
Yong Chol vid en konferens i 
Moskva. Men efter att ha slumrat 
till under ett militärt evenemang 
ska han ha hamnat i onåd hos 
ledaren Kim Jong-Un.

b
il

d
: 
Jo

n
 C

h
o

l 
Ji

n
/A

P
/T

T

b
il

d
: 
C

A
r

o
ly

n
 K

A
s

Te
r

/A
P
/T

T
Barack Obama.

Hyon Yong Chol.

Vatikanstaten har 
erkänt Palestina
n I förra veckan lade Vatikanstaten 
fram ett nytt fördrag, i vilket man 
erkänner staten Palestina. Det  
rapporterar SVT. Hittills har 135 
andra stater erkänt Palestina, däri-
bland Sverige.
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Brittiska forskare kan ha löst lyckogåtan
n Hantera dina förväntningar så blir du lycklig. Det är slut-
satsen i en ny brittisk studie som försöker besvara den eviga 
frågan: Hur blir man lycklig?  Tidigare studier har visat att 
vi tenderar att bli mer lyckliga om vi har lyckliga vänner i 
vår närhet samt att pengar över en viss nivå inte gör oss mer 
lyckliga, enligt Science Alert. Men de senaste rönen från Max 
Planck University College London Centre for Computatio-
nal Psychiatry and Ageing Research, bygger på en undersök-
ning av relationen mellan belöningar och lycka. De kommer 
fram till att lycka inte beror på hur bra saker egentligen går. 
Snarare hänger lyckan på om något går bättre eller sämre än 
förväntat.



15Måndag 18 maj 2015

Den amerikanska polisens 
ingripanden och upprepade 
beskjutningar av obeväpnade 
svarta ungdomar har tidigare 
kritiserats av FN:s kommitté 
mot tortyr. I november måste 
USA redovisa vad som har 
gjorts för att skyndsamt och 
opartiskt utreda brutala och 
blodiga polisingripanden. 

Nu har sex poliser åtalats för 
att ha orsakat Freddie Grays 
död i samband med ett polis-
ingripande i Baltimore. Fred-
die Gray bröt nacken när han 
kastades mot bakre delen av en 
polisbuss, enligt ett utlåtande 
från en rättsläkare.

I lördagens Dagens ETC 
publicerades ett reportage från 
Baltimore, som nu försöker resa 
sig efter oroligheterna.

Omfattande demonstratio-
ner har även hållits i Ferguson i 
delstaten Missouri, men även i 
Washington och i andra städer. 
Proteströrelsen ”Black lives 
matter” har svept över USA. 

Polisvåld fångas på film
Allt fler fall av polisbrutalitet 
fångas på film och sprids via 
sociala medier, under hashtag-
gen blacklivesmatter.

– Det bästa sättet att sätta 
stopp för rasismen och morden 
är massiva och militanta demon-
strationer som tvingar städer 
att stänga ned. Att människor 
går ut på gatorna är avgörande. 
Våra städer kan inte styras utan 
medborgarnas samtycke, säger 
Michael Ratner, ordförande för 
Centre for Constitutional Rights.

Men han säger att det även 
har varit mycket viktigt att FN:s 
kommitté mot tortyr erbjudit 
en plattform där bland annat 
föräldrarna till den ihjälskjutne 
Michael Brown har fått möjlig-
het att göra sina röster hörda.

– Kommitténs slutsatser är 
kraftfulla och även om USA 
försökt ignorera detta har värl-
den inte gjort det. Rapporten 
från FN:s kommitté mot tortyr 
ger internationell legitimitet till 
de protester vi ser varje dag.

Inget åtal mot polis
Michael Brown var en obeväp-
nad svart tonåring som sköts till 
döds den 9 augusti 2014 i Fergu-
son i. En åtalsjury beslutade att 
den polis som sköt ihjäl Michael 
Brown inte skulle åtalas i en 
brottsdomstol. FN:s människo-
rättschef Zeid Ra’ad Al Hussein 
kom med kraftiga fördömanden 
och talade om ”institutionalise-
rad diskriminering i USA”.

– FN:s kommitté mot tortyr 

sätter press på USA och kan 
vända upp och ned på föreställ-
ningen om ett rättssäkert sam-
hälle för svarta. Kommittén har 
pekat på allvarliga brister när 
det gäller demokrati och mänsk-
liga rättigheter i USA. Efter den 
här rapporten är det svårt för 
USA att kritisera andra länder 
för bristande respekt för de 
mänskliga rättigheterna utan att 
betraktas som hycklare, säger 
Michael Ratner.

USA har undertecknat 

konventionen mot tortyr och 
granskas regelbundet av FN:s 
kommitté mot tortyr. Kommit-
tén kommer att presentera en 
ny rapport i november 2018.

”Belyser diskrimineringen”
Alba Morales vid människo-
rättsorganisationen Human 
Rights Watch säger att inter-
nationella rapporter som dessa 
stärker det lokala arbetet för 
förändring.

– FN bör fortsätta att låta 
dem som utsatts för allvarliga 
människorättskränkningar 
i USA och i andra länder få 
komma till tals. Det stärker dem 
som arbetar hårt för att för-
bättra situationen i dessa länder. 
Anhöriga till Trayvon Martin 
och Jordan Davis deltog i det se-
naste mötet för FN:s kommitté 
för avskaffande av rasdiskrimi-
nering. Deras vittnesmål belyser 
tydligt rasdiskrimineringen i 
USA, säger hon.

Kitty Stapp/IPS

FN: USA måSte StoppA 
det brUtAlA poliSvåldet

”Våra städer kan 
inte styras utan 
medborgarnas 

samtycke.
Michael Ratner

USA I mitten av april dog ytterligare en ung afroamerikan, 
Freddie Gray, efter att ha gripits av polis. FN:s kommitté 
mot tortyr har sedan länge uppmanat USA att gå till botten 
med den amerikanska polisens brutalitet.

”Rapporten ger legitimitet till de protester vi ser varje dag”

allvarliga brister. FN:s kommitté mot tortyr har pekat på allvarliga brister när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter i USA. ”Efter den här rapporten är det svårt för USA 
att kritisera andra länder för bristande respekt för de mänskliga rättigheterna utan att betraktas som hycklare”, säger Michael Ratner, ordförande för Centre for Constitutional Rights.  
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NyhetsbildeN
Plats: London, Storbritannien  

Fotograf: Alastair Grant/AP

SåldeS i Geneve
n På bilden ses en anställd vid Sothe-
bys auktionshus hålla upp ”Sunrise 
ruby”, en rubin från Burma på 25,59 
karat. Stenen beskrivs som duvblods-
färgad, och såldes vid en auktion i 
Geneve, Schweiz förra veckan.

251
… miljoner svenska kronor. Det 
blev slutpriset för stenen, vilket 
är världsrekord för en rubin.

”Det är en 
magisk sten.”
Det sa David Bennett, chef för Sothe-
bys internationella juvelavdelning, i 
samband med försäljningen, enligt 

The Telegraph.
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BESTÄLL ALLT SOM ÄR MITT FRÅN VARUHUSET.ETC.SE
PRISET ÄR 149 KRONOR INKLUSIVE FRAKT.

