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KAJSA  
EKIS EKMAN
”Kapitalets poli-
tiska företrädare 
har insett att de 
måste integrera 
den rasistiska 
högern om de 
ska kunna hålla 
sig kvar vid 
makten.” S.2-3

DESPERATA
MANNISKOR
LAMNAS
UTAN HJALP
Trots psykoser och depressioner har asylsökande inte rätt till stöd
Resultatet: Ett 30-tal asylsökande försöker ta livet av sig varje år 
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Framtiden

Idag avslutas 
vår serie om 
litteraturens 

decennier.
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2 OPINION Fredag 21 augusti 2015

Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Andreas Gustavsson (måndag), Roya Hakimnia, Lina Hjorth (tisdag), Göran Greider (onsdag), Johan Ehrenberg 
(torsdag), Kajsa Ekis Ekman (fredag). Jenny Bengtsson, Sarah Delshad, Beatrice Rindevall (lördag).LEDARE

”Dagens förening av 
kapital och fascism ser 

ut att få formen av en sax.”

Har du sett en sax som 
klipper sönder sig själv?
U

nder sommaren har vi sett ett närmande mellan 
borgerligheten och extremhögern i rasande fart. 
Plötsligt kommer liberal efter liberal ut som rasist. 
Det talas om att publicera ursprung på gärnings-
män, om volymer, om att flyktingar står i tacksam-

hetsskuld till Sverige. Dagens borgerlighet har glömt fildelning och 
FRA-lag, nu är det invandringskritik som gäller. Denna position 
framförs inledningsvis av borgerlighetens prekariat: personer utan 
fast anställning som av naturen är mer aggressiva för att marknads-
föra sig själva. De fungerar likt testpiloter: låt dem bombardera 
på nätet och kolla hur det går! Skulle det hela slå fel kan resten av 
borgerligheten skaka av sig dem som löss, ”vi har aldrig haft med 
dem att göra ...” Om de får positiv respons följer mer förankrade 
debattörer upp: först i form av en retweet som man kan bortför-
klara, sedan i form av ett ”vi måste tala om ...” och sedan blir det 
bråttom! Nu måste man vara först innan det blir allmängods, och så 
står de alla med ens i kö till debattprogram och vill komma ut som 
”modiga”. Några borgerliga skribenter säger ifrån, utan att bli 
hjältar hos andra än vänstern. 

 ”Vad fan är det som pågår?” skriver Eric Rosén på 
Politism. 

Mycket bra fråga. Men den postmoderna tiden är 
över. Och dess motton ”jag ger inga svar, jag ställer bara 
frågor” och ”jag vill inte skriva någon på näsan” är döda. 
I propagandareklamens tid gäller: Analysera! Ge 
svar!

 
EftEr valEt undradE jag: Kommer kapitalismen 
och fascismen åter att gå samman – och hur ser en 
sådan kompromiss ut?

 
dagEns fascism har nämligEn hittills varit en 
halv fascism. Den har saknat sin rike vän. 30-talets 
fascism var en förening av ilskna människomassor 
och den tunga industrins intressen, i våra dagar har 
vi bara sett den första komponenten. Skillnaden är 
att det kapital som stödde 30-talets fascister var 
nationellt. Det hade inget behov av en jättemark-
nad som EU, det hade ännu inte blivit beroende av 
importerad arbetskraft. Dagens kapital är globa-
liserat och kommer aldrig att acceptera helt stängda 
gränser. Rörelsefrihet är själva grunden för EU och 
garanterar billig och mobil arbetskraft. Det har således 
sett ut som om det förelegat en konflikt mellan kapitalet 
och nyfascismen. Ola Larsmo tar fasta på detta när han 
skriver i DN: ”Denna återuppståndna sorts höger kom-
mer inte att utgöra ett hanterbart regeringsunderlag för 
en marknadsliberal politik.”

vad som hänt nu är att kapitalets politiska företrädare 
insett att de måste införliva den rasistiska högern om de ska 
kunna hålla sig kvar vid makten. 

 Hur kommer då denna syntes se ut, hur kommer rasism och 
marknadsliberalism förenas? 

Låt oss titta på Storbritannien. Där har de konservativa regerat 
sedan 2010. Sedan Ukip rönt stora framgångar har David Cameron 
hanterat detta genom att införa en serie nya lagar. 

Vad är dessa lagars natur? Satellitsändare ska placeras på de som 
väntar på utvisning, så att staten kan följa deras exakta rörelse-
mönster. Den som kommer från ett icke-europeiskt land måste 
tjäna 35 000 pund per år eller deporteras. Vilket har lett till att 
sjuksköterskornas fackföreningar protesterat: lönerna är så låga 
att ingen sjuksköterska då kan stanna, och det kommer att leda till 
en kris i vården. Tidigare berodde rätten att stanna på mänskliga 
band: hur länge man bott i landet, om man har släktingar där. Nu är 
det ekonomisk status som ska avgöra. Den som upptäcks med att 
arbeta svart får lönen konfiskerad. Barnfamiljer som fått avslag på 
sin asylansökan förlorar alla former av stöd. Hyresvärdar får rätt att 
vräka papperslösa utan rättsbeslut, och de måste se till att den bo-
ende har papper i ordning. Statlig myndighetsutövning läggs alltså 
på privata kapitalister.

 
camEron hävdar att dE som nu trängs i Calais för att ta sig över 

kommer att få reda på detta, med ens inse att Storbritannien 
”inte är ett land där mjölken och honungen flödar” och där ”ga-
torna är guldbelagda”, vända om och åka tillbaka till Afrika. 

 Vilket han själv mycket väl vet inte kommer att ske. 
 
dEssa lagar stoppar inte invandring. De hotar inte hel-
ler marknaden. Utan de skapar ett proletariat som lever 
under ständiga hot. Möjlighet för hyresvärdar att ta ut 
enorma summor av dem och hota med vräkning om de 
klagar. Möjlighet för arbetsgivare att strunta i att betala 
ut lön och hota med deportering. Tillfälliga uppehålls-
tillstånd som kan dras tillbaka, villkorad rätt att stanna 
som beror på lönen, indragna bidrag, allt ökar despera-
tionen. 

 
människor kommEr intE att lämna landet. De kommer 
att hållas nere. Just detta gör att de kan utnyttjas mer 
än andra, vilket förvärrar antagonismen gentemot ar-
betare födda i landet. Och så hatas de nyanlända ännu 
mer, och så kommer nästa batteri med åtgärder. Redan 
talar Cameron om att de som tar sig över via Calais som 
”svärmar”. Vad är en svärm? En ”lokaliserad luftburen 
samling av otaliga individer av insekter”. Insekter. Så 
kan både rasisterna tillfredsställas känslomässigt och 
arbetsgivare ges en ursäkt för att exploatera.

 
dagEns förEning av kapital och fascism ser ut att få 
formen av en sax. De kan tyckas ha motsatta intres-
sen: kapitalet vill ha mer arbetskraft, fascisterna vill 

hålla den borta. Dessa två knivblad närmar sig varan-
dra och kan se ut att hamna i konflikt, men de passerar 
varandra utan att mötas. Har du sett en sax som klipper 
sönder sig själv? Nej, det är den som hamnar emellan 

som förgörs. 
  Kajsa EKis EKman

Göran Hägglund 
borde skämmas 
n I december 
förra året skrev 
jag en artikel här 
på ledarsidan 
med rubriken: 
”Filippa Rein-
feldt är beviset 
– nu måste vi ha 
karantän.” Detta efter att Stock-
holms före detta landstingsråd 
tagit klivet över till Investors 
vårdjätte Aleris. Inte ens två 
månader efter valet. 

Så vad ska vi dra för slutsat-
ser av att även förre socialminis-
tern Göran Hägglund (KD) går 
till samma vårdkoncern?

Att ett regelverk för ka-
rantän måste komma på plats 
omgående.

för när göran Hägglund väljer 
att missbruka förtroendet som 
väljarna gav honom måste det 
bli slutet för expressfärder från 
politik till näringsliv. Det är ing-
en rättighet att kommersialisera 
de kunskaper och kontakter 
som tillkommit som folkvald.

Möjligen ser Göran Hägg-
lund inte ens sitt beslut som 
kontroversiellt. Trots allt 
handlar hans framtida karriär 
liksom hans tidigare om att 
nedmontera offentligt driven 
vård – och om att använda sig av 
skattemedel.

Men det finns en anledning att 
Aleris köper alliansens ledande 
vårdpolitiker. En styrelse med 
Göran Hägglund och Filippa 
Reinfeldt kan öka vinsten.

gud vEt att intE bara borgerliga 
politiker uppvisar exceptionellt 
dåligt omdöme (Björn Rosen-
gren, Erik Åsbrink, Pär Nuder 
med flera). Just därför är det 
avgörande att det finns en par-
lamentarisk uppgörelse kring 
karantänsregler. Nu har Soci-
aldemokraterna börjat svänga, 
civilminister Ardalan Shekarabi 
(S) vill starta en utredning. Det 
innebär att Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet får sällskap. 

Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi (ESO) tycker 
att en ettårig karantän skulle 
vara lämplig för bland annat 
ministrar. 

Frågan är om det räcker.  
Hur åtråvärda blir en politikers 
nätverk om de får tyna under, 
säg, två år? 

dEt blir En kostnad att för-
sörja bortröstade och avgångna 
makthavare, men det blir 
samtidigt en vinst för demokra-
tin, inte minst så att vi alla ska 
kunna känna att en politiker 
företräder oss och inte bygger 
sitt CV för framtida uppdragsgi-
vare i privat sektor.

AndreAs GustAvsson

Hägglund.
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hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som med-
arbetare: 52 kvinnor, 50 män

”Dagens förening av 
kapital och fascism ser 

ut att få formen av en sax.”
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jämställdhet S-kvinnor vill se 
en konkret plan för hur och 
när vi i Sverige kan förvänta 
oss ett jämställt föräldra-
skap. Vi kräver också att 
regeringen nu går vidare med 
ett lagförslag för att förverkli-
ga allas rätt till barnomsorg, 
skriver Carina Ohlsson.

Till helgen samlas S-kvinnor i 
Gävleborgs distrikt för för-
bundets 41:a förbundsmöte/
kongress. Utgångspunkten är 
tydlig – S-kvinnor vill se mer en 
mycket mer konkret politik från 
vår regering. De är dags att gå 
från ord till handling helt enkelt.

Att ha en feministisk 
regering är en milstolpe för 
jämställdhetspolitiken, det 
öppnar för helt nya möjligheter. 
Vi har också sett en regering 
som tydligt tagit ställning för ett 

jämställt och jämlikt samhälle, 
vi vet att viljan finns där.

Socialdemokraterna mar-
kerade inte minst detta i våras 
när partiets kongress röstade ja 
till en individualiserad föräld-
raförsäkring. Det var en viktig 
seger som S-kvinnor kämpat 
för väldigt länge. Det är en av 
många viktiga byggstenar i S-
kvinnors politiska program, ”En 
jämställd värld är möjlig”. För 
så ser vi det, en jämställd värld 
är möjlig. Men det kräver att vi 
både hittar rätt byggstenar och 
att vi faktiskt använder dem.

Det finnS flera utmaningar 
och undantag att bemöta. Då 
måste det också göras. Vi måste 
utvärdera och anpassa föräld-
raförsäkringen för det moderna 
samhället, för det moderna 
föräldraskapet. Och vi måste ta 
steg framåt. S-kvinnor vill se en 

konkret plan för hur och när vi 
i Sverige kan förvänta oss ett 
jämställt föräldraskap.

Det finnS många problem som 
ännu inte hittat sin lösning, det 
finns utmaningar som tar tid. 
Men det finns också problem 
som redan har lösningar, men 
där det ändå inte händer. Det är 
en underdrift att säga att det är 
frustrerande.

En sådan fråga är barnom-
sorg på obekväm arbetstid. 
S-kvinnor och Socialdemokra-
terna är redan överens – alla 
kommuner ska vara skyldiga att 
erbjuda barnomsorg som passar 
föräldrarnas behov. Miljöpartiet 
vill också att ”alla kommuner 
ska erbjuda barnomsorg på 
obekväma arbetstid”.

I en verklighet där 40 procent 
inte jobbar ordinarie kontors-
tider, och faktiskt måste jobba 

röda dagar och helger ibland, 
där räcker inte barnomsorgen 
till längre. Bara en procent av 
förskoleplatserna är på så kal-
lade obekväma tider, hälften av 
landets kommuner har inga alls. 
Så, vi ser problemet och vi kan 
lösa det, varför händer det inte? 
S-kvinnor kräver att regeringen 
nu går vidare med ett lagförslag 
för att förverkliga allas rätt till 
barnomsorg. 

Jämställdhetspolitik handlar 
om att utmana normer och vär-

deringar, om att förändra struk-
turer. Det är ganska obekvämt 
och jobbigt och det ger inte 
alltid höga popularitetspoäng. 
Men det är resultaten vi måste 
luta mot. Vi vet att det kostar på 
kort sikt att t.ex. bygga ut barn-
omsorg på obekväma tider. Men 
vi vet också att det är oerhört 
lönsamt på lång sikt.

En jämställd värld är helt 
livsviktig. Jämställdhet och 
jämlikhet är nämligen inte 
bara en rättvisefråga. Det är en 
långsiktig investering i trygghet 
och ett starkt samhälle. Det är 
botemedlet mot utanförskap 
och missnöje. Det kostar, men 
det är värt det. 
Det är politik 
som tar ansvar. 

Carina 
OhlssOn
Ordförande 

S-kvinnor

Dags att gå från ord till handling
Vi vet också 

att det är 
oerhört 

lönsamt på 
lång sikt.

”S-kvinnor kräver att regeringen nu 
går vidare med ett lagförslag för att 
förverkliga allas rätt till barnomsorg”, 
skriver Carina Ohlsson. 
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Mest läst 
på etc.se

Citatet:
”Regeringens 

vargpolitik är en 
pinsamhet för 

Sverige,  
som valjakten  
i Norge och  
lejonjakten i 
Zimbabwe.”

