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ETC
AKTUELLT:  
Flyktingmottagandet 
ger stora möjligheter 
för Sverige

BOËTHIUS:  
Där man bränner flykting-
boenden, bränner man till 

slut även människor

KINA 
DRAR IFRÅN
I Gobiöknen byggs solparker för miljontals hushåll
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Altiplano Gyllene triangeln 

Centralasien Södra Afrika 

Vi reser genom Argentina, Bolivia och Peru med fokus 
på storslagna naturupplevelser och den andinska kul-
turen. Få platser bjuder på ett så spektakulärt landskap 
som den andinska högplatån. Sjöar mitt i öknen och 
vulkanisk mark med sprutande gejsrar. Kalla nätter, klara 
dagar, svårtillgängligt men ändå historisk vagga till ett 
�ertal högstående kulturer. Reslängd 23 dagar.

Namnet kommer från den plats där �ailand, Laos och 
Burma möts, men innefattar egentligen ett mycket större 
område där vallmoodlare förädlat den förrädiskt vackra 
blomman i generationer. Följ med på en spännande resa 
genom bergstrakterna i fem länder befolkade av �er än 
hundra olika minoritetsfolk. Reslängd 24 dagar.

Följ med på en spännande resa längs Sidenvägen genom 
fem länder med en gemensam yta som är nio gånger 
större än Sverige. Vi snubblar på deras landsnamn och 
har svårt att placera dem på kartan; Turkmenistan, 
Uzbekistan, Tadjzikistan, Kazakhstan och Kirgizistan. 
Vi färdas genom stora öknar, över höga berg till �na 
oasstäder i spåren av historiska härskare och omdanande 
händelser. Reslängd 21 dagar.

Resor med lust, ny�kenhet och kunskap. Små grupper med svensk färdledning

Vi vandrar i väldigt vackra och spektakulära landskap 
genom tre länder i södra Afrika. Från Swaziland via 
mytomspunna Drakensberg till bergslandet Lesotho. Vi 
avslutar resan vid Vilda kusten där vi vandrar över gröna 
kullar längs med Indiska oceanen. Under resan ser vi 
även Afrikas vilda djur under en safari och avslutnings-
vis besöker vi Nelson Mandelas hembygd.  Reslängd 20 
dagar.

www.varldensresor.se               Tel: 08-669 5525
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ETC
AKTUELLT:  
Flyktingmottagandet 
ger stora möjligheter 
för Sverige

BOËTHIUS:  
Där man bränner flykting-
boenden, bränner man till 

slut även människor

KINA 
DRAR IFRÅN
I Gobiöknen byggs solparker för miljontals hushåll

Mot ett rättvist 
klimatavtal
n Om 30 dagar inleds det stora kli-
mattoppmötet i Paris. Det blir då 21:a 
året i rad som världens ledare sam-
mankallas kring FN:s klimatkonvention 
för att minska sina länders utsläpp av 
växthusgaser. Världens medborgare 
å sin sida törstar efter starkt politiskt 
ledarskap, som fattar beslut byggt på 
solidaritet och rättvisa istället för på 
makt och pengar. I Europa gäller det 
ledarskapsunderskottet inte bara i kli-
matfrågan, men möjligen rymmer just 
klimatfrågan fortfarande en magisk 
möjlighet att förena människor i ett ge-
mensamt politiskt projekt, dessutom i 
en tid då global teambuilding behövs 
mer än på länge. 
   
Hur som helst har vi ganska kort tid 
på oss att komma till rätta med ut-
släppen. Lyckas de stora utsläppslän-
derna inte komma överens i Paris ser 
det rätt mörkt ut. Här och var finns 
ändå fyrbåkar redan nu. I Gobiöknen 
i Kina byggs exempelvis en solcellsan-
läggning som kommer att ge el åt en 
miljon hushåll(!) Vi har besökt landet 
och tagit tempen på kinesernas 
nyfunna superintresse för miljö 
och klimat (sid. 18-24).
  
Inför mötet i Paris arrangeras 
också klimatmanifestationer 
den 29 november runt om 
i Sverige och världen. 
Miljontals människor 
kommer att göra 
sina röster hörda 
för ett hållbart och 
rättvist klimatavtal 
och ETC kommer 
givetvis att delta 
på ett flertal plat-
ser i Sverige, missa 
inte det!

Anton Borgström

Mottagandet en 
stor Möjlighet

• I skuggan av den politiska svängningen i 
migrationsuppgörelsen finns en rad sakkunniga som 

ger en mycket positivare bild av läget. Inte minst vad 
gäller finansieringen och de omtalade kostnaderna för 
flyktingmottagandet. Flera ekonomer talar om stora 
möjligheter snarare än en ohållbar kris. S.17
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Märket är kastat
• 1995 i ett hotellrum i London föddes en ny svensk avtalsmodell som skulle hålla i tjugo år. 

Förra veckan föll den när LO:s samordning i avtalsrörelsen havererade. Vad berodde det 
på och vem blir förloraren i nästa års uppgörelser? ETC granskar en avtalsmall och dess 
upphovsmän. S.12-15

solnedgångar och 
svältkatastrofer
• Kenyanen Binyavanga Wai-
naina är en av den afrikanska 
kontinentens just nu mest 
intressanta och omtalade 
författare. I dagarna kommer 
hans självbiografiska roman 
En dag ska jag skriva om 
den här platsen på svenska. 
ETC publicerar hans satiriska 
text om hur man skriver om 
Afrika. S.34-37

för få fattar allvaret
• ”Heinrich Heine skrev redan på 1800-ta-
let ’där man bränner böcker, bränner man 
till slut även människor’. Och synagogor 
eller moskéer eller flyktingförläggningar 
har samma, eller större symbolvärde än 
oönskade böcker i den svartbruna logiken”, 
skriver Maria-Pia Boëthius. S.4-5
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MARIA-PIA BOËTHIUS

I
ngen är född god och ingen är född ond, 
det är min övertygelse. Det finns arv, 
kromosomer och gener; men hur man 
utvecklas beror på om den bit av världen 
som det lilla barnet föds in i slår följe i 

hens kamp för att bli en godkänd människa.
I den förtvivlan och uppagiterade aggres-

sivitet, som spritt sig över världen som osynlig 
nervgas, kallas försöken att förstå vad som 
händer på twitterspråk för att ”skylla på”. Man 
klipper ut en mening och orerar. Men det finns 
naturligtvis inte bara en orsak till världens nu-
varande ångest. Enklast är att säga att den länge 
förebådade kampen om jordens utplundrade 
och orättvist fördelade resurser på allvar börjat. 
Och att globaliseringen genomförts på kapitalets 
villkor – pengarna färdas fritt och ger storföreta-

gen möjlighet att gå bärsärk 
med hänvisning till vinst 
och aktieägare och samti-
digt kan smita från skatt 
– medan det byggs alltfler 

murar mellan länderna, så 
att bara kapitalet, 

men inte män-
niskorna ska få 
röra sig fritt, ligger 
bakom, vilket jag 
tror stämmer. 
Orättvisorna har 
blivit globala, nu 

är själva jordklo-
tet som Frankrike 
eller Ryssland före 
revolutionerna, 
Sverige före fack-
föreningarna och 
så vidare. Och tv 
och internet har 
gjort det up-
penbart för alla 
och envar. 

Lavin Eskan-
dar, 20-årig 
elevassistent 
på Kronan-
skolan i 
Trollhättan 
ställde sig 

framför de elever han anställts för att ta hand om 
när den unga, svenska mördaren och terroristen 
Pettersson hemsökte skolan med sina vapen. 
Pettersson ville ”skydda Sverige” mot människor 
som Lavin Eskandar på grund av hans hudfärg 
och invandrarstatus och idén att sådana som han 
förstör Sverige. Pettersson mördade Eskandar 
och tog ifrån oss en modig, anständig människa, 
som skulle ha fortsatt att göra Trollhättan och 
Sverige till en uthärdlig plats att leva på, medan 
Petterssons tänkesätt, uppviglat av Sverigede-
mokraterna, försänkt stora delar av Sverige i fasa 
och sorg.

Det finns en rubrik i tidningen Arbetaren, 
från 1930-talet, som ljuder i mitt bakhuvud: 
Synagogorna brinner. Det skedde i Tyskland på 
1930-talet. Ingen dog i dessa tidiga mordbrän-
der, nazister brände, som hot, ner symboliska 
byggnader när de var tomma, som ett budskap 
till judarna. Och i Sverige av idag? ”Flyktingför-
läggningar brinner!” De var ännu tomma men 
mordbränderna var ett budskap. Jag tror inte att 
tillräckligt många fattar allvaret. Heinrich Heine 
skrev redan på 1800-talet ”där man bränner 
böcker, bränner man till slut även människor”. 
Och synagogor eller moskéer eller flyktingför-
läggningar har samma, eller större symbolvärde 
än oönskade böcker i den svartbruna logiken. 
Man ska inte överdriva faran, säger vissa. Det 
håller jag med om. Men jag tycker att faran i SD:s 
främlingsfientliga agitation tvärtom underdrivits 
i svenska stormedier. Man har gått i fällan att 
låta dem skildra sig som offer. Man har använt 
sig av ”experter” som sagt att de inte kan kallas 
nyfascistiska, trots rötterna i nazism och trots att 
det finns andra experter som säger tvärtom. Jag 
tror att många hade tänkt två gånger, innan de 
uttryckt sympatier för SD om partiet beskrivits 
som nyfascistiskt. Varningsropet ”aldrig mer” 
från efter Förintelsen betydde att demokratier 
aldrig mer skulle tolerera att olika folkslag görs 
till syndabockar. Sådan uppvigling, nu också 
predikad inifrån svenska riksdagen har lett till 
terrordådet i Trollhättan och mordbränder på 
sådana adresser, som lagts ut av en SD-anknuten 
sajt.

Doktor faustus är en gammal europeisk myt, 
som också kan handla om att ifrågasätta den 

europeiska självbilden, som världens räd-
dare och bästa civilisation. Faust säljer sin själ 
till djävulen i utbyte mot att få veta alla svar 
som vetenskapen kan ge, djävulen ger honom 
försteg, ungefär som om han idag skänkt honom 
garanterat säker insider-information i affärs-
världen, som gjort Faust störtrik. Det finns 
andra varianter; sälja sin själ för att få förbli ung 
hela livet eller för att få bli världens främsta 
musikskapare.

Priset är att faust sedan hamnar i helvetet; 
men han föredrar att vara framgångsrik medan 
han lever och inte tänka på vad det kommer att 
innebära ”sedan”. Som Europa, som kolonise-
rat och styckat upp Afrika och arabiska halvön 
utan hänsyn till folken där, tillsatt regenter, typ 
Ibn Saud i Saudi-Arabien, svikit sina löften till 
araberna och istället fortsatt att hämta hem 
rikedomar därifrån. Och vitt och brett predikat 
mänskliga rättigheter, men stängt öron och ögon 
för diktaturerna i Afrika och arabstaterna, bara 
de levererat diamanter, olja, militära pakter och 
sällsynta råämnen. 

vi Lever nu med Fausts söner, unga män som 
traktar efter makt och martyrskap. I väst dyker 
de upp som Pettersson och hela raden av skol-
mördare som ”sålt sin själ till djävulen” för att 
uppnå postum berömmelse i en tidsanda som 
bara räknar med vinnare och förlorare. Bättre att 
vara berömd och död och mördare än en levande 
okänd förlorare; i Sverige en fascistisk krigare. 
”Det är inte gud som skapat människan, det är 
människan som skapat gud” (för sina syften), 
skrev en gång Ludwig Feuerbach. IS i Irak och 
Syrien har skapat en helt vidrig gud, som på alla 
sätt påminner om myten om djävulen, eftersom 
han både tillåter och kräver masslakt och mas-
sakrer av oliktänkande eller otrogna i sitt namn 
och dessutom påstås erbjuda massmördarna en 
plats i paradiset.

i Detta tiDvisa inferno är jag ändå glad över 
Sverige, som gett sig in i kampen mellan det 
uråldriga ”onda och goda”. Fackelmarschen i 
Trollhättan för Ahmed Hassan och Lavin Eskan-
dar, det besvärliga men generösa mottagandet av 
flyktingarna, all den mänskliga hygglighet, som 
gjort sig synlig. Det finns hopp!

sTörrE symbolvärdE än oönskadE böCkEr
furulidsskolan i onsala i kungsbacka  
är bara en av alla de planerade flykting-
boenden som brunnit den senaste tiden.
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MARIA-PIA BOËTHIUSmaria-pia.boethius@etc.se

Fredrik Reinfeldt. 

I
ngen är född god och ingen är född ond, 
det är min övertygelse. Det finns arv, 
kromosomer och gener; men hur man 
utvecklas beror på om den bit av världen 
som det lilla barnet föds in i slår följe i 

hens kamp för att bli en godkänd människa.
I den förtvivlan och uppagiterade aggres-

sivitet, som spritt sig över världen som osynlig 
nervgas, kallas försöken att förstå vad som 
händer på twitterspråk för att ”skylla på”. Man 
klipper ut en mening och orerar. Men det finns 
naturligtvis inte bara en orsak till världens nu-
varande ångest. Enklast är att säga att den länge 
förebådade kampen om jordens utplundrade 
och orättvist fördelade resurser på allvar börjat. 
Och att globaliseringen genomförts på kapitalets 
villkor – pengarna färdas fritt och ger storföreta-

gen möjlighet att gå bärsärk 
med hänvisning till vinst 
och aktieägare och samti-
digt kan smita från skatt 
– medan det byggs alltfler 

murar mellan länderna, så 
att bara kapitalet, 

men inte män-
niskorna ska få 
röra sig fritt, ligger 
bakom, vilket jag 
tror stämmer. 
Orättvisorna har 
blivit globala, nu 

är själva jordklo-
tet som Frankrike 
eller Ryssland före 
revolutionerna, 
Sverige före fack-
föreningarna och 
så vidare. Och tv 
och internet har 
gjort det up-
penbart för alla 
och envar. 

Lavin Eskan-
dar, 20-årig 
elevassistent 
på Kronan-
skolan i 
Trollhättan 
ställde sig 

framför de elever han anställts för att ta hand om 
när den unga, svenska mördaren och terroristen 
Pettersson hemsökte skolan med sina vapen. 
Pettersson ville ”skydda Sverige” mot människor 
som Lavin Eskandar på grund av hans hudfärg 
och invandrarstatus och idén att sådana som han 
förstör Sverige. Pettersson mördade Eskandar 
och tog ifrån oss en modig, anständig människa, 
som skulle ha fortsatt att göra Trollhättan och 
Sverige till en uthärdlig plats att leva på, medan 
Petterssons tänkesätt, uppviglat av Sverigede-
mokraterna, försänkt stora delar av Sverige i fasa 
och sorg.

Det Finns en RubRik i tidningen Arbetaren, 
från 1930-talet, som ljuder i mitt bakhuvud: 
Synagogorna brinner. Det skedde i Tyskland på 
1930-talet. Ingen dog i dessa tidiga mordbrän-
der, nazister brände, som hot, ner symboliska 
byggnader när de var tomma, som ett budskap 
till judarna. Och i Sverige av idag? ”Flyktingför-
läggningar brinner!” De var ännu tomma men 
mordbränderna var ett budskap. Jag tror inte att 
tillräckligt många fattar allvaret. Heinrich Heine 
skrev redan på 1800-talet ”där man bränner 
böcker, bränner man till slut även människor”. 
Och synagogor eller moskéer eller flyktingför-
läggningar har samma, eller större symbolvärde 
än oönskade böcker i den svartbruna logiken. 
Man ska inte överdriva faran, säger vissa. Det 
håller jag med om. Men jag tycker att faran i SD:s 
främlingsfientliga agitation tvärtom underdrivits 
i svenska stormedier. Man har gått i fällan att 
låta dem skildra sig som offer. Man har använt 
sig av ”experter” som sagt att de inte kan kallas 
nyfascistiska, trots rötterna i nazism och trots att 
det finns andra experter som säger tvärtom. Jag 
tror att många hade tänkt två gånger, innan de 
uttryckt sympatier för SD om partiet beskrivits 
som nyfascistiskt. Varningsropet ”aldrig mer” 
från efter Förintelsen betydde att demokratier 
aldrig mer skulle tolerera att olika folkslag görs 
till syndabockar. Sådan uppvigling, nu också 
predikad inifrån svenska riksdagen har lett till 
terrordådet i Trollhättan och mordbränder på 
sådana adresser, som lagts ut av en SD-anknuten 
sajt.

DoktoR Faustus är en gammal europeisk myt, 
som också kan handla om att ifrågasätta den 

europeiska självbilden, som världens räd-
dare och bästa civilisation. Faust säljer sin själ 
till djävulen i utbyte mot att få veta alla svar 
som vetenskapen kan ge, djävulen ger honom 
försteg, ungefär som om han idag skänkt honom 
garanterat säker insider-information i affärs-
världen, som gjort Faust störtrik. Det finns 
andra varianter; sälja sin själ för att få förbli ung 
hela livet eller för att få bli världens främsta 
musikskapare.

PRiset äR att Faust sedan hamnar i helvetet; 
men han föredrar att vara framgångsrik medan 
han lever och inte tänka på vad det kommer att 
innebära ”sedan”. Som Europa, som kolonise-
rat och styckat upp Afrika och arabiska halvön 
utan hänsyn till folken där, tillsatt regenter, typ 
Ibn Saud i Saudi-Arabien, svikit sina löften till 
araberna och istället fortsatt att hämta hem 
rikedomar därifrån. Och vitt och brett predikat 
mänskliga rättigheter, men stängt öron och ögon 
för diktaturerna i Afrika och arabstaterna, bara 
de levererat diamanter, olja, militära pakter och 
sällsynta råämnen. 

vi LeveR nu med Fausts söner, unga män som 
traktar efter makt och martyrskap. I väst dyker 
de upp som Pettersson och hela raden av skol-
mördare som ”sålt sin själ till djävulen” för att 
uppnå postum berömmelse i en tidsanda som 
bara räknar med vinnare och förlorare. Bättre att 
vara berömd och död och mördare än en levande 
okänd förlorare; i Sverige en fascistisk krigare. 
”Det är inte gud som skapat människan, det är 
människan som skapat gud” (för sina syften), 
skrev en gång Ludwig Feuerbach. IS i Irak och 
Syrien har skapat en helt vidrig gud, som på alla 
sätt påminner om myten om djävulen, eftersom 
han både tillåter och kräver masslakt och mas-
sakrer av oliktänkande eller otrogna i sitt namn 
och dessutom påstås erbjuda massmördarna en 
plats i paradiset.

i Detta tiDvisa inFeRno är jag ändå glad över 
Sverige, som gett sig in i kampen mellan det 
uråldriga ”onda och goda”. Fackelmarschen i 
Trollhättan för Ahmed Hassan och Lavin Eskan-
dar, det besvärliga men generösa mottagandet av 
flyktingarna, all den mänskliga hygglighet, som 
gjort sig synlig. Det finns hopp!

sTörrE symbolvärdE än oönskadE böCkEr
Furulidsskolan i onsala i kungsbacka  
är bara en av alla de planerade flykting-
boenden som brunnit den senaste tiden.
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Svarspost 110 216 400
110 04 Stockholm

FÖR- EFTERNAMN

GATUADRESS

E-POSTADRESS

POSTADRESS

TELEFONNUMMER

Sundsvall förtjänar en oberoende och röd 
nyhetstidning. Tack vare förhands prenumeranter 
och långivare har vi nu startat ETC Sundsvall. 
Men du kan hjälpa oss till en riktigt stabil början. 
Antingen teckna dig för en helårsprenumeration för 
570 kronor eller låna ut pengar. Du väljer naturligtvis 
själv hur mycket. Alternativt både och. Det här 
handlar om demokrati. En stad som Sundsvall 
behöver en motpol till borgerlig lokalpress.