I Allt som är mitt – våldtäkt, stigmatisering och upp-
rättelse gör Alexander Alvina Chamberland och Anna 
Svensson upp med myter och fördomar om våldtäkt. 
De efterlyser ett samtal som i högre grad utgår från 
överlevarnas perspektiv, och kritiserar  synen på våld-
täkt som det värsta som kan hända en människa.

Boken utkommer den 8 maj.

fran

VÅRENS HETASTE 
BOK ÄR HÄR!

Alexander Alvina 
Chamberland.

Anna Svensson.
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Miljö

n Vi svenskar är förhållandevis bra på att sortera våra sopor. Men vem som bör ansvara för 
insamlingen av restprodukterna råder det stor oenighet om. Samtidigt växer kritiken mot 

att en allt för stor andel av avfallet eldas upp istället för att återvinnas. S.20-22

Sopigt SyStem?
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Sopor – 
en lukrativ 
industri

Ett av mina första journalistiska 
alster handlade om sopor. Då 
var jag praktikant på nyhets-
magasinet Fokus och jag minns 
att utlägget var aningen luddigt: 
Varför är sopsortering viktigt? 
Är det någon idé, bränns inte 
allt ändå i värmeverken löd 
några av frågeställningarna.

När jag började sätta mig in 
i ämnet – det här var år 2008 – 
visade det sig bli betydligt mer 
spännande än att slå hål på eller 
bekräfta myter om återvinning. 
Efter att ha talat med männis-
kor i branschen framstod sopor 
inte längre som något smutsigt – 
snarare var det en guldgruva 
för avfallsbolag och återvin-
ningsföretag. Inte minst är våra 
stinkande sopor en kassako för 
de kommunala värmeverk som 
byggts ut i sådan grad att de, för 
att kunna utnyttjas maximalt, 
måste fyllas upp med importerat 
avfall. När jag för sju år sedan 
skrev reportaget handlade det 
om knappt 500 000 ton sopor 
som fraktats hit från andra län-
der. Förra året hade mängden 
ökat till över 800 000 ton, enligt 
siffror från Avfall Sverige.

FjärrvärmEvErkEn får betalt 
i två omgångar, dels för att 
ta hand om soporna och dels 
när soporna säljs vidare som 
energi efter förbränning – med 
andra ord är det en lönsam af-
fär. Samtidigt kan det vara bra 
att Sverige, som i jämförelse 
med andra länder har välfiltre-
rade förbränningsanläggningar, 
tar hand om soporna som sedan 
omvandlas till värme i våra hus. 
Å andra sidan hävdar kriti-
ker att vi har byggt in oss i ett 
ohållbart system (att exempel-
vis bränna plast leder till höga 
koldioxidutsläpp samtidigt som 
förbränning lämnar efter sig 
ett giftigt askberg) där mate-
rialåtervinningen, och även 
utvecklingen mot ett energisys-
tem byggt på rena käl-
lor som sol och vind, 
får stå tillbaka. I 
det här miljötemat 
fördjupar vi oss 
i ämnet sopor 
och återvinning. 
Vilka för- och 
nackde-
lar finns med 
det avfalls-
system vi har 
idag? Och 
hur kan det 
komma att se 
ut i framti-
den?

Trevlig 
läsning. 

Maria HolM
Redaktionschef 

Dagens ETC

KOMMENTAR

avfall i drygt 20 år har vi 
svenskar sorterat våra sopor. 
trots det ökar inte mate-
rialåtervinningen – tvärtom 
minskar den. 
   – insamlingssystemet 
måste göras om i grunden. 
Producenterna måste 

betala hela kostnaden för 
insamling och återvin-

ning, så är det inte 
idag, säger robert 

Falck, förfat-
tare till boken 
Smarta sopor.

Idag finns inget 
gemensamt insam-

lingssystem för sopor. En 
rad olika producentägda 

organisationer har skapat 
egna system för insamling av 
förpackningar, glas, batterier, 

elavfall, textilier och så vidare 
vid sidan av hushållssoporna 
som kommunerna samlar in. 
Det här leder till en del absurda 
konsekvenser, enligt Robert 
Falck.

– När min dotter ville slänga 
sin pennburk av metall fick jag 
förklara för henne att den måste 
vi åka till kommunens 
återvinningscentral med 
medan den identiskt 
lika ärtsoppsburken 
som blev över efter 
middagen skulle läggas 
i FTI:s (Förpacknings- 
och tidningsinsam-
lingen) behållare några 
kvarter bort, berättar 
Robert Falck.

Sedan kör kommunen och 
FTI bägge burkarna till samma 
smältverk där de metallåter-
vinns.

– Sverige är det enda land 

i Europa som håller fast vid 
enskilda insamlingssystem , alla 
andra har insett problemen, 
säger Robert Falck.

”Producentansvaret är bra”
I Sverige har producenterna 
ansvar för sitt förpacknings-
avfall och för merparten av de 

produkter de 
säljer när dessa 
ska kasseras – i 
enlighet med 
principen att 
förorenaren ska 
betala. Produ-
centansvaret är 
väldigt bra, det 
är organisatio-

nen av det som brister, enligt 
Robert Falck.

– Återvinningsmålen för 
olika material är lågt satta och 
har inte höjts sedan 2001, det 
gör att producenterna saknar 

drivkrafter för att återvinna så 
mycket som möjligt. Det saknas 
också repressalier om de inte 
når målen, säger Robert Falck.

Dessutom omfattas bara det 
som lämnas till producenternas 
insamlingssystem av producen-
tansvaret.

– Det gör att en del ansvaret 
förs över på konsumen-
terna istället, säger han.

Idag subventionerar 
kommunerna, fastig-
hetsägarna och hushål-
len, enligt branschor-
ganisationen Avfall 
Sverige, producenterna 
med minst 1,5 miljarder 
årligen – tack vare att 

stora mängder avfall inte ham-
nar i producenternas insam-
lingssystem.

Syftet med producentan-
svaret var att styra mot mindre 
förpackningar och lättåtervun-

Vi återVinner Allt mindre sopor
Regeringen har tillsatt utredning med mål att förenkla  konsumenternas källsortering och göra det lönsamt att återvinna

Robert Falck Annica 
Dahlberg

olika system. Idag finns inget gemensamt insamlingssystem för sopor. En rad olika producentägda organisationer har skapat egna system för   insamling av förpackningar, glas, batterier, elavfall, textilier och så vidare vid sidan av hushållssoporna som kommunerna samlar in. 
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Vi återVinner Allt mindre sopor

na produkter, men utvecklingen 
har gått i rakt motsatt riktning; 
materialåtervinningen har 
tvärtom minskat sedan 2006.

Utredning har tillsatts
För ett par år sedan kom Av-
fallsutredningen som föreslog 
att kommunerna skulle samla 
in allt hushållsavfall, eftersom 
parallella system bedömdes 

vara ineffektiva. Insamlingen 
föreslogs ske i anslutning till 
fastigheterna. FTI och andra 
organisationer lobbade hårt 
mot förslaget som inte antogs av 
regeringen.

Den nya rödgröna reger-
ingen har tillsatt en ny utred-
ning med samma mål – att föra 
över insamlingsansvaret till 
kommunerna – för att förenkla 
konsumenternas källsorte-
ring och göra det lönsamt att 
återvinna.