Johanna Sandahl, ordförande för 
Naturskyddsföreningen, kommen-
terar att regeringen inte backar om 

vargjakten, trots att EU-kommissionen 
hävdar att licensjakten på varg är 

olaglig. Kommissionen är oroad över 
att licensjakten på varg i Sverige hotar 

artens framtid i landet.

1. Nina Hemmingsson om 
tankar
Satir

2. Schyman: ”Feminister 
anklagas för alla problem”
Nyhet

3. Sju svenska filmer du inte 
får missa på bio i höst
Kultur

4. Nina Hemmingsson om 
kurragömma
Satir

5. Läkare vill ge även pojkar 
HPV-vaccin
Nyhet

109
... anställda på flygbolaget SAS 
uppger i en enkät att de har upplevt 
mobbning på sin arbetsplats, rappor-
terar TT. Av de totalt 387 som svarade 
på enkäten uppger 170 att de känt sig 
diskriminerade och 38 uppger sig ha 
utsatts för sexuella trakasserier. 

Rasismen är inget naturligt
rasism Vi som har makt, som 
har en plattform för våra 
röster – oavsett om vi är 
forskare, journalister eller 
medmänniskor – har också 
ett ansvar att bereda plats 
för andra röster att höras, 
skriver Philip Lalander och 
Marcus Herz.

Rasism bygger på föreställ-
ningar om andra människor som 
annorlunda och mindre värda. 
Rasismen ser vissa grupper som 
suspekta, som ett hot, som skräp. 
Genom beskrivningar utifrån 
kraftigt förenklade stereotyper, 
där de ses som ett problem, vill 
man reducera deras livschanser. 
När SD uttrycker sig om att vi 
måste ta hand om våra äldre och 
därför reducera invandringen, 
är det en föreställd gemenskap 
man talar om. ”Våra äldre” 
är inte födda i Somalia eller 
Eritrea. De som inte innesluts i 
den solidaritet som finns inom 
en viss föreställd gemenskap är, 
med filosofen Judith Butlers ord, 
osörjbara, då deras komplexa 
mänsklighet reduceras. När SD 
ber om ursäkt för förekomsten 
av tiggande människor i Stock-
holms tunnelbana är det som att 
säga att de tiggande innebär ett 
sanitetsproblem. När en grupp 
omänskliggjorts, och då denna 
omänsklighet börjar ses som 
naturlig, blir det mer legitimt 

att använda våld emot den. Det 
fysiska våldet rättfärdigas genom 
de ord som kan ses som ett 
symboliskt våld där hierarkier 
mellan grupper och nationa-
liteter görs till sanning. Alltså 
är det viktigt hur vi talar om 
andra människor, att vi erkän-
ner mänsklig komplexitet och 
nyansrikedom framför kraftiga 
förenklingar grundade i etnocen-
trism, nationalism och rasism. 

Men det är inte bara SD 
som använder sig av en slags 
blame the victim-retorik. I både 
Göteborgsposten och Svenska 
Dagbladet har man den senaste 
tiden legitimerat en syn om att 

de som kommer utifrån utgör ett 
större problem än andra. I GP 
skrev Håkan Boström nyligen 
på ledarplats att de ”ensam-
kommande flyktingbarnen” är 
socialtjänstens stora problem. 
I Svenska Dagbladet talas om 
dem som ”av fri vilja kommer hit 
för att tigga ihop sitt uppehälle” 
eller som nu senast en uppma-
ning från Per Gudmundson 
om att media borde rapportera 
mer om ursprung relaterat till 
brott. Att den typen av texter 
allt oftare förekommer i de stora 
dagstidningarna kan tyda på en 
förskjutning i hur man talar om 
olika fenomen. I den meningen 
legitimeras SD:s försök att defi-

niera situationen i Sverige. Ord 
och meningar som uttalas på ett 
visst sätt definierar den verklig-
het vi lever i. Men mitt i alla des-
sa ord om människor saknas just 
människan i all sin komplexitet. 
Att konsekvent tala om en grupp 
människor och använda deras 
liv som ett slagträ i en debatt 
innebär ett osynliggörande av 
dem som kännande och sörjbara 
människor. Helt i enlighet med 
SD:s mål och syfte. En människa 
utan ansikte och hjärta är lätt att 
spotta och sparka på.

det är Viktigt att med ordens 
hjälp opponera sig mot de främ-
lingsfientliga försöken att hylla 

det föreställt svenska samtidigt 
som andra omänskliggörs. Vi som 
har makt, som har en plattform 
för våra röster, oavsett om vi är 
forskare, journalister eller med-
människor, har också ett ansvar 
att bereda plats för andra röster 
att höras. Det är dags att vi slutar 
att i homogeniserande ordalag 
tala om och istället låter de som 
det talas om komma till tals. I 
Malmö där vi är aktiva forskare 
i frågor om migration finns en 
mängd människor och frivillig-
organisationer som är högaktiva 
i arbetet mot den tilltagande 
rasismen, som vill skapa ett sam-
hälle utan att vissa grupper av 
människor ska få sina livschanser 
reducerade. Dessa skapar hopp 
om att rasismen inte ska breda 
ut sig, att den inte ska göras till 
något naturligt, att den inte ska 
upphöra att kallas rasism.

PhiliP lalander
professor i socialt arbete, 

Malmö högskola
Marcus herz

lektor i socialt arbete, 
Malmö högskola

I den meningen 
legitimeras 
SD:s försök 

att definiera 
situationen 

i Sverige.

b
il

d
: 
s

ö
r

e
n

 a
n

d
e
r

s
s

o
n

/t
t

Demonstration mot rasism.

de tragiska Morden på Ikea 
i Västerås har fått näthatet att 
riktas mot invandrare. Asylbo-
enden utsätts för hot och kräver 
polisbevakning. Brottsförebyg-
gande rådets statistik visar att 
det dödliga våldet minskat 
sedan mitten på 1990-talet. Det 
är lätt att misstro statistiken 
med tanke på oroväckande 
många skjutningar i Göteborg 
och handgranatsprängningar i 
Malmö. Vad gäller ”Ikea-fallet” 
och det gängrelaterade våldet 
är det fel att fokusera på etnisk 
bakgrund. Det handlar om att 
undersöka orsakerna till vålds-
brotten.

Därför är det dags att betrak-
ta våldsbrott som en klassfråga 
– inte som en etnisk fråga. Våra 
politiker har inte lyckats ut-
jämna ekonomiska och sociala 
skillnader. ”Medelklassen” är 
tungan på vågen i valen. Jobb-
skatteavdragen har bidragit till 
en välmående ”medelklass” i 
Sverige.

Hur ska gruPPen ungdo-
mar som inte tar sig in på 
arbetsmarknaden kunna bli 
”medelklass”? 80 procent av 
unga arbetslösa mellan 18–24 
saknar A-kassa. Hur många 
invandrare och ensamstående 

kvinnor kan skryta med att de 
har det lika bra som medelklas-
sen? Människor i dessa sam-
hällsgrupper upplever brister 
på materiella, kulturella och 
sociala resurser och känner sig 
exkluderade.

det är Hög tid för våra politi-
ker att minska inkomstskillna-
derna som ökar mer än i något 
annat europeiskt land. An-
nars riskerar de som är fattiga 
att bli ännu fattigare. Angrip or-
sakerna till fattigdomen och 
våldskriminaliteten i Sverige.

clas Thulin
Ljungsbro

Våldsbrott – en klassfråga
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”Vad gäller ’Ikea-fallet’ och det gängrelaterade  
våldet är det fel att fokusera på etnisk bakgrund. Det 
handlar om att undersöka orsakerna till våldsbrotten.”
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asyl Efter dubbelmordet på 
Ikea tog många chansen att 
lyfta sin politiska agenda 
och dra nytta av tragedin. 
Men få röster har diskuterat 
hur Migrationsverkets kalla 
avvisande kan förvärra redan 
instabila människors psy-
kiska hälsa. Enligt myndighe-
tens egen statistik försöker 
ett 30-tal asylsökande varje 
år ta livet av sig.

När Migrationsverket ger 
avslag på en asylansökan har 
den sökande två val, antingen 
att överklaga eller att acceptera 
beslutet. Vid en överklagan 
fattar migrationsdomstolen ett 
beslut och om det blir avslag 

kallas den sökande till ett nytt 
möte. Där meddelar Migra-
tionsverket beslutet på nytt 
och sedan får den asylsökande 
gå därifrån och förbereda sin 
hemresa, som ska infalla 2–4 
veckor senare. 

I det här läget väljer många 
att gömma sig. 2013 gömde 
sig 8 000 människor som fått 
avslag enligt beräkningar  
som Sveriges Radio har gjort. 
En del andra drabbas av psy-
koser, depressioner och andra 
psykiska besvär. 

– Det är en förtvivlan, allt 
det gamla dras upp igen vid ett 
avslag. Det framkallar förstås 
stark oro och det finns de som 
tänker att de inte står ut längre, 
säger psykologen Eva Håkans-

son som har arbetat i 30 år med 
kris- och katastrofpsykologiska 
frågor vid Stockholms läns 
landsting.

I maj tidigare i år tände en 
kvinna eld på sig själv efter att 
ha fått avslag på sin asylansö-
kan. Att hota med att, eller för-
söka, ta livet av sig vid ett avslag 
är en reaktion som inte förvånar 
Eva Håkansson.

– Det är ett utryck för att 
man känner sig oerhört despe-
rat, man vet inte vad man ska 
ta sig till. Frustrationen som 
kommer när man får ett nej kan 
ta sig olika uttryck beroende på 
vem man är, fortsätter hon.

På Migrationsverket är man 
medveten om problemet, men 
menar att man inte kan eller ska 

ta ansvar för de asylsökandes 
mentala välbefinnande.

– Vi har inga terapeutiska 
samtal, det ligger helt hos lands-
tinget. Det vi kan göra är att om 
vi upplever att folk mår dåligt så 
kan vi hänvisa till sjukvård, det 
är de som har de uppdragen helt 
och hållet, säger Sverker Spak, 
processägare på Migrationsver-
ket. 

Får bara akutvård
Problemet är bara att psykolo-
gisk hjälp inte ingår i den vård 
som asylsökanden har rätt till, 
enligt Sanna Vestin, ordförande 
på Flyktinggruppernas riksråd 
(FARR).

– Asylsökande har bara till-
gång till akutvård och vård som 

inte kan anstå, så du kan inte 
gå till en psykolog. Kroniska 
tillstånd och sådant som inte 
är akut har man inte rätt att få 
hjälp för. Du är lämnad åt dig 
själv, säger hon.

På FARR kommer Sanna 
Vestin ofta i kontakt med 
asylsökande som har fått avslag. 
Hon berättar om känslor av 
depression och hopplöshet.

– De hanteras i princip inte 
alls, huvudproblemet är att det 
är människor som befinner sig 
i ett dåligt psykiskt tillstånd 
och de hamnar i ett ännu sämre 
tillstånd vid ett avslag.

Inlåsning ingen lösning
Att människor, likt den 36-årige 
man som nu erkänt dubbelmor-

Asylprocessens offer
Förtvivlade människor lämnas utan hjälp efter avvisningsbeslut •  ”Man vet inte vad man ska ta sig till”

b
il

d
e
r

: 
M

A
JA

 S
U

S
li

N
/A

N
d

e
r

S
 w

ik
lU

N
d

/T
T

Sanna Vestin.
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det på Ikea, ger sig på andra 
människor hör till ovanligheter-
na, men Sverker Spak berättar 
att ju fler ärenden man får in, 
desto fler fall blir det också där 
människor hamnar i fara. Men 
att låsa in människor i väntan på 
utvisning är inte aktuellt, menar 
han.

– Det är hemskt när det 
händer men det går inte att 
förutse allting. Med tanke på 
det uppdrag vi har så är det 
jättesvårt att hantera och det är 
stora livsbeslut som fattas. Man 
måste komma ihåg att vi bedö-
mer skyddsskälen, det är inga 
brottslingar vi jobbar med och 
vi förutsätter inte att de ska vara 
våldsamma och farliga. Bara för 
att man får ett avslag blir man 

inte någon form av säkerhets-
risk och vi ska inte frihetsberöva 
människor.

Strukturella problem
Röda korset ser en tydlig 
anledning till att människor 
i asylprocessen drabbas av 
psykiska besvär. Handlägg-
ningstiderna är för långa och 
med tiden byggs hoppet och 
förväntan upp. När ett negativt 
besked då kommer rivs hela 
tillvaron upp.

– Det är för långa köer just 
nu, men det hänger ihop med 
att vi har en situation i värl-
den som ser ut som den gör. 
Vi har påpekat detta i flera år. 
Tidsbristen innebär också att 
vissa inte förstår varför det har 

blivit ett avslag. Vi möter ju 
väldigt många människor som 
har fått avslag som känner en 
allmän frustration och känner 
sig deprimerande, säger Anki 
Carlsson, chef för Röda korsets 
migrationsenhet. 

Hur ska man arbeta för att före-
bygga att människor skadar sig 
själva och andra i samband med 
asylprocessen?
– Det är viktigt att ha ett 

individuellt bemötande och mer 
återkoppling så kan man göra 
det bättre för de som tvingas 
att återvända. Det tror jag hela 
systemet skulle vinna på. Då 
tror jag också man kan komma 
åt de mer utåtagerande. 

Dag Ankersen
dag.ankersen@etc.se

Asylprocessens offer
Förtvivlade människor lämnas utan hjälp efter avvisningsbeslut •  ”Man vet inte vad man ska ta sig till”

AsylAvslAg
• 8 januari 2009: Två per-
soner slår sönder ett asyl-
boende i Alingsås och hotar 
bränna upp byggnaden efter 
att ha fått avslag på sina 
asylansökningar.

• 27 februari 2013: 
Man slår sönder ett av Bert 
Karlssons asylboenden efter 
att ha fått avslag. Mannen 
hade inte heller fått sin medi-
cin för sina psykiska problem.