NU HAR VI STARTAT
ETC SUNDSVALL!1500 st

1000 st

500 st

0 st

1500 2 milj

1 milj

0 st

1,04

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

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

BETALAR
PORTOT

Läsarkommentarer till artikeln om hur 
pr-byråer agerar mellanhänder och får 
politiker att gå näringslivets ärenden.

Det kokar under ytan
n Ska bli mycket intressant att se 
resultatet på nästa val! Jag tror att 
SD blir 2:a största parti. Vad gör alla 
då? Extraval? Ska alla partier börja 
klaga och säga att ett sånt parti inte 
får finnas? Tyvärr så är SD ett helt 
blåst parti, men det är missnöjda 
svenskar som röstat på dem. Ta till er 
det, så kanske de andra partierna har 
en chans. Det kokar verkligen under 
ytan nu. Åsa Larsson HoLmLund

Detta måste stoppas nu!
n ”En del oroar sig också för att 
politiker som blir lobbyister ska an-
vända sina gamla kontakter på ett 
oegentligt sätt. Men det är nog inte 
den största faran. Snarare skulle 
man kunna misstänka att de, när de 
redan sitter på sitt uppdrag, börjar 
sikta in sig på lobbyindustrin för 
att säkra sin framtida karriär, och 
därmed uttalar sig på ett visst sätt. 
Och det är ju ännu svårare att veta”. 
Detta måste stoppas nu!

rayton FingaL Fissore

Det vore intressant att ta ifrån alla 
partier allt underhåll under åtta 
år och se hur de klarar sig, skrev 
Maria-Pia Boëthius i förra veckans 
ledare. 

De sågar aldrig av  
den gren de sitter på
n Det finns mycket att hålla 
med om, men ska det förändra 
maktstrukturerna, räcker det inga-
lunda med att registrera bidragen till 
partierna. Alla juridiska personers 
bidrag måste bort, såväl de direkta 
som de indirekta via bland annat 
stormedia. Detta kommer naturligt-
vis aldrig att ske, makthavarna sågar 
inte av den gren, som de sitter på.

aLF KarLsson

Vi behöver demokrati 2.0
n Bra. Vi behöver helt klart en 
demokrati 2.0. Problemet är natur-
ligtvis att dom som skulle kunna 
propagera för det inte har något att 
vinna. Men tanken att demokratin 
nådde sin mest perfekt form direkt 
är naturligtvis osannolik.

adam BLomgren

Vilka sponsrar SD och M?
n Var har den grävande journalisti-
ken tagit vägen? Det här vore något 
för dem att sätta ”tänderna i”! Vilka 
företag sponsrar SD och Modera-
terna?

Pia sjöBerg

Uppgörelser med den manliga  
sexualiteten är på uppsegling, skrev 
vi i förra veckans nummer. Det väckte 
debatt.

Dummaste jag läst
n Den dummaste skiten jag läst på 
den här sidan, helt ärligt.

marcus eriK Bergman

Har jag missat nåt?
n Det jämlika samlaget borde väl 
handla om att det är två som kan 
känna gemensam njutning, tillit, in-
timitet, förtroende, respekt, kärlek, 
ömhet?? Eller har jag missat nå’t?

Kristen strömBerg

Blir förvånad varje gång
n Vissa människor tycker det är 
utvecklande att bli intellektuellt 
utmanade, att ta tillfället i akt att 
pröva på nya tankar och se var/
vad de leder till - själva essensen av 
personlig utveckling. 

Andra blir bara skiträdda. 
Konstigt nog blir jag fortfarande 
förvånad varje gång jag ser denna 
rädsla ta sig uttryck.

cHristina Lindqvist

Pallar ej män
n Bra grej att äntligen diskutera 
detta. Tråkigt för er som flippar ut 
men ni kan väl gå och glo på nån 
sorts sportboll istället om ni inte ids 
fundera på sånt här? Pallar ej män 
alltså... WiLLiam suLKa
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Bengin Efrini, Rigmor Gustafsson, Elise Einarsdotter, Mustafa Can & Magnus Hjalmarson 
Neideman, Systrarna Sahin, Ster Kurdaxi, Marie Selander & Toumo Haapala, Cirkus Cirkör, 
Nandi Vileika, Joakim Medin, Kemal Görgü, Emilia Amper, Clowner Utan Gränser, Anita 
Wall, Lena Swanberg & Daniel Bingert, musikgruppen Armanc, Burnt Out Punks, Ruby  
Rose Productions, Subtopia, 2Funny, Astrid Assefa & Eva Nikell, flm från Kobane m.m. 

Stödgala för återupp-
byggnaden av Kobane

En kväll för Kobane och för demokratin
Rival på Mariatorget i Stockholm, 2 nov kl 19–22

Biljetter 200 kronor  på Ticnet eller swisha 070-218 82 00  
Skriv KOBANE + namn och antal biljetter
Facebook: En kväll för Kobane och för demokratin  
Prod/-kontakt Latife Fegan & Stina Holmberg kobane.rival@gmail.com
Arrangörer: Kvinnors fredsinitiativ
Ett särskilt tack till Rival, Ticnet, Apectryck och Still-Offset m fl för stöd.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
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VECKANS BILD 

VECKAN SOM GICK Same same 
but same
n Nästa finanskris kom-
mer, det är en bara en 
tidsfråga. Det menar Inter-
nationella valutafonden 
(IMF), som i sin senaste 
rapport ”Global Finan-
cial Stability” skriver att 
återgången till en hållbar 
ekonomi efter finanskra-
schen 2008 har misslyckats 
kapitalt. Samtidigt har alla 
de billiga pengar som då 
pumpades in i systemet för 
att rädda de utvecklade 
ekonomierna nu runnit ut 
i tillväxtmarknader, där de 
blivit till nya spekulations-
bubblor, hävdar valu-
tafonden. I och med att 
räntenivåerna nu väntas 
återgå till det normala, står 
finansmarknaderna inför 
vad IMF kallar en ”aldrig 
tidigare skådad justering” 
– återigen tagna på sängen.

207

Hatet övergår 
i handling
n Natos kommunikationscentrum 
Stratcom har upptäckt ett möns-
ter i hur rasistiska konspirationer 
sprider sig på alternativa nyhetssaj-
ter i Europa under 
den pågående 
flyktingkrisen. 
Den Rigabaserade 
avdelningen misstän-
ker nu att en tredje part 
kan arbeta i det dolda för 
att elda på främlingsfientlig-
heten. 

Samtidigt rapporte-
rade Human Rights Watch 
i veckan att maskerade och 
beväpnade män vid minst 
åtta tillfällen mött upp 
flyktingbåtar ute till havs 
och punkterat dem eller 
på annat sätt förstört dem. 
Enligt vittnen har gärnings-
männen i vissa fall även 
bogserat tillbaka båtarna in 
på turkiskt vatten. 

Vindkraften går 
om kärnkraften

n Ny statistik 
från World Wind 
Energy Association 

visar att  
den totala kapacite-

ten för världens vind-
kraftverk uppgick till 

392 gigawatt vid halvårs-
skiftet 2015. 

Vindkraften har där-
med gått om kärnkraften 
för första gången vad gäller 
installerad effekt. Världens 
kärnkraftverk uppgår just nu 
till 379 gigawatt, enligt IAEA. 
Sett till mängden producerad 
energi över  
hela året är kärnkraften däre-
mot fortfarande mycket större 
(eftersom det inte blåser jämt 
och ständigt). Samtidigt växer 
mängden solceller explosions-
artat och har ökat i kapacitet 
från 5,7 gigawatt 2006 till 174 
giga-watt förra året.

• Så många minuter lägger svenska 
kvinnor dagligen på jobb i hemmet, visar 
en ny undersökning sammanställd av 
OECD. Motsvarande siffra för män är 154 

minuter, vilket tros ligga bakom 
att mäns stressnivå sjunker 
snabbt vid 16-tiden medan 
den för kvinnor dalar först 
vid 22-tiden.

Farlig färs – en fars?
n Korv, bacon, skinka, pastejer och 
andra typer av charkuteriprodukter 
orsakar cancer. Det slog världs-
hälsoorganisationen WHO fast i 
veckan. Det är första gången som 
livsmedel listas som cancerfram-
kallande av WHO. Varmkorv och 
skinka hamnar i riskgrupp 1, samma 
grupp som tobak och asbets listas 
i. Rött kött, alltså kött från nöt, gris 
och lamm benämns enligt organisa-
tionen som att de ”troligen” orsakar 
cancer.

Men Australien, en av världens 
största exportörer av kött, tar inte 
så allvarligt på larmet och jord-
bruksminister Barnaby Joyce var 
snabbt ute och avfärdade rönen 
som ”en fars”. 
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Flera debattörer, bland annat vänsterpartisten 
Daniel Riazat, har förslagit att hovet och slottet 
hjälper till genom att härbärgera nyanlända 
flyktingar. 

Margareta Thorgren, Hovets kommunikationschef, 
hur ställer sig Hovet och kungafamiljen till det?
– Det är positivt att det kommer många 

kreativa idéer sett till den situation som Sverige 
är i. Vad gäller Stockholm slott är det säkert lätt 
att föreställa sig att det står tomt. Men det är 
full verksamhet här – det är museum, ett viktigt 
turistmål och en stor arbetsplats för många. De 
som kan avgöra hur det kan användas är Statens 
fastighetsverk, som äger slottet. De äger också 
flera andra byggnader i Stockholm.

Kungafamiljen förfogar ju över en del andra fastig-
heter också. Skulle inte de kunna nyttjas?
– De elva slott som de handlar om ägs allihop 

av Statens fastighetsverk, alltså i slutändan av 
skattebetalarna. Kungen som statschef dispo-
nerar slotten och i dagsläget har kungen valt 
att hålla dem öppna som museum den varmare 
delen av året. 

Men det ni egentligen säger är att ni i hovet och 
kungafamiljen inte äger frågan?
– Ja. Vi har visserligen en kungafamilj som i 

allra högsta grad är engagerad i de här frågorna. 
– Att frågor väcks är alltså bra. De kan leda 

till kreativa idéer, för det finns ju många kon-
torsbyggnader i Stockholm och i det här fallet 

står Stockholms slott inte tomt så att det kan 
nyttjas så. Men allting kan ju omvärderas. Jag 
tror att många, både institutioner, organisatio-
ner, myndigheter och företag tänker ”vad kan 
man göra”. 

Både Påven och Finlands statsminister finns bland 
de profiler som valt att upplåta en del av sina bygg-
nader för flyktingar. Det är ju ganska högprofilerade 
personer som kanske inte heller fullständigt äger 
sina fastigheter. Kan man ändå ha en diskussion om 
det här?
– Absolut, det är det jag säger. Alla sådana 

öppningar väcker kreativa idéer och det finns 
idag en diskussion om hur man kan hjälpa.

Så helt ska man inte ge upp hoppet om att det här 
faktiskt skulle kunna hända?
– Att ta till sig och se över förslag är förstås 

viktigt. Och i det här fallet är det ägaren, Statens 
fastighetsverk, som kan göra det.

Malin Beeck

Moderaterna släppte i veckan en ny kampanjfilm där Anna Kinberg Batra kör runt i en BMW X5, en suv som kostar 
cirka 700 000 kronor, och oroar sig för utanförskapet. (* TUT, förkortning för tillfälliga uppehållstillstånd). 

VECKANS fråGA: Kan ni tänKa er  
att öppna slottet för flyKtingar?

Nästa finanskris kommer, det är en bara en tidsfråga. bild: FREdRiK SANdbERG/TT
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SAGT OCH GJORT

VECKANS BILD 

Same same 
but same
n Nästa finanskris kom-
mer, det är en bara en 
tidsfråga. Det menar Inter-
nationella valutafonden 
(IMF), som i sin senaste 
rapport ”Global Finan-
cial Stability” skriver att 
återgången till en hållbar 
ekonomi efter finanskra-
schen 2008 har misslyckats 
kapitalt. Samtidigt har alla 
de billiga pengar som då 
pumpades in i systemet för 
att rädda de utvecklade 
ekonomierna nu runnit ut 
i tillväxtmarknader, där de 
blivit till nya spekulations-
bubblor, hävdar valu-
tafonden. I och med att 
räntenivåerna nu väntas 
återgå till det normala, står 
finansmarknaderna inför 
vad IMF kallar en ”aldrig 
tidigare skådad justering” 
– återigen tagna på sängen.

    Logik enligt Sve-
rigevänner: ”Det 

råder bostadsbrist på 
grund av flyktingström-
men. Kom så bränner vi 
ett flyktingboende.”
Gustave Lund, artist och författare, på Twitter.

Det flyktingkrisen hit-
tills kräver av mig som 

medelinkomsttagare i Stockholm 
är alltså detta: jag får lägre skatt 
om nån krattar löv åt mig.
Jonas Wikström, kampanjombudsman  
på Republikanska föreningen, på Twitter.

    Nu hände det 
igen. Varenda! 

Jävla! Gång!
24-åriga Binta Sagnia, om att personalen på Landvetter vid 
varje resa de senaste tre åren börjat prata engelska med 
henne.

12,5 % av de nomine-
rade till Stora Journalist-

priset är i år kvinnor. Det är för 
att kvinnor inte är lika duktiga på 
journalistik som män.
My Vingren, journalist verksam i Researchgruppen. 

    Jag skriker inte. 
Det är bara 

så när kvinnor pra-
tar att vissa upp-
fattar det som 
att vi skriker. 
Hillary Clinton, på Women Leadership 
forum i veckan.

”

”
”

”
”

Vindkraften går 
om kärnkraften

n Ny statistik 
från World Wind 
Energy Association 

visar att  
den totala kapacite-

ten för världens vind-
kraftverk uppgick till 

392 gigawatt vid halvårs-
skiftet 2015. 

Vindkraften har där-
med gått om kärnkraften 
för första gången vad gäller 
installerad effekt. Världens 
kärnkraftverk uppgår just nu 
till 379 gigawatt, enligt IAEA. 
Sett till mängden producerad 
energi över  
hela året är kärnkraften däre-
mot fortfarande mycket större 
(eftersom det inte blåser jämt 
och ständigt). Samtidigt växer 
mängden solceller explosions-
artat och har ökat i kapacitet 
från 5,7 gigawatt 2006 till 174 
giga-watt förra året.

Flera debattörer, bland annat vänsterpartisten 
Daniel Riazat, har förslagit att hovet och slottet 
hjälper till genom att härbärgera nyanlända 
flyktingar. 

Margareta Thorgren, Hovets kommunikationschef, 
hur ställer sig Hovet och kungafamiljen till det?
– Det är positivt att det kommer många 

kreativa idéer sett till den situation som Sverige 
är i. Vad gäller Stockholm slott är det säkert lätt 
att föreställa sig att det står tomt. Men det är 
full verksamhet här – det är museum, ett viktigt 
turistmål och en stor arbetsplats för många. De 
som kan avgöra hur det kan användas är Statens 
fastighetsverk, som äger slottet. De äger också 
flera andra byggnader i Stockholm.

Kungafamiljen förfogar ju över en del andra fastig-
heter också. Skulle inte de kunna nyttjas?
– De elva slott som de handlar om ägs allihop 

av Statens fastighetsverk, alltså i slutändan av 
skattebetalarna. Kungen som statschef dispo-
nerar slotten och i dagsläget har kungen valt 
att hålla dem öppna som museum den varmare 
delen av året. 

Men det ni egentligen säger är att ni i hovet och 
kungafamiljen inte äger frågan?
– Ja. Vi har visserligen en kungafamilj som i 

allra högsta grad är engagerad i de här frågorna. 
– Att frågor väcks är alltså bra. De kan leda 

till kreativa idéer, för det finns ju många kon-
torsbyggnader i Stockholm och i det här fallet 

står Stockholms slott inte tomt så att det kan 
nyttjas så. Men allting kan ju omvärderas. Jag 
tror att många, både institutioner, organisatio-
ner, myndigheter och företag tänker ”vad kan 
man göra”. 

Både Påven och Finlands statsminister finns bland 
de profiler som valt att upplåta en del av sina bygg-
nader för flyktingar. Det är ju ganska högprofilerade 
personer som kanske inte heller fullständigt äger 
sina fastigheter. Kan man ändå ha en diskussion om 
det här?
– Absolut, det är det jag säger. Alla sådana 

öppningar väcker kreativa idéer och det finns 
idag en diskussion om hur man kan hjälpa.

Så helt ska man inte ge upp hoppet om att det här 
faktiskt skulle kunna hända?
– Att ta till sig och se över förslag är förstås 

viktigt. Och i det här fallet är det ägaren, Statens 
fastighetsverk, som kan göra det.

Malin Beeck

Moderaterna släppte i veckan en ny kampanjfilm där Anna Kinberg Batra kör runt i en BMW X5, en suv som kostar 
cirka 700 000 kronor, och oroar sig för utanförskapet. (* TUT, förkortning för tillfälliga uppehållstillstånd). 

VECKANS fRåGA: Kan ni tänKa er  
att öppna slottet för flyKtingar?
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TUT, TUT!*
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     1 AV 9
människor i världen 
går till sängs hungrig

Grundat 1942 i Oxford

VAR MED OCH BIDRA GENOM ATT SMS:A OXFAM50  
TILL 72 980 OCH SKÄNK 50 KR
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I Sverige tycks det finnas en 
konsensus bland politiker att 
utsläppen från fossila bränslen 
ska sänkas med hjälp av koldiox-
idskatter. Det är ett djupt orättvist 
system som i första hand drabbar 
de minst bemedlade i samhället. 
Istället borde regeringen införa en 
CO2-ransonering, som fungerar på 
samma sätt som matransonerna 
under världskrigen, skriver veckans 
debattör och klimatbloggare Marie-
Louise Steiner. 