På FTI är man kritisk. 
– Det vore negativt både för 

medborgarna och för miljön. 
Förslaget saknar krav på käll-
sortering och insamlingen borde 
inte ligga på kommunen efter-
som de som lämnar sopor vid 
en återvinningsstation korsar 
kommungränser, säger infor-
mationschef Annica Dahlberg 
på FTI.

De argumenten avfärdar 
Robert Falck som nonsens.

– Att inte sopsortera vore 
att bryta mot både svensk lag 
och EU-lagstiftningen. Och 
ska kommuner vägra tömma 
papperskorgar för att japanska 
turister slängt sina glasspapper 
där?

FTI ser också problem med 
hur kommunerna ska debitera 
producenterna för insamlingen.

– Om insamlingen av en 
kaviartub är väsentligt högre i 
Kiruna än i Solna blir det svårt 
för producenterna att prissätta 
produkten.

Hoppas på handlingskraft
Robert Falck är inte förvånad 
över att producentintressena är 
kritiska. 

– De tjänar på dagens system 
eftersom de slipper bära de 
fulla kostnaderna för insam-

lingen. Med kommunerna som 
huvudmän får de betala vad det 
kostar.

Falck hoppas nu på politisk 
handlingskraft. Inte mycket har 
hänt de senaste 30 åren.

– Vi behöver ett enhetligt 
insamlingssystem, baserat på 
fastighetsnära sortering. Man 
ska inte behöva ta bilen för att 
slänga soporna, säger han.

Han kan också tänka sig pant 
på fler material än flaskor och 
burkar.

– Men det är något som 
industrin lobbar stenhårt emot, 
eftersom det skulle öka priset 
på varorna, säger han.

Trots att materialåtervinning-
en minskar i Sverige räcker inte 
de inhemska soporna till för att 
hålla igång fjärrvärmeverken. 
Importen av sopor ökar – det är 
en lysande affärsidé att bränna 
sopor. Men energiinnehållet är 

lågt och jämfört med materialå-
tervinning är det ett stort slöseri 
med resurser,menar Robert 
Falck.

 – Exportländer som Norge 
och Italien borde kunna sopsor-
tera de också, men så länge det 
finns stora, inte minst kommu-
nala, intressen att elda sopor 
kommer det att fortsätta, säger 
Robert Falck.

Finns inte risken att kommuner 
med intressen i förbränningen 
hellre bränner upp soporna om de 
får ansvar för insamlingen?
– Regeringen måste lagstifta 

om att sopor inte får brännas. 
Istället borde vi bränna exem-
pelvis restprodukter från skog 
och lantbruk. Då skulle fler 
svenska företag tjäna pengar på 
bekostnad av Eon och Fortum, 
säger Robert Falck.

Karin Holmberg
karin.holmberg@etc.se

”Man ska inte 
behöva ta bilen 
för att slänga 

soporna.
Robert Falck

Regeringen har tillsatt utredning med mål att förenkla  konsumenternas källsortering och göra det lönsamt att återvinna

• Idag ansvarar en lång rad 
producentdrivna organisationer för 
insamlingen av det mesta av våra 
sopor, i första hand förpackningar 
men även material som textil, elpro-
dukter och batterier. Kommunerna 
har ansvaret för hushållssoporna.

• Producentorganisationerna sam-
lar inte själva in soporna, det läggs 
ut på entreprenad liksom återvin-
ningen av de insamlade materialen.

• Organisationerna säljer 
sedan det återvunna materialet. 
Pengarna de får in kvittas mot 
kostnaderna för insamling och 
förädling som normalt överstiger 
inkomsterna.

• Eftersom producenterna har 
ansvaret även för merparten av 
produkterna kan du lämna tillbaka 
en diskmaskin eller bil där du 
köpte den när den gjort sitt.

• Konsumenterna är skyldiga att 
sortera rätt. Felsortering kan ge bö-
ter men inga kontroller genomförs 
även om en del kommuner tidigare 
gjort försök med soppoliser.

• Förra året brändes 5,3 miljoner 
ton sopor i Sverige, en ökning med 
700 000 ton på fem år. 831 000 
ton av förbränningsavfallet impor-
terades från andra länder.

• Att bränna sopor ger el och 
värme men innebär också ett stort 
slöseri med råvaruresurser, menar 
kritikerna.

• En stor del av den insamlade 
plasten förbränns. Plasten ger 
höga temperaturer i värmeverken, 
men bidrar vid förbränningen till 
växthuseffekten.

FAKTA
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olika system. Idag finns inget gemensamt insamlingssystem för sopor. En rad olika producentägda organisationer har skapat egna system för   insamling av förpackningar, glas, batterier, elavfall, textilier och så vidare vid sidan av hushållssoporna som kommunerna samlar in. 
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Succé för  
solcellsväg i Holland
n Den världskända cykelbanan 
av solcellspaneler i Holland 
fungerar bättre än väntat, skri-
ver tidningen Ny Teknik. Det är 
sex månader sedan den 70 meter 
långa cykelbanan, som byggts 
upp av solpaneler, invigdes i den 
lilla staden Krommenie norr om 
Amsterdam. Sedan invigningen 
har solbanan genererat 3 000 
kWh, vilket är tillräckligt för att 
förse ett mindre hushåll med 
energi under ett år.

– Om vi räknar om det till ett 
år så förväntar vi oss mer än 70 
kWh per kvadratmeter och år, 
säger Sten de Wit, talesman för 
projektet Solaroad till Ny Teknik.

Mer än 150 000 cyklister har 
passerat över testbanan under 
testperioden och det enda felet 
som uppstått är att variationer i 
temepraturen har lett till att en 
del av det skikt som byggts för 
att skydda panelerna har släppt 
på ett ställe. Ingenjörer arbetar 
nu för att göra materialet bättre.

96
... procent av Sveriges kommuner tror 
att de kommer att påverkas av klimat-
förändringarna, exempelvis i form av 
mer extremt väder. Trots det saknas 
i dagsläget arbete för klimatanpass-
ning i var femte kommun, enligt en ny 
rapport från IVL Svenska Miljöinstitu-
tet. Kristianstad är enligt rapporten 
Sveriges bästa miljökommun. Orsa, 
Bräcke och Svedala hamnar på en 
gemensam sistaplats.

850 liter toaavfall 
dumpas i havet
n För fritidsbåtar är det förbju-
det att släppa ut toalettavfall på 
svenskt vatten, men de gigantis-
ka kryssningsfartygen dumpar 
uppskattningsvis 850 miljoner 
liter toaavfall i Östersjön, enligt 
en rapport från WWF. Enligt 
rapporten tar bara en av 29 
kryssningsoperatörer hand om 
sitt toalettavfall. Utsläppen le-
der till övergödning och skadar 
miljön, men motståndet att sluta 
med miljöförstårelsen är stort i 
branschen och ett förbud kom-
mer att börja gälla först år 2019.

– Det här är en helt onödig 
belastning för Östersjön som 
bör åtgärdas så fort som möjligt, 
säger WWF:s generalsekretera-
re Håkan Wirtén i ett uttalande.

Bara en av 29 kryssningsopera-
törer hand om sitt toalettavfall.
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avfall I den avfallsfria 
staden finns inga sopor. Alla 
material ingår i kretslop-
pet och återanvänds och 
återvinns tills de slutligen 
bränns och omvandlas till 
energi. 
   – Den avfallsfria staden är 
en nollvision som ska leda 
forskningen åt rätt håll, 
säger material- och framtids-
forskaren Mikael Lindström 
vid Innventia.