• Januari 2014: En 43-årig 
man tänder eld på sig själv 
inne på Migrationsverket i 
Karlstad. Mannen åtalas 
senare för mordbrand.

• 18 september 2014: 
14-åring försöker ta livet av 
sig efter asylavslag.

• 4 maj 2015: En kvinna 
vars familj precis fått avslag 
på asylansökan tänder eld 
på sig själv utanför Sunderby 
sjukhus i Luleå.

• 5 augusti 2015: Kvinna 
hotar att ta livet av sig i Kal-
mar efter att ha fått veta att 
hon ska utvisas. 

• 6 augusti 2015: Man 
hotar att tända eld på sig 
själv i Boden. 

”Det vi kan göra är att om vi 
upplever att folk mår dåligt 
så kan vi hänvisa till sjuk-
vård, det är de som har de 
uppdragen helt och hållet.

Sverker Spak

IMORGON FÅR DU EN
DIGITAL DAGENS ETC

MARAs – MARDRÖM
FÖR El sAlvADOR

Lars Palmgren om våldet som aldrig tar slut

LÄSKANDE
LÖRDAG

så gör du godaste saften

LEDARE: JENNy BENgTssON

LÖRDAGSQUIZ!

www.etc.se/prenumerant
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jubileum Ulf Stolt är chef
redaktör för Situation Stock
holm, som firar 20 år som 
huvudstadens gatutidning. 

1 På vilket sätt uppmärksammar 
ni 20-årsjubileumet?

– Vi uppmärksammar 
det med en fotoutställning på 
Liljevals, som visar foto-
grafen Joel Nilssons 
porträttbilder av 
våra försäljare. Vi 
ger även ut en bok 
som samlar tidigare 
publicerade texter 
skrivna av våra försäljare. Jag 
har själv varit med sedan dag ett 
och tycker att det är häftigt att vi 
kunnat hålla tidningen vid liv i 20 
år och dessutom lyckats bra med 
den. Det startas många tidningar 
men det är få som håller i 20 år. 

2 Hur har situationen för 
hemlösa förändrats sedan 
ni grundades?

– Jag tror inte situationen har 
förändrats särskilt mycket. De 
hemlösa är lika många nu som då 
och lever under liknande förhål-
landen. Dock tycker jag att när 
hemlöshet, missbruk och psykisk 
hälsa diskuteras i offentligheten 
så utgår diskussionen mer från 
vetenskap idag än den gjorde 
tidigare. När det gäller Situation 
Stockholm har vi blivit större och 
bättre under denna tid. I början 
var vi en liten organisation där 
vi var några få som gjorde allt. 
Nu har vi mer personal och kan 
hjälpa fler. Då och då får jag höra 
försäljare berätta att de inte hade 
levt idag om det inte varit för 
Situation Stockholm, det är fint 
att kunna ha den rollen. 

3 Ni har precis flyttat in på en 
ny redaktion i stadsdelen 
Södermalm, hur känns det?

– Det är skönt att vi äntligen 
har fina lokaler som är anpas-
sade till vår organisation. I och 
med att vi kan skylta bättre blir 
vår verksamhet mer publik. Vi 
är Stockholms gatutidning och 
det ska synas vad vi är och var 
vi finns. 

Klara Strandberg

”Häftigt att vi 
kunnat hålla  
tidningen vid liv”

• Tidningen grundandes 1995 och 
kommer ut en gång i månaden. 
• 300 försäljare säljer tidningen 
på Stockholms gator. 
• För varje såld tidning får för-
säljaren, som måste ha försäljar-
legitimation, behålla 25 kronor. 

Situation Stockholm

Ulf Stolt.
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POliTiK Nu står det klart att 
Göran Hägglund blir nästa 
före detta minister att gå 
vidare till näringslivet. Han 
blir kollega med Filippa 
Reinfeldt i den Investorägda 
vårdkoncernen Aleris.

Den förre socialministern och 
kristdemokratiske partiledaren 
Göran Hägglund berättar för 
TT att valet föll naturligt på 
just ett vårdföretag, dessutom 
tycker han inte att han är värd 
kritik för att gå från politiken 
till näringslivet.

– Jag vill gärna fortsätta att 

jobba med sjukvårds och äldre-
omsorgsfrågor och jag har svårt 
att se skäl för en sådan kritik. Det 
är nästan ett år sedan jag var mi-
nister och det är inga statshemlig-
heter jag bär med mig, säger han.

Det har funnits förslag på 
karantänsregler för före detta 
politiker innan de går vidare i 
karriären, och även om några 
beslut inte har fattats rekom-
menderas man att vänta ett år.

– De föreslog ett års karantän 
och nu har det nästan gått ett 
år. Sedan har vi en ny politisk 
ledning, det är andra kvastar 
som sopar nu. Det vore en väl-
dig skillnad om en person byter 

jobb men har kvar sitt nätverk 
i ledande position, fortsätter 
Göran Hägglund till TT.

Problematiskt
Daniel Naurin är statsvetare 
vid Göteborgs universitet och 
han har tidigare uttryckt en oro 

för att politiker går vidare till 
näringslivet. 

– Vi vill inte utifrån ett 
demokratiskt perspektiv ha 
ministrar som under tiden de 
sitter i regering funderar över 
sin fortsatta karriär och vilken 
effekt de beslut de ska fatta 
kan få för dem. Det är kärnan i 
problemet, säger han.

Tidigare har ministrar 
som Anders Borg, Carl Bildt, 
Anna-Karin Hatt och Lena Ek 
gått vidare till uppdrag inom 
näringslivet, vilket har gjort 
att problematiken som Daniel 
Naurin är inne på har lyfts igen.

Dag Ankersen 

Hägglund till näringslivet
Blir kollega med Filippa Reinfeldt på Aleris

POliTiK Sverigedemokraterna 
blir i Yougovs senaste mät
ning Sveriges största parti. 
Men Yougovs undersöknings
metoder ifrågasätts av flera 
experter.  

I Yougovs senaste väljarunder-
sökning, på uppdrag av Metro, 
går SD om både Socialdemo-
kraterna och Moderaterna, och 
är därmed Sveriges största parti. 
SD får 25,2 procent medan S 
hamnar på 23,4 procent och M 
på 21,0 procent. 

Yvonne Pernod, vd på Sifo, 
menar att Yougovs undersök-
ningsmetoder går att ifrågasätta. 

– Man måste vara medveten 
om panelmetoden. På Sifo har 
vi en slumpmässigt utvald panel 
som deltar i opinionsundersök-
ningarna, som representerar 
ett genomsnitt av det svenska 
folket. Vi har ingen rekryterad 
panel där man kan anmäla 
sig själv, eller sina kompisar. 
Sådant kan ge övervikt åt vissa 
väljargrupper. Sedan vet jag att 
Yougovs panel bara har med 
människor upp till 74 år. Det är 
allvarligt vid politiska mät-
ningar. Vi vet att äldre är tunga 
S-väljare, säger hon. 

Den politiska kommuni-
katören Stina Morian, som 
tidigare arbetat för Yougov, be-

kräftar att de gör webbaserade 
undersökningar där panelen 
främst är baserad genom själv-
rekrytering. 

– Men man kan inte lita på 
någon undersökningsmetod 
idag. Folk svarar inte i telefon 
längre, man måste finna nya 
vägar, säger hon. 

Kraftigt framåt
I Yougovs aprilundersökning 
noterade SD 19,8 procents väl-
jarstöd, jämfört med ”enbart” 
14,4 procent i SCB:s omfattande 
partiundersökning en månad 
senare. 

Stina Morain menar att 
SD:s opinionsmässiga fram-

gångar bottnar i att debatten 
den senaste tiden förts i deras 
ringhörna. 

– Debatten har inte hand-
lat om något annat än in-
vandringen och debatten om 
invandringen, den senaste 
tiden. Människor påverkas 
av vad som debatteras. Skulle 
exempelvis miljöfrågan belysas 
lika mycket, så skulle Miljö-
partiet gå framåt. Dels har det 
också att göra med den tragiska 
händelsen på Ikea i Västerås, 
som piskat upp en hätsk debatt 
på nätet. Folk röstar inte enbart 
utifrån förnuft, utan även uti-
från känslor, säger hon. 

Jörgen Lund  

Tveksam metod ger SD täten
Kritik mot Yougovs metod • ”Går inte att lita på”

Göran Hägglund.
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kritisk. Enligt en ny undersökning går Sverigedemokraterna om både Socialdemokraterna och Moderaterna. Men undersökningen från 
Yougov får kritik: ”Man måste vara medveten om panelmetoden”, säger Yvonne Pernod, vd på Sifo.  bild: MArcus ericssON/TT
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uppföljning Afrofobin är inte 
bara ett problem i Sverige 
– utan i hela Europa. En 
ny antologi ska nu få både 
politiker och allmänhet att 
förstå afroeuropéernas si-
tuation. Och framför allt, se 
till att det blir förändring. 
   – Vi kräver att få leva med 
samma förutsättningar som 
alla andra, säger Jallow 
Momodou.

För en vecka sedan berättade vi 
att afrosvenskar är den minoritet 
i Sverige som löper störst risk att 
drabbas av hatbrott. Samtidigt 
är afrosvenskar en grupp som 
diskrimineras både på arbets-
marknaden, bostadsmarknaden 

och i vardagen i övrigt. Proble-
men är långt ifrån unika för Sve-
rige. I den nya antologin Invisible 
visible minority (osynlig synlig 
minoritet) tecknar forskare, poli-
tiker och aktivister en bild av en 
systematisk diskriminering och 
en utbredd rasism mot männis-
kor med bakgrund i Afrika. 

– Hatbrotten ökar i hela 
Europa, liksom i USA. När jag 
träffar organisationer för män-
niskor med afrikansk bakgrund 
i olika delar av västvärlden får 
jag höra samma saker gång på 
gång. Det handlar om hatbrott, 
våld, diskriminering på arbets-
marknaden, bostadsmarknaden, 
i utbildningssystemet, rasistiska 
stereotyper i kulturen. Det är 
ett jätteproblem, som ändå är 

nästintill osynligt, säger Jallow 
Momodou.

Han är ordförande i Afros-
venskarnas forum för rättvisa, 
och vice ordförande för Euro-
pean network against racism 
(Enar), som ger ut antologin. 
Att den ges ut just nu är ingen 
slump, menar han. 

– Afrofobin ökar. När ingen 
annan bryr sig om att hejda det, 
eller att ens tala om problemet, 
då får vi göra det själva. Vi mås-
te göra vad vi kan för att visa att 
vi är en del av Europa, vi finns 
här och bidrar till utvecklingen i 
de länder där vi lever. Det måste 
vi få folk att inse, säger Jallow 
Momodou.

Han har jobbat mot afrofobi 
i många år, men förvånas fort-

farande över att frågan får så 
lite uppmärksamhet. En orsak 
tror han är att människor med 
afrikansk bakgrund står längst 
ned i hierarkin. Så har det varit i 
flera hundra år, och så är det än, 
menar Jallow Momodou.

– Svarta människors liv anses 
inte vara lika mycket värda som 
andras. Få skulle säga att det är 
så, men vi ser ju dagligen exem-
pel på att det faktiskt är sant. 
Tusentals afrikaner drunknar i 
Medelhavet och ingen höjer på 
ögonbrynet, oskyldiga skjuts 
ihjäl av polisen. Det är bara 
några exempel på att vi lever i 
en rasistisk ideologi. 

Statistiken över både hat-
brott och diskriminering bekräf-
tar att afroeuropéer är en utsatt 

grupp. En undersökning gjord 
i England visar till exempel att 
hudfärg har betydelse för hur 
polisen agerar.

– Sannolikheten att en svart 
människor stoppas och blir 
utfrågad av polisen är 27 gånger 
större för en svart människa 
än för andra. Och det är inte 
unikt för England, säger Jallow 
Momodou.

Synlig men osynlig
Det är just det han och de andra 
författarna vill belysa med 
antologin – att vara synlig men 
ändå osynlig. Synlig genom att 
avvika från den vita normen. 
Osynlig genom att rasismen den 
avvikelsen leder till inte tas på 
allvar. 

Stort problem med afrofobi i hela Europa
Antologi vill synliggöra dem som annars inte hörs • ”Vi kräver att  få leva med samma förutsättningar som alla andra”

systematisk diskriminering. Afrosvenskar diskrimineras som grupp         på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i vardagen i övrigt. I den nya antologin tecknar 
forskare, politiker och aktivister en bild av en systematisk diskriminering och              en utbredd rasism mot människor med bakgrund i Afrika.  bild: Petter KoubeK/tt

får göra det själva. ”Afrofobin ökar. När ingen annan bryr sig om att hejda det, eller att ens tala 
om problemet, då får vi göra det själva”, säger Jallow Momodou, ordförande för European network against 
racism (Enar).  bild: eriKa oldberg/tt

”Det handlar om 
hatbrott, våld, 

diskriminering på 
arbetsmarkna-
den, bostads-
marknaden, i 

utbildningssys-
temet, rasistiska 

stereotyper i 
kulturen.
Jallow Momodou
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– Vi lever i samma land, men 
med olika villkor. Vi vill ändra 
på de villkoren, och kommer att 
fortsätta prata om det här tills 
vi har nått dit. För situationen 
måste förändras, förtrycket 
måste upphöra. Vi kräver att få 
leva med samma förutsättningar 
som alla andra.

I ett av bokens kapitel 
beskrivs hur synen på vem som 
är europé drabbar afroeuro-
péer. Trots att det uppskattas 
bo minst sju miljoner männis-
kor med afrikansk härkomst i 
Europa, är bilden av europén en 
vit människa. Faller du utanför 
den normen måste du hela tiden 
försvara din rätt att kalla dig eu-
ropé, eller svensk för den delen.