Ännu en konferens om jordens 
klimat står för dörren! Vilken i 
ordningen är det svårt att hålla reda 
på. Det första stora mötet skedde 
i Kyoto på 80-talet då 55 länder 
träffades och förband sig att sänka 
sina CO2-utsläpp. Därefter följde 
ett antal FN-konferenser, tusentals 
delegater har flugit jorden runt 
och konfererat om klimatet, men 
CO2-kurvan har obevekligt fortsatt 
uppåt och effekterna av jordens 
uppvärmning har blivit allt mer 
uppenbara.

Nu väntar en ny jättekonferens 
i Paris, där resultaten förmodligen 
kommer att bli några steg framåt 
men inte på långt när tillräckliga, 
det anas redan i de rapporter som 
på förhand publicerats.

Är kOnferenSer av denna typ (som 
dessutom bidrar till stora CO2 
utsläpp), verkligen fruktbara, en 
väg för att lösa jordens klimatpro-
blem?

Den brittiske gröne ekonomen 
David Fleming har i sin skrift 
”Energy and the common purpose” 
visat på en annan väg. Den kräver 
visserligen också en del globala 
överenskommelser, men idén är 
betydligt mer greppbar och enkel 
än den som hittills stakats ut inför 
COP21 i Paris. Det handlar om 
så kallad CO2-ransonering, som 
bygger på personliga utsläppsrät-
ter genom vilka man drastiskt och 
snabbt kan sänka koldioxiden i 
atmosfären. 

Visst ska vi satsa på förnyelsebar 

energi, ny teknik, energiprogram 
och så vidare, men det krävs mer. 
Mycket mer. 

TIDIgare I hISTOrIen när vi stått in-
för allvarliga hot till exempel under 
de två världskrigen på 1900-talet 
har vi accepterat ransonering för att 
överleva. Hotet idag mot mänsk-

ligheten är kanske ännu större än 
under världskrigen.

CO2-ransonering är en radikal 
men möjlig lösning.

Ett ransoneringssystem med 
personliga/enskilda utsläppsrätter 
kan utformas på lite olika sätt. Fle-
mings idé går i korthet ut på att vi 
alla – enskilda människor, företag, 

kommuner, stat, landsting – får oss 
tilldelat en viss CO2-kvot varje år 
och den har man att hushålla med. 
När vi som enskilda till exempel 
tankar bilen, betalar vår elräkning 
eller köper en flygresa används ett 
CO2-kort, utformat ungefär som ett 
bankkort reglerat via datasystem. Vi 
har att välja: Vill vi bo i en energi-
slukande bostad, resa mycket med 
bil eller göra en semesterresa med 
flyg? Vi kan nämligen inte göra allt, 
det klarar inte miljön, våra fotav-
tryck på jorden blir för stora. På 
samma sätt måste kommuner och 
företag hushålla med sina CO2-kvo-
ter. Förbrukar någon inte hela sin 
tilldelade mängd CO2 går det bra 
att sälja utsläppsrätter på den CO2-
marknad som upprättas. Systemet 
ska gynna dem som sparar energi.

I SverIge TyCkS DeT finnas en 
konsensus bland de politiska 
partierna att skattevägen minska 
CO2-utsläppen. Koldioxidskatt ska 
få oss att till exempel köra mindre 
bil genom högre pris på bensin. 
Men det är en djupt orättvis och 
odemokratisk skatt där de svagaste 
i samhället kommer att drabbas 
först. En höginkomsttagare kan 
fortsätta att köra sin energislu-
kande bil eller dra på flygresor till 
fjärran länder utan att det känns så 
mycket i plånboken.

Marie-Louise steiner
Skribent på klimatbloggen 

Reservatet

CO2-ransonering – ett  
bättre sätt att rädda jorden

”Vi kan näm-
ligen inte 
göra allt, 
det klarar 

inte miljön. 
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”Tusentals delegater har flugit jorden runt och 
konfererat om klimatet, men CO2-kurvan har 
obevekligt fortsatt uppåt och effekterna av jordens 
uppvärmning har blivit allt mer uppenbara”, skriver 
Marie-Louise Sterner.

ETCN-1030-A-011-A.indd   11 15-10-28   09.43.30



ETC 12 Fredag 30 oktober 2015 • www.etc.se Fredag 30 oktober 2015 • www.etc.seAKTUELLT

Förra veckan föll LO:s samordning 
i avtalsrörelsen. I grunden låg 
osämja om Kommunals särskilda 
undersköterskesatsning och hur 
arbetet med lågavlönade grupper 
ska fortsätta. Men hur blev läget 
egentligen så låst? ETC granskar en 
avtalsmall och dess upphovsmän.

1995 i ett hotellrum i London föd-
des en ny svensk avtalsmodell. Åt-
minstone är det så Metalls tidigare 
ordförande Göran Johnsson har 
förklarat det hela i efterhand. 

Där satt Johnsson en sen kväll 
tillsammans med avtalssekreteraren 
Göte Larsson, Industritjänsteman-
naförbundet Sifs förhandlingschef 
Lars-Bonny Ramqvist och Jöran 
Tjernell från Civilingenjörsförbun-
det. 

De fyra männen oroade sig över 
den svenska avtalsrörelsen. Den 
hade blivit för ”dyr”, tyckte både 
samhällsekonomer och reger-

ingen. I avtalsrörelserna 1993 och 
1995 hade förbunden gått fram i 
förhandlingarna var för sig sedan 
samordningen mellan LO, SAF och 
Privattjänstemannakartellen PTK 
hade uppluckrats. Ett par år tidigare 
hade staten gått in och dämpat löne-
utvecklingen med motiveringen att 
det skulle hålla nere arbetslösheten. 
Läget kändes osäkert. Vad kunde 
tre mansdominerade fackförbund 
inom industrin göra? Mycket skulle 
det visa sig.

Vad som började med en debatt-
artikel i DN slutade nämligen två år 
senare i handslag med arbetsgivar-
sidan inom industrin, som fått ett 
erbjudande de inte kunde motstå.

– Vår offert var lägre löneök-
ningar, berättade Göran Johnsson i 
en intervju några år senare. 

Överenskommelsen: att inga 
löneökningar från centrala för-
handlingar i procent fick överstiga 
dem som industrins parter avtalade 

om. Detta kom senare att ligga till 
grund för vad som idag kallas för 
”märket”.  

Med överenskommelsen skulle 
hänsyn tas till konkurrenskraften i 
förhållande till länder 
som exempelvis Tysk-
land, och till inflationen. 

I utbyte menar LO 
och industrifacken att 
hela LO-kollektivet har 
fått reallöneökningar 
– till skillnad från 
ökningar som tidigare 
påstås ha ätits upp av 
inflation eller lett till 
högre arbetslöshet. 

Men flera av de kvin-
nodominerade facken 
inom LO kom att halka efter. Tills 
Kommunal till slut fick nog i förra 
veckan och vägrade anta LO:s för-
slag om hur arbetet mot jämställda 
löner fortsättningsvis ska gå till.

– Det var helheten det stöp på, 

säger Kommunals avtalssekreterare 
Lenita Granlund. 

– Inte bara undersköterskorna 
och att vi föreslog en satsning på en 
av våra stora lågavlönade kvinno-

dominerade grup-
per. Diskussionen 
har handlat om hur. 
Genom satsningar på 
värdediskriminerade 
grupper, lågavlö-
nade grupper eller på 
lägsta löner? Hur ska 
hela kombinationen se 
ut? Vi ville olika saker.

Att en återkom-
mande stötesten i 
förhandlingarna ändå 
är just ”märket”, så 

som det kommit att formuleras 
efter att Industriavtalet slöts 1997, 
gör Lenita Granlund dock ingen 
hemlighet av. Hon kallar det för 
”lönelåset”.

– Varje gång vi har lyckats för-

handla oss till extra pengar i kronor, 
utöver det lönepåslag som märket 
ligger på, så har det ett pris. Säg att 
märket ligger på 6,8 procent under 
tre år och att en jämställdhets-
satsning kanske leder till att våra 
löneökningar kostar 8,2 procent. 
Då måste vi räkna ned vårt värde 
någon annanstans. Motvalutan kan 
bli att som förra gången förlänga 
avtalsperioden, eller öka lägsta-
lönerna lite mindre, så att det landar 
på 6,8 procent i alla fall. Då har vi 
egentligen inte vunnit något. 

I en avtalsrörelse avsattes så 
kallade kvinnopotter som skulle 
utjämna skillnaderna, och de var 
 effektiva, menar Lenita Granlund. 

– Men industrin kunde inte 
acceptera dem, varken industri-
arbetsgivarna eller mina kamrater 
i IF Metall. Kvinnopotterna gav för 
mycket till alla lågavlönade, inte 
bara till kvinnor i yrken som värde-
diskriminerats. Så arbetsgivarna sa 

upp industriavtalet och förhandlade 
om det så att läget blev mer låst. 

Lenita Granlund motsätter sig 
egentligen inte industrins löne-
ledande roll, säger hon. Hon skriver 
under på att lönerna inte ska öka 
mer än i den mest konkurrens-
utsatta sektorn och är beredd att 
låta undersköterskorna landa 
lönemässigt på ungefär samma 
nivå som verkstadsarbetarna, för 
att sedan låta löneökningarna gå i 
samma takt. 

– Men som det är nu halkar vi ju 
efter – den lokala löneglidningen 
inom IF Metall gör att våra med-
lemmar inte kommer ikapp. 

Christer Thörnqvist, lektor i före-
tagsekonomi som specialiserat sig 
på konflikter på arbetsmarknaden, 
menar att den underliggande teori 
som industriavtalet grundar sig i har 
kommit att tolkas för snävt. 

– Man utgår ifrån det som kallas 
Edin-normen, efter LO-ekonomen 

P O Edin, som utgår ifrån att 
svenska löner måste sättas i relation 
till våra främsta konkurrentländer 
inom industrin – i vårt fall nästan 
alltid Tyskland – och att industrin 
sätter normen för hur mycket 
lönerna kan stiga på resten av 
arbetsmarknaden.

– Anledningen är att man vill 
undvika inflation. Men det betyder 
inte alls att de som jobbar inom 
industrin alltid måste få mest, eller 
att industrin är viktigare än andra 
sektorer. I debatten som har följt 
tycker jag också att man har blandat 
ihop begreppet lönenormerande 
med begreppet löneledande.  

Christer Thörnqvist säger att 
lågavlönade kvinnodominerade 
yrkesgrupper har kommit att sub-
ventionera löneökningar i industrin 
genom just den här tolkningen. 

– Om man som facken och ar-
betsgivarna utgår ifrån att det finns 
ett visst ”löneutrymme” att fördela, 

och industrin ges en löneledande 
roll, så blir resultatet att andra 
branscher inte tillåts knappa in. 
Till slut bidrar andra branscher till 
industrins löneökningar från sitt 
löneutrymme, förklarar Christer 
Thörnqvist.

Han förtydligar att det löne-
utrymme som arbetsmarknadens 
parter talar om aldrig har tagit hän-
syn till att företagens vinstandel de 
senaste åren har ökat på bekostnad 
av arbetarnas löner och att löneök-
ningsutrymmet antagligen skulle 
kunna bli mycket större om man tog 
hänsyn till det. 

Att industrin ska vara lönenor-
merande är en tanke som funnits 
med länge, ända sedan 50- och 60-
talens starkt centraliserade avtals-
rörelser. Samordningen har i någon 
mån alltid byggt på den, också när 
samarbetet mellan LO-förbunden 
svajade på 70- och 80-talen. Men 
det kom aldrig att få riktigt så 
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Förra veckan föll LO:s samordning 
i avtalsrörelsen. I grunden låg 
osämja om Kommunals särskilda 
undersköterskesatsning och hur 
arbetet med lågavlönade grupper 
ska fortsätta. Men hur blev läget 
egentligen så låst? ETC granskar en 
avtalsmall och dess upphovsmän.

1995 i ett hotellrum i London föd-
des en ny svensk avtalsmodell. Åt-
minstone är det så Metalls tidigare 
ordförande Göran Johnsson har 
förklarat det hela i efterhand. 

Där satt Johnsson en sen kväll 
tillsammans med avtalssekreteraren 
Göte Larsson, Industritjänsteman-
naförbundet Sifs förhandlingschef 
Lars-Bonny Ramqvist och Jöran 
Tjernell från Civilingenjörsförbun-
det. 

De fyra männen oroade sig över 
den svenska avtalsrörelsen. Den 
hade blivit för ”dyr”, tyckte både 
samhällsekonomer och reger-

ingen. I avtalsrörelserna 1993 och 
1995 hade förbunden gått fram i 
förhandlingarna var för sig sedan 
samordningen mellan LO, SAF och 
Privattjänstemannakartellen PTK 
hade uppluckrats. Ett par år tidigare 
hade staten gått in och dämpat löne-
utvecklingen med motiveringen att 
det skulle hålla nere arbetslösheten. 
Läget kändes osäkert. Vad kunde 
tre mansdominerade fackförbund 
inom industrin göra? Mycket skulle 
det visa sig.

Vad som började med en debatt-
artikel i DN slutade nämligen två år 
senare i handslag med arbetsgivar-
sidan inom industrin, som fått ett 
erbjudande de inte kunde motstå.

– Vår offert var lägre löneök-
ningar, berättade Göran Johnsson i 
en intervju några år senare. 

Överenskommelsen: att inga 
löneökningar från centrala för-
handlingar i procent fick överstiga 
dem som industrins parter avtalade 

om. Detta kom senare att ligga till 
grund för vad som idag kallas för 
”märket”.  

Med överenskommelsen skulle 
hänsyn tas till konkurrenskraften i 
förhållande till länder 
som exempelvis Tysk-
land, och till inflationen. 

I utbyte menar LO 
och industrifacken att 
hela LO-kollektivet har 
fått reallöneökningar 
– till skillnad från 
ökningar som tidigare 
påstås ha ätits upp av 
inflation eller lett till 
högre arbetslöshet. 

Men flera av de kvin-
nodominerade facken 
inom LO kom att halka efter. Tills 
Kommunal till slut fick nog i förra 
veckan och vägrade anta LO:s för-
slag om hur arbetet mot jämställda 
löner fortsättningsvis ska gå till.

– Det var helheten det stöp på, 

säger Kommunals avtalssekreterare 
Lenita Granlund. 

– Inte bara undersköterskorna 
och att vi föreslog en satsning på en 
av våra stora lågavlönade kvinno-

dominerade grup-
per. Diskussionen 
har handlat om hur. 
Genom satsningar på 
värdediskriminerade 
grupper, lågavlö-
nade grupper eller på 
lägsta löner? Hur ska 
hela kombinationen se 
ut? Vi ville olika saker.

Att en återkom-
mande stötesten i 
förhandlingarna ändå 
är just ”märket”, så 

som det kommit att formuleras 
efter att Industriavtalet slöts 1997, 
gör Lenita Granlund dock ingen 
hemlighet av. Hon kallar det för 
”lönelåset”.

– Varje gång vi har lyckats för-

handla oss till extra pengar i kronor, 
utöver det lönepåslag som märket 
ligger på, så har det ett pris. Säg att 
märket ligger på 6,8 procent under 
tre år och att en jämställdhets-
satsning kanske leder till att våra 
löneökningar kostar 8,2 procent. 
Då måste vi räkna ned vårt värde 
någon annanstans. Motvalutan kan 
bli att som förra gången förlänga 
avtalsperioden, eller öka lägsta-
lönerna lite mindre, så att det landar 
på 6,8 procent i alla fall. Då har vi 
egentligen inte vunnit något. 

I en avtalsrörelse avsattes så 
kallade kvinnopotter som skulle 
utjämna skillnaderna, och de var 
 effektiva, menar Lenita Granlund. 

– Men industrin kunde inte 
acceptera dem, varken industri-
arbetsgivarna eller mina kamrater 
i IF Metall. Kvinnopotterna gav för 
mycket till alla lågavlönade, inte 
bara till kvinnor i yrken som värde-
diskriminerats. Så arbetsgivarna sa 

upp industriavtalet och förhandlade 
om det så att läget blev mer låst. 

Lenita Granlund motsätter sig 
egentligen inte industrins löne-
ledande roll, säger hon. Hon skriver 
under på att lönerna inte ska öka 
mer än i den mest konkurrens-
utsatta sektorn och är beredd att 
låta undersköterskorna landa 
lönemässigt på ungefär samma 
nivå som verkstadsarbetarna, för 
att sedan låta löneökningarna gå i 
samma takt. 

– Men som det är nu halkar vi ju 
efter – den lokala löneglidningen 
inom IF Metall gör att våra med-
lemmar inte kommer ikapp. 

Christer Thörnqvist, lektor i före-
tagsekonomi som specialiserat sig 
på konflikter på arbetsmarknaden, 
menar att den underliggande teori 
som industriavtalet grundar sig i har 
kommit att tolkas för snävt. 

– Man utgår ifrån det som kallas 
Edin-normen, efter LO-ekonomen 

P O Edin, som utgår ifrån att 
svenska löner måste sättas i relation 
till våra främsta konkurrentländer 
inom industrin – i vårt fall nästan 
alltid Tyskland – och att industrin 
sätter normen för hur mycket 
lönerna kan stiga på resten av 
arbetsmarknaden.

– Anledningen är att man vill 
undvika inflation. Men det betyder 
inte alls att de som jobbar inom 
industrin alltid måste få mest, eller 
att industrin är viktigare än andra 
sektorer. I debatten som har följt 
tycker jag också att man har blandat 
ihop begreppet lönenormerande 
med begreppet löneledande.  

Christer Thörnqvist säger att 
lågavlönade kvinnodominerade 
yrkesgrupper har kommit att sub-
ventionera löneökningar i industrin 
genom just den här tolkningen. 

– Om man som facken och ar-
betsgivarna utgår ifrån att det finns 
ett visst ”löneutrymme” att fördela, 

och industrin ges en löneledande 
roll, så blir resultatet att andra 
branscher inte tillåts knappa in. 
Till slut bidrar andra branscher till 
industrins löneökningar från sitt 
löneutrymme, förklarar Christer 
Thörnqvist.

Han förtydligar att det löne-
utrymme som arbetsmarknadens 
parter talar om aldrig har tagit hän-
syn till att företagens vinstandel de 
senaste åren har ökat på bekostnad 
av arbetarnas löner och att löneök-
ningsutrymmet antagligen skulle 
kunna bli mycket större om man tog 
hänsyn till det. 

Att industrin ska vara lönenor-
merande är en tanke som funnits 
med länge, ända sedan 50- och 60-
talens starkt centraliserade avtals-
rörelser. Samordningen har i någon 
mån alltid byggt på den, också när 
samarbetet mellan LO-förbunden 
svajade på 70- och 80-talen. Men 
det kom aldrig att få riktigt så t
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central betydelse som i och med 
90-talets industriavtal. Och även 
om industrifackens tyngre namn 
tagit på sig ansvaret för att avtalet 
kom till, så var arbetsgivarsidan 
i SAF i allra högsta grad med på 
tåget, menar Christer Thörnqvist. 
De hade nämligen målat in sig i ett 
hörn.