Innventia är ett privat forsk-
ningsinstitut huvudsakligen 
inriktat på skogsindustrin, och 
jobbar bland annat med idéer 
kring papper och kartong. Idén 
till den avfallsfria staden kläck-
tes under en förpackningskon-
ferens och i mars fick institutet 
medel från Energimyndigheten 
för att ta fram en agenda om hur 
visionen om en stad utan sopor 
kan förverkligas.

– Grunden är att omdefiniera 
vad avfall är för något. I den av-
fallsfria staden finns inget avfall, 
allt som produceras ingår i ett 
kretslopp av material- och ener-
giflöden där alla material har ett 
förutbestämt öde. Material som 
inte kan cirkuleras tas ur syste-
met, säger Mikael Lindström.

Han beskriver den 
avfallsfria staden som 
en nollvision, liksom 
vi har en nollvision i 
trafiken, ett mål att 
sträva emot och en 
”forskningsbeställare 
från framtiden”.

– Den ska leda forsk-
ningen åt rätt håll och 
visa på projekt som bör startas 
upp för att nå målet, säger han.

Värdefullt avfall
Enligt Mikael Lindström kom-
mer så gott som allt kunna 
återvinnas i framtiden.

– Det är möjligt med en 
genomtänkt strategi om vilka 

material och produkter som 
fungerar i kretsloppssystemet 
och samtidigt är anpassade till 
stadens behov och resurser. 
Vi kommer också troligen 
att få se helt nya tjänster och 
affärsmodeller grundade på 
kretsloppstänket, säger Mikael 
Lindström.

Redan nu leder så 
kallad waste mining till 
nya affärsmöjligheter 
där avfall ses som en 
resurs, och mer lär det 
bli, enligt Mikael Lind-
ström.

– Boliden, som vi kän-
ner som ett gruvbolag, 
utvinner exempelvis 

två tredjedelar av sitt guld ur 
elektronikskrot. Sedan finns 
det så kallad förebyggande 
waste mining. Ragnsells som 
tar hand om logistiken i Gal-
lerian i centrala Stockholm tar 
emot, packar upp och levererar 
uppackade varor till butikerna, 
och sorterar allt förpacknings-

material så att det blir rena 
materialfraktioner. På så vis 
genererar avfallet vinst till före-
taget, säger han.

I takt med att råvarorna ökar 
i pris kommer även avfallet att 
öka i värde. Några kommuner 
har börjat med gratis hämtning 
av kompostavfall för biogas-
framställning.

Kommer vi att få betalt för våra 
sopor i framtiden?
– Det är inte omöjligt att vi 

kommer att få se en materi-
alpant, som vi får igen när vi 
återlämnar materialen, säger 
Mikael Lindström.

Karin Holmberg
karin.holmberg@etc.se

Den avfallsfria staden
”Så gott som allt ska kunna återvinnas i framtiden”

• Projektet Den avfallsfria staden 
finansieras av Energimyndigheten. 
I projektet ingår representanter 
från mer än 200 företag från 
materialtillverkare och handel till 
arkitekter, samhällsplanerare och 
beteendevetare.

FAKTA

Mikael 
Lindström

ett minne blott. ”I den avfallsfria staden finns inget avfall, allt som produceras ingår i ett kretslopp av material- och energiflöden där alla 
material har ett förutbestämt öde. Material som inte kan cirkuleras tas ur systemet”, säger Mikael Lindström.  bild: PoNTUs lUNdaHl/TT
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kärnkraft Tänk dig att 
du ska hämta detaljerad 
teknisk information ur en 
grottmålning. Det är den 
närmaste jämförelsen Ola 
Wikander hittar. Han är 
teologen som fick i uppgift 
att hjälpa SKB, Svensk kärn-
bränslehantering AB, att 
kommunicera med framtida 
generationer om slutförvar 
av radioaktivt avfall.

Upp till 100 000 år. Så länge kan 
kärnavfall utgöra en fara för 
människan och naturen. När 
Svensk kärnbränslehantering 
AB vände sig till Ola Wikander, 
forskare i teologi och expert på 
utdöda språk, och bad honom 
fundera kring hur vi ska kunna 
kommunicera med framtida 
generationer om hanteringen 
av dagens kärnavfall kunde han 
konstatera att tidsperspektivet 
saknar motstycke.

– Vi har inget jämförelsema-
terial som kommer i närheten 
av det. Det närmaste vi har är 
grottmålningar, där de äldsta är 
omkring 40 000 år gamla. Vissa 
målningar föreställer djur och 

saker. Några visar eventuellt 
scener med spjut, det kan ju ses 
som en teknisk information om 
att ”hej, de hade spjut”, men 
inte så mycket mer, säger han. 

– Det är ändå illustrativt att 
det närmsta vi har som förmed-
lar information över lika lång 
tid är grottmålningar. Vi har 
ingen aning om vad de talade 
för språk.

Specialist på utdöda språk
Med andra ord, det är omöjligt 
att veta i dag om de budskap vi 
formar kan förstås om 100 000 år.

– Vi vet inte ens om det kom-
mer att finnas mänsklig civili-
sation om 30 000 år. Man kan 
både tänka sig att det är väldigt 
primitivt, men också en civilisa-
tion som är extremt civiliserad. 
Man kan tänka sig att de tror att 
vi är så primitiva att vi omöjligt 
kunnat hantera kärnavfall. Eller 
att de tror att det bara var en in-
tellektuell lek för oss, att vi inte 
använde oss av det i praktiken, 
säger Ola Wikander.

Han är språk- och religions-
forskare på Lunds universitet 
och specialiserad på utdöda 
språk, specifikt Gamla testa-
mentet och dess värld. Historien 

visar att språk förändras, för-
vandlas och ibland till och med 
dör ut. Nu blev uppgiften istället 
att titta in i framtiden och säga 
någonting om hur dagens civi-
lisation i skrift ska kunna kom-
municera med framtiden om det 
farliga kärnavfallet.

Kulturell förståelse nödvändig
Projektet har utmynnat i två 
uppsatser. I den ena tar Ola 
Wikander upp historiska exem-
pel på när mänskligheten har 
lyckats och misslyckats med att 
kommunicera teknisk informa-
tion. Ett exempel är en meka-
nisk analog dator eller räkne-
maskin som användes inom 
astronomin under den grekiska 
antiken, men som ingen kände 

till förrän man rent fysiskt hit-
tade den i ett skeppsvrak. Ett 
annat exempel är antika vatten-
möllor, kvarnar.

– Man visste att det fanns, 
men trodde att det var en teo-
retisk grej som inte användes. 
Men sedan visade det sig att det 
användes mycket under roms 
kejsartid, säger Ola Wikander.

I den andra uppsatsen disku-
terar han hur språk ändras över 
tid. För att öka chansen att in-
formationen blir begriplig även i 
framtiden gäller förstås att skriva 
på material som är hållbara och 
att använda språk som är stora 
i dag. Inte bara för att chansen 
att de överlever är större, utan 
också för att det underlättar 
förståelsen om det finns ett brett 

jämförelsematerial. Det kan 
också vara viktigt att använda 
olika stillägen och vokabulärer. 