– Bilden av europén är en 

stereotypisk bild som bygger 
på rasstrukturer. Det är själva 
definitionen av rasism, att dela 
upp människor i olika raser, där 
varje ras har sin geografiska till-
hörighet. Den synen finns också 
i Sverige. Senast i går fick jag 
frågan om var jag kommer ifrån. 
Jag säger att jag är svensk, och 
får kommentaren ”men du är ju 
svart”. Det sitter i benmärgen, 
svenskhet är lika med vithet, 
säger Jallow Momodou.

Vill se nationella strategier
Att vithetsnormen är så svår att 
bryta tror han beror på att en 
majoritet vinner på den – alla 
som själva är en del av normen.

– Den innebär privilegier 
för alla som är vita. Du slipper 

oroa dig över att bli påhoppad 
på gatan, eller för att bli stoppad 
när du ser en polisbil, du slip-
per bli utfrågad på flygplatsen 
om vart du ska och varför, och 
du slipper tänka på vad dina 
barn ska få läsa i skolan, vilka 
bilder de möter. Du slipper en 
massa dagliga hinder, och det 
är helt fantastisk. Det är också 
en maktposition, som ingen vill 
förlora. 

För att förändra normerna 
och komma till rätta med 
diskrimineringen och afrofobin 
föreslår författarna av antolo-
gin att alla EU-länder tar fram 
nationella strategier, likt den 
som finns mot diskriminering av 
romer i Sverige.

– Det behövs dels utbild-

ningsreformer, strategier för att 
få in afroeuropéer på arbets-
markanden, arbete för att få 
bort diskriminering hos polisen, 
lagar som gör det dyrt för före-
tag att diskriminera. Vi behöver 
strategier som omfattar hela 
samhället.

Men för att det ska bli av tror 
han att det först krävs något an-
nat. Ett erkännande.

– Först och främst måste man 
erkänna att det vi möter varje 
dag är på riktigt, man måste 
erkänna verkligheten som den 
ser ut. 

Karin Annebäck
Fotnot: Invisible visible 

minority lanseras i Sverige 
onsdag den 26 augusti, på 

Sofielunds folkets hus i Malmö.

Stort problem med afrofobi i hela Europa
Antologi vill synliggöra dem som annars inte hörs • ”Vi kräver att  få leva med samma förutsättningar som alla andra”

Dagens ETC 14/8.

systematisk diskriminering. Afrosvenskar diskrimineras som grupp         på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i vardagen i övrigt. I den nya antologin tecknar 
forskare, politiker och aktivister en bild av en systematisk diskriminering och              en utbredd rasism mot människor med bakgrund i Afrika.  bild: Petter KoubeK/tt

Risk för stroke efter 
långa arbetsdagar
n En studie som har publicerats 
i den vetenskapliga tidsskriften 
The Lancet visar att de som ar-
betar mer än 55 timmar i veckan 
löper 33 procents högre risk att 
drabbas av stroke än de som 
arbetar maximalt 40 timmar i 
veckan. 

– Chefer och arbetsgivare ska 
komma ihåg att de kan göra sig 
skyldiga till att allt för många 
anställda faktiskt får stroke om 
de arbetar hysteriskt mycket, 
säger Töres Theorell, en av stu-
diens medförfattare, till SVT. 

Björnjakt inleds idag
n Totalt får 300 björnar skjutas 
i den jakt som inleds i dag och 
pågår fram till den 15 okto-
ber. Och det trots att björnen 
återigen finns på den så kallade 
rödlistan över hotade arter efter 
att björnstammen har minskat 
de senaste åren. 2009 fanns det 
cirka 3 300 björnar i landet, idag 
är de 2 700. 

Läkare fick betala 
för att jobba
n Landstinget i Norrbotten har 
rekryterat läkare från Spa-
nien via det svenska företaget 
Doxbridge. Ekot avslöjar nu att 
läkarna som fick jobb fick skriva 
på ett avtal om att betala en del 
av sin lön till rekryteringsföreta-
get i åtta års tid. 

Att ta betalt av arbetstagaren 
är olagligt, enligt Anderz An-
dersson vid juridiska institutio-
nen vid Umeå universitet.

– Landstinget kan ju betala 
till det här företaget men det 
här företaget kan inte utkräva 
något av den enskilde arbets-
tagaren. Det här är rent ut olag-
lig arbetsförmedling skulle jag 
kunna beskriva det som, säger 
han till Ekot.

Doxbridge meddelar nu att 
de bryter kontraktet utan vidare 
krav. 

300 björnar får skjutas.
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diskriminering Förra veckan 
rapporterade Sveriges Radio 
om att ”hudfärgade plåster” 
på Apoteket bara finns i 
en nyans, nämligen beige. 
De upprörda rösterna har 
inte låtit vänta på sig i allt 
från trådar på Flashback till 
Danmarks regering. 

Den danska 
utrikesministern 
Kristian Jensen 
skrev i ett inlägg 
på Facebook 
att han är glad 
över att inte bo 
i Sverige, där vi 
diskuterar så 
triviala saker 
som plåster. 
Många har blivit 
provocerade 
av uppmärk-
samheten kring 
de hudfärgade 
plåstren som 
bara finns i beigt, menar att det 
är en ”icke-diskussion” och att 
det inte har med normer eller ra-
sism att göra. Paula Dahlberg var 
en av dem som först uppmärk-
sammade bristen på mångfald 
bland de hudfärgade plåstren.

Varför blir folk så upprörda?
– Jag tror det finns en känsla 

av att ha blivit påkommen, 
liksom ertappad. Det här är 
ingenting som de som tillhör vit-
hetsnormen har reflekterat över 
och då blir ilskan ett försvar, 
säger Paula Dahlberg. 

Efterfrågar inte andra hudfärger
Sociologin Moa Bursell som 
forskar om etnisk diskrimine-
ring håller med. 

– När man befinner sig i ma-
joritet tänker man inte på hud-
färg. Etnicitet blir något som 
andra har, säger Moa Bursell. 

Hon tror att den dåliga repre-
sentationen av andra hudfärger 
än den vita i Sverige grundar sig 
i fördomar som företagen har 
om vilken grupp som har resur-
ser och är köpstark. Men också 
att Sveriges demografi föränd-
rats kraftigt de senaste 50 åren. 

– Men det kan också handla 
om att man helt enkelt inte har 
tänkt på det, antagligen för att 
de som tar fram produkterna 
själva inte efterfrågar andra 
hudfärger, säger Moa Bursell.

Amanda Schulin

”Det handlar 
om fördomar 
och stereotyper”

• Att ”hudfärgat” innebär 
beige eller rosa går inte 
bara att se hos plåster-
tillverkare. Här är 
ett urval av andra 
produkter i samma 
färgnyans. 

Smink
• Sminkprodukter 
som inte är avsedda för 
ögonen utgår ofta från 
hudton. Ofta är den 
mörkaste nyansen 
som erbjuds oliv
färgat. 

Nylonstrumpor
• Kommer i olika 
beigea nyanser 
eller svart. Sällan 
något däremellan. 

Plåster och bandage
• Precis som hudfärgade 
plåster är beigea, är de hud
färgade bandage som oftast 
används i samma nyans. 

Underkläder
• Bh:ar, trosor, under
kjolar etc. erbjuds i 
”hudfärg”, och är 
tänkta att vara 
diskreta 
och 

synas mindre under kläder. 
Även här erbjuds de i beigea 
nyanser eller kolsvart.

Nackkrage
• Erbjuds i en 

uppsjö färger 
för den som 

behöver re
habilitera 
kotorna. 
Även ”hud

färg”  
(= beige).

Kläder
• Kläder finns 

i alla tänkbara 
färger, men att leta efter 

hudfärgade kläder resul
terar i beigea och ljusrosa 
sådana. 

Färgpennor och kritor
• Målarfärger har ofta en 

hudfärgad nyans. Som är 
beige/ljusrosa.

Leksaker
• Dockor och actionfigu

rer är oftast vita. 

*Undersökningen är inte veten-
skaplig utan utgår ifrån de vanligas-
te resultaten vid sökningar på nätet 

och koll hos vanliga återförsäljare 
av produkterna vi listar ovan. 

Moa Bursell

Paula Dahlberg

• Hela materialet hittar du i ETC 
Helg. För att beställa en prenum
eration, mejla kundtjanst@etc.se

ETC HELG

ETC

”Afrika är 
 fortfarande en 
kontinent som 

lever under det ok 
Europa en gång 

pålade den.”
Henning 
Mankell

ORKAR 
NÅGON 
BRY SIG?
Miljoner mördas, kulturer utplånas – men gränserna de forna kolonialmakterna drog upp ligger fast. 
 Gunnar Wesslén har besökt Kivuregionen där en av världens blodigaste konflikter pågår i det tysta. 
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Tillsammans kan vi se till så att det fortfarande går 
att bada i en �n insjö. Att du kan ta en promenad i 
skogen. Eller kanske bara plocka några goda blåbär.
 Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av farliga 
bekämpningsmedel. Vi kan se till att det �nns �sk 
kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen. 
Och vi kan se till att �era hundra år gamla natur-
skogar inte huggs ned på bara några dagar. 
 Och ju �er vi blir desto större skillnad kan vi göra. 
Då kan vi få politiker att förstå att det är dags för en 

förändring. Vi kan säga ifrån och visa på konkreta 
lösningar. Vi kan sätta press på företag. Och vi kan 
göra det lättare för dig att välja varor i butiken som är 
bra både för dig och naturen.

Vill du vara med? 
Sms:a medlem till 72 900 eller gå in på 
naturskyddsföreningen.se/medlem
Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.

Det finns mycket kvar att kämpa för.

Bilden är från Tyrestaskogen som Naturskyddsföreningen föreslog skulle skyddas 1933. 
Stockholm stad köpte marken 1936 och 1993 blev Tyresta nationalpark.
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De koloniala gränserna 
skär som ett blodigt 
sår genom Afrika. 
Läs  Gunnar Wessléns 
 reportage om Kivu-
regionens konfliktfyllda 
historia i ETC Helg.

Henning Mankell: 
”Det är sällan 

eller aldrig 
jag läser en 
så klarsynt 
text”

www.etc.se/
prenumerera

BILD: LeIf R Jansson/TT

annons

BURUNDI Läget i Burundi blir 
allt allvarligare. Nu varnar 
både Afrikanska Unionen 
och FN för en överhängande 
risk att ett blodigt inbördes-
krig med etniska förtecken 
inleds.

Bakom den ökade risken för 
krig ligger motsättningar mel-
lan folkgrupperna hutuer och 
tutsier. Tidigare utkämpades 
ett långt och ohyggligt blodigt 
inbördeskrig mellan de två 
grupperna, ett krig som avslu-
tades för tio år sedan. Cirka 
600 000 människor beräknas ha 
dött i krigen mellan hutuer och 
tutsier i landet.

Att situationen blivit akut 
igen hänger ihop med att presi-
dent Pierre Nkurunziza i våras 
bestämde sig för att ställa upp 
för omval för tredje gången, 
trots att landets konstitution 
bara tillåter att en president kan 
omväljas en gång.

Beslutet följdes av stora de-
monstrationer, och nära 200 000 
människor flydde från landet 
till grannländerna Rwanda och 
Tanzania.

I juli gick Burundi till 
presidentval, och det officiella 
valresultatet, som av alla utom-
stående bedömare anses vara 
uppgjort, gav Nkurunziza en 
stor majoritet. Valet bojkottades 
av oppositionen.

Tidigare arméchef mördad
Sedan har situationen stegvis 
trappats upp och en rad perso-
ner har mördats. För några da-
gar sedan sköts landets tidigare 
arméchef Jean Bikunda, som 
var en känd tutsi. Dessförinnan 

hade landets säkerhetstjänsts 
chef, en hutu, mördats på öppen 
gata.

President Nkurunziza var 
under inbördeskriget ledare för 
en av de fruktade hutumiliserna. 

FN och Afrikanska unionen 
(AU) har nu manat landets led-
ning att avväpna Nkurunzizas 
ungdomsmilis, Imbonerakure, 
som anses ligga bakom merpar-
ten av de mord som begåtts.

När jag för några månader 
sedan träffade burundiska flyk-
tingar i ett läger i Rwanda be-
rättade de att de hade hotats av 

Imbonerakure och därför inte 
vågade vara kvar i sina hem.

Nu varnar AU:s kommis-
sionsordförande Nkosazana 
Diamini-Zuma för att det har 
uppstått en ”katastrofal risk” 
för hela regionen. AU och FN 
kräver att Nkurunziza tillsätter 
en regering som också består av 
oppositionen. De vill även att 
han ska avgå.

Upprättat dödslistor
Människorättsgrupper i 
 Burundi uppger att mycket 
tyder på att Imbonerakure 

redan har upprättat dödslistor 
på tusentals tutsier.

Slår regimen, som helt domi-
neras av hutuer, till mot landets 
tutsier har Rwanda, som är 
regionens starkaste militärmakt, 
utlovat att man går in i Burundi 
för att stoppa ett folkmord 
under utveckling.

I maj träffade jag en medlem 
i Rwandas generalstab som mot 
löfte om anonymitet berättade 
om Rwandas inställning:

– Vi har givit ett oåterkal-
leligt löfte att om det finns risk 
för ett folkmord i vår region 

kommer vår krigsmakt att gå in 
för att stoppa detta. Detta löfte 
kommer vi att uppfylla, kosta 
vad det kosta vill.

Östafrikanska gemenska-
pen, en övernationell EU-
liknande organisation som vill 
skapa omfattande samarbeten 
inom regionen, har också en 
insatsstyrka, dominerad av 
Rwandas militär, som kan sät-
tas in mot ett planerat folk-
mord.