– I början av 90-talet försökte 
arbetsgivarsidan med decentrali-
sering. Att löneförhandlingarna 
helt och hållet skulle föras inom 
respektive företag. 1993 och 1995 
provade man de modellerna. Vad 
man ganska snabbt märkte var att 
konflikter och fredsplikt då också 
skulle decentraliseras. Det ville man 
för allt i världen inte. 

När decentraliseringsförsöket 
misslyckats för SAF landade alltså 
Göran Johnsson och industrifack-
ens förslag som handen i handsken. 
Snart fick industrins parter dessut-
om sällskap av en statlig myndighet 
som gick deras ärenden. 

Medlingsinstitutet inrättades 
2000 för att vid konflikt ingripa 
i lönebildningsprocessen, men 
också för att verka för ”en väl 
fungerande lönebildning”. Det 
har myndigheten kommit att tolka 
som att industrins lönenormerande 
funktion ska upprätthållas. Det är 
framför allt i Medlingsinstitutet 

som Kommunal har upplevt att man 
stött på motstånd när man krävt 
mer än de stipulerade procenten i 
industriavtalet. Christer Thörnqvist 
säger att Medlingsinstitutet nästan i 
högre mån än industrin har upphöjt 
”märket” till ett slags 
lag.

– När myndighe-
ten skapades skrev 
man väldigt tydligt 
i förarbetena att ett 
av uppdragen var 
att främja jämställd-
het och jämställda 
löner. Det målet har 
Medlingsinstitutet 
nedprioriterat. De har 
gjort en väldigt gubbig 
tolkning och det är 
svårt att betrakta dem 
som neutrala. 

– Vad jag kan se 
finns inget i direk-
tiven som ger dem 
rätt att försumma det 
perspektivet.

Men även om rädslan för inflation 
ligger till grund för den nuvarande 
avtalsmodellen menar Christer 
Thörnqvist att det i industrifackens 
inställning också går att spåra något 
annat. En attityd som anknyter till 
en svunnen tid och som krampande 
håller fast vid sina privilegier. 

– Jag menar inte att psykolo-
gisera. Men IF Metall kan nog 
uppleva sin maktställning som 
hotad. Den nuvarande ledningen 
i förbunden ser sig nog också 
med en blick som bygger på hur 

förbundet var tidi-
gare, när man hade 
en samhällsbärande 
position och sossarna 
satt vid makten år 
efter år. 

– Jag tror att de 
tänker mer i makro-
ekonomiska termer och 
tycker att man väl får 
dumpa Kommunal. 

Även historiskt har 
konflikterna mellan 
de två förbunden varit 
skarp, till exempel på 
80-talet när Metall-
basen Leif Blomberg 
kallade Kommunal 
för ”gökungar i boet”, 
och påstod att varje 

industrianställd bar två kommunal-
anställda på sin rygg.

– Det är naturligtvis en miss-
visande bild eftersom den privata 
sektorn ju är beroende av den of-
fentliga, säger Christer Thörnqvist. 

– Den fungerar inte utan 
barnomsorg, utbildningssystemet, 
sjukvård och så vidare. Men det är 

ändå en bild som har funnits med 
länge i diskussionen. 

– Vad industrins företrädare 
också tycks ha otroligt svårt att 
förstå är att högre löneökningar för 
arbetare i servicesektorn knappt 
ens handlar om en ökning, utan om 
att förhindra att de halkar efter. 

Christer Thörnqvist menar att 
avtalsmodellen i Sverige, trots alla 
brister, kommer att bli svår att 
ändra på, i alla fall sett till mer än 
bara ytan. Alltför många företag 
och anställda är helt uppbundna 
till ett visst sätt att förhandla. Men 
i framtiden blir det kanske ändå 
nödvändigt med förändringar.

– Kanske kommer vi få se en 
uppdelning där de offentligan-
ställdas fack förhandlar för sig och 
de privatanställda för sig. Det är 
rimligt eftersom det är stor skill-
nad i hur förhandlingarna går till i 
respektive sektor. I offentlig sektor 
hänvisar cheferna bara till politiker 
och deras tilldelning av pengar. 
Det gör att förhandlingspositionen 
från början ser annorlunda ut än 
för privatanställda, säger Christer 
Thörnqvist.

– Dessutom måste man ta hänsyn 
till att det är mycket lättare att ef-
fektivisera i industrin, som blir mer 
och mer automatiserad. 

Malin Beeck

”Det betyder 
inte alls att 
de som job-
bar inom 
industrin 

alltid måste 
få mest.
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central betydelse som i och med 
90-talets industriavtal. Och även 
om industrifackens tyngre namn 
tagit på sig ansvaret för att avtalet 
kom till, så var arbetsgivarsidan 
i SAF i allra högsta grad med på 
tåget, menar Christer Thörnqvist. 
De hade nämligen målat in sig i ett 
hörn.

– I början av 90-talet försökte 
arbetsgivarsidan med decentrali-
sering. Att löneförhandlingarna 
helt och hållet skulle föras inom 
respektive företag. 1993 och 1995 
provade man de modellerna. Vad 
man ganska snabbt märkte var att 
konflikter och fredsplikt då också 
skulle decentraliseras. Det ville man 
för allt i världen inte. 

När decentraliseringsförsöket 
misslyckats för SAF landade alltså 
Göran Johnsson och industrifack-
ens förslag som handen i handsken. 
Snart fick industrins parter dessut-
om sällskap av en statlig myndighet 
som gick deras ärenden. 

Medlingsinstitutet inrättades 
2000 för att vid konflikt ingripa 
i lönebildningsprocessen, men 
också för att verka för ”en väl 
fungerande lönebildning”. Det 
har myndigheten kommit att tolka 
som att industrins lönenormerande 
funktion ska upprätthållas. Det är 
framför allt i Medlingsinstitutet 

som Kommunal har upplevt att man 
stött på motstånd när man krävt 
mer än de stipulerade procenten i 
industriavtalet. Christer Thörnqvist 
säger att Medlingsinstitutet nästan i 
högre mån än industrin har upphöjt 
”märket” till ett slags 
lag.

– När myndighe-
ten skapades skrev 
man väldigt tydligt 
i förarbetena att ett 
av uppdragen var 
att främja jämställd-
het och jämställda 
löner. Det målet har 
Medlingsinstitutet 
nedprioriterat. De har 
gjort en väldigt gubbig 
tolkning och det är 
svårt att betrakta dem 
som neutrala. 

– Vad jag kan se 
finns inget i direk-
tiven som ger dem 
rätt att försumma det 
perspektivet.

Men även om rädslan för inflation 
ligger till grund för den nuvarande 
avtalsmodellen menar Christer 
Thörnqvist att det i industrifackens 
inställning också går att spåra något 
annat. En attityd som anknyter till 
en svunnen tid och som krampande 
håller fast vid sina privilegier. 

– Jag menar inte att psykolo-
gisera. Men IF Metall kan nog 
uppleva sin maktställning som 
hotad. Den nuvarande ledningen 
i förbunden ser sig nog också 
med en blick som bygger på hur 

förbundet var tidi-
gare, när man hade 
en samhällsbärande 
position och sossarna 
satt vid makten år 
efter år. 

– Jag tror att de 
tänker mer i makro-
ekonomiska termer och 
tycker att man väl får 
dumpa Kommunal. 

Även historiskt har 
konflikterna mellan 
de två förbunden varit 
skarp, till exempel på 
80-talet när Metall-
basen Leif Blomberg 
kallade Kommunal 
för ”gökungar i boet”, 
och påstod att varje 

industrianställd bar två kommunal-
anställda på sin rygg.

– Det är naturligtvis en miss-
visande bild eftersom den privata 
sektorn ju är beroende av den of-
fentliga, säger Christer Thörnqvist. 

– Den fungerar inte utan 
barnomsorg, utbildningssystemet, 
sjukvård och så vidare. Men det är 

ändå en bild som har funnits med 
länge i diskussionen. 

– Vad industrins företrädare 
också tycks ha otroligt svårt att 
förstå är att högre löneökningar för 
arbetare i servicesektorn knappt 
ens handlar om en ökning, utan om 
att förhindra att de halkar efter. 

Christer Thörnqvist menar att 
avtalsmodellen i Sverige, trots alla 
brister, kommer att bli svår att 
ändra på, i alla fall sett till mer än 
bara ytan. Alltför många företag 
och anställda är helt uppbundna 
till ett visst sätt att förhandla. Men 
i framtiden blir det kanske ändå 
nödvändigt med förändringar.

– Kanske kommer vi få se en 
uppdelning där de offentligan-
ställdas fack förhandlar för sig och 
de privatanställda för sig. Det är 
rimligt eftersom det är stor skill-
nad i hur förhandlingarna går till i 
respektive sektor. I offentlig sektor 
hänvisar cheferna bara till politiker 
och deras tilldelning av pengar. 
Det gör att förhandlingspositionen 
från början ser annorlunda ut än 
för privatanställda, säger Christer 
Thörnqvist.

– Dessutom måste man ta hänsyn 
till att det är mycket lättare att ef-
fektivisera i industrin, som blir mer 
och mer automatiserad. 

Malin Beeck

AVTALSRÖRELSEN 
50-70-tal

Centraliserade förhandlingar mellan SAF, LO och senare också PTK 
– Privattjänstemannakartellen.

80-tal
1980: Kommunalarbetarförbundets medlemmar hade ökat från 

231 000 1970 till  514 000 tio år tidigare.
1983: Industriarbetsgivarna lägger ett lönebud som får Metall att 

lämna LO:s samordning i utbyte för bättre löneökningar. 
1986: Metalls ordförande Leif Blomman Blomberg går till storms 
mot Kommunal under avtalsrörelsen: ”Medlarbudet måste sänkas 

med tre procent. Vi har fått gökungar i boet. När man föder upp 
dem så äter de dessutom upp morsan”, sade Metallbasen.

90-tal
1990: Regeringen tillsätter den så kallade Rehnbergkommissionen. 

Grundat på kommissionens förslag träffas stabiliseringsavtal på 
huvuddelen av arbetsmarknaden. Löneökningstakten föll från cirka 

10 procent 1990 till 3–4 procent per år 1992–1993.

1993 och 1995: Decentraliserad avtalsrörelse på arbetsgivarnas 
initiativ. Förbunden ställde krav var för sig. 

1997: Det så kallade industriavtalet sluts, med målet att industrin 
för inflationens och konkurrenskraftens skull ska vara löneledande. 

Konstruktionen med märket kom senare.

00-tal
Medlingsinstitutet inrättades som statlig myndighet och ersatte de 
tidigare förlikningsmannaämbete som funnits sedan 1906 och som 
gått med bud mellan de förhandlande parterna. Medlingsinstitutets 

roll blir mer aktivt inflationsbekämpande.
2003: Kommunalstrejken för högre löner hålls, den största inom 

förbundet hittills. Metall tar avstånd, liksom låglöneförbundet Han-
dels. Den slutar utan att arbetsgivaren avdelat mer pengar till löner, 
i stället omfördelas lönepengarna till förmån för vissa ”prioriterade” 

yrken, medan andra får stå tillbaka.
2006: Jämställdhetspotter, eller kvinnopotter testas under en 

treårsperiod med gott resultat. Därefter säger industrins parter ifrån 
och industriarbetsgivarna drar sig ur industriavtalet. 

2012: IF Metall drar sig ur LO:s samordning med hänvisning hänvis-
ning till jämställdhetspotterna. 

2015: LO:s samordning spricker när Kommunal för fram förslag 
på en satsning på en av sina stora, värdediskriminerade grupper, 

undersköterskorna. 
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Allt fler politiker och debattörer 
beskriver det ökande flyktingmotta-
gandet som en ohållbar belastning. 
Men enligt ett flertal sakkunniga 
kan situationen snarare ses som en 
fantastisk möjlighet.

I och med migrationsuppgörelsen 
som antogs förra veckan har alla 
riksdagspartier utom Vänsterpartiet 
nu övergett den tidigare retoriken 
om öppna hjärtan och anslutit sig 
till beskrivningen av flyktingmotta-
gandet som ohållbart.

– Vi ser en dramatisk ökning 
de sista sex sju veckorna och det 
är en ohållbar situation, sa Stefan 
Löfven i en intervju med DN.

Många tolkade också överens-
kommelsen om tillfälliga uppehålls-
tillstånd som tydlig signalpolitik i 
den riktningen, i syfte att avskräcka 
flyktingar från att komma hit, 
snarare än en politik för förbättrat 
mottagande.

Men i skuggan av den politiska 
svängningen finns en rad sakkun-
niga som ger en delvis annan bild 
av läget. Inte minst vad gäller 
finansieringen och de omtalade 
kostnaderna för flyktingmottagan-
det.

– Det är ett ypperligt läge att 
finansiera det här med att låna 
pengar. Räntan på en tvåårig 
statsobligation är -0,4 procent och 
femårsräntan är nästan noll och 
det här är väl en investering för 
framtiden om något, säger Torbjörn 
Isaksson, chefsanalytiker på Nordea 
till Affärsvärlden.

”En väldigt stor potential”
Han menar att den kortsiktiga 
effekten av ökad upplåning för att 
betala migrationskostnaderna i 
själva verket skulle gynna ekono-
min, snarare än belasta den.

– Det ger ju också en kraftig 
tillväxtstimulans, det som händer 
nu. Enligt de här prognoserna är 
det mycket ekonomisk aktivitet 
framöver som kommer ske kring 
det här, med ökad konsumtion 
och ökat bostadsbyggande, säger 
Isaksson.

Även Jesper Hansson, prog-
noschef för Konjunkturinstitutet, 

menar att staten utan problem 
skulle kunna låna till de 29 miljar-
der som Migrationsverket aviserat. 
Han anser också att skatterna borde 
höjas något under kommande 
treårsperiod för att inte riskera de 
långsiktiga budgetmålen. 

– Det finns en väldigt stor poten-
tial. Det kan bli allt från riktigt bra 
till ingen större skillnad. Det beror 
ju väldigt mycket på hur väl vi lyckas 
integrera dem på arbetsmarknaden, 
säger han till Affärsvärlden.

Stort behov av arbetskraft
Likaså Arbetsförmedlingen lyfter 
i sin prognos fram de långsiktiga 
effekterna av flyktingmottagandet. 
Deras rapport från i våras visar 
att Sverige är i skriande behov av 
invandring för att överhuvudtaget 
klara välfärden och tillväxten.

– I det här läget som vi har nu så 
pratar alla om kris, vilket det också 
är eftersom mottagningssystemen 
inte klarar av det, men samtidigt är 
det här en möjlighet för Sverige att 
få den framtida arbetskraft som vi 

behöver, säger Arbetsförmedlingens 
analyschef Mats Wadman.

Enligt Arbetsförmedlingens 
prognos behöver 
Sverige en årlig in-
vandring på cirka 100 
000 personer närmsta 
decenniet, vilket 
utslaget över ett antal 
år faktiskt ligger i nivå 
med nuvarande mot-
tagande, även om man 
räknar in det ökade 
mottagandet i år och 
nästa år. 

Rapporten lyfter 
också fram att utrikes-
födda sedan 2005 har 
stått för 75 procent av 
ökningen av sysselsätt-
ningen, drygt 240 000 
personer. Och fram 
till år 2025 beräknas 
utrikesfödda stå för 
hela ökningen. 

De svenska förhål-
landena, med åldrande befolkning 
och svag tillväxt, gäller även resten 

av EU. För bara några månader 
sedan var det den krisande ekono-
min som stod i centrum för EU-

politiken, vilket nu 
hamnat i skymundan 
för flyktingkatastrofen. 

Jonas Vlachos, 
nationalekonom vid 
Stockholms universitet, 
förslog i veckan att kri-
serna mycket väl skulle 
kunna lösas av varandra 
genom att Europeiska 
Centralbanken (SCB) 
finansierade de initiala 
flyktingkostnaderna 
genom gratislån i pro-
portion till olika länders 
mottagande. Det skulle 
enligt Vlachos bli en 
välbehövlig skjuts för 
eurozonens ekonomis-
ka kräftgång, samtidigt 
som det skulle lösa den 
akuta flyktingsitua-
tionen, som EU ändå 

måste hantera på något sätt. 
Anton Borgström

MöjlighETErnas kris

”Vi ser en 
dramatisk 

ökning 
de sista 
sex sju 

veckorna 
och det är 
en ohållbar 
situation.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea menar att den kortsiktiga effekten av ökad upplåning för att betala migrations-
kostnaderna i själva verket skulle gynna ekonomin, snarare än belasta den.  bild: Anders Wiklund/TT
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DET 
I fjol investerade Kina motsvarande nästan en hel svensk statsbudget för att bygga ut förnybar 
energi. Med en klimatvänlig man på premiärministerposten finns nu förhoppningar om att Kina 
ska leda vägen till en klimatuppgörelse på toppmötet i Paris i slutet av november.
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S
olenergi kommer 
att bli mer och mer 
lönsamt och ge 
stort välstånd, säger 
ingenjören Yang 
Zhengwen.

Vi får följa 
med när den ny utexaminerade 
22-åringen och ett par kollegor på 
PowerChina går morgonens inspek-
tionsrunda bland panelerna som fö-
retaget just satt upp i den gigantiska 
solparken i Dunhuang.

Våra fotsteg i sanden är allt som 
hörs medan stora mängder elektri-
citet produceras denna småkyliga 
höstmorgon i Gansuprovinsen.

Solen står lågt på himlen, men 
strålarna träffar mitt i de svarta 
fyrkanterna som står uppradade här 
ute i Gobiöknen, 1 100 meter över 
havet.

Lite längre västerut planeras en 
av de största satsningarna i förnybar 
energi någonsin. I Gobiöknen, där 
det är iskallt på vintern och kan bli 

upp till 40 grader på sommaren, 
byggs just nu en gigantisk solcells-
anläggning på 22,5 kvadratkilome-
ter. Det är ungefär lika stort som 
4 500 fotbollsplaner, eller ett om-
råde som motsvarar mer än halva 
Stockholms yta.

Det som annars 
brukar kallas för stora 
satsningar inom för-
nybar energi i Europa, 
är rena små potatisen 
i jämförelse med vad 
som händer i Kina. 
Giga-anläggningen i 
Gobiöknen kommer 
att kunna ge el till näs-
tan en miljon hushåll.

Enligt den kinesis-
ka statskontrollerade 
tidningen China Daily, hade Kina 
400 gånger så mycket solenergika-
pacitet förra året som 2005 – totalt 
28,05 gigawatt. Det motsvarar näs-
tan lika stor kapacitet som hela den 
svenska kärnkraften, vattenkraften 

och vindkraften tillsammans. Och i 
år har det ökat ytterligare med flera 
gigawatt. Ändå utgör solenergi en-
dast några få procent av den totala 
elproduktionen i Kina.

”Bara i inledningsfasen”
PowerChina och ett 
30-tal andra statliga 
och privata företag, 
som producerar solel 
i Dunhuang där vi är 
på besök, har bidragit 
till att Kina inte längre 
bara är världens största 
tillverkare, men nu 
även den största 
marknaden för solpa-
neler. Det är bara en 
tidsfråga innan Kina 

passerar Tyskland som världens 
största solenergination.