Men minst lika viktigt som 
den språkliga förståelsen är den 
kulturella. Att ord får nya ”sma-
ker”, att språk dör ut – eller att 
världsbilder förändras. För att 
illustrera det senare berättar 
Ola Wikander om de varningar 
för farliga gudar som skrevs på 
en fenicisk konungs sarkofag:

– Varningarna bygger på att 
man tror på gudarna. Samma 
sak gäller för kärnavfallet. 
Även om texten kan läsas så 
bygger allting på att någon tror 
på kärnkraft. Det finns massor 
av saker som kan gå åt pip-
svängen.

Stina Berglund

Spår om framtida Språk. Språkforskaren Ola Wikander fick uppdraget att fundera över hur vi bäst kan kommunicera 
med framtida generationer om slutlagring av radioaktivt avfall.  bild: Tomas oneborg/svd/TT

Hur varnar vi den framtida  
generationen för kärnavfall?

• Svensk kärnbränslehantering, SKB, som ägs av kärnkraftsföretagen, driver sedan 2011 projektet Informationsbe-
varande efter förslutning av Kärnbränsleförvaret. 
• Forskningsuppdrag har bland annat lagts ut på Linnéuniversitetet och Lunds universitet om arkeologisk förstå-
else respektive språkutveckling. SKB deltar också i en grupp vid OECD:s kärnenergibyrå NEA. 
• Utgångspunkten är att efterlämna information för att kommande generationer ska kunna fatta beslut baserade 
på kunskap om de skulle vilja återta det använda kärnbränslet. Men också för att undvika skada vid oavsiktligt eller 
avsiktligt intrång i framtiden i förvaret som kommer att ligga 500 meter ner i urberget.
• Hur länge informationen ska kunna tolkas är inte bestämt. Avfallet kan dock utgöra en fara för människor och 
miljö i 10 000 eller ända upp till 100 000 år. Radioaktiviteten minskar dock med tiden och informationen är som 
allra viktigast de första tusentals åren. Källa: SKB

InformatIon om kärnavfall
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EMIL JENSEN

E
fter partiledardebatten på SVT har allt 
eftersnack handlat om Åsa Romsons val av 
liknelser. Språk och metaforik har aldrig 
varit hetare. Sakfrågorna har sällan varit 
avlägsnare.

Som en dånande orgel har alla ledande och oledande 
röster i Sverige unisont förfärat sig över jämförelsen 
mellan förintelsen och massdöden på Medelhavet. Som 
att själva jämförelsen är det värsta i sammanhanget. Det 
mest frekvent förekommande ordet har varit ”osmak-
ligt”. Från vänster till höger via den djupaste extrem-
mitten har alla varit rörande överens. Hur rörande det nu 
är att vara överens. 

Men jag vet inte om jag är överens. 

Att lärA sig Av historien måste väl handla om hur vi 
idag och framåt använder oss av de erfarenheter vi och 
den tidigare mänskligheten gjort? Vad vore annars me-
ningen med att lära sig av historien? 

Att kunna upptäcka mönster och ligga steget före. Att 
se en ny Hitler innan den nya Hitlern tar makten. Att 
kunna identifiera någon som är i stånd att göra det Brei-
vik gjorde innan den begår ett liknande dåd. Att märka 
hur ett system, en struktur, en ideologi har ihjäl miljoner 
människor för att de tvingas ta sig från en del av världen 
till en annan. 

Att lära sig av historien är att se företeelser som dessa 
– om inte innan, så i alla fall i ett tidigt stadium av en 
händelseutveckling.  

Det är ironiskt nog som att när det gäller just förintel-
sen och nazismen, så ska vi bara minnas, aldrig lära oss.

Att minnas är att lära sig historia. Och det är givetvis 
viktigt – som ett första steg. För att lära sig av historien, 
däremot, krävs ett visst mod. 

Och med mod menar jag inte nödvändigtvis civil-
kurage av digniteten att ställa sig framför en stridsvagn 
på ett torg. Utan mod att säga fel saker vid fel tillfällen. 
Att ha dålig tajming. Att våga haspla ur sig något som 
andra initialt upplever som osmakligt.

Ofta applåderas den slags debattgärningar. När någon 
hittar nyskapande jämförelser. Den som gör det är vass, 
witty eller rent av före sin tid. Men då gäller det att und-
vika vissa tabun och röra sig inom vissa ramar. Så att det 
blir retoriskt korrekt. RK.   

Och när det gäller just nazismen, andra världskriget 
och förintelsen gäller det att se upp. Då är det inte ens 
rimligt att jämföra nazismen med nazismen.

– Det är ju hemskt att se hur Svenska motstånds-
rörelsen växer. Trodde aldrig vi skulle få se en sån  
nazistisk rörelse i vår tids Sverige.

– Va! Nazismen är den värsta styrelseform världen 
skådat. 

– Ja, precis, därför är det hemskt att se.
– Jag tycker det är osmakligt att jämföra nazismen 

med…naziströrelsen. 

i sAmmA AnDA får vi inte resa en staty till minne av den 
modiga kvinnan i Växjö som skrämde iväg skinheads 
med sin handväska. Någon som verkligen vågat lära sig 
av historien på riktigt. Och som kan påminna och lära oss.

Ännu värre är tanken på att Åsa Romson inte ens 
skulle behöva gå tillbaka så långt i tiden som till till andra 
världskriget för att hitta så hisnande jämförelser. Vi har 
haft flera folkmord efter det, som i Rwanda – och även 

mitt i Europa för bara att par decennier sedan. Dessa 
folkmord verkar vi vare sig lärt oss minnas eller 

lärt oss något av. 
Jag måste här för övertydlighetens skull 

stanna upp och betona att jag precis som alla 
andra självklart tycker att Romson gjorde en 
klumpig formulering, och ännu självklarare 

tycker att det är förkastligt att hon använde 
ordet ”zigenare”. Och i övrigt inte gjorde sin 

bästa debatt.    

men Att hennes jämförelse tog så hårt 
och så illa tror jag främst handlar om 

att många av oss har en obehaglig 
känsla av att det inte var så en så 
galen jämförelse. 

Hopplösheten hos de allra mest 
utsatta. Den skenande dödlig-
heten. Den oerhörda cyniskt 
beräknande likgiltigheten hos 
makthavarna i sin medvetenhet 
om dödsfällorna, asen som skor 
sig på katastrofen, systemen 
och strukturerna som gör att 
vissa alltid klarar sig och andra 
bokstavligen går under. 

Och så sist men inte minst alla 
vi passiva åskådare. Vi som inget 
vet. Vi som inget visste. 

Vi som inte vill bli jämförda 
med passiva åskådare för 70 år sen. 

Vad är osmakligt?

Bäst jUst nU
•Nya förband på Got-
land alltså? Ska bli kul 
att spela där i sommar 
och se vilka som kör 
innan mig.

sämst jUst nU
•På vänsterfester 
är det aldrig någon 
köttmarknad – vi är ju 
inte så köpstarka, så det 
blir billigare raggning. 
Köttloppis.

När det gäller 
just förintelsen 
och nazismen, 
så ska vi bara 
minnas, aldrig 

lära oss.
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intervju Ett gäng kvinnor väljer att 
slå tillbaka efter att de fått nog 
av mäns våld. Maria Svelands nya 
roman handlar om serievåldtäkts-
mannen som under flera år härjade i 
Örebro, hennes hemstad. 
   Ida Therén har träffat henne. 
   – Sexuellt våld finns hela tiden 
finns i vår omgivning. Det är den 
svåraste och viktigaste feministiska 
utmaningen som finns. 