Under tiden blir Burundis 
ekonomi allt sämre och flykting-
strömmarna ökar igen. •

Ökad risk för inbördeskrig 

PÅ PLATS

Text: Gunnar Wesslén

Burundis president vann omstritt val trots stora protester

• Ligger i centrala Afrikas inland 
och gränsar till Rwanda i norr, 
Tanzania i öster och Kongo i 
väster.
• Har 10,6 miljoner invånare och 
är världens näst fattigaste land. 
Enligt Global Hunger Index är Bu-
rundis invånare de hårdast drab-
bade av undernäring i världen.
• Landet präglas av korruption, 
dåligt utbyggd hälsovård och ett 
bristfälligt utbildningssystem. 
Det finns inga kända mineraltill-
gångar och jordbruket står för den 
 dominerande delen av BNP.
• Huvudstad är Bujumbura.
• Landet blev självständigt från 
Belgien 1962 och utropades som 
republik 1 juli 1966.
• Under konflikter och inbör-
deskrig mellan framför allt de 
två dominerande folkgrupperna 
hutuer och tutsier beräknas sedan 
1972 sammanlagt cirka 600 000 
 människor dödats.

BURUNDI

Burundis president Pierre Nkurunzi-
za på väg till röstlokalen under valet 
i juli.  BILD: BeRThIeR MugIRaneza/aP/TT
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NyhetsbildeN
Plats: Beijing, Kina 

Fotograf: Andy Wong/AP/TT
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Förberedelser
n Hejarklacksledare tränar inför uppträ-
dandena på Beijings nationalstadion, även 
kallad Fågelboet. På lördag startar friidrotts-
VM i staden och evenemanget pågår fram till 
den 30 augusti. Världsmästerskapet blir det 
15:e i ordningen.

80 000 
Så många åskådare tar arenan i sin fulla 
kapacitet, men under mästerskapet hålls 
endast de två nedre skikten öppna och 
kapaciteten sänks till 54 000. 

”Usain Bolt  
kan få oss att 

glömma allt det 
jobbiga. Usain 
Bolt kan få oss 
att tro igen.”

Expressens krönikör Ludvig Holmberg om den 
stora snackisen inför tävlingen – duellen på 
100 meter mellan Justin Gatlin och Usain 

Bolt. Justin Gatlin åkte 2006 fast för doping-
brott men kom undan med en avstängning 

på fyra år trots att många väntade sig livstid. 



fran

UTE NU! 
KÖP BOKEN PÅ VARUHUSET.ETC.SE

Välkommen till en berättelse där allt kan hända 
– och gör det! Explorer drömmer om att utforska 
 världen och ger sig av från sin trygga men ack så 
tråkiga hemmiljö. Följ honom när han testar tillvarons 
gränser och kastar sig ut i det okända.

Folkkäre serietecknaren Ulf Lundkvist tar dig med på 
en resa som du kan genomföra utan klimat ångest, 
tågtrassel eller sura medpassagerare.

SOMMAR-
LÄSNING
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Kultur

n Idag avslutar vi sommarens serie –
 genom att rikta fokus på framtiden. S.20-21

Litteraturens 
decennier

Grattis Ida Kjellin –  
du är nominerad  
till Kristallen! S.22

Hällefors snuvas på 
 miljoner för renovering 
av Ernst-torpet S.22
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LITTERATUR I sista delen av vår som-
marserie om de svenska litterära 
decennier har vi nu kommit till den 
sista delen: framtiden.  
   Vad väntar härnäst för den svens-
ka litteraturen? 

Julia Pennlert doktorerar i litteraturve-
tenskap och skriver en avhandling om 
sajten poeter.se. Hon tror att det stora 
intresset för skönlitterärt skrivande hos 
allmänheten kommer att hålla i sig. Hon 

tänker sig att skrivarkurser, sajter och 
bokklubbar där vänner träffas och pratar 
om böcker de läst kommer att fungera 
som viktiga mötesplatser för skrivintres-
serade. Däremot tror hon att det blir en 
utmaning att locka de som inte redan 
blivit intresserade av att skriva eller läsa. 
Distansen mellan vad som ibland kan 
kallas för ”litteraturälskare” och andra 
kommer att öka, spår hon.

– Jag tror också att det är lite far-
ligt om skrivandet och läsande allt för 
mycket reduceras till en hobby. 

Det riktigt svåra, tror hon, blir att 
försöka överbrygga klyftan mellan läsare 
och icke-läsare.

–  Utmaningen blir väl att skapa en 
litterär rörelse som inte bara är till för de 
redan invigda. 

Nytt sätt att se på bildning
Den ivriga läsaren Björn Kohlström, som 
vi pratade med i förra delen om 10-talet, 
har sett samma utveckling i sitt arbete 
som svensklärare för gymnasieprogram-
met International Baccaleaurate, som 

ofta drar till sig högpresterande elever. 
De som är intresserade är väldigt starka, 
medan de som är mindre intresserade har 
svårt att läsa mer än tio sidor om dagen 
utan att bli utmattade. Läsflytet har aldrig 
riktigt infunnit sig för de här eleverna, 
trots att de valt en utmanande gymnasie-
utbildning. Vad beror det på? Han tror att 
det finns ett kort och ett långt svar: 

– Det korta är förstås datorer och 
smartphones. Det längre har ju att göra 
med hur bildning blivit allt mindre vär-
defull för samhället.

framtiden
FOKUS:

I dag avslutas serien om litteraturens decennier
LITTERATURENS 
  DECENNIER

VIctor MalM, 
litteraturkritiker och doktorand
– Det finns författare som med 
åren borde få större utrymme i 
våra medvetanden än de idag 
har. Som Lars Jakobson och Ste-
fan Lindberg på prosasidan, Åsa 
Maria Kraft, Eva-Stina Byggmäs-
tar, Gunnar D Hansson på 
poesisidan. Att en ny 
bok av någon av 
dem inte be-
traktas som 
en stor 
litterär 
händelse 
är en ta-
lande och 
deppig 
diagnos av 
vårt kulturkli-
mat. 
   – Jag hoppas 
också att vi slipper dras 
med den koketta skönheten som 
vilar över poesin, att vi slutar 

betrakta den som ett så 
andligt och inner-

ligt uttryck. Och 
jag hoppas på 
fler småför-
lag som ger 
ut kvalitativ 
svensk lit-

teratur och inte bara 
översättningar, att 
förlag som CLP 
Works fortsät-
ter göra ett bra 
jävla jobb – Niklas 
Åkessons Sokrates 
död var förra årets 

bästa debut – där-
till den mest 

förbisedda. 
   – Och 

den stora 
förhopp-
ningen: 
kommer 
Martina 
Lowden 
släppa en 

andra bok?

rasMus 
laNdströM, 

litteraturkritker 
i dagens Etc
– Mycket pekar mot 
att vi är  
på väg att få 
en anglosax-
iskt inspire-
rad realistisk 
litteratur 
som använder 
berättarknep från 

populärlit-
teraturen. 
Som ex-
empelvis  
All In-
clusive 
av Hans 

Gunnars-
son. Gun-

narsson har 
gått från att skriva 

förtätade noveller utan handling 
à la 90-tal till att skriva långa, 
mångordiga romaner som ligger 
nära populärlitteraturen. Han är 
tidstypisk tänker jag.

aNNa Klara Bojö,
doktorand i litteraturvetenskap
– Dataskärmen kommer troligen 
att ge upphov till ny litteratur 
och nya läsarter. Andra 
teknologier, som vi inte 
känner idag, kommer 
också att påverka.
   – Personligen är jag 

mycket förtjust 
i återbruket av 
den grekiska 
och romerska 
mytologin som 

vi ser idag, som hos 
författare som Aase Berg och 

Anne Carson.

TanKar Om FramTIDen

bild: JONAS EKSTRÖMER/TT

bild: EliSAbETh 
OhlSON WAlliN
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Martina Lowden.

Hans Gunnarsson.

Aase Berg.

Lars Jakobson. bild: SANdRA QviST

Anne Carson.
bild: bEOWulf ShEEhAN
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framtiden
Julia Pennlert föreställer sig två  

olika scenarier inför framtiden. Ett är 
mer pessimistiskt, med färre och färre 
skribenter, där ett fåtal bestämmer 
vilka böcker eller författare som ska 
synas och hur intervjuerna med dem 
ska se ut. 

– Här kan man tänka sig att det blir 
den enskilde kritikern som får ett allt 
större utrymme, som vi redan nu ser 
exempel på hur vissa tidningar skaffar sig 
”profiler” och där kritiken mest består av 
sågningar eller kulturdebatter. 

Det andra scenariot är mer optimis-
tiskt. Där får alternativa plattformar 
och litterära tidskrifter – på nätet och 

utanför – en större publik och lockar till 
ett bättre, mer nyanserat, kritiskt samtal. 
Hon tänker sig att nyproducerad skönlit-
teratur kan samsas med recensioner, 
essäer och liknande. 

– Jag skulle också vilja att litteratur-
vetare i högre grad gjorde sig synliga 
och kan ge perspektiv på tidningsdebat-
terna. 

Pennlert tror också att vi kommer att 
få se mer av do-it-yourself-författaren, 
som gör allt själv. Kanske börjar perso-
nen som nätpoet, ger sedan ut sin egen 
bok och får en egen läsekrets genom 
andra mediala kanaler än tidigare. 
Personligen hoppas hon att poeterna 

ska anses viktiga i framtiden, men mer 
realistiskt gissar hon att det är kulturde-
battörerna som kommer få fortsatt ökat 
utrymme. 

Hopp om nya medier
På ett internationellt plan tror hon att 
vi kommer se en begränsning av hur 
mycket influenser vi får av andra länders 
litteratur, i och med att litteraturbevak-
ningen i vissa fall blir mer färdigmallad. 
Samma författare intervjuas på unge-
fär samma sätt i flera mediala kanaler. 
Kanske kan nättidskrifterna plocka upp 
en mer global litterär debatt och introdu-
cera författarskap som rör sig mer i mar-

ginalen – både i Sverige och utomlands. 
Bokläsandet hoppas Julia Pennlert 

se en ökning av, men konstaterar att en 
motsatt trend syns just nu där det är allt 
färre som läser skönlitteratur. Ett hopp 
är att andra – nya – former av medier 
kan bli vägar in till litterära världar och 
texter. 

– Å andra sidan så tror jag att pap-
persboken även i framtiden kommer 
vara den källa som flest vänder sig till för 
ett skönlitterärt läsande.  

Ida Therén
dagens@etc.se

LITTERATURENS 
  DECENNIER

Läs TIdIgare deLar av serIen på eTC.se

JUsT nU 
… pågår konferensen ”The book to 
come” på Göteborgs universitet, 

arrangerat av NorLit – Nordic Asso-
ciation for Comparative Literature. 

Temat är framtidens bok. Sista 
dagen är imorgon lördag. 

http://lir.gu.se/norlit
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Papper eller skärm – hur kommer framtidens läsare att 
ta till sig prosa och lyrik? Och vem kommer vi att läsa?
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TV Ida Kjellins och Sofie Fors-
mans julkalender Piratskat-
tens hemlighet är nominerad 
i kategorin ”Årets barn- och 
ungdomsprogram” på Kris-
tallengalan. Ida Kjellin säger 
att det är roligt med upp-
skattning från branschen, 
men att inget går upp emot 
uppskattningen från barnen, 
som älskade serien.    

Dagens ETC:s tv-skribent Ida 
Kjellin har nominerats till tv-
priset Kristallen för förra årets 
julkalender Piratskattens hem-
lighet, som hon skrivit manus till 
tillsammans med Sofie Forsman. 
Piratskattens hemlighet spe-
lades in i Kroatien och kretsar 
krig tre barn som åker till den 
fiktiva Orkidékusten tillsam-
mans med sin ensamstående 
mamma för att fira jul i solen. 
Där hamnar de mitt i en spän-
nande skattjakt bland klippor, 
stränder och grottor.    

– Många vuxna var kritiska 
till att det var en julkalender 
utan snö. Men inga barn brydde 
sig om det. De tyckte bara att 

den var otroligt spännande, 
vi jobbade mycket med cliff-
hangers för att man skulle vilja 
titta vidare. Vi själva är jätte-
stolta över den här serien. Det 
är ett äventyrsmysterium, hur 
ofta ser vi det i Sverige, säger 
Ida Kjellin.

Känns Kristallen-nomineringen 
viktig för dig? 
– Det känns så klart otroligt 

roligt och är ett tecken på upp-
skattning. Men det slår inte hur 
roligt det är när man får höra 
om barn som tycker den var 
det bästa de sett, och att de lekt 
utifrån Piratskattens hemlighet 
på dagis. Nomineringen är ett 
erkännande från branschen och 
det är såklart roligt att få gå 
på gala, säger Ida Kjellin som 
skriver så gott som samtliga 
av sina film- och seriemanus 

tillsammans med vännen Sofie 
Forsman. 

Skriver ni uteslutande manus till 
filmer och serier riktade till barn? 
– Nej, men det är väldigt ro-

ligt att skriva för barn eftersom 
man kan ta ut svängarna på ett 
annat sätt. Jag gillar verkligen 
hela fantasy- och äventyrsgen-
ren. De produktionerna är 
inte så lätta att göra för 
vuxna, i alla fall inte 
i Sverige. I barnpro-
duktioner kan man ha 
med humor, spänning 
och knäppa karaktä-
rer på ett helt annat 
sätt. Men det är 
tråkigt att barnpro-
duktioner har 
en sådan låg 
status i Sve-
rige. Det här 
priset anses 
så oviktigt 
att det delas 
ut innan tv-
sändningen 
från galan 
hunnit börja. 
Det känns 
lite styvmoderligt, 

men samtidigt är det skönt att 
vi slipper bry oss om hur vi ser 
ut i tv, eftersom jag och Sofie 
kommer att komma dit direkt 
från en festival, leriga och 
trötta. 

Kvinnor i annorlunda roller
Ida Kjellin och Sofie Forsman 

har medvetet jobbat med 
inkludering i alla sina 

gemensamma film- och 
tv-produktioner.

– Vi tänker alltid 
på att ha fler kvinnli-
ga karaktärer än vad 
det brukar vara, och 
vill också ha kvinnor 

i lite annorlunda 
roller: som 

ensamstående 
mammor och 
äldre damer 
som skur-

kar. Vi skrev 
också in ett 
homosexu-
ellt par med 
barn, det var 

vi först med i 
en julkalender.