Den erfarne investeraren 
Charles Liu har stort förtroende för 
ekonomin i solenergi:

– Kostnaderna går ner på grund 

av den enorma produktionen. 
Samtidigt blir de nya produkterna 
alltmer tekniskt avancerade och 
effektiva. Solenergi är en lukrativ 
investering, även utan de statliga 
subventioner som regeringen varit 
beredd att bidra med, säger Liu.

– Kina är bara i inledningsfasen 
för utbyggnaden av ny energi, säger 
den unge ingenjören Yang, medan 
hon avläser mätresultaten vid en 
vitmålad kontrollstation:

– Framgången för solenergi 
kommer snart att sprida sig till alla 
provinser och regioner. Och då 
kommer andra länder att följa efter.

Generaldirektör Zhao Ting Qian 
vid Dunhuangs energimyndighet 
håller med:

– Vi har teknik och utrustning 
som kan användas överallt.

Var tidigare en bromskloss
I kampen för ett beboeligt klimat 
här på jorden är det Kina som är 
den största aktören idag. Landet har 

sedan länge gått om USA som det 
land som släpper ut mest växthusga-
ser i världen – de senaste siffrorna 
visar att de snart släpper ut dubbelt 
så mycket växthusgaser som USA. 
Och globalt sett kommer mellan 20 
och 25 procent av världens utsläpp 
av växthusgaser från Kina.

Samtidigt satsade Kina cirka 83 
miljarder dollar i förnybar energi 
under 2014, vilket är nästan lika 
mycket som hela den svenska stats-
budgeten.

Tidigare har Kina varit en riktig 
bromskloss i klimatförhandling-
arna, det är åtminstone det intryck 
som till stor del levt kvar i västvärl-
den. Men de senaste åren har landet 
antagit en allt mer offensiv strategi. 
Från att hävda att det är de utveck-
lade länderna som måste ta ansvar 
för att minska utsläppen, har Kina 
nu börjat ta större eget ansvar, både 
inom landet och utomlands.

År 2007 sjösatte den auktoritära 
kommunistregering ett eget, na-

tionellt klimatprogram. Förra året 
ingick de ett klimatavtal med USA, 
vilket av flera bedömare ansågs 
avgörande, även om innehållet till 
stor del var symboliskt. Och 
i september meddelade 
kinesiska staten att de kom-
mer att lansera ett program 
för utsläppshandel från och 
med 2017, något som USA 
fortfarande inte har.

Samma månad med-
delade de också att Kina 
kommer att bidra med 3,1 
miljarder dollar till FN:s 
gröna klimatfond, vilket faktiskt 
är mer än vad Obama lovat att ge 
och som USA:s kongress dessutom 
ännu inte har godkänt.

”Stor infrastruktur för fossila kraftverk”
Medan president Xi Jingpin har 
gjort kampen mot korruption till 
sin stora huvudfråga, omnämns 
premiärminister Li Keqiang av flera 
viktiga källor som en ambitiös och 

seriös klimatpolitiker sedan han 
tillträdde för två år sedan. Under 
inverkan av Keqiang offentlig-
gjorde Kina i juni för första gången 

ett utsläppsmål som riktade 
in sig på de totala CO2-
utsläppsnivåerna, istället för 
minskade utsläpp i relation 
till ekonomisk tillväxt, som 
tidigare varit Kinas melodi. 

Ledningen i landet 
säger nu att de siktar på att 
överstiga detta mål. (Se mer 
i faktarutan). Många exper-
ter tror också att det är just 

vad som kommer att ske.
– Kina har gemensamt med USA 

att de sällan ingår avtal som de inte 
är helt säkra på att de kan hålla. Till 
skillnad från Norge, som säger att 
de ska göra en hel del, men inte gör 
så mycket, kommer Kina inte säga 
så mycket, men göra desto mer, sä-
ger klimatforskaren Knut Alfsen på 
norska forskningsinstitutet Cicero.

Nya siffror visar att Kinas CO2-

utsläpp för första gången kan ha 
minskat förra året, även om det till 
stor del beror på nedkylningen i 
ekonomin. Officiell statistik, som 
inte alltid är att lita på i Kina, visar 
också att kolförbrukningen nu har 
börjat dala.

En forskningsrapport som 
publicerades tidigare i år visar att 
Kina sannolikt kommer att nå en 
utsläppstopp år 2025, trots att deras 
eget mål är en topp år 2030.

Är det möjligt med 90 procent 
 icke-fossil energi till år 2050?
Danske Kaare Sandholt job-

bar för Kinas statliga center för 
förnybar energi. Han säger att 
myndigheten utgår ifrån scenarier 
där kolkonsumtionen är nästan helt 
utplånad om cirka 35 år.

– Vi tror att det är möjligt att 90 
procent av elen i landet kommer 
från förnybar energi eller kärnkraft 
år 2050. Men det kommer att kräva 
en enorm utveckling, och det är 
också mycket beroende av den 

”Solenergi
ären

lukrativ
investering.
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S
olenergi kommer 
att bli mer och mer 
lönsamt och ge 
stort välstånd, säger 
ingenjören Yang 
Zhengwen.

Vi får följa 
med när den ny utexaminerade 
22-åringen och ett par kollegor på 
PowerChina går morgonens inspek-
tionsrunda bland panelerna som fö-
retaget just satt upp i den gigantiska 
solparken i Dunhuang.

Våra fotsteg i sanden är allt som 
hörs medan stora mängder elektri-
citet produceras denna småkyliga 
höstmorgon i Gansuprovinsen.

Solen står lågt på himlen, men 
strålarna träffar mitt i de svarta 
fyrkanterna som står uppradade här 
ute i Gobiöknen, 1 100 meter över 
havet.

Lite längre västerut planeras en 
av de största satsningarna i förnybar 
energi någonsin. I Gobiöknen, där 
det är iskallt på vintern och kan bli 

upp till 40 grader på sommaren, 
byggs just nu en gigantisk solcells-
anläggning på 22,5 kvadratkilome-
ter. Det är ungefär lika stort som 
4 500 fotbollsplaner, eller ett om-
råde som motsvarar mer än halva 
Stockholms yta.

Det som annars 
brukar kallas för stora 
satsningar inom för-
nybar energi i Europa, 
är rena små potatisen 
i jämförelse med vad 
som händer i Kina. 
Giga-anläggningen i 
Gobiöknen kommer 
att kunna ge el till näs-
tan en miljon hushåll.

Enligt den kinesis-
ka statskontrollerade 
tidningen China Daily, hade Kina 
400 gånger så mycket solenergika-
pacitet förra året som 2005 – totalt 
28,05 gigawatt. Det motsvarar näs-
tan lika stor kapacitet som hela den 
svenska kärnkraften, vattenkraften 

och vindkraften tillsammans. Och i 
år har det ökat ytterligare med flera 
gigawatt. Ändå utgör solenergi en-
dast några få procent av den totala 
elproduktionen i Kina.

”Bara i inledningsfasen”
PowerChina och ett 
30-tal andra statliga 
och privata företag, 
som producerar solel 
i Dunhuang där vi är 
på besök, har bidragit 
till att Kina inte längre 
bara är världens största 
tillverkare, men nu 
även den största 
marknaden för solpa-
neler. Det är bara en 
tidsfråga innan Kina 

passerar Tyskland som världens 
största solenergination.

Den erfarne investeraren 
Charles Liu har stort förtroende för 
ekonomin i solenergi:

– Kostnaderna går ner på grund 

av den enorma produktionen. 
Samtidigt blir de nya produkterna 
alltmer tekniskt avancerade och 
effektiva. Solenergi är en lukrativ 
investering, även utan de statliga 
subventioner som regeringen varit 
beredd att bidra med, säger Liu.

– Kina är bara i inledningsfasen 
för utbyggnaden av ny energi, säger 
den unge ingenjören Yang, medan 
hon avläser mätresultaten vid en 
vitmålad kontrollstation:

– Framgången för solenergi 
kommer snart att sprida sig till alla 
provinser och regioner. Och då 
kommer andra länder att följa efter.

Generaldirektör Zhao Ting Qian 
vid Dunhuangs energimyndighet 
håller med:

– Vi har teknik och utrustning 
som kan användas överallt.

Var tidigare en bromskloss
I kampen för ett beboeligt klimat 
här på jorden är det Kina som är 
den största aktören idag. Landet har 

sedan länge gått om USA som det 
land som släpper ut mest växthusga-
ser i världen – de senaste siffrorna 
visar att de snart släpper ut dubbelt 
så mycket växthusgaser som USA. 
Och globalt sett kommer mellan 20 
och 25 procent av världens utsläpp 
av växthusgaser från Kina.

Samtidigt satsade Kina cirka 83 
miljarder dollar i förnybar energi 
under 2014, vilket är nästan lika 
mycket som hela den svenska stats-
budgeten.

Tidigare har Kina varit en riktig 
bromskloss i klimatförhandling-
arna, det är åtminstone det intryck 
som till stor del levt kvar i västvärl-
den. Men de senaste åren har landet 
antagit en allt mer offensiv strategi. 
Från att hävda att det är de utveck-
lade länderna som måste ta ansvar 
för att minska utsläppen, har Kina 
nu börjat ta större eget ansvar, både 
inom landet och utomlands.

År 2007 sjösatte den auktoritära 
kommunistregering ett eget, na-

tionellt klimatprogram. Förra året 
ingick de ett klimatavtal med USA, 
vilket av flera bedömare ansågs 
avgörande, även om innehållet till 
stor del var symboliskt. Och 
i september meddelade 
kinesiska staten att de kom-
mer att lansera ett program 
för utsläppshandel från och 
med 2017, något som USA 
fortfarande inte har.

Samma månad med-
delade de också att Kina 
kommer att bidra med 3,1 
miljarder dollar till FN:s 
gröna klimatfond, vilket faktiskt 
är mer än vad Obama lovat att ge 
och som USA:s kongress dessutom 
ännu inte har godkänt.

”Stor infrastruktur för fossila kraftverk”
Medan president Xi Jingpin har 
gjort kampen mot korruption till 
sin stora huvudfråga, omnämns 
premiärminister Li Keqiang av flera 
viktiga källor som en ambitiös och 

seriös klimatpolitiker sedan han 
tillträdde för två år sedan. Under 
inverkan av Keqiang offentlig-
gjorde Kina i juni för första gången 

ett utsläppsmål som riktade 
in sig på de totala CO2-
utsläppsnivåerna, istället för 
minskade utsläpp i relation 
till ekonomisk tillväxt, som 
tidigare varit Kinas melodi. 

Ledningen i landet 
säger nu att de siktar på att 
överstiga detta mål. (Se mer 
i faktarutan). Många exper-
ter tror också att det är just 

vad som kommer att ske.
– Kina har gemensamt med USA 

att de sällan ingår avtal som de inte 
är helt säkra på att de kan hålla. Till 
skillnad från Norge, som säger att 
de ska göra en hel del, men inte gör 
så mycket, kommer Kina inte säga 
så mycket, men göra desto mer, sä-
ger klimatforskaren Knut Alfsen på 
norska forskningsinstitutet Cicero.

Nya siffror visar att Kinas CO2-

utsläpp för första gången kan ha 
minskat förra året, även om det till 
stor del beror på nedkylningen i 
ekonomin. Officiell statistik, som 
inte alltid är att lita på i Kina, visar 
också att kolförbrukningen nu har 
börjat dala.

En forskningsrapport som 
publicerades tidigare i år visar att 
Kina sannolikt kommer att nå en 
utsläppstopp år 2025, trots att deras 
eget mål är en topp år 2030.

Är det möjligt med 90 procent 
 icke-fossil energi till år 2050?
Danske Kaare Sandholt job-

bar för Kinas statliga center för 
förnybar energi. Han säger att 
myndigheten utgår ifrån scenarier 
där kolkonsumtionen är nästan helt 
utplånad om cirka 35 år.

– Vi tror att det är möjligt att 90 
procent av elen i landet kommer 
från förnybar energi eller kärnkraft 
år 2050. Men det kommer att kräva 
en enorm utveckling, och det är 
också mycket beroende av den t

n Ska minska koldioxidutsläppen som 
andel av BNP med 60–65 procent från 
2005 till 2030. Ska också nå toppen 
för koldioxidutsläpp före 2030.

n År 2030 ska minst 20 procent av 
energiproduktionen i Kina komma från 
icke-fossila energikällor.

n Ska också plantera 
skog och  begränsa 
utsläpp av andra 
växthus gaser än 
koldioxid.

n Kina planerar att inom 
några år  etablera en nationell 
marknad för handel med utsläppsrätter.

Kinas Klimatmål

Indien Frankrike Kina Storbrit. Norge Tyskland USA
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ekonomiska utvecklingen, säger 
han.

Han anser att den viktigaste 
frågan för Kina nu är att stoppa 
byggandet av nya kolkraftverk, 
vilket fortfarande pågår.

En annan Kina-expert, Glen 
Peters från forskningsinstitutet 
Cicero i Oslo, tror däremot inte 
att det är realistiskt att endast 
10 procent av elförbrukningen i 
Kina kommer från fossila bränslen 
redan om 35 år:

– Kina har nyligen byggt en stor 
infrastruktur för fossila kraftverk. 
För att minska utsläppen så mycket 
kommer det att krävas att många 
kolkraftverk stängs i förtid. Men det 
är viktigt vad Kina gör. Om vi ska 
kunna nå tvågradersmålet måste 
Kina skära ned sina utsläpp kraftigt.

Kineser mest övertygade i världen
I slutet av sommaren uppstod 
turbulens på den kinesiska börsen 
och den ekonomiska tillväxten är 
fortsatt osäker. Vad kommer det att 
innebära för Kinas klimatpolitik?

Experter som vi talat med tror 
att det kan slå åt båda hållen.

– Lägre ekonomisk aktivitet 

begränsar vanligtvis tillväxten av ut-
släpp. Men det gör det också svårare 
att utveckla och förnya industrin, 
vilket kan leda till att utsläppen 
fortsätter under längre tid, säger 
Knut Alfsen på Cicero.

Även den folkliga opinionen 
beräknas få stor påverkan på 
utvecklingstakten. Medan Kinas 
kommunistregim har liten tolerans 
för yttrandefriheten i allmänhet har 
yttrandefriheten i miljöfrågor varit 
högre än på andra områden.

– Det verkar som om 
miljön har varit en slags 
ventil för myndigheterna 
där människor kunnat ut-
trycka sitt missnöje, säger 
Alfsen.

Och efter att människor 
fått känne dom om den stora 
faran med luftföroreningar-
na i Kinas storstäder (vilket 
också bidrar till den globala 
uppvärmningen) har det blivit ännu 
mer press på den här frågan. Många 
vill ge USA äran för att vanliga 
kineser har blivit mer bekymrade 
över luftföroreningar. Det var näm-
ligen USA:s ambassad i Peking som 
för ett antal år sedan började twittra 

ut sina mätningar av höga halter 
skadliga partiklar i luften.

Nya undersökningar visar också 
att kineser har blivit det folk i värl-
den som är mest övertygade om att 
klimatförändringarna är skapade av 
människan.

Energibolagen har stor makt
Men även om den kinesiska 
regimen nu har höjt ambitionerna 
för att göra något åt utsläppen, är 
frågan inte helt enkel att förmedla 

ut till de olika provinserna, 
menar Knut Alfsen.

– Centrala myndigheter 
har liten kontroll över vad 
som händer lokalt. Det 
är inte bara för ledarna i 
toppen att stoppa vad som 
pågår i provinserna.

Och när man kommer 
ner på stads- och bynivå, är 
det inte precis lättare.

– Där kan det finnas en brist på 
lojalitet till staten, om vinsten att 
gynna den lokala makteliten är 
större, fortsätter Alfsen.

Dessutom har de stora statsägda 
energiföretagen, som lever på fos-
sila bränslen, ofta ett finger med 

i spelet. Flera källor som har god 
insikt i det politiska systemet i Kina 
säger att energijättarna har stor 
politisk makt och inte nödvändigt-
vis lyder statsministern, eller någon 
annan heller för den delen.

Trots dessa hinder finns ändå flera 
ljuspunkter i Kinas utveckling de 
senaste åren. Det menar bland annat 
professor Miranda Schreurs, som 
leder forskningscentret för miljöpo-
litik vid Freie Universität i Berlin.

– Kinas klimatpolitik är mycket 
mer progressiv än vad folk tror.

Hon pekar på att Kinas image 
efter det misslyckade klimattopp-
mötet i Köpenhamn 2009 fick sig en 
ordentlig törn, vilket regimen helt 
enkelt vill reparera.

– Tidigare har det talats om ett 
historiskt ansvar för västvärlden, 
men det kommer inte dröja särskilt 
länge innan Kinas historiska ansvar 
kommer att vara lika stort. Jag är 
faktiskt ganska optimistisk om att 
Kina kommer att medverka i en 
ganska bra uppgörelse i Paris.

Har snart tjänat in investeringen
Mot slutet av inspektionen konsta-
terar Yang Zhengwen och hennes 

Dunhuang-anläggningen i Gansu 
har växt kraftigt från 2012 till 
2015. Bägge satellitbilderna är 
tagna av NASA.  Foto: NASA
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ekonomiska utvecklingen, säger 
han.

Han anser att den viktigaste 
frågan för Kina nu är att stoppa 
byggandet av nya kolkraftverk, 
vilket fortfarande pågår.

En annan Kina-expert, Glen 
Peters från forskningsinstitutet 
Cicero i Oslo, tror däremot inte 
att det är realistiskt att endast 
10 procent av elförbrukningen i 
Kina kommer från fossila bränslen 
redan om 35 år:

– Kina har nyligen byggt en stor 
infrastruktur för fossila kraftverk. 
För att minska utsläppen så mycket 
kommer det att krävas att många 
kolkraftverk stängs i förtid. Men det 
är viktigt vad Kina gör. Om vi ska 
kunna nå tvågradersmålet måste 
Kina skära ned sina utsläpp kraftigt.

Kineser mest övertygade i världen
I slutet av sommaren uppstod 
turbulens på den kinesiska börsen 
och den ekonomiska tillväxten är 
fortsatt osäker. Vad kommer det att 
innebära för Kinas klimatpolitik?

Experter som vi talat med tror 
att det kan slå åt båda hållen.

– Lägre ekonomisk aktivitet 

begränsar vanligtvis tillväxten av ut-
släpp. Men det gör det också svårare 
att utveckla och förnya industrin, 
vilket kan leda till att utsläppen 
fortsätter under längre tid, säger 
Knut Alfsen på Cicero.

Även den folkliga opinionen 
beräknas få stor påverkan på 
utvecklingstakten. Medan Kinas 
kommunistregim har liten tolerans 
för yttrandefriheten i allmänhet har 
yttrandefriheten i miljöfrågor varit 
högre än på andra områden.