Maria Sveland sitter på en sushirestau-
rang nära ABF-huset, där tionde uppla-
gan av Feministiskt forum pågår.

Hon har en kort lunchpaus mellan två 
panelsamtal. Hon har mörkt hår, intensiv 
blick och ett par förgyllda K-pistar ding-
landes i örsnibbarna.

Vi träffas för att prata om hennes nya 
roman, Befrielsen. Den handlar om ett 
gäng kvinnor som väljer att slå tillbaka, 
efter att de fått nog av mäns våld mot 
kvinnor. 

Boken kretsar kring serievåldtäkts-
mannen som under flera år på 00-talet 
härjade i Örebro, Svelands hemstad. Hon 
hade flyttat, men märkte hur det påver-
kade vänner och familj som bodde kvar. 

– Det var ett slags undantagstillstånd, 
säger hon.

Det ordnades grupper för att skydda 
varandra på vägen hem, det instiftades 
”tjejtaxi” som var billigare och kvinnor 
började jogga i grupp. En person lycka-
des begränsa alla kvinnors rörelsefrihet. 

Är du inte rädd att fokus hamnar på kvin-
norna i bokens våld istället för männens?
– Jämför man med andra frihetsrörel-

ser så ser man att det ofta kommit till en 
punkt när de tagit till våld. När de menat 
att det inte räcker med fredliga demon-
strationer, argumentation och andra 
slags protester. Medborgarrättsrörelsen 
fick till slut Svarta Pantrarna, ANC fick 
en beväpnad gren, arbetarrörelsen har 
flera exempel på våldsamma konfronta-
tioner. Det som är anmärkningsvärt är 
snarare att feminismen aldrig tagit till 
våld, trots allt skit kvinnor fått och får 
utstå.

– Bara diskussionen om feministiskt 
självförsvar får ju en del att se rött. 

 I arbetet med boken letade hon filmer 

och böcker som skildrar kvinnor som slår 
tillbaka.

– Tarantinos film Kill Bill, Thelma & 
Louise och Stieg Larssons Lisbeth Salan-
der är några exempel. Det som slog mig 
är att de alla är skapade av män. Jag tror 
inte att det är en slump. Det är enklare 
för en man att komma undan med den 
här typen av berättelser än för kvinnor.

– Om Stieg Larsson hade hetat Stina 
Larsson hade det nog ansetts mycket 
mer kontroversiellt. Som: ”Vad då, 
tycker du att alla kvinnor ska börja slå 
tillbaka?”

Hon nämner även Berthold Brecht, 
som i bland annat Heliga Johanna från 
Slakthusen och Den goda människan från 
Sezuan behandlar hur 
man ska kunna klara av 
att vara en god män-
niska i en värld som är 
förtryckande och ond. 

Men är Sverige idag så 
ont?
– Den typen av rela-

tivism är problematisk. 
Även i lilla fina Sverige 
som är så jämställt och 
tolerant till det yttre 
har vi en stor fascistisk 
rörelse och 17 kvinnor mördas varje år i 
nära relationer, samtidigt som tiotusen-
tals våldtas och misshandlas. 

Sveland tar upp hur FN:s rappor-
tör om kvinnovåld för några år sedan 
påpekade att det var anmärkningsvärt 
hur Sverige, som kommit så långt i vår 
lagstiftning kring kvinnovåldsfrågor, 
ändå hade så oproportionerligt många 
våldsoffer. 

Hon håller med om att det kan hänga 
ihop, att många män känner sig ökat 
maktlösa när kvinnor får mer makt i 
samhället. Samtidigt poängterar hon att 
hon inte ser att minskad makt för kvin-
nor skulle lösa problemet. 

– På pappret har vi en jättebra lag-
stiftning, men det händer ju ingenting. 
Våldet går upp, inte ner. Det är ju jäkligt 
alarmerande.

 
Tackar nej till debatter
Genom åren har Sveland fått en position 
som en av de mest framträdande feminis-
terna i media. 

Du har ju alltid sparkat mycket uppåt. Hur 
förhåller du dig till att nu vara den med 
makt? Arbetar du aktivt för att lämna plats 
till andra? 
– Ja det gör jag så tillvida att jag 

tackar nej till många debatter, samtal och 
intervjuer eftersom jag märkt att många 
journalister är väldigt lata och ringer mig 
först för att jag är den som oftast syns 
och hörs. När jag tackar nej brukar de 
fråga om andra namn och då brukar jag 
tipsa om andra, mindre ”kända” feminis-
ter som kan ta debatten minst lika bra 
som jag. 

– Samtidigt är jag en fri författare och 
frilansjournalist som försörjer mig på att 
skriva. Jag har inte den maktpositionen 

som en redaktör eller 
förläggare som lägger 
ut uppdrag på skriben-
ter har. 

– Feminister ska inte 
hålla på att tysta varan-
dra. ”Nu har du skrivit 
så himla många artik-
lar, Ida, så nu tycker jag 
att du ska låta någon 
annan skriva.” Det blir 
ju absurt. Det finns 
absolut ett fett problem 

med till exempel vithet och medelklass 
inom såväl media som all kultur som vi 
alla behöver bli medvetna om och jobba 
med. Då får vi jobba för att fler får plats.

Hur känner du inför de nya identitetspolitiska 
forumen som dykt upp, som Kultwatch och 
Rummet?
– Precis som kvinnorörelsen har 

behövt fria rum där kvinnor får träffas 
separatistiskt i lugn och ro, utan män, 
kan det säkert finnas en poäng med att 
andra grupper träffas i andra slutna rum. 
Men jag tycker det är tråkigt när det blir 
hatiskt och aggressivt som det tyvärr har 
blivit i en del av de debatterna. 

– Det blir absurt när vi börjar ge oss 
på och dissa varandra, istället för att rikta 
sparkarna mot rätt håll. 

– När jag ser inomfeministiska hat-
fyllda drev som går mot vissa tänker jag: 
”Vafan, nu skrattar Moderaterna hela 
vägen till banken. Kom igen. Nu sitter 
Sverigedemokraterna och antifemins-
terna och mår så jävla bra, när vi slåss 
mot varandra.” 

Hon tillägger att det absolut ska 
finnas en vital inomkritisk debatt. Men 
att kritiken mot varandra bör ske på ett 
respektfullt sätt. 

– Vi ska ju inte börja med samma 
trashing och hårda hat och hot som 
antifeministerna och rasisterna håller på 
med mot oss. 

Vi närmar oss slutet av intervjun, 
Maria ska vidare på ett panelsamtal om 
den nya boken. Jag passar på att fråga 
om K-pistarna. Hon berättar att det är 
favoritörhängen, som hon fått av en god 
vän. Hon gillar att se vilka reaktioner de 
väcker, särskild hos män.

– Om det är några som vurmar för 
vapen så är det ju män, som ofta älskar 
den typen av filmer, jagar och står för 
allra mest dödligt våld. Men de blir pro-
vocerade att en kvinna har vapen som 
smycken. Det tycker jag är intressant.

 
”Fukusera på förövarna”
Jag frågar vad vi rent praktiskt kan göra 
för att förändra hotet om sexuellt våld. 
Sveland tror på att prata om maskulinitet 
och mansrollen. 