Jörgen Lund  

Dagens ETC-skribent 
nominerad till Kristallen

Andra produktioner med manus 
av Ida Kjellin och Sofie Forsman: 
• Elsas Värld (tv-serie) 
• Biciklo – Supercykeln (tv-serie) 
• Bamse och häxans dotter (film 
som går upp på bio nästa år) 

FAKTA

Ida Kjellin: ”Är väldigt roligt att skriva för barn”

kristallennominerad. Ida Kjellin är återkommande krönikör i Dagens ETC. Nu har hon 
blivit nominerad till tv-priset Kristallen.  bild: Ulrika MalM/SVT

TV Hällefors kommun betalar 
miljoner för renoveringen av 
Ernsts sommartorp i TV4. 
Men lokala företag fick ald-
rig en chans att göra jobbet. 

Sommar med 
Ernst har i år 
spelats in i 
Björkskogsnäs 
i Hällefors 
kommun. 
Kommunen har 
hittills betalat 
2,7 miljoner för 
snickeri- och 
måleriarbeten och har också fått 
en faktura på ytterligare 370 000 
kronor för takarbeten och en 
luftvärmepump till huset. Dess-
utom ska kommunen betala för 
rekvisita inför inspelningen av 
Jul med Ernst. 

– Vi fick en möjlighet att få in-
spelningen förlagd till Hällefors 
och vi tog den. Det är väl investe-
rade pengar, säger Annahelena 
Jernberg (S), kommunstyrelsens 
ordförande i Hällefors. 

Men nu kan ETC Bergslagen 
avslöja att lokala företag aldrig 
fick en chans att vara med och 
ge anbud på att utföra jobben 
vid inspelningen. Produktions-
bolaget OTW som gör Sommar 
med Ernst för TV4:s räkning 
har gett ett företag i Karlskoga 
ensamrätt på alla arbeten. 

– Det var så 
bråttom att la-
gen om offentlig 
upphandling 
sattes ur spel, 
säger Rita 
Sörling (V) som 
sitter i kom-
munfullmäktige. 

”Sannolikt inte möjligt”
Annahelena Jernberg menar att 
lagen om offentlig upphandling 
inte gäller när det handlar om 
en tv-inspelning men det håller 
Andrea Sundstrand, docent i 
offentlig rätt vid Stockholms 
universitet och expert på lagen 
om offentlig upphandling, inte 
med om. 

– Det är sannolikt inte möj-
ligt att för de aktuella beloppen 
direktupphandla renoveringen 
av ett hus, oavsett om det är 
TV4 som gör det, säger hon till 
ETC Bergslagen. 

Hon menar att andra företag 
som inte fått chansen att lämna 
anbud kan gå till domstol för 
att begära att avtalet ogiltigför-
klaras. 

Ulrika Lindahl
Rolf Larsson

Miljoner för Ernsts 
renovering går inte 
till lokala företag

Annahelena 
Jernberg

Andrea 
Sundstrand
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Årets svensk 
– en produktiv 
låtskrivare
n Han har skrivit låtar 
till världsstjärnor som 
Britney Spears, Katy 
Perry och Celine Dion- 
och är den låtskri-
vare som näst efter två 
andra har haft flest list-
ettor i USA. Tack vare 
sina framgångar har 
Max Martin nu också 
utsetts till årets svensk. 
Utmärkelsen motiveras 
bland annat med att är ”en 
förebild och företrädare för 
det svenska musikundret”. 

”Jag blev 
lite chockad 
att jag fick 
frågan. Jag 
har gjort ett 

program 
tidigare och 

det var Melo-
difestivalen, 
så jag tänkte 
hur gick det 

här till?” 
Sanna Nielsen i en intervju med Göte-
borgs-Posten. Efter mycket spekula-

tioner blev det bekräftat: hon kommer 
leda det populära tv-programmet 

Allsång på Skansen. Därmed blir hon 
programmets åttonde programledare. 
Men hon lär inte bli lika långvarig som 
den första. Bosse Larsson är den som 
varit programledare under flest år – 
från 1974 till 1993, sedan tog Lasse 

Berghagen över. 
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Sanna Nielsen.

Nytt Munch-
museum i Oslo
n Norges kanske mest 
kända konstnär, Edvard 
Munch, kommer få ett 
nytt museum tillägnat 
sig. Det blev klart sedan 
budgeten för museet 
granskats. Tidigare var 
ledningen för Munck-
muséet oroliga över att 
budgeten på 2,7 miljarder 
skulle spricka, men nu 
har de alltså fått klarteck-
en, rapporterar Sveriges 
radios Kulturnytt. Planen 
är att det nya museet ska 
vara klart 2019. 

500
... så många författare har skri-
vit under ett protestbrev riktat 
till Mexikos president Enrique 
Peña Nieto. I brevet kräver de 
att mordet på pressfotografen 
Rubén Espinosa utreds. Enligt 
tidningen Journalisten har bland 
andra Margaret Atwood, Paul 
Auster och Salman Rushdie 
skrivit på. Författarna efterlyser 
också åtgärder för att skydda 
journalister och därmed yttran-
defriheten i Mexiko. 
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DU KAN KÖPA ETC-LAMPAN  
VIA VARUHUSET.ETC.SE

VÄRLDENS BÄSTA 
LED-LAMPA!*
Vår LED-lampa är inte som  andra. 
Den lyser lika starkt som en 75 W 
 glödlampa – men drar 87 procent 
lägre energi. Och den dimmrar 
utan dimmer.

*Enligt tävlingen Sead Global Efficiency Medal



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



= 302 Kg CO2e

Örebro, Sverige

Berlin, Tyskland

Avresa:

Slutdestination:

Antal: Endast buss:

1 Ja

Klimatkompensera

ETC KLIMATKOMPENSATION 
GÖR DU SJÄLV DIREKT PÅ 
KLIMATKOMPENSATION.ETC.SE

All klimat-
kompensation 
går direkt till 
nya solceller! 

KLIMAT-
KOMPENSERA 
MED ETC

Äntligen helg!

ReCePt
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mat Vår kokbok – Vegan 
(Norstedts, 2015) av Sara 
Begner är precis vad det 
låter som – något av en bas-
kokbok i vegansk matlag-
ning – informativ och fylld 
med recept från det ymniga 
växtriket. Man behöver inte 
vara varken vegetarian eller 
vegan för att hitta godbitar, 
tvärtom. Till helgen bjuder 
vi på ett frestande recept ur 
boken – ångkokta dump-
lings med dippsås, en rätt 
som går hem i alla läger.

DuMpliNgS
30 stycken

ingredienser
30 runda plattor av äggfri wontondeg
1 dl myntablad

FYllNiNg
15 cm purjolök
300 g färsk shiitakesvamp  
eller champinjoner
1 stor morot
1/2 - 1 röd chili
2 msk rapsolja
2 vitlöksklyftor
2 msk finriven färsk ingefära 
1 msk japansk soja
1 1/2 tsk sesamolja
1 kruka koriander

DippSÅS
1 liten morot
5 cm rättika
2 vitlöksklyftor
1 röd chili
4 lime, saften
3 msk strösocker
3 msk japansk soja

Läcker veganmiddag med dumplings

gÖR SÅ HÄR
• Skölj purjolöken. Borsta eller skölj svampen. 
Finhacka purjolök och svamp. Skala och riv moro-
ten grovt. Dela, kärna ur och hacka chilin.
Hetta upp oljan i en stekpanna och stek svamp, 
purjolök och morot under omrörning cirka 3 
minuter. Skala och riv ner vitlöken. Tillsätt chili, 

ingefära, soja och sesamolja. Stek ytterligare 
någon minut.
• Hacka koriandern och vänd ner den i grönsa-
kerna.
• Lägg ut några degplattor i taget. Klicka ut 1 
matsked fyllning i mitten av varje platta. Pensla med 
vatten i kanterna och nyp ihop degen runt fyllningen.

DippSÅS
• Skala morot och rättika och strimla den fint. 
Skala och finhacka vitlöken. Hacka chilin fint. 
Blanda med limesaft, socker och soja. Ånga 
dumplingarna 5-7 minuter i en ånginsats (en 
ställning i rostfritt stål eller bambu) i en kastrull. 
Servera med dipsås och myntablad.
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Veganska dumplings från boken Vår kokbok vegan.
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STEFAN SUNDSTRÖM

D
et är jävligt nyttigt att hoppa av ibland. 
Vad det än är. Alkohol, jobb, utbildning. 

internettet, speciellt Facebook. Och 
Twitter. Man blir så blind och världen 
kan bli så liten när man twittrar. Man 

blir upprörd över nåt troll. Nån som på utbildade Sveri-
gedemokraters vis önskar en bra dag samtidigt som han 
antyder att han vill skada en fysiskt. 

Det kan vara så otroligt skönt att faktiskt bara stänga 
av det där flödet, och då ser man att mycket av det som 
händer i internetflödet är så litet och så hittepå.

Det kan vara bra att gå längs en strand och lyssna på 
måsarna och känna vinden mot kroppen. Förstå, med 
sin egen hud, att man är här. Och att det är en lycklig och 
väldigt tillfällig slump att man är det.

Jag tror, precis som min ärade kollega Göran Greider här 
på tidningen, att man blir lurad av Sverigedemokraterna. 
Det kommer utspel på utspel, det ena mer groteskt än det 
andra, och man tittar på sitt Twitterflöde och så säjer man 
”amen vafaaan” och så skriver man nåt och då reagerar alla 
dessa dygnet-runt-nätaktiva troll och så är det igång.

Så värdelöst.
Meningslösa strider om ord. Jag blir så jävla trött.
Min senaste internetstrid handlade precis om det, 

Trollmor själv hade skrivit i Dagens Nyheter om att 
varför protesterar inte Sundström när nån som sagt 
”neger” i tv inte får vara med? Han protesterade ju när 
den hemske Sebbe Staxx inte skulle få spela på Peace and 
love förra året. Ja, ni fattar. Hon tyckte alltså att om jag 
åberopade yttrandefrihet för Sebbe Staxx måste det även 
gälla att få säja ”neger”.

Jag blir så trött.
Jag satte mej motvilligt in i vad det handlade om, skrev 

ett svar till DN som dom givetvis inte tog in, men medan 
jag satt och skrev, skummande av vrede, så slog det mej: 
”Vafan är detta för pseudotjafs man håller på med?” 
Käfta med en människa som jag ändå aldrig kommer 
att bli överens om nånting med, och dessutom om nåt så 
flyktigt och undflyende som ord.

Jag tycker att vi i vänstern ibland är så jävla fel ute när 
vi vill banna ord. Självklart ska man inte kränka folk med 
nedsättande epitet, och hets mot folkgrupp är ju faktiskt 
förbjudet, men jag blir mer och mer tveksam till det här 
svartlistandet av ord.

Dom som verkligen vill att folk från Afrika ska ha det 
sämre för att dom är från Afrika kan lätt switcha till kos-
tym och slips, gå på en intern partikurs i vett och etikett så 
att dom uttrycker samma åsikter på ett lite finare sätt.

Kampen om ords betydelse får en exkluderande effekt 
på människor, dom som inte hänger med i den twittrande 
medelklassens språkbruk (där man ber folk suga sej själv 
genom att säja ”Ha en bra dag”) gör omedelbart bort sej 
genom att inte använda ord som är korrekta. Dom korrekta 
orden kommer också snart att bli besudlade av underlig-
gande rasism och kvinnohat. Då är det dags att använda ett 
nytt ord, fast med samma hatiska betydelse. Är man då en 
smart högertwittrare byter man genast ut ordet och fortsät-
ter att hetsa mot förortsbor, utbrända och flyktingar. 

Allt detta har SD:s officiella representanter lärt sej för 
länge sen, och det är dom som är huvudfaran idag. Inte 
nån packad snubbe utanför bolaget i Säter som skriker 
”blatte” åt en fransk turist.

Just ord som är förbJudna har jag alltid varit jävligt 
sugen på att använda, kalla det Tourettes syndrom om du 
vill, jag tror inte på slikt. Det finns en massa ord att störa 
sej på. I min bransch har det till exempel blivit vanligt att 
man snackar om att en artist ska leverera, alltså ”Gud vad 

Thåström levererar”.
Det stör mej som fan. Han levererar fan inte, 

han lirar, han är, han är ju bäst och det är fan 
ingen pizza som kommer ur högtalarna! Jag 
har också kamrater som säjer att han äger. Det 
tycker jag också låter jävligt sunkigt. Fan vad han 
ägde publiken. Sånt skulle jag vilja bråka om.

Äga, leverera och entreprenör är för mej väl-
digt fula ord. Och jag tycker det är intressant 

att fundera över ords betydelse, varför det 
amerikanska oskicket att använda ordet 
”fuck” i aggressiv betydelse har vunnit 
sånt totalt herravälde över Dagens Ung-
dom. To get fucked är alltså ingen trevlig 
upplevelse?

så där kan Jag hålla på, men jag tiger för 
det mesta, och det är för att kunna prata 
om väsentligheter utan att bli klassad som 
en petimeternisse. Jag vill inte kränka nån, 
just nu i alla fall, så jag tänker inte skriva 
nåt sånt ord, men ibland tycker jag det 
finns en slags löjlig magistervibb över att 
vårda språket och att märka ord.

Och, jag tror som Greider att vi måste 
börja snacka om väsentligheter istället för 
att bara reagera på nya fascistiska utspel av 
en massa idioter.

Jag återkommer med några förslag till 
agenda.

Jag är trött på 
meningslösa 

strider om ord

bäst Just nu
• Att jag har fått ett löfte om att 
spela på Anholt, den lilla ön mellan 
Sverige och Danmark. Där ska jag 
gå och lyssna på havet.

sämst Just nu
• Att det blir svårare och svårare 
att vara här och nu, det är numera 
en ständig kamp.