– Det verkar som om 
miljön har varit en slags 
ventil för myndigheterna 
där människor kunnat ut-
trycka sitt missnöje, säger 
Alfsen.

Och efter att människor 
fått känne dom om den stora 
faran med luftföroreningar-
na i Kinas storstäder (vilket 
också bidrar till den globala 
uppvärmningen) har det blivit ännu 
mer press på den här frågan. Många 
vill ge USA äran för att vanliga 
kineser har blivit mer bekymrade 
över luftföroreningar. Det var näm-
ligen USA:s ambassad i Peking som 
för ett antal år sedan började twittra 

ut sina mätningar av höga halter 
skadliga partiklar i luften.

Nya undersökningar visar också 
att kineser har blivit det folk i värl-
den som är mest övertygade om att 
klimatförändringarna är skapade av 
människan.

Energibolagen har stor makt
Men även om den kinesiska 
regimen nu har höjt ambitionerna 
för att göra något åt utsläppen, är 
frågan inte helt enkel att förmedla 

ut till de olika provinserna, 
menar Knut Alfsen.

– Centrala myndigheter 
har liten kontroll över vad 
som händer lokalt. Det 
är inte bara för ledarna i 
toppen att stoppa vad som 
pågår i provinserna.

Och när man kommer 
ner på stads- och bynivå, är 
det inte precis lättare.

– Där kan det finnas en brist på 
lojalitet till staten, om vinsten att 
gynna den lokala makteliten är 
större, fortsätter Alfsen.

Dessutom har de stora statsägda 
energiföretagen, som lever på fos-
sila bränslen, ofta ett finger med 

i spelet. Flera källor som har god 
insikt i det politiska systemet i Kina 
säger att energijättarna har stor 
politisk makt och inte nödvändigt-
vis lyder statsministern, eller någon 
annan heller för den delen.

Trots dessa hinder finns ändå flera 
ljuspunkter i Kinas utveckling de 
senaste åren. Det menar bland annat 
professor Miranda Schreurs, som 
leder forskningscentret för miljöpo-
litik vid Freie Universität i Berlin.

– Kinas klimatpolitik är mycket 
mer progressiv än vad folk tror.

Hon pekar på att Kinas image 
efter det misslyckade klimattopp-
mötet i Köpenhamn 2009 fick sig en 
ordentlig törn, vilket regimen helt 
enkelt vill reparera.

– Tidigare har det talats om ett 
historiskt ansvar för västvärlden, 
men det kommer inte dröja särskilt 
länge innan Kinas historiska ansvar 
kommer att vara lika stort. Jag är 
faktiskt ganska optimistisk om att 
Kina kommer att medverka i en 
ganska bra uppgörelse i Paris.

Har snart tjänat in investeringen
Mot slutet av inspektionen konsta-
terar Yang Zhengwen och hennes t

Sol ocH mEra Sol
n Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick Kinas solen-
ergikapacitet till 28,05 gigawatt. Av dessa kom 
23,38 gigawatt från solcellsparker, som 
i år kommer att öka kraftigt.
n Gansu-provinsen, där Dunhuang-
anläggningen ligger, hade 2014 en 
installerad solenergikapacitet på 
5,2 gigawatt, som väntas öka till 
5,7 gigawatt under 2015.

TillSammanS för KlimaTET
n Den 29 november arrangeras den stora klimat-
manifestationen ”Tillsammans för klimatet”, inför 
det stora klimattoppmötet i Paris, COP21, som den 
30 november till 11 december. 
n Redan nu planeras över 1 500 manifestationer 
i fler än 170 länder, då miljontals människor kom-
mer att göra sina röster hörda för ett hållbart och 
rättvist klimatavtal.
n ETC kommer att delta på ett flertal av manifes-
tationerna i Sverige, bland annat i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Vill du vara med och bidra 
till världens största mobilisering för att trycka på 
världens beslutsfattare? Håll koll på etc.se för mer 
info om var och hur du kan hjälpa till. 

VäxTHuSgaSEr ocH global uppVärmning
n Koldioxid (CO2) står för den största andelen av 
utsläpp av växthusgaser i världen.
n Metan och dikväveoxid (även känt som lustgas) 
är de två andra huvudsakliga växthusgaserna.
n Koldioxid släpps ut när olja, gas eller kol för-
bränns, men också när det eldas träd.
n Något förenklat bygger balansen i kretsloppet 
på att människor och andra organismer andas ut 
koldioxid, som träd och växter sedan absorberar 
och förvandlar till syre. Förutom att begränsa 
utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen, är 
det därför viktigt att även stoppa avskogningen.
n Utsläpp av metan kommer bland annat från 
boskap, men utsläppen sker också när kol, gas 
och olja produceras och transporteras.
n Lustgas är den största växthusgasen från 
jordbruket.
n Växthuseffekten innebär att gaserna i atmosfä-
ren fungerar som glastaket i ett ”växthus”, vilket 
gör att värmen från solen stannar kvar på jorden. 
Människans utsläpp av växthusgaser gör att effek-
ten ökar och leder till en uppvärmning som rubbar 
balansen i ekosystemen.

Källa: US Environmental Protection Agency EPA, 
NTB och www.snl.no

KlimaTförändringar
n Medeltemperaturen på jorden har i genomsnitt 
stigit 0,8 grader sedan slutet av 1800-talet. Mer-
parten av ökningen sedan 1950-talet är till minst 
95 procents säkerhet skapad av människan, enligt 
FN:s klimatpanel (IPCC).
n Mänsklig påverkan på klimatet beror främst på 
utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som 
förstärker atmosfärens naturliga växthuseffekt.
n Utsläppen av växthusgaser kommer från förbrän-
ning av kol, olja och gas, avskogning, jordbruk och 
olika industriprocesser.
n Stigande temperatur på jorden förutspås leda 
till stigande havsnivåer, nya nederbördsmönster, 
torka, översvämningar och att arter utrotas. 
Bebodda områden riskerar att översvämmas, och 
den globala livsmedelsproduktionen hotas om 
temperaturen stiger mer än 4 grader.
n Förändringarna i klimatet förväntas bli starkare 
under de kommande decennierna. Konsekven-
serna är olika i olika delar av världen, och vissa 
områden kan uppleva positiva effekter medan 
andra blir obeboeliga. Källor: IPCC, NTB
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kollegor att det är nödvändigt 
med en storstädning nästa dag om 
panelerna för att fungera optimalt. 
En utmaning med att sätta upp 
solpaneler i öknar är naturligtvis all 
sand och damm.

– Jag har velat arbeta med sol
energi redan innan jag började på 
ingenjörsutbildningen. Arbetet här 
är mycket betydelsefull, säger Yang 
och kisar mot den numera varma 
förmiddagssolens skarpa ljus.

– Jag är stolt över att vara en del 
av detta.

Generaldirektör Zhao vid det 
lokala energikontoret står på 
balkongen till solparkens adminis
trationsbyggnad och ser ut över sitt 
rike av solpaneler. Området har tre
dubblats sedan 2012, vilket framgår 
av NASA:s satellitbilder.

Han visar anläggningens senaste 
tekniska framsteg: Ett torn, som tar 
emot och lagrar energi från reflek
terat solljus, är under uppbyggnad. 
En uppfinning som bygger på upp

värmning av flytande salt, gör det 
möjligt att generera ström dygnet 
runt, även när solen inte skiner på 
de rörliga reflektorerna. Soltornet 
i Dunhuang är det första i sitt slag i 
Kina, enligt Zhao.

Utvecklingen för förnybar energi 
i Dunhuang handlar inte bara om 
stora företag som investerar i 
stadens gigantiska solpanelsparker. 
Myndigheterna här har även satsat 
på att göra solenergi lönsamt i 
mindre skala.

På taket till familjen Gangs rym
liga villa inne i staden syns ett flertal 
stora och små solpaneler, som gene
rerar el för hela familjens behov.

– Även uppvärmningen vi får 
från solenergi. Vi har helt upphört 
att bränna kol! säger dottern i huset, 
Chen Shaohan, som är glad att 
pappa Chen Gang och mamma Bai 
Fuyan valt att satsa på solen.

Affärsmannen Chen Gang är 
också entusiastisk över lönsam
heten:

– Panelerna producerar mer 
energi än hushållet gör av med. 
Överskottet kan vi exportera till det 
centrala nätet för bra pengar. Inom 
några år kommer vi därför ha tjänat 
in de 50 000 yuan (cirka 67 000 
kronor) som vi har lagt ut.

”Ett positivt första steg”
Tor Skudal, miljörådgivare på nor
ska ambassaden i Kina, skrev i en 
rapport nyligen att ”Kina nu väntas 
spela en mer aktiv och positiv roll i 
förhandlingarna. Det understryker 
att Kinas utspel kan ha en positiv 
 effekt på andra utvecklingsländer.”

Han påpekar också att Kinas 
officiella mål är ”ett positivt första 
steg” och sammanfattar klimat
experternas förväntningar som ”en 
dämpad entusiasm”.

Men liksom de experter som vi 
talat med, poängterar Skudal också 
att det kan vara svårt att genomföra 
centrala åtaganden lokalt i Kina.

Rapporten hänvisar till att fat

tiga provinser i västra och centrala 
Kina har ekonomier som är mycket 
mer beroende av kol än de rikare 
delarna på östkusten.

”Att ersätta kolbaserad tung 
industri med nya miljövänliga 
industrier och utvidga tjänstesek
torn inom hitech och IT kommer att 
möta tufft motstånd och kommer 
inte att ske över en natt. Det kom
mer att vara särskilt svårt i små och 
medelstora städer där ekonomi och 
sysselsättning är uppbyggd kring 
några få storföretag. Här kommer 
risken för ökad arbetslöshet och 
social oro vara hög”, står det vidare 
i rapporten.

Dessutom nämns att elnätet i 
Kina inte är tillräckligt utbyggt för 
att hantera ojämn produktion från 
sol, vind och annan förnybar energi.

Arild Færaas 
Jørgen Lohne

Fotnot: Artikeln är tidigare publicerad i 
Aftenposten och är en del av samarbetet 
Climate publishers network. 
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träning och sociala aktiviteter. Men vi behöver bli fler. 

Se våra lediga volontäruppdrag på redcross.se 

Från

till

granateld

simträning
i

i

Homs

Grums.

#integrationipraktiken

Pris ��,�� kr inklusive moms

NOK �� • EUR �,��

Nr � • ����

Pris ��,�� kr inklusive moms

EKOLOGI � INREDNING �  BYGGNADSVÅRD � INSPIRATION

INTERPRESS 9022-05

7 388902 206458

RETURVECKA v 49

VI ÄLSKAR EKO

HALMBygga i 

Skånehus 
badar i ljus
Träullit – formbart 

och energisnålt!

– VISST GÅR DET!

33SPÄNNANDE
    EKOHEM

VILL DU MINSKA PÅ KÖTTET – VÄLJ BÖNAN!
HÖSTENS VACKRASTE 

LAMPOR I GLAS OCH TRÄ

BARNRUMMET
MÅLA OCH INRED 
GIFTFRITT

KÖK – HYPERMODERN 

BLICK MOT STENÅLDERN 

 GUIDE

Ledlampan
–  fördelar och nackdelar

           (som också är fördelar)

PRENU-
MERERA!

Gå in på www.klokahem.com 
klicka på Prenumerera
SMS: Skicka ”Pren � nr ��� kr! 
+ namn + adress” till ���-��� �� ��
MEJL: kundtjanst@etc.se 
– ange namn och adress

 �

 �

 �

 Nytt nummer ute nu!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

1 8 4 5 7 6 2 9 3
6 3 7 9 2 4 5 1 8
9 2 5 8 1 3 6 7 4
8 5 3 1 9 7 4 2 6
7 4 9 6 8 2 3 5 1
2 1 6 3 4 5 9 8 7
3 6 2 7 5 8 1 4 9
5 7 1 4 6 9 8 3 2
4 9 8 2 3 1 7 6 5

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Oct 28 08:23:47 2015 GMT. Enjoy!

VECKANS SUDOKU – LÖSNING

Vill du 
synas 
här?

Annonsera i ETC 
Skicka ett mejl till 

jim.berg@etc.se eller 
ring 0705-95 27 87
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Pierre Gonnord har tillbringat de senaste fem 
åren åt att fotografera Spaniens sista kolgruve-
arbetare. Bilderna ingår i utställningen (Other) 
Workers, som nu visas på FOTO/INDUSTRIA i 
Bologna i Italien.

Vid sju olika kolgruvor i Asturien och Kastillien 
i Spanien har Pierre Gonnord dokumenterat en 
generation arbetare som antagligen är den sista i 
sin yrkeskategori. De är arbetarna som varje dag 
sliter för att få upp det fossila kolet från underjor-
den, som en hel värld är enig om måste upphöra.

– Gruvarbetet är det värsta av det värsta, vi 
vill inte att våra barn ska arbeta med det här. 
Men vi vill heller inte att det ska försvinna, för då 
försvinner vi också, säger en av gruvarbetarna till 
Gonnord.

Han har följt med arbetarna ner i de trånga, 
mörka gruvschakten för att få en känsla för vad 
de sju timmar långa skiften, ibland 700 meter 
under jord, gör med en människa. 

Gonnord har under åren kommit i kontakt 
med fackledare, fruar och barn och fått en in-
blick i den speciella kulturen kring kolgruvorna, 
som präglas av en lång tradition av solidaritet, 
pliktkänsla, broderskap och stolthet. Han har 
dokumenterat familjeöden vid gruvorna, som 
sträcker sig århundraden tillbaka i tiden och 
hört kampsånger som sjungits i orterna i gene-
rationer.

Bilderna är till största del tagna på gruvarbe-
tare som precis avslutat sitt skift, precis när de 
kommit upp ur gruvan, utmattade och präglade 
av sitt arbete. 

Männen har blivit ombedda att först tvätta 
av sig smutsen i ansiktet så gott de kunnat innan 
de ställt sig framför kameran. Resultatet är en 
serie närgångna porträtt, där den utsmetade 
soten framhäver ansiktsdragen och påminner om 
gamla oljemålningar.

Vissa av männen är tredje generationens gruv-
arbetare, vars fäder och farfäder också tillbringat 
hela sina liv täcka av ett lager sot. Andra, som 
Wojciech och Glushenko, har kommit hit från 
Polen och Ryssland i jakt på arbete. Lönen i 
gruvan är mycket högre än för andra jobb, och 
arbetarna får gå i pension vid 45 års ålder. Men 
priset de betalar är högt. Många riskerar sina liv 
och sina lungor. Och hur länge arbetet kommer 
att finnas kvar är numera osäkert.

Anton Borgström 

Den sista generationen

Theo, 2009.
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Pierre Gonnord har tillbringat de senaste fem 
åren åt att fotografera Spaniens sista kolgruve-
arbetare. Bilderna ingår i utställningen (Other) 
Workers, som nu visas på FOTO/INDUSTRIA i 
Bologna i Italien.

Vid sju olika kolgruvor i Asturien och Kastillien 
i Spanien har Pierre Gonnord dokumenterat en 
generation arbetare som antagligen är den sista i 
sin yrkeskategori. De är arbetarna som varje dag 
sliter för att få upp det fossila kolet från underjor-
den, som en hel värld är enig om måste upphöra.

– Gruvarbetet är det värsta av det värsta, vi 
vill inte att våra barn ska arbeta med det här. 
Men vi vill heller inte att det ska försvinna, för då 
försvinner vi också, säger en av gruvarbetarna till 
Gonnord.

Han har följt med arbetarna ner i de trånga, 
mörka gruvschakten för att få en känsla för vad 
de sju timmar långa skiften, ibland 700 meter 
under jord, gör med en människa. 

Gonnord har under åren kommit i kontakt 
med fackledare, fruar och barn och fått en in-
blick i den speciella kulturen kring kolgruvorna, 
som präglas av en lång tradition av solidaritet, 
pliktkänsla, broderskap och stolthet. Han har 
dokumenterat familjeöden vid gruvorna, som 
sträcker sig århundraden tillbaka i tiden och 
hört kampsånger som sjungits i orterna i gene-
rationer.

Bilderna är till största del tagna på gruvarbe-
tare som precis avslutat sitt skift, precis när de 
kommit upp ur gruvan, utmattade och präglade 
av sitt arbete. 

Männen har blivit ombedda att först tvätta 
av sig smutsen i ansiktet så gott de kunnat innan 
de ställt sig framför kameran. Resultatet är en 
serie närgångna porträtt, där den utsmetade 
soten framhäver ansiktsdragen och påminner om 
gamla oljemålningar.

Vissa av männen är tredje generationens gruv-
arbetare, vars fäder och farfäder också tillbringat 
hela sina liv täcka av ett lager sot. Andra, som 
Wojciech och Glushenko, har kommit hit från 
Polen och Ryssland i jakt på arbete. Lönen i 
gruvan är mycket högre än för andra jobb, och 
arbetarna får gå i pension vid 45 års ålder. Men 
priset de betalar är högt. Många riskerar sina liv 
och sina lungor. Och hur länge arbetet kommer 
att finnas kvar är numera osäkert.

Anton Borgström 

Den sista generationen
Luis, 2009.
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Vengador, 2014.
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Glushenko, 2010.
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Armando, 2009.
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Bara i Sverige dricker vi 1000 koppar per person och år. Det 
gör oss till ett av världens mest ka�edrickande folk. Men för 
att odla våra ka�ebönor sprutas o�a stora mängder kemiska 
bekämpningsmedel på odlingarna. Även runt omkring ka�e-
plantagerna kan natur, djur och människor drabbas hårt. 
Lägg dessutom till usla arbetsförhållanden så får ditt ka�e en 
riktigt dålig e�ersmak.

Det här är allvarligt. Så ska du göra en sak - kom ihåg 
ordet ekologisk nästa gång du köper ka�e! Byt till eko i 
ka�ehyllan och istället för att beställa en café latte säger du en 
ekologisk café latte, tack.

Caféer och restauranger säljer ka�e i många olika varianter 
men missar o�a eko och tyvärr väljer bara 7 av 100 ekoka�e i 
mata�ären, det vill vi ändra på!

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem i 
Naturskyddsföreningen. Vi pushar politiker och �xar 
ekoboom i butikerna - tillsammans har vi kra� att förändra!

 
SMS:a medlem till 72900 eller gå in på 
naturskyddsföreningen.se/medlem.
Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.

En Café au läckande kemikalier, tack.

Illustration: Sara G
ranér
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Omsjungen velighet
Scen

Opera för noviser
n För den som tycker att opera 
är något traditionstyngt, trist och 
snobbigt lanserar nu Riksteatern ett 
alternativ. Från och med 30 oktober 
turnerar operasångerskan Karolina 
Blixt med ett slags smörgåsbord av 
operastycken i ny tappning. Car-
men, Don Giovanni, Trollflöjten och 
Barberararen i Sevilla framställs 
här med siktet inställt på en bredare 
publik än vanligt. På fredag blir det 
premiär i Lidköping. Sedan fortsät-
ter turnén till orter som Hofors, 
Lund och Lessebo.