– Vad är det som gör att män slår och 
våldtar? Vad är det i mansrollen som gör 
det? 

Hon tycker det är för mycket fokus på 
de kvinnliga offren, och att de manliga 
förövarna borde vara i centrum. 

– Vad är det för jävla fel i huvudet 
på en man som får för sig att våldta en 
kvinna?

Samtidigt idealiserar många  
kvinnor macho-våldsmän och alfasnub-
bar. Hur mycket ansvar har kvinnor i 
vad vi värderar och sexualiserar hos 
män? 

Sveland konstaterar att vi lever i en 
väldigt sexistisk och misogyn värld, och 
att även kvinnor påverkas av alla berät-
telser om hur heterosexuell kärlek ska 
”se ut, lukta och smaka”. 

– Vi har lärt oss att tända på vissa 
saker och tycka att vissa manstyper är 
attraktiva. Vi har också sexismen inter-
naliserad i oss.

Ida Therén
 
Fotnot: Maria Sveland är en regelbundet åter-
kommande medarbetare i Dagens ETC. Vi bad 

därför en extern skribent intervjua henne. 

Ida Therén möter bokaktuella Maria Sveland

Det som är  
anmärkningsvärt  

är snarare att  
feminismen aldrig 
tagit till våld, trots 

allt skit kvinnor fått 
och får utstå.

När offreN 
slAr tillbAkA
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• Romanen Befrielsen (Leopard 
Förlag) handlar om ett gäng 
kvinnor som väljer att slå tillbaka – 
med våld – efter de fått nog av ho-
tet om sexuellt våld från män. Den 
är löst baserad på händelserna i 
Örebro där en serievåldtäktsman 
härjade 2005–2010.
• Det är ovanligt med kvinnor som 
väljer att systematiskt slå tillbaka 
efter hot från män. Några av de 
få exempel Sveland hittat är en 
kvinna i 50-årsåldern i Mexiko 
som fick nog av massmorden på 
kvinnor i Ciduad Juares som börjat 
slå tillbaka. Ett annat är Pink saris 
och Röda brigaderna i Indien som 
tröttnade på att det var för osäkert 
för kvinnor att gå hem på gatan, 
och bildade små garden.

FAKTA

TRÖTT PÅ TONLÄGE. 
Maria Sveland välkomnar en 
debatt inom svensk feminism.  
Men: ”Vi ska ju inte börja med 
samma trashing och hårda 
hat och hot som antifeminis-
terna håller på med mot oss.”

 bild: elisabeth ohlson wallin
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Sudoku

oVIkTIGT  
VETANdE

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

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

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON   MEJL

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

ETC
BETALAR 
PORTOT

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

 Jag väljer autogiro         Jag väljer faktura      Helår      Halvår      Kvartal

2 7 4 5

3 6 2

1 9 2

3 9 2

6 5 4 1

2 1 5

8 4 9

8 1 5

9 7 8 3

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)

8 4 3

7 1 3

9 2 8 7

5 3 8

2 8 7 1

6 9 7

4 6 7 3

5 2 9

8 7 4

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May 13 14:34:54 2015 GMT. Enjoy!
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Lösning Lätt

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)

297145638
356289471
184367592
531796284
968524317
472813956
843651729
729438165
615972843

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.46)

842751369
971346528
563928417
795132846
234867951
186594732
429673185
617485293
358219674

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May 13 14:34:55 2015 GMT. Enjoy!

Lösning M
ellan

Smarta fiSkar 
lever längre
• Guppyer med liten hjärna får fler ungar än 
artfränder med stor hjärna. Det visar ny svensk 
forskning som specialstuderat exemplar av den po-
pulära akvariefisken med ovanligt stor hjärna. De 
drog slutsatsen att en stor hjärna stjäl energi från 
fortplantningen men tack vare hjärnstorleken lever 
de längre. Studien visar att guppyhonor med stor 
hjärna är bäst på att undkomma rovfiskar, hos han-
narna påverkade inte hjärnstorleken överlevnaden.
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Kommentarer 
från facebooK

Gör som ÖVER 51 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa

Klart som fan politiker  
kan skapa jobb
n ”Hur kan ledande politiker år 
efter år kan fortsätta att hävda 
att politiker aldrig skapar några 
jobb och ’glömma’ att det finns 
poliser, vårdpersonal, lärare?” 
Det undrar Göran Greider i förra 
veckans ledare.

Ammi Hedman-Erkumru 
Mer jobb inom stat och kommun så landet kan börja fungera igen.

Bengt Lundström 
Som praktiserande läkare i offentlig sektor ses du som tärande, i 
den privata sektor är du plötsligt närande. Du jobbar på i båda två 
men orkar inte med allt skärande. Då är din patient helt plötsligt 
kärande. Detta lämnar oss svärande.

Lena Lundblad 
Den offentliga sektorn var det som gjorde vårt land annorlunda. Ett 
stolt land där vi bryr oss om och tar hand om varandra. Nu håller 
allt det monteras ner för att den lilla människans trygghet ska 
generera vinster till några få. Jag håller med Göran, ge flera jobb i 
den offentliga sektorn. Som arbetslös och utförsäkrad och sönder-
stressad och sjuk är man inte till någon tillgång.

Catarina Kuschel 
Lite fler undersköterskor istället för en massa ineffektiva poliser 
kanske...

Lennart Svensson 
Göran Greiders idealsamhälle är där 100 procent jobbar inom den 
offentliga sektorn. Någon ekonom kan man inte beskylla Greider 
för att vara.

Överväg specialenheter 
för att motarbeta  
korruption 
n ”Det är tveksamt om  
de resurser som finns  
tillgängliga är tillräckliga 
för att beivra korruptionen i 
Sverige på ett effektivt sätt”, 
skriver Thorsten Cars på 
debattplats.

Magnus Thelander 
Visst, men krafttag behöver tas mot all ekonomisk brottslighet. Inte 
bara mot korruptionen.

Svårt att handla schyst
n När är det dags för 
till exempel Handels 
att göra en Schysta 
villkor – och tydligt märka 
de arbetsplatser som har 
kollektivavtal?

Agneta Filipsson 
Schyst lön, schysta villkor, 
schysta kollektivavtal.

Rose Marie Wåtz 
Och schysta villkor för importländerna, inga barnarbetare! Sam-
mantaget schysta villkor och hållbar utveckling!

André Nilsson 
Hur stor andel av maten som går över gränserna i Europa är pirat-
tillverkad?
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 SVT2
07.55 Fais pas ci, fais pas ça
08.46 Kortfilmsklubben  
 - franska
08.55 Sverige idag på  
 meänkieli
09.00 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Gudstjänst
17.05 I Egners fotspår
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens museer:  
 Slottet i Versailles
18.45 Det goda livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fotbollskväll

Allt om allsvenskan: målen, profiler-
na och de hetaste samtalsämnena. 
Programledare: Mats Nyström.