Vafan är 
detta för 

pseudotjafs 
man håller 

på med?
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Street actor in Buenos Aires 
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STENRIKA PAPPOR TJOA

förtjust över den om-

stuvning de köpt för att

kunna skylla ifrån sig
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Korsord från varuhuset.etc.se An
no
ns

Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de gula fälten till 
korsord@etc.se eller posta till Box 4403, 102 68 Stockholm.  
Vinnarna presenteras i nästa vecka, tillsammans med lösningen.  
Skicka in ditt svar senast tisdag 25 augusti. 

1:a pris  
Stefans stora blå, 
Stefan Sundström

2:a pris 
Best of  Dagens ETC

3:e pris 
 Provprenumeration

Stefans stora blå till vinnaren!
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Sudoku

oVIkTIGT  
VETANdE

6 8 5

3 2 5 7

5 4 6

4 1 6 8

7 6

3 9 4 7

2 1 4

3 1 2 8

8 5 3

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.85)

2 6 5 8 4

7

6 2 3 1

3 2 6 7 8

2

5 8 1 6 9

3 6 2 1

8

5 1 3 7 6

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Aug 19 12:21:18 2015 GMT. Enjoy!
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Har vi missat några oviktiga saker?
Hör gärna av dig med tips till dagens@etc.se 

Lösning M
ycket svår

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.85)

172946835
368215794
954783261
491657382
287431659
536829417
729568143
643192578
815374926

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.46)

213658479
874391265
956274831
132469758
697825314
548713692
369582147
721946583
485137926

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Aug 19 12:21:18 2015 GMT. Enjoy!

Lösning M
ellan

KLART JAG VILL PRENUMERERA!
DAGENS ETC – DEN RÖDA DAGSTIDNINGEN 
FÖR EN GRÖNARE VÄRLD

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

ETC
BETALAR 
PORTOT

Jag vill prenumerera för 224 kronor i månaden  
(papper måndag-fredag, digital lördag)

 Jag vill prenumerera för 199 kronor i månaden (digital måndag-lördag)

NAMN

GATUADRESS  POSTADRESS

TELEFON   MEJL

 Jag väljer autogiro     Jag väljer faktura      Helår      Halvår      Kvartal

ANNONS FRÅN VARUHUSET.ETC.SE
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FÖRRA VECKANS KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE
Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra numret: 

KONTAKTARTEFAKT och SEPARATIONSÅNGEST

EN SÅNGARES POTATIS

drabbades av förlamande

omstuvning inför den

stundande körturnén

ETC No 28

Bild:www.sxc.hu 

telephone-1574887s
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digitalur 
vibrerar 
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kristallen 
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.
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Kommentarer från facebooK

Gör som ÖVER 54 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNaETC

”Afrika är 
 fortfarande en 
kontinent som 

lever under det ok 
Europa en gång 

pålade den.”
Henning 
Mankell

ORKAR 
NÅGON 
BRY SIG?
Miljoner mördas, kulturer utplånas – men gränserna 
de forna kolonialmakterna drog upp ligger fast. 
 Gunnar Wesslén har besökt Kivuregionen där en av 
världens blodigaste konflikter pågår i det tysta. 
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BOËTHIUS:  
En svinrik  
procent – det  
håller inte

AKTUELLT:  
Finns det  
bara en  
hudfärg?

ETCN-0822-A-001-A.indd   1 15-08-19   10.06.43

PRENUMERERA NU! MEJLA KUNDTJANST@ETC.SE

ENDAST 63 KRONOR PER MÅNAD MED AUTOGIRO. DENNA VECKA:

LEDARE BOËTHIUS:  
EN SVINRIK PROCENT – 
DET HÅLLER INTE.

AKTUELLT ATT ”HUDFÄRGAT” 
BETYDER BEIGE SYNS INTE BARA 
HOS PLÅSTERTILLVERKARE.

REPORTAGE ETC PÅ PLATS  
I KIVUREGIONEN DÄR KRIGET 
PÅGÅR I DET TYSTA.

Läkare vill ge även pojkar HPV-vaccin	
n Alla flickor erbjuds idag vaccin mot 
humant papillom-virus, HPV, för att förhindra 
cancer i livmodershalsen. Nu vill en rad 
tunga namn inom läkarkåren att vaccinet ska 
ges även till unga pojkar.

Christina Grohn 
Dummaste	jag	hört,	det	är	ju	redan		
tveksamt	hurvida	det	skall	ges	till	flickor	
när	många	biverkningar	har	påvisats!	Ni	
som	är	för	detta	vaccin	läs	forsknings-
underlaget,	roande	läsning	eftersom	de	
vaccinerade	måste	uppnå	en	ålder	av	
70	år	(då	de	flesta	drabbas)	innan	man	
kan	se	om	det	har	effekt	;)	Money	money	
money...

Lisbeth Lundin Linde 
Självklart	ska	killar	vaccineras.	De	är	ju	
med	om	att	sprida	sjukdomen!

Anne Lillan Fortea 
Ja,	när	till	och	med	min	12-årige	son	ställer	
frågan	om	varför	inte	han	vaccinerades	så	
att	han	inte	ska	riskera	att	smitta	någon,	så	
verkar	det	ju	rätt	logiskt...

Billy Persson	
Ja	om	det	hjälper	så	är	det	väl	en	självklar-
het?

Britt Sandblom 
Det	är	inte	alls	självklart.	Starka	ekono-
miska	intressen	finns	i	bakgrunden.

Hur ska Sverige kunna bli hållbart?
n Exemplet Kuba visar att det är möjligt att 
kombinera en mycket hög socio-ekonomisk 
nivå med ett ekologiskt fotavtryck inom 
ramen för jordens kapacitet. Det handlar om 
att dra ner på överkonsumtionen och bli lika 
påhittiga som kubanerna. Det skriver Jan 
Strömdahl, arkitekt, författare och före detta 
riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Calle Nilsson 
Vi	som	varit	på	Kuba	kan	torrt	konstatera	
att	folket	inte	är	helt	eniga	med	Strömdahl	
gällande	den	socio-ekonomiska	nivån.	
Hade	även	varit	intressant	av	få	förklarat	
hur	turismsatsningen	i	Varadero	rimmar	
med	hållbarhet.	
			Men	det	är	klart,	att	förbehållslöst	hylla	
Kuba	utan	tillstymmelse	till	kritisk	tanke	är	
ju	standard	bland	valda	delar	av	vänstern.

Jan Leo 
Om	ni	tar	bort	ordet	’’Kuba’’	i	artikeln	och	
byter	ut	det	mot	exempelvis	’’Frankrike’’	så	
behöver	ni	inte	låta	kommunistskräcken	
lysa	så	oförblommerat.	Då	kanske	ni	förstår	
vad	han	försöker	berätta	-	vi	måste	sänka	
vår	levnadsstandard	för	att	överleva.

Dario Mor 
Man	kan	säga	och	tycka	vad	man	vill	om	
socialistiskt	ekonomi	men	ett	är	säkert.	
Produkters	skall	ha	en	egennytta	och	inte	

fylla	ett	syfte	att	berika	någon.	Om	man	
producera	bara	för	en	förtjänst	så	hamnar	
man	snabbt	i	en	överproduktion	och	den	
destruktiva	konsumtionskarusellen	är	
snabbt	igång.	Detta	är	det	expresståg	som	
marknadsekonomier	styr	rätt	in	i,	i	det	an-
nalkande	ekologiska	katastrofen.

Lisbeth Garde 
Frågan	är	hur	Sverige	ska	lyckas	minska	
sin	konsumtion	och	sina	utsläpp!	Varför	
diskuterar	ni	bara	Kuba?

Självklart ska 
killar vaccineras. 

De är ju med 
om att sprida 
sjukdomen!

ni som är 
för detta 
vaccin läs 

forsknings-
underlaget.

Vi som varit på 
Kuba kan torrt 
konstatera att 
folket inte är 

helt eniga med 
Strömdahl.



 TV3
06.00	 Top	model
07.00	 Nanny
07.30	 Alla	älskar	Raymond
08.30	 How	I	met	your	mother
09.00	 Pretty	little	liars
10.00	 The	real	housewives
11.00	 The	real	housewives
12.00	 Navy	CIS
13.00	 Undercover	boss	US
14.00	 Svenska	
	 Hollywoodfruar
15.00	 Top	model
16.00	 The	real	housewives
17.00	 The	real	housewives
18.00	 Svenska	
	 Hollywoodfruar
19.00	 Shah’s	of	Sunset
20.00	 The	change-up

Amerikansk komedi från 2011. 
Mitch och Dave växte upp tillsam-
mans som bästa vänner, men med 
årens lopp har de långsamt glidit 
isär. Medan Dave är en överarbetad 
advokat, make och trebarnsfar har 
Mitch förblivit en ensamstående 
barnrumpa. Efter en blöt kväll ute 
vänds Mitch och Daves världar 
upp och ner när de vaknar upp i 
varandras kroppar. Trots friheten 
från normala rutiner och vanor 
upptäcker männen snart att den 
andras liv är långtifrån så rosenrött 
som det verkat på avstånd. Skå-
despelare: Ryan Reynolds, Jason 
Bateman, Leslie Mann.

22.20	 Adjustment	bureau
00.25	 How	I	met	your	mother
00.55	 Conviction

Amerikanskt drama från 2010. 
När Betty Anne Waters bror 
Kenny anhålls för mord och döms 
till livstids fängelse 1983 viger 
Betty Anne sitt liv till att upphäva 
domen. Övertygad om att hennes 
bror är oskyldig tar sig Betty Anne 
igenom gymnasiet, högskolan och 
slutligen juristexamen i en 18-årig 
strävan att befria Kenny. Skådespe-
lare: Minnie Driver, Juliette Lewis, 
Melissa Leo, Hilary Swank, Sam 
Rockwell.

02.50	 Navy	CIS

30 TV Fredag	21	augusti	2015

	SVT2
04.25	 24	Vision
05.00	 Rapport
12.00	 Rapport
12.05	 Världens	Fakta:	
	 Havsörnens	återkomst

Den var borta länge från Irland, 
utrotad av fårägare som trodde att 
den tog deras lamm. Men tack vare 
norsk hjälp kretsar nu havsörnen 
åter på sina breda vingar över den 
irländska kusten.

	
13.05	 Leo	och	U-landslaget
13.35	 Leo	och	U-landslaget
14.10	 Bakom	kulisserna	i
14.20	 Hela	världen	i	en	
	 designskola

Vad händer med en av världens 
bästa skolor inom industridesign 
när Sverige börjar ta ut höga avgifter 
för utomeuropeiska studenter? 
Designhögskolan i Umeå är i det 
närmaste okänd för svenskarna 
men enormt hyllad av omvärlden 
för den undervisningsmetod och 
den multikulturella miljö som fostrat 
generationer av internationella form-
givare. I denna film inifrån Design-
högskolan får vi i nära porträtt följa 
några studenter från all världens 
hörn under ett år då skolan kämpar 
för att bibehålla sin attraktionskraft. 
Nya regler som innebär att Sverige 
har börjat ta betalt av utomeuro-
peiska stundenter gör att framtiden 
ser mörk ut för Designhögskolan. En 
film av Mattias Löw.

15.20	 A	chance	to	dance
16.00	 Rapport
16.05	 Palme
17.05	 Flugor
17.10	 Timmerflottning	i	
	 Glomma
17.20	 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45	 Uutiset
18.00	 Ridsport:	EM	hoppning
20.00	 Fans
20.55	 K-märkta	ord
21.00	 Aktuellt
21.18	 Kulturnyheterna
21.23	 Väder
21.25	 Regionala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45	 Friidrott:	VM-magasin
22.15	 Vem	vet	mest?
22.45	 Jakten
00.40	 24	Vision
01.00	 Rapport
01.05	 Nyhetstecken
01.15	 24	Vision
02.00	 Rapport
02.05	 Sportnytt
02.20	 24	Vision

 KANAL 5
06.00	 Kära	Susan
06.25	 Desperate	Housewives
07.15	 Real	Housewives		
	 of	New	Jersey
08.05	 The	Little	Couple
08.35	 The	Little	Couple
09.05	 Arga	snickaren
10.05	 Grey’s	Anatomy
11.05	 Desperate	Housewives
12.05	 Ellen	DeGeneres	Show
13.00	 Real	Housewives	of	
	 New	Jersey
14.00	 Cougar	Town
14.30	 Vänner
15.00	 The	Little	Couple
15.30	 The	Little	Couple
16.05	 En	stark	resa	–	igen

Morgan och Ola-Conny åker beröm-
da Highway 1 mot Los Angeles. Det 
blir ett stopp på vägen vid världens 
största termometer. I Los Angeles 
kollar de in Walk of Fame, filmstjär-
nornas hus och Venice Beach där 
Ola-Conny provar att lyfta skrot.

17.05	 Grey’s	Anatomy
18.00	 Young	&	Hungry

SÄSONGSSTART. Gabi försöker för-
stå varför Josh blåste av bröllopet. 
Elliott tar sig an den förtvivlade 
Josh.

18.30	 Benched

19.00	 Ullared
20.00	 Top	20	Funniest		
	 Home	Videos
21.00	 The	Big	Bang	Theory
21.30	 The	Big	Bang	Theory
22.00	 Dödligt	vapen

Martin Riggs och Roger Murtaugh är 
poliser i Los Angeles. Murtaugh är 
en sansad, respekterad familjefar. 
Riggs anses av kollegorna vara 
obalanserad på gränsen till galen. 
Nu ska de undersöka ett fall av 
omfattande knarksmuggling.

00.15	 Surrogates
01.55	 CSI
02.50	 CSI

 SVT1
06.00	 Rapport
06.05	 Gomorron	Sverige	sa
06.25	 Gomorron	Sverige
10.00	 Selambs
10.45	 Det	är	inte	så	dumt
11.45	 Soffsurfarna

Finsk resereportageserie från 
2013. Jordanien, andra delen I en 
grotta. Pia och Lotta firar midsom-
mar i öknen och soffsurfarna goes 
cave man. Men är det en bra idé att 
någon som är livrädd för insekter 
ska övernatta i en grotta?.