Bok

Framtidsdystopi  
i världsklass
n Nu kommer en ny roman av den 
ryske författaren Dmitrij Gluchov-
skij efter succén Metro 2033. Sedan 
man fann en bot mot dödligheten 
har jorden blivit en akut överbefol-
kad plats. Hela Europa har växt ihop 
till ett enda stort stadslandskap av gi-
gantiska höghus. Endast de rika och 
mäktiga har råd att leva ett behagligt 
liv på de övre våningarna, medan 
den stora massan trängs längre ner. 
Fortplantningen är strängt reglerad 
och illegala födslar bestraffas hårt. 
En dag kommer polisman nr 717 en 
terrorgrupp på spåren och hamnar 
mitt i en komplott som sträcker 
sig ända upp till samhällets högsta 
plan – och snart skakar den brutala 
samhällsordningen i sina grundvalar.

Film

Alternativ porr  
på frammarsch
n Trenden av feministisk porr är 
växande. I veckan premiärvisa-
des den svenska filmen Female 
Fantasy på bio samtidigt som den 
nya feministiska porrsajten New 
Level of Pornopgraphy lansera-
des. Bakom satsningen står Alicia 
Hansen och Zara Kjellner, som 
debuterar som porrfilmsregissörer. I 
dagarna kom även den pornografis-
ka boken ”Lagom blind”, som består 
av blindskrift och illustrationer som 
är taktila, det vill säga upphöjda ur 
pappret, för att synskadade personer 
ska kunna känna och njuta av dem 
med hjälp av fingertopparna. Bil-
derna är normbrytande på flera sätt 
och innehåller skildringar av olika 
typer av sexualitet.

+ Jonathan Franzens nya roman Renhet 
kommer ut i veckan. Den ”handlar om internet. 
Man skulle också kunna säga att den handlar 
om föräldraskap. Eller om Östtyskland, eller ett 
mord, eller sökandet efter sanning, eller om att 
vara i en kärleksrelation som sedan länge surnat 
och ruttnat”, som DN skriver.

–  Att Miljöpartiet har lagt fram en pekpinne
betonad kulturpolitik i sitt nya program, men 
också att så många kulturjournalister till höger 
då tar tillfället i akt att i och med sina sågningar 
smeta Pravdaambitioner på vänstern i allmänhet. 
Läs rubriker som ”De batikauktoritäras manifest” 
(SvD) och du fattar vinken.

KULTUR

”Fyllan värmer bäst” skrev Natio-
nalteatern på 70-talet. De var inte 
ensamma. ”En hangup”, kallar 
litteraturvetaren Magnus Öhrn det 
fokus som alkoholen spelade i den 
tidens rockmusik.

– Vi har blivit förvånade över hur 
många låtar som handlade om 
alkohol, säger Magnus Öhrn om 
forskningsprojektet som han inlett 
tillsammans med kollegan Per 
Anders Wiktorsson på Stockholms 
universitet. 

– Texterna svarar på politiska 
händelser i samtiden, som att mel-
lanölet togs bort från butikerna och 
alkoholreklam förbjöds. Låtskri-
varna reagerar på det och står i 
dialog med sin samtid i väldigt stor 
utsträckning. Man resonerar om 
att staten både tjänar pengar på 
alkoholkonsumtionen och samtidigt 
försöker minska den, till exempel. 

Den livsstil som rockmusik 
förmedlar är intimt förknippad med 
alkohol, konstaterar han. Sex, drugs 
and rock n’roll är ett välkänt kon-
cept. Det var också därför Magnus 
Öhrn och Per Anders Wiktorsson 
ville undersöka hur alkoholen ge-
staltades i svensk rockmusik på 70- 
och 80-talen. Då var genrens publik 
dessutom förhållandevis ung. Men 
låtarna andas inte bara en glorifi-
ering av alkoholen och uppror mot 
överheten. Där finns också en tydlig 
ambivalens, menar Magnus Öhrn.

– Det är en del diskbänksrealism 
och en och annan rad om att supa 
ner sig och hamna på parkbänken. 

Så någonstans håller man  
med auktoriteterna då?
– Ja, omedvetet gör man nog det.

Finns det inga exempel på musiker 
som bara gör låtar om att det är skönt 
att vara full?
– Nej, egentligen inte utan en 

ironisk blinkning. Det beror förstås 
på hur man tolkar texterna. Men 
Nationalteatern menar väl inte att 

livet är en fest i sin text med det 
namnet.

Ni har tittat på 70- och 80-talet. Men 
sjungs och rappas det inte om berus-
ning också nu?
– Jo, i allra högsta grad. Och 

där tror jag också att man kan se 
just en annan attityd, som är mer 
bejakande.

Även Bellman skrev ju om alkohol på 
1700-talet, är det här något som vi har 
ett behov av att behandla i musiken?
– Ja, det tror jag. Vi ser det också 

ännu längre tillbaka i musiktraditio-
nen än Bellman, och senare i snaps-
visor och kupletter. Det är också en 
tradition som 70- och 80-talets rock-

musiker ser tillbaka på. ”Drick min 
broder, drick” i Nationalteaterns 
text är ju en väldigt tydlig blinkning 
till just Bellman. 

Är det typiskt svenskt, eller har berus-
ning haft samma roll i utländsk musik?
– Det hade varit roligt att 

jämföra med amerikansk eller tysk 
musik till exempel, men det har ty-
värr inte gått, eftersom det finns så 
lite forskning. Kanske är det något 
typiskt svenskt, som vi också delar 
med till exempel Finland. Det vore 
inte omöjligt. Särskilt det ambiva-
lenta förhållningssättet. Vi verkar 
ha en hangup på det här.

Malin Beeck

KommandE KULTURhändELsER

Nationalteatern på  
Sweden Rock 2012.
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Ett  speciellt 
tips till dig: 

 solnedgångar och 
 svältkatastrofer  

är bra.
Använd Alltid ordet ”Afrika” eller 
”mörker” eller ”safari” i rubriken. 
Underrubriken får gärna innehålla 
orden ”Zanzibar”, ”massaj”, ”zulu”, 
”Zambezi”, ”Kongo”, ”Nilen”, 
”stor”, ”himmel”, ”skugga”, 
”trumma”, ”sol” eller ”förgången”. 
Andra användbara ord är ”gerilla”, 
”tidlös”, ”ursprunglig” och ”stam”. 
Tänk på att med ”folk” menas 
afrikaner som inte är svarta, medan 
”folket” betyder svarta afrikaner. 

Ha aldrig en bild på en välmå-
ende afrikan på omslaget eller inuti 
boken, om det inte skulle vara så att 
den afrikanen vunnit Nobelpriset. 
En AK-47:a, revben som står ut, 
nakna bröst – använd dessa attribut. 
Om du nödvändigtvis måste ha 
med en afrikan, se till att du får tag 
i en som bär massaj-, zulu- eller 
dogondräkt.  

När du skriver, betrakta Afrika 
som om det vore ett enda land. Det 
är hett och dammigt med böljande 
grässlätter, enorma djurhjordar 
och långa, utmärglade människor 
som svälter. Eller så är det hett och 
ångande och befolkat av väldigt 
korta människor som äter prima-
ter. Ansträng dig inte med precisa 
beskrivningar. Afrika är stort: 54 
länder, 900 miljoner människor 
som är upptagna med att svälta och 
dö och kämpa och utvandra för att 

kunna läsa din bok. Kontinenten är 
till brädden fylld av öknar, djungler, 
högländer, savanner och mycket an-
nat, men då din läsare inte bryr sig 
särskilt mycket om det är det bättre 
att du håller dig till dina romantiska, 
undflyende och allmänna beskriv-
ningar. 

Se till Att du verkligen visar hur 
afrikaner har musiken och rytmen 
i blodet, och att de äter sådant 
som inga andra människor äter. 

Nämn inte ris och biff och vete; nä, 
aphjärna är Afrikas maträtt par 
préférence, tillsammans med get, 
orm, maskar och larver och allt slags 
vilt. Se till att du visar att du kan äta 
sådant utan att rygga tillbaka, och 
beskriv hur du lär dig att tycka om 
det – för du bryr dig. 

Ämnen som är tabu: vardagliga 
familjeskildringar, kärlek mellan 
afrikaner (om det inte leder till 
döden), hänvisningar till afrikanska 
författare eller intellektuella, om-
nämnanden av skolbarn som inte li-
der av tropiska hudsjukdomar eller 
ebolafeber eller könsstympning.

Rakt igenom boken, använd en 
dämpad röst, i samförstånd med 
läsaren, och en nedstämd det-var-
precis-vad-jag-väntade-mig-ton. 
Fastställ tidigt att din liberalism är 
vittgående, och tala inledningsvis 
om hur mycket du älskar Afrika, 
att du blev förälskad och nu inte 
kan leva utan henne. Afrika är den 
enda kontinent du är förmögen att 
älska – använd det. Om du är man, 
träng in i hennes varma, jung-
fruliga skogar. Om du är kvinna, 
behandla Afrika som en man klädd 
för bushen på väg att försvinna 
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Ett  speciellt 
tips till dig: 

 solnedgångar och 
 svältkatastrofer  

är bra.
Använd Alltid ordet ”Afrika” eller 
”mörker” eller ”safari” i rubriken. 
Underrubriken får gärna innehålla 
orden ”Zanzibar”, ”massaj”, ”zulu”, 
”Zambezi”, ”Kongo”, ”Nilen”, 
”stor”, ”himmel”, ”skugga”, 
”trumma”, ”sol” eller ”förgången”. 
Andra användbara ord är ”gerilla”, 
”tidlös”, ”ursprunglig” och ”stam”. 
Tänk på att med ”folk” menas 
afrikaner som inte är svarta, medan 
”folket” betyder svarta afrikaner. 

Ha aldrig en bild på en välmå-
ende afrikan på omslaget eller inuti 
boken, om det inte skulle vara så att 
den afrikanen vunnit Nobelpriset. 
En AK-47:a, revben som står ut, 
nakna bröst – använd dessa attribut. 
Om du nödvändigtvis måste ha 
med en afrikan, se till att du får tag 
i en som bär massaj-, zulu- eller 
dogondräkt.  

När du skriver, betrakta Afrika 
som om det vore ett enda land. Det 
är hett och dammigt med böljande 
grässlätter, enorma djurhjordar 
och långa, utmärglade människor 
som svälter. Eller så är det hett och 
ångande och befolkat av väldigt 
korta människor som äter prima-
ter. Ansträng dig inte med precisa 
beskrivningar. Afrika är stort: 54 
länder, 900 miljoner människor 
som är upptagna med att svälta och 
dö och kämpa och utvandra för att 

kunna läsa din bok. Kontinenten är 
till brädden fylld av öknar, djungler, 
högländer, savanner och mycket an-
nat, men då din läsare inte bryr sig 
särskilt mycket om det är det bättre 
att du håller dig till dina romantiska, 
undflyende och allmänna beskriv-
ningar. 

Se till Att du verkligen visar hur 
afrikaner har musiken och rytmen 
i blodet, och att de äter sådant 
som inga andra människor äter. 

Nämn inte ris och biff och vete; nä, 
aphjärna är Afrikas maträtt par 
préférence, tillsammans med get, 
orm, maskar och larver och allt slags 
vilt. Se till att du visar att du kan äta 
sådant utan att rygga tillbaka, och 
beskriv hur du lär dig att tycka om 
det – för du bryr dig. 

Ämnen som är tabu: vardagliga 
familjeskildringar, kärlek mellan 
afrikaner (om det inte leder till 
döden), hänvisningar till afrikanska 
författare eller intellektuella, om-
nämnanden av skolbarn som inte li-
der av tropiska hudsjukdomar eller 
ebolafeber eller könsstympning.

Rakt igenom boken, använd en 
dämpad röst, i samförstånd med 
läsaren, och en nedstämd det-var-
precis-vad-jag-väntade-mig-ton. 
Fastställ tidigt att din liberalism är 
vittgående, och tala inledningsvis 
om hur mycket du älskar Afrika, 
att du blev förälskad och nu inte 
kan leva utan henne. Afrika är den 
enda kontinent du är förmögen att 
älska – använd det. Om du är man, 
träng in i hennes varma, jung-
fruliga skogar. Om du är kvinna, 
behandla Afrika som en man klädd 
för bushen på väg att försvinna 

Så här bör du 
skriva om Afrika

t

Binyavanga Wainaina.

Kenyanen Binyavanga Wainaina är en av 
den afrikanska kontinentens just nu mest 
intressanta och omtalade författare. 

Förra året uppmärksammades han över 
hela världen när han valde att komma ut 
som homosexuell efter att Kenya infört 
hårda antigaylagar. 

I dagarna kommer hans självbiografiska 
roman En dag ska jag skriva om den här platsen ut i 
svensk översättning på bokförlaget Tranan. 

Texten ”How to write about Africa”, med hand-
fasta råd till den som själv vill skriva om Afrika, fick 
enormt genomslag internationellt när den publicera-
des på engelska. I samband med Wainainas Sverigebe-
sök i veckan publicerar ETC här en översättning.
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in i solnedgången. Afrika måste 
beklagas, dyrkas eller domineras. 
Vilken vinkel du än väljer, se till att 
du lämnar det bestämda intrycket 
att utan ditt ingripande och din 
angelägna bok är Afrika dömt att 
gå under.

Ditt afrikanska persongalleri bör 
innehålla nakna krigare, lojala tjä-
nare, spåmän och siare, gamla visa 
män som lever i eremitens upphöjd-
het. Det går också bra med kor-
rupta politiker, korkade polygama 
turistguider och prostituerade som 
du legat med. Den Lojala Tjäna-
ren beter sig som en sjuåring och 
behöver en fast hand; han är rädd 
för ormar, tycker om barn, och drar 
alltid in dig i komplicerade förveck-
lingar på hemmaplan. Dem Gamle 
Vise Mannen härstammar alltid 
från en förnäm stam (inte penning-
galna sådana som kikuyu, igbo eller 
shona). Han har ögon som rinner 
och är nära Moder Jord. Den Mo-
derne Afrikanen är en fet man som 

stjäl och arbetar på visumavdelning-
en, och vägrar ge arbetstillstånd till 
kvalificerade västerlänningar som 
verkligen bryr sig om Afrika. Han 
avskyr utveckling och utnyttjar sin 
statliga tjänst för att göra det svårt 
för pragmatiska och godhjärtade 
utlandsafrikaner att starta NGO:er 
eller naturskyddsområden. Eller så 
är han en Oxfordutbildad intellek-
tuell förvandlad till seriemördande 
politiker i Savile Row-kostym. Han 
är en kannibal som gillar champag-
ne och hans mor är en rik häxdoktor 
som i själva verket är den som styr 
landet.

BlanD Dina personer måste du all-
tid ha med Den Svältande Afrikans-
kan, som vandrar genom flykting-
lägret nästan naken och inväntar 
västerlandets välvilja. Hennes 
barn har flugor på ögonlocken och 
uppsvällda magar, och hennes bröst 
är platta och tomma. Hon måste 
se totalt hjälplös ut. Hon har inget 
förflutet, ingen historia – det skulle 

bara fungera avledande och förta 
den dramatiska effekten. Jämmer är 
bra. Hon får aldrig säga någonting 
om sig själv under samtalet förutom 
att tala om sitt (obeskrivliga) li-
dande. Se också till att inbegripa en 
varm och moderlig kvinna som har 
ett mullrande skratt och som bryr 
sig om hur du mår. Kalla henne rätt 
och slätt Mama. Hennes barn är al-
lesammans mycket unga kriminella. 
De bör surra omkring din hjälte, så 

att han framstår som god. Din hjälte 
kan undervisa dem, bada dem, se till 
att de får mat; han bryr sig mycket 
om barn och han har skådat Döden 
i vitögat. Din hjälte är du själv (om 
det är ett reportage), eller en vack-
er, tragisk internationell celebritet/
aristokrat som nu är bliven djurvän 
(om det är skönlitteratur).

Usla västerlänDska personer kan 
vara barn till ministrar från tory-
regeringen, afrikander och anställda 
vid Världsbanken. När det handlar 
om exploatering som bedrivs av 
utlänningar, lyft då fram kinesiska 
och indiska handelsmän. Anklaga 
väst för situationen i Afrika, men 
var inte alltför specifik. 

Breda penseldrag rakt igenom 
är bra. Undvik helst skildringar där 
afrikaner skrattar, eller slåss för att 
utbilda sina barn eller bara kämpar 
på under enkla omständigheter. Om 
de ska vara med, låt dem då illus-
trera något som handlar om Europa 
eller USA i Afrika. Afrikaner bör 

överlag vara färgstarka, exotiska, 
larger than life – men tomma inuti; 
utan dialog eller konflikter eller lös-
ningar i sina berättelser, utan djup 
eller spetsfundigheter som förvillar 
framställningen.

Beskriv i Detalj nakna bröst (unga, 
gamla, konservativa, nyligen våld-
tagna, stora, små) eller stympade 
eller överdrivet stora könsorgan. 
Eller vilket slags könsorgan som 
helst. Och döda kroppar. Eller, 
ännu bättre, nakna döda kroppar. 
Och speciellt ruttnande nakna döda 
kroppar. Kom ihåg att vad du än 
lägger fram för historia där män-
niskor ser smutsiga och eländiga ut 
så kommer den att betraktas som 
”det verkliga Afrika”. Ha inte dåligt 
samvete på grund av det: du försö-
ker ju bara hjälpa dem att få hjälp 
från väst. Det största tabut när man 
skriver om Afrika är att beskriva 
eller visa döda eller lidande vita 
människor. 

Djur, å andra sidan, måste 

behandlas som fullkomliga och 
komplexa figurer. De talar (eller 
morrar medan de stolt slänger 
med sin man) och har namn, ambi-
tioner och begär. De hyllar också 
familjen – ni har väl lagt märke till 
hur lejon uppfostrar sina ungar? 
Elefanter är omtänksamma, goda 
feminister och värdiga patriar-
ker. Det gäller även gorillor. Säg 
aldrig någonsin något negativt om 
elefanter eller gorillor. Elefanter 
må attackera människors hus och 
hem, förstöra deras grödor, till 
och med döda dem. Du står alltid 
på deras sida. Stora kattdjur talar 
med den accent man lär sig i de 
kommunala skolorna. Hyenor 
får man gärna racka ner på, och 
de har en vag Mellersta Östern-
brytning. Alla kortväxta afrikaner 
som bor i djungeln eller öknen kan 
porträtteras som godmodiga (så-
vida de inte befinner sig i konflikt 
med en elefant eller schimpans 
eller gorilla, för då är de ondskan 
själv).   

Efter hjälparbetare och akti-
vister som blivit celebriteter är 
naturvårdarna Afrikas viktigaste 
personer. Förolämpa dem inte. Det 
är de som kan bjuda in dig till sina 
viltrancher eller ”naturvårdsområ-
den” på 30 000 tunnland, och det är 
enda sättet för dig att få en intervju 
med en känd aktivist. Ett bokom-
slag med en hjältelik naturvårdare 
kan göra underverk med försälj-
ningen. Vem som helst som är vit, 
solbränd, klädd i kaki och som en 
gång hade en farm eller en antilop 
till husdjur är naturvårdare, någon 
som försöker bevara Afrikas rika 
arv. När du intervjuar honom eller 
henne, fråga inte hur stort ekono-
miskt stöd de får, fråga inte hur 
mycket de tjänar på sitt viltbestånd. 
Fråga aldrig hur mycket de betalar 
sina anställda. 

Läsarna känner inte igen sig om 
du inte skriver om ljuset i Afrika. 
Solnedgångar, den afrikanska 
solnedgången, är ett måste. Den är 
alltid spektakulär och röd. Det finns 

alltid en vidsträckt himmel. Stora, 
tomma landområden och vilda djur 
är nödvändiga – Afrika består av 
Stora Tomma Ytor. Men när du 
skriver om tillståndet för floran 
och faunan, glöm för all del inte att 
nämna att Afrika är överbefolkat. 
När din hjälte befinner sig i öknen 
eller djungeln tillsammans med 
infödda (vem som helst som är kort-
växt) kan du dock nämna att Afrika 
har börjat avfolkas på grund av krig 
och aids (använd kondom).

Helst ska DU också ha med en 
nattklubb som heter Tropicana, där 
legosoldater, onda nyrika afrikaner 
och prostituerade och gerillakäm-
par och utlandsafrikaner håller till. 

Avsluta alltid din bok med Nel-
son Mandela som säger något om 
regnbågar eller renässans. För att du 
bryr dig. • 

Översättning från engelska 
av Birgitta Wallin.

Texten tidigare publicerad 
i tidskriften Karavan.

t

”Djur, å andra 
sidan, måste be-
handlas som full-
komliga och kom-

plexa figurer. 
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in i solnedgången. Afrika måste 
beklagas, dyrkas eller domineras. 
Vilken vinkel du än väljer, se till att 
du lämnar det bestämda intrycket 
att utan ditt ingripande och din 
angelägna bok är Afrika dömt att 
gå under.

Ditt afrikanska persongalleri bör 
innehålla nakna krigare, lojala tjä-
nare, spåmän och siare, gamla visa 
män som lever i eremitens upphöjd-
het. Det går också bra med kor-
rupta politiker, korkade polygama 
turistguider och prostituerade som 
du legat med. Den Lojala Tjäna-
ren beter sig som en sjuåring och 
behöver en fast hand; han är rädd 
för ormar, tycker om barn, och drar 
alltid in dig i komplicerade förveck-
lingar på hemmaplan. Dem Gamle 
Vise Mannen härstammar alltid 
från en förnäm stam (inte penning-
galna sådana som kikuyu, igbo eller 
shona). Han har ögon som rinner 
och är nära Moder Jord. Den Mo-
derne Afrikanen är en fet man som 

stjäl och arbetar på visumavdelning-
en, och vägrar ge arbetstillstånd till 
kvalificerade västerlänningar som 
verkligen bryr sig om Afrika. Han 
avskyr utveckling och utnyttjar sin 
statliga tjänst för att göra det svårt 
för pragmatiska och godhjärtade 
utlandsafrikaner att starta NGO:er 
eller naturskyddsområden. Eller så 
är han en Oxfordutbildad intellek-
tuell förvandlad till seriemördande 
politiker i Savile Row-kostym. Han 
är en kannibal som gillar champag-
ne och hans mor är en rik häxdoktor 
som i själva verket är den som styr 
landet.

BlanD Dina personer måste du all-
tid ha med Den Svältande Afrikans-
kan, som vandrar genom flykting-
lägret nästan naken och inväntar 
västerlandets välvilja. Hennes 
barn har flugor på ögonlocken och 
uppsvällda magar, och hennes bröst 
är platta och tomma. Hon måste 
se totalt hjälplös ut. Hon har inget 
förflutet, ingen historia – det skulle 

bara fungera avledande och förta 
den dramatiska effekten. Jämmer är 
bra. Hon får aldrig säga någonting 
om sig själv under samtalet förutom 
att tala om sitt (obeskrivliga) li-
dande. Se också till att inbegripa en 
varm och moderlig kvinna som har 
ett mullrande skratt och som bryr 
sig om hur du mår. Kalla henne rätt 
och slätt Mama. Hennes barn är al-
lesammans mycket unga kriminella. 
De bör surra omkring din hjälte, så 

att han framstår som god. Din hjälte 
kan undervisa dem, bada dem, se till 
att de får mat; han bryr sig mycket 
om barn och han har skådat Döden 
i vitögat. Din hjälte är du själv (om 
det är ett reportage), eller en vack-
er, tragisk internationell celebritet/
aristokrat som nu är bliven djurvän 
(om det är skönlitteratur).

Usla västerlänDska personer kan 
vara barn till ministrar från tory-
regeringen, afrikander och anställda 
vid Världsbanken. När det handlar 
om exploatering som bedrivs av 
utlänningar, lyft då fram kinesiska 
och indiska handelsmän. Anklaga 
väst för situationen i Afrika, men 
var inte alltför specifik. 

Breda penseldrag rakt igenom 
är bra. Undvik helst skildringar där 
afrikaner skrattar, eller slåss för att 
utbilda sina barn eller bara kämpar 
på under enkla omständigheter. Om 
de ska vara med, låt dem då illus-
trera något som handlar om Europa 
eller USA i Afrika. Afrikaner bör 

överlag vara färgstarka, exotiska, 
larger than life – men tomma inuti; 
utan dialog eller konflikter eller lös-
ningar i sina berättelser, utan djup 
eller spetsfundigheter som förvillar 
framställningen.

Beskriv i Detalj nakna bröst (unga, 
gamla, konservativa, nyligen våld-
tagna, stora, små) eller stympade 
eller överdrivet stora könsorgan. 
Eller vilket slags könsorgan som 
helst. Och döda kroppar. Eller, 
ännu bättre, nakna döda kroppar. 
Och speciellt ruttnande nakna döda 
kroppar. Kom ihåg att vad du än 
lägger fram för historia där män-
niskor ser smutsiga och eländiga ut 
så kommer den att betraktas som 
”det verkliga Afrika”. Ha inte dåligt 
samvete på grund av det: du försö-
ker ju bara hjälpa dem att få hjälp 
från väst. Det största tabut när man 
skriver om Afrika är att beskriva 
eller visa döda eller lidande vita 
människor. 

Djur, å andra sidan, måste 

behandlas som fullkomliga och 
komplexa figurer. De talar (eller 
morrar medan de stolt slänger 
med sin man) och har namn, ambi-
tioner och begär. De hyllar också 
familjen – ni har väl lagt märke till 
hur lejon uppfostrar sina ungar? 
Elefanter är omtänksamma, goda 
feminister och värdiga patriar-
ker. Det gäller även gorillor. Säg 
aldrig någonsin något negativt om 
elefanter eller gorillor. Elefanter 
må attackera människors hus och 
hem, förstöra deras grödor, till 
och med döda dem. Du står alltid 
på deras sida. Stora kattdjur talar 
med den accent man lär sig i de 
kommunala skolorna. Hyenor 
får man gärna racka ner på, och 
de har en vag Mellersta Östern-
brytning. Alla kortväxta afrikaner 
som bor i djungeln eller öknen kan 
porträtteras som godmodiga (så-
vida de inte befinner sig i konflikt 
med en elefant eller schimpans 
eller gorilla, för då är de ondskan 
själv).   

Efter hjälparbetare och akti-
vister som blivit celebriteter är 
naturvårdarna Afrikas viktigaste 
personer. Förolämpa dem inte. Det 
är de som kan bjuda in dig till sina 
viltrancher eller ”naturvårdsområ-
den” på 30 000 tunnland, och det är 
enda sättet för dig att få en intervju 
med en känd aktivist. Ett bokom-
slag med en hjältelik naturvårdare 
kan göra underverk med försälj-
ningen. Vem som helst som är vit, 
solbränd, klädd i kaki och som en 
gång hade en farm eller en antilop 
till husdjur är naturvårdare, någon 
som försöker bevara Afrikas rika 
arv. När du intervjuar honom eller 
henne, fråga inte hur stort ekono-
miskt stöd de får, fråga inte hur 
mycket de tjänar på sitt viltbestånd. 
Fråga aldrig hur mycket de betalar 
sina anställda. 

Läsarna känner inte igen sig om 
du inte skriver om ljuset i Afrika. 
Solnedgångar, den afrikanska 
solnedgången, är ett måste. Den är 
alltid spektakulär och röd. Det finns 

alltid en vidsträckt himmel. Stora, 
tomma landområden och vilda djur 
är nödvändiga – Afrika består av 
Stora Tomma Ytor. Men när du 
skriver om tillståndet för floran 
och faunan, glöm för all del inte att 
nämna att Afrika är överbefolkat. 
När din hjälte befinner sig i öknen 
eller djungeln tillsammans med 
infödda (vem som helst som är kort-
växt) kan du dock nämna att Afrika 
har börjat avfolkas på grund av krig 
och aids (använd kondom).

Helst ska DU också ha med en 
nattklubb som heter Tropicana, där 
legosoldater, onda nyrika afrikaner 
och prostituerade och gerillakäm-
par och utlandsafrikaner håller till. 

Avsluta alltid din bok med Nel-
son Mandela som säger något om 
regnbågar eller renässans. För att du 
bryr dig. • 

Översättning från engelska 
av Birgitta Wallin.

Texten tidigare publicerad 
i tidskriften Karavan.
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Film

Dope

Regi & manus: Rick Famuyiwa
Medverkande: Shameik Moore, Tony 
Revolori, Kiersey Clemons, Kimberly 
Elise, Zoë Kravitz, A$AP Rocky.

Dope är ännu en hyllad och kaxigt 
cool komedi om nördiga afroa-
merikaner som varken passar in i 
förorten eller på fina universitet. 
Leonidas Aretakis recenserar en kul 
men uddlös satir från Stockholm 
filmfestival.

Den första sökträffen på ”Darby-
Dixon, Inglewood” – en ruffig vrå 
av Los Angeles som även går under 
namnet ”The Bottoms” – är en 
artikel från Streetgangs.com. Näst-
kommande två är från Los Angeles 
Times, som skriver att ”invånarna 
hoppades att [detaljhandeln] Home 
Depot skulle liva upp det fördär-
vade området, men nystarten rann 
ut i sanden” samt att området har 

”precis rätt ingredienser för en 
urban mardröm: gatugäng, brottslig-
het, droger, bostadsförfall, arbets-
löshet, oavbrutna flygplansljud och 
en befolkningstäthet som gör att en 
lägenhet kan rymma så många som 
tjugo män.”

Här utspelar sig Rick Famuyiwas 
Dope, ett slangord som kan betyda 
drog, idiot eller utmärkt. Som titeln 
antyder vill Famayiwa ge en mer 
mångfacetterad bild av orten än de 
snaskiga tidningsartiklarna, men 
det är knappast någon idyll som 
Malcolm Adekanbi och hans två 
vänner Jib och Diggy växer upp i. 
De är klasskompisar i en skola där 
varken lärare eller elever vill vara, 
och i korridorerna flyr de ständigt 
undan äldre killar som vill åt deras 
gympaskor.

Själva är de inte några förorts-
stereotyper, utan gillar ”typiskt 
vita grejer” – skateboardåkning, 
mangaserier, Fresh Prince i Bel Air 
och läxor. De har också ett punk-
band som heter Awreeoh och följer 
Game of Thrones. (I Rummets 
satiriska test hade de förmodligen 

hamnat i samma ruta som Qaisar 
Mahmood.) Malcolm är fullkomligt 
besatt av 90-talskultur; hans hår 
är klippt som en helikopterplatta, 
och hans ansökningsuppsats till 
Harvard handlar om Ice Cubes låt 
”Good Day”. Men i samband med 
antagningsintervjun dras han in i 
ett farligt äventyr som involverar 
ecstacyaffärer med bitcoins och 
en romans med en gängledares 
flickvän.

MuSiken är proDucerAD av Pharell 
Williams, och filmen har samma 
känsla: supercoola, spinkiga mu-
siknördar med spjuveraktig humor 
i färgglada kläder och tyvärr en 
del tröttsam sexism. Filmen gjorde 
succé på årets upplaga av indiefes-
tivalen Sundance i USA, precis som 
Dear White People året innan, och 
den förhållandevis vita publikens 
uppskattning är nog genuin. Många 
filmnördar är svältfödda på kom-
edier som handlar om något annat 
än vita trettioplussare som vägrar 
växa upp (trots att just den humorn 
är extra träffande för oss).

De båda filmerna har fler 
likheter än så: Båda är de självmed-
vetna och coola ansträngningar att 
bredda bilden av svarta identiteter; 
de hämtar stilistisk inspiration i 
Blaxploitation-film, med lekfull 
klippning, ironiskt överdriven 
dialog och 70-talsdoftande typ-
snitt; de har tillsammans lanserat 
en ny arketyp – den svarta nörden 
(”blerd”), som växer upp i afroa-
merikanska förorter men som vill 
in på vitdominerade Ivy League-
universitet, och som inte riktigt 
passar in i någon av miljöerna; 
handlingen är löst sammanhållna 
sketch-potpurrier snarare än en 
genomtänkta helheter; och båda 
balanserar på en hårfin gräns mot 
att bli för predikande.

Men DeAr White peopLe var snäppet 
bättre på allt: den hade färre lösa 
trådar, fler riktigt roliga skämt, mer 
intressanta karaktärer och framför 
allt skarpare satir. Dope vill gärna 
vara smart, men vet inte riktigt hur. 
”Varför jag vill gå på Harvard? Om 
jag varit vit skulle jag inte behöva 

svara på den frågan” känns som en 
ganska slapp kritik av Harvards 
standardiserade antagningsfrågor 
som alla måste besvara skriftligt. 
Andemeningen är förstås rätt – 
USA:s högre utbildning är oerhört 
segregerad, inte minst Harvard – 
men filmen kan inte riktigt artiku-
lera det. Och vissa delar, som när 
två gängmedlemmar diskuterar 
Obamas drönarkrigföring, känns 
malplacerade.

oM vi bortSer från spretigheten 
och den något för höga ambitions-
nivån lyckas Dope ändå vispa 

ihop titelns betydelser till drogig, 
idiotisk, utmärkt underhållning. En 
svart rikemansson som gärna hade 
velat komma från hårda Inglewood 
är riktigt rolig, och det finns något 
fräscht med unga svarta 90-talister 
som älskar ett årtionde de inte växt 
upp i, något som på ett intres-
sant sätt komplicerar och kanske 
ifrågasätter begrepp som kulturell, 
eller kanske klassmässig, approprie-
ring. Vilken rätt har svart blivande 
överklass till en urban kultur de gör 
allt för att lämna bakom sig? (All, 
förmodligen.) Sensmoralen – intel-
lektuella svarta hör inte hemma i 
förorten – har dock något tvivelak-
tigt över sig.

Men Det är kAnSke en elak läsning. 
Många av de unga skådespelarna är 
hämtade från musik- och mode-
världen men gör sig riktigt bra, och 
supercharmige Shameik Moore lär 
vi se mer av. Och även om filmen 
inte ger några svar, så ställer den 
frågorna på ett underhållande sätt. 
Det är ändå rätt dope.

Leonidas Aretakis

Rörig sketchkomedi om förortsnördar

bildtext

Gänget har ett punkband  
som heter Awreeoh.

n Pågår 11–22 november på Stock-
holms biografer med runt 200 filmer 
från över 60 länder.
n I genomsnitt var tredje film på 
festivalen är gjord av en debutant och i 
tävlingssektionen får endast regissörer 
som gjort högst två filmer tidigare 
medverka.
n Festivalen vill även lyfta fram kvinn-
liga regissörer. 2012 var 33 procent av 
filmerna regisserade av kvinnor.

Stockholm filmfeStival
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Grandma

Regi: Paul Weitz
Medverkande: Lily Tomlin, Julia Gar-
ner, Marcia Gay Harden, m.fl.

n Grandma handlar inte om en generisk 
bullmormor, utan ovanligt nog om en äldre 
kvinna av kött och blod. En sofistikerad 
äventyrskomedi som är en knotig smocka 
rätt i Hollywoods botoxade nylle.

Tjuvheder

Regi: Peter 
Grönlund
Medverkan-
de: Malin 
Levanon, Lo 
Kauppi
n Peter Grön-
lund har omvand-
lat sina erfarenheter 
från socialt arbete till 
en gripande långfilm om 
missbruk och hemlöshet. Med 
gripande realism låter han oss träffa de 
människor och miljöer som svensk drogpoli-
tik blundar för.

Dior and I

Regi: Frederic Tcheng
Medverkande: Raf  Simons, Pieter Mu-
lier, Anna Wintour, m.fl.
n Med sin ”New Look” genomförde 
Christian Dior 1947 en kontrarevolution 
mot jämställt mode. En dokumentär som 
tar oss bakom kulisserna i det legendariska 
modehuset, men som dras ner av en lat 
Project Runway-dramaturgi.

Taikon

Regi & Manus: Lawen Mohtadi, Gellert 
Tamas
Medverkande: Katarina Taikon, Rosa 
Taikon
n Katarina Taikon föddes i ett tält utanför 
Örebro, men kom att bli den främsta 
företrädaren för romernas rättigheter. 
Ett gripande porträtt av en karismatisk 
 barnboksförfattare och människorätts-

kämpe.

Havets sång

Regi: Tomm Moore
Medverkande: 
Brendan Gleeson, 
Fionnula Flana-
gan, m.fl.

n Havets sång är en fin 
sorgesång om ett Irland 

som förlorat kontakten 
med sina folksagor och na-

turväsen. En förtrollande tecknad 
barnfilm som visar att irländsk kultur är så 
mycket mer än grönfärgad öl.

Dheepan

Regi: Jacques 
Audiard
Medverkande: Anto-
nythasan Jesuthasan, 
Kalieaswari Srinivasan, mfl.
n Årets Guldpalmsvinnare Dheepan  
handlar lägligt nog om migranter. En ärlig 
och empatisk film om tre tamiler som 
försöker komma tillrätta i en våldsam 
Parisförort.
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Film

Dope

Regi & manus: Rick Famuyiwa
Medverkande: Shameik Moore, Tony 
Revolori, Kiersey Clemons, Kimberly 
Elise, Zoë Kravitz, A$AP Rocky.

Dope är ännu en hyllad och kaxigt 
cool komedi om nördiga afroa-
merikaner som varken passar in i 
förorten eller på fina universitet. 
Leonidas Aretakis recenserar en kul 
men uddlös satir från Stockholm 
filmfestival.

Den första sökträffen på ”