22.45 True blood
23.40 Våra sjukdomars  
 historia
00.30 Såna är föräldrar
00.50 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

 KANAL 5
06.00 America’s funniest  
 home videos
06.25 Desperate housewives
07.15 Real housewives  
 of New York
08.10 The little couple
08.40 The little couple
09.10 Private practice
10.10 Grey’s anatomy
11.10 Desperate  
 housewives
12.10 Ellen DeGeneres show
13.05 Real housewives  
 of New York
14.05 Real housewives  
 of New Jersey
15.05 The little couple
15.35 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 Breaking news  
 med Filip & Fredrik

Filip & Fredrik avhandlar högt och 
lågt i snackisflödet. I direktsänd-
ning med gäster, experter, klipp 
och nyheter kan allt hända. Bland 
annat tittar de på vad svenskarna 
frågar efter på nätet och försöker 
hitta Sveriges nya underhållnings-
stjärna.

22.55 The Big bang theory
23.20 The Big bang theory
23.50 Criminal minds
00.50 2 1/2 män
01.15 2 1/2 män
01.45 CSI
02.40 The walking dead
03.25 90210
04.10 Ugly Betty
04.50 Ellen DeGeneres show
05.30 America’s funniest  
 home videos 

 SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Ett sånt liv!
11.30 Landet runt
12.15 Sportspegeln
12.45 Roliga timmen
13.45 Smartare än en  
 femteklassare
14.45 Anslagstavlan
14.50 Matiné: Lyckliga skitar
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 Arvingarna
22.00 Dox: Fångade  
 av scientologin
00.00 Rapport

00.05 Fortitude
00.55 Smartare än en  
 femteklassare
01.55 Mästarnas mästare
02.55 Trädgårdstisdag
04.00 Landet runt
04.45 Sverige idag

 TV4
05.50 Nyhetsmorgo
09.55 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 Mitt galna 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 vita bönor i tomatsås 
och en tomatsoppa med gammalt 
bröd i. Han besöker också byn 
Montespertoli där han fördjupar 
sig i antikt mjöl för att sedan kavla 
fram en egen pasta av mjölet.

21.00 Svenska fall för FBI
22.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Brottskod: Försvunnen
00.00 112 – på liv och död
01.00 The killing
01.55 Tyst vittne
04.10  Från ett hus till ett hem

TV & RADIO Måndag 18 Maj
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 TV3
06.00 Project runway all stars
07.00 Nanny
07.30  Jims värld
08.30 How I met your mother
09.00 The real housewives  
 of Orange County
10.00 The real housewives  
 of Beverly Hills
11.00 Navy CIS
12.00 The Taste US
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 Orange County
17.00 The real housewives  
 of Beverly Hills
17.55 Lyxfällan
19.00 Masterchef USA
20.00 Tonårsbossen
21.00 Project runway all stars

22.00 Revenge
23.00 How I met your mother
23.30 How I met your mother
00.00 Sex and the city
00.40 Sex and the city
01.20 The Taste US
02.15 Bones
03.00 Revenge
03.45 Navy CIS
04.30 Date & the city
05.20 Nanny
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PROVA ETC
LÄS DIGITALT    varuhuset.etc.se

20kr

Fortitude.

Revenge.

Project runway all stars.

112 - på liv och död.

The walking dead.

True blood.Fråga doktorn.

Ernst i Toscana.
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 KUNSKAPSKANALEN
09.00 En bok, en författare
09.20 Gröna hus
09.30 Island runt
10.15 Ladyboys i Thailand
11.00 Det stora beslutet
12.00 Är västvärldens  
 storhetstid förbi?
13.00 Drottning i  
 rosornas krig
14.00 Vårt uppdrag - 
 adoption
15.00 Anthony Bourdain  
 på okända platser
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok, en  
 författare
19.20 Gröna hus
19.25 Konsten att  
 överleva en krock
20.20 Modematchen  
 i New York
21.00 Second class

Svensk nyproducerad dokumentär 
om gästarbetare som kommer från 
Östeuropa för att arbeta i Västeuro-
pa. Vi möter en grupp litauiska män 
som rest till Sverige för att rensa 
skog i Norrland. Hur ser deras 
livsvillkor och drömmar ut?

22.00 Vår tids vagina
Åsikterna om hur kvinnors 
könsorgan ser ut eller bör se ut 
varierar över tid, liksom normer och 
skönhetsideal. Vi möter medicin-
historiker, plastikkirurger, gyneko-
loger och fotografer som berättar 
om vaginans utseende ur olika 
perspektiv.

22.50 Kända byggnader  
 berättar
23.15 Kända fotografer
23.40 Är västvärldens  
 storhetstid förbi?
00.30 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 Dads
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 Anger management
22.00 Brooklyn nine nine
22.30 Deadbeat
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 Brooklyn nine nine

 TV4 FAKTA
06.00  Mc-patrullen räddar liv
06.55  Livräddarna på  
 Bondi Beach
07.30  Livräddarna på  
 Bondi Beach
08.00  På liv och död
09.00  Hemligheter från  
 läkarnas journaler
10.00  Det kungliga lasarettet
10.30  Pojken som fick öron
11.00  Hospitalet
11.30  Hospitalet
14.00  Livräddarna på  
 Bondi Beach
14.35  Livräddarna på  
 Bondi Beach
15.05  De nya veterinärerna
15.35  De nya veterinärerna
16.05  Hemligheter från  
 läkarnas journaler
17.00  Brottsplats USA
17.30  Brottsplats USA
18.00  Ondskan i vitögat
19.00  Kvinnor som mördar
20.00  Djurpolisen
21.00  Räddare i djurnöden
21.30  Räddare i djurnöden
22.00  Mc-patrullen räddar liv

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

23.00  48 avgörande timmar
00.00  Kvinnor som mördar
01.00  I FBI:s arkiv
02.00  Brottsplats USA
02.30  Brottsplats USA
03.00  Ondskan i vitögat
04.00  Mörka sinnen
05.10  Poliskvinnorna

 DISCOVERY
06.00 Så funkar det!
06.25 Dual survival
07.20 Mythbusters 
08.15 Så funkar det!  
 - drömbilar
08.40 Så funkar det!  
 - drömbilar 
09.05 Fat N’ Furious: 
 Rollin thunder
10.00 Fast and loud
11.00 Mythbusters
12.00 Alaska: The  
 last frontiers
13.00 Edge of Alaska
14.00 Dual survival
15.00 Storm chasers
16.00 Moonshiners
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 Strangest weather  
 on Earth
23.30 Strangest weather  
 on Earth
00.00 Mäktiga flygplan
01.00 Wheeler dealers
01.30 Wheeler dealers
02.00 Outback truckers
03.00 Naked and afraid
03.55 American chopper
04.45  Mäktiga flygplan
05.35  Så funkar det!
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DAGENS
TV-TIPS

Dox: Fångade 
i scientologin 
SVT1 kl 22.00

n Ny amerikansk oscarsbelönad 
dokumentär av Alex Gibney som 
dissekerar scientologin. Vanliga 
medlemmar arbetar likt slavar för 
sekten samtidigt som de betalar 
dyra pengar till den. Däremot 
får Hollywoodstjärnor som 
John Travolta och Tom Cruise 
vip-behandling och fungerar 
som scientologernas ansikten 
utåt. I Fångade i scientologin 
berättar högt uppsatta före detta 
medlemmar om livet i sekten och 
om hur de förföljts efter att de 
hoppat av.  

Brooklyn nine nine. Vår tids vagina.

Mc-patrullen räddar liv.

Mäktiga flygplan.



Genom att sms:a godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Självklart följer vi personuppgiftslagen.

Sms:a AKUT NEPAL till 72 900 och skänk 100 kr.

Hjälp
Nepal
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