12.15	 Landgång
13.15	 Retro
13.45	 Den	nakna	campingen

Svensk dokumentär från 2015. 
Naturism är ett levnadssätt där klä-
der används i så liten utsträckning 
som möjligt. Dokumentärfilmaren 
Peter Gaszynski har under förra 
sommaren besökt Gustavsbergs 
Camping och där träffat några av 
dessa människor som väljer att 
semestercampa i bara mässingen. 
Medverkar gör också författaren 
Olle Strand och konstvetaren Jes-
sica Sjöholm Skrubbe som ger oss 
bakgrunden till naturiströrelsen 
och dess historia.

14.45	 Debatt
15.30	 Trädgårdstisdag
16.30	 Gomorron	Sverige	
	 sammandrag
16.50	 Ridsport:	hoppning
18.00	 Rapport
18.13	 Kulturnyheterna
18.25	 Sportnytt
18.30	 Regionala	nyheter
18.45	 Owe	Thörnqvist!
19.30	 Rapport
19.55	 Regionala	nyheter
20.00	 Doobidoo
21.00	 Ett	fall	för	Vera
22.30	 Glastonburyfestival

Musikunderhållning från 2015. Det 
bästa ur sommarens Glastonbu-
ryfestival 2015 med artister som:. 
Patti Smith, Mary J Blige, Kanye 
West, Pharell Williams, The Who, 
Paul Weller, Mark Ronson och Burt 
Bacharach på scen.

23.30	 Rapport
23.35	 Kommissarie	Falcón

Brittisk kriminalserie från 2012. 
The silent and the damned. Falcón 
utreder två till synes orelaterade 
brott och kommer en konspiration 
på spåren som involverar såväl CIA 
som poliskorruption. 2013.

01.05	 Catastrophe
01.30	 Friidrott

 TV4
03.40	 Borgias
05.50	 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
10.55	 The	good	wife
11.55	 House
12.50	 House
13.50	 Mannen	som	talar	
	 med	hundar
14.55	 Halv	åtta	hos	mig
15.25	 Halv	åtta	hos	mig
15.55	 Extreme	makeover	
	 weightloss
16.55	 Äntligen	hemma
17.50	 Hästen	är	din

17.55	 Familjen	Annorlunda
Svensk dokumentärserie från 
2014. Hos familjen Norrström ska 
yngsta dottern Lilja döpas. Hos 
familjen Lindén ska pappa Kenneth 
hjälpa barnen att bygga drakar 
vilket inte går så bra. Familjen Da-
vidsson åker på utflykt där de åker 
hundspann vilket blir ett fartfyllt 
äventyr. 2014.

18.50	 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15	 Sporten
19.20	 Vädret
19.30	 Postkodmiljonären
20.00	 Fångarna	på	fortet
21.30	 Rock	of	ages
22.00	 Nyheterna
22.05	 Vädret
22.15	 Rock	of	ages,	forts
00.10	 Cloverfield

Amerikansk action från 2008. En 
monsterattack i New York skildras 
ur en mindre grupp människors 
perspektiv. Skådespelare: Jessica 
Lucas, TJ Miller, Lizzy Caplan.

01.50	 Middle	men
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 KUNSKAPSKANALEN
6.00 UR Samtiden
19.00 Örtskolan

Hästhov, kanske vårens gladaste 
blomma! I Örtskolans första episod 
berättar Alexandra De Paoli om 
hästhovens många användnings-
områden.

19.05 Världen
20.00 Romarrikets 
 härskarinnor

Hur såg livet ut för en kejsarinna i 
antikens Rom? Livia, gift med kej-
sare Augustus, hade inlytande över 
det romerska riket i över 60 år. Men 
om man inte hade gott omdöme 
nog som kvinna så blev man lätt ett 
offer i maktens korridorer, istället 
för en härskarinna. Maktspel, intri-
ger och mord inramar de romerska 
kejsarinnornas livsöden.

21.00 Min sanning: 
 Nyamko Sabuni
22.00 Livet är en tågresa
22.50 Dokument utifrån: 
 Indiens dotter
23.50 Ståltanter mot makten

Hur ofta blir 80-plussare utslängda 
från en skola? Shirley och Hinda 
har tröttnat på allt prat om den 
amerikanska ekonomiska krisen. 
Beväpnade med mod, humor, 
vetgirighet och permobiler reser de 
runt i USA för att få svar. UR.

00.45 En bok, en författare

 RADIO  

P1 06.59 P1-morgon med Måns Hirs  
07.00 Morgoneko  07.18 P1-morgon 
med Måns  07.30 Ekonyheter  07.32 
Ekonomieko  07.36 Nyheter från 
Vetens  07.39 P1-morgon med Måns  
07.46 Kulturnytt  07.55 Land- och 
sjöväder  07.59 P1-morgon med Måns  
08.00 Morgoneko  08.15 P1-morgon 
med Måns  08.30 Ekonyheter  08.32 
Ekonomieko  08.36 Nyheter från 
Vetens  08.41 P1-morgon med Måns  
08.54 Kulturnytt  08.59 P1-morgon 
med Måns  09.00 Morgoneko  09.14 
P1-morgon med Måns  09.30 Ring P1! 
med Täppas  10.00 Ekonyheter  10.03 
Stil  11.00 Ekonyheter  11.03 Skol-
ministeriet  11.33 Ekonyheter  11.35 
Radioföljetongen: E  12.00 Tolvslaget  
12.00 Dagens dikt  12.10 Vetandets 
värld  12.30 Luncheko  13.00 Land- 
och sjöväder  13.05 Kulturnytt  13.20 
Vetenskapsradions v  14.00 Ekonyhe-
ter  14.03 Kino  14.50 Utrikeskrönika  
15.00 Ekonyheter  15.03 Radiosporten  
15.04 Spanarna  15.45 Kulturnytt  
15.55 Sjöväder  16.00 Ekonyheter  
16.03 Studio Ett  16.45 Dagens Eko 
kvart i  17.00 Studio Ett  17.45 Dagens 
Eko med Eko  18.09 Kulturnytt  18.16 
Fråga Kulturradion  19.00 Ekonyhe-
ter  19.03 Teaterprogrammet  19.30 
Radioteatern: Svart  20.00 Ekonyheter  
20.03 Filosofiska rummet:  20.45 Ring 
P1! med Täppas  21.00 Ekonyheter  
21.03 Skolministeriet  21.35 Kulturnytt  
21.45 Tankar för dagen me  21.50 
Land- och sjöväder  22.00 Ekonyheter  
22.12 Studio Ett  22.55 Dagens dikt  
23.00 Ekonyheter  23.07 Studio Ett  
23.50 Kulturnytt  
P2  06.40 Rádiomuittut - Radiomin  
06.50 Klassisk morgon  07.30 Ekony-
heter  07.32 Klassisk morgon  08.54 
Kulturnytt  09.00 Ekonyheter  09.02 
Klassisk morgon  10.00 Ekonyheter  
10.03 Klassisk förmiddag  12.44 
Mozartalmanackan  13.00 SR på 
somaliska 13.30 SR på romani - Nevi  
14.00 SR på kurdiska Kurd  14.30 SR 
på arabiska 15.00 SR på engelska - Ra  
15.30 Nyheter  15.35 Geasse Rádio  
16.00 Sisu-uutiset  16.10 Studio Sisu  
16.50 Roketti  17.00 Rendezvous med 
Kris  18.09 Kulturnytt  18.14 Popula: 
Sverige - s  18.15 Sisu-uutiset  18.22 
Popula: Sverige - s  19.00 Ekonyheter  
19.03 P2 Live: Sveriges R  22.30 
Musik mot midnatt  
P3 07.00 P3 Nyheter  07.04 Morgon-
passet i P3  07.30 P3 Nyheter  07.34 
Morgonpasset i P3  08.00 P3 Nyheter  
08.04 Morgonpasset i P3  08.30 P3 
Nyheter  08.34 Morgonpasset i P3  
09.00 P3 Nyheter  09.04 Morgonpas-
set i P3  10.00 P3 Nyheter  10.02 P3 
med Rikard Weijm  11.00 P3 Nyheter  
11.02 P3 med Rikard Weijm  12.00 P3 
Nyheter  12.03 Musikguiden i P3 me  
13.00 P3 Nyheter  14.00 P3 Nyheter  
14.02 PP3 med Linnea Wikb  15.00 
P3 Nyheter  15.02 PP3 med Linnea 
Wikb  16.00 P3 Nyheter  16.04 Fredag 
i P3  17.00 P3 Nyheter  17.04 Fredag 
i P3  17.59 Radiosporten  18.00 P3 
Nyheter  18.03 Musikguiden i P3  
19.00 Ekonyheter  19.03 Musikguiden 
i P3  20.00 Ekonyheter  20.03 P2 Live: 
Sveriges R  20.06 Musikguiden i P3  
21.00 Ekonyheter  21.03 Musikguiden 
i P3 me  22.00 Ekonyheter  22.03 
Musikguiden i P3 me  23.00 Ekonyhe-
ter  23.07 P3 Musik: Musikmix

 TV6
06.00 Just shoot me
06.25 Stargate SG-1
07.10 Dads
07.35 Våra värsta år
08.00 Våra värsta år
08.30 TV-SHOP
09.00 The King of Queens
09.30 The King of Queens
10.00 Just shoot me
10.30 Simpsons
11.00 Simpsons
11.30 Stargate SG-1
12.30 The King of Queens
13.00 The King of Queens
13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.00 Simpsons
15.30 Simpsons
16.00 Simpsons
16.30 Brooklyn Nine-Nine
17.00 Brooklyn Nine-Nine
17.30 Cops
18.00 Cops
18.30 Cops
19.00 Simpsons
19.30 Simpsons
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 The Thing
23.10 Avgrunden

02.30 Seinfeld
02.50 Seinfeld

 TV4 FAKTA
06.00 Poliskvinnorna
06.55 Märkliga prylar - San 
 Francisco
07.25 Märkliga prylar - San 
 Francisco
07.55 Uppdrag: missbruk
08.50 Livräddarna på Bondi 
 Beach
09.25 Livräddarna på Bondi 
 Beach
09.55 Det kungliga lasarettet
10.25 Det kungliga lasarettet
11.00 Bakom brottsrubrikerna
14.00 Det kungliga lasarettet
14.30 Det kungliga lasarettet
15.00 Livräddarna på Bondi 
 Beach 
15.30 Livräddarna på Bondi 
 Beach
16.00 Världens grymmaste
17.00 Brottsplats USA
17.30 Brottsplats USA
18.00 Bakom brottsrubrike
19.00 Våldsbrott av 
 kärlekspar
20.00 Oväder på liv och d
20.55 Oväntade historier
22.00 Poliskvinnorna
23.00 48 avgörande timmar
00.00 Våldsbrott av 
 kärlekspar

En tonårsdotter förbjuds från att 
träffa sin pojkvän. Men ungdomar-
na är så besatta av varandra att de 
bestämmer sig för att begå mord 
för att få vara tillsammans för evigt.

01.00 Mord i isande kyla
02.00 Brottsplats USA
02.30 Brottsplats USA

När en kökschef på en restaurang 
i Philadelphia hittas död förhör 
utredarna först familj, vänner och 
arbetskamrater. Men sen nystar 
de upp en skrämmande historia av 
lögner och skulder.

 DISCOVERY
06.00 How It’s Made
06.25 Deadliest Catch
07.20 River Monsters
08.15 Deadliest Catch
09.05 Fast and Loud
10.00 Outback Truckers
11.00 Mythbusters
12.00 River Monsters
13.00 Ice Cold Gold

De sju gruvarbetarna är på 
bristningsgränsen, Saqqaq blev 
en succé men Cloud Island var 
ett misslyckande och de tror inte 
längre på Erics strategi.

14.00 Deadliest Catch
15.00 Ice Pilots
16.00 You Have Been Warned
17.00 Fool’s Gold
17.30 Fool’s Gold
18.00 Insane Pools
19.00 Treehouse Masters
20.00 100 things to do 
 before you die

Efter hans vän avled gjorde Sebas-
tian Terry en lista på 100 saker att 
göra innan han dog. Följ honom 
runt jorden när han försöker utföra 
sitt uppdrag.

21.00 River Monsters
22.00 Street Outlaws
23.00 Cars That Rock 
 with Brian Johnson

Brian undersöker vad det är som 
gör en Jaguar så speciell. Han 
möter Norman Dewis, en 94-årig 
Jaguarlegend som testar drifting i 
Jaguar Project 7.

00.00 Americarna
00.30 Americarna
01.00 River Monsters
02.00 Street Outlaws

Oklahoma Citys snabbaste street 
racers tar sig an de tuffaste från 
Chicago. När loppen förstörs av 
regn kommer de överens om em 
returmatch i Oklahoma.
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Jakten
SVT 2 22:45

n Dansk långfilm från 
2012. 93 procent positiva 
kritiker kan inte ha fel. 
Festen-regissören Thomas 
Vinterberg har gjort det 
igen. Jakten kanske inte 
är samma blitzkrieg-aktiga 
käftsmäll som just Festen, 
men visst är det knäckande 
att följa Mads Mikkelsens 
maktlöshet när drevet går, 
pöbeln samlas och gnisslet 
från bilor som vässas över-
röstar allt annat. Må dåligt 
är i filmsammanhang inte 
alltid det sämsta.

DAGENS
TV-TIPS

Indiens dotter.

Märkliga 
prylar. Ice pilots.

Mads Mikkelsen



KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

På www.krav.se kan du läsa mer om vad du får när du väljer KRAV-märkt. Vi ses där, på Facebook eller Twitter!

Receptet på godare mat

VÄGRA BEKÄMPNINGSMEDEL 
i maten och miljön

VÄLJ NATURLIG MAT 
utan konstiga tillsatser 

KRÄV SCHYSTA VILLKOR  
för bönder världen över 

BEHANDLA DJUR MED VÄRDIGHET 
låt dem böka och beta

SPRID KOSKIT & FÅGELKVITTER 
varje gång du handlar mat
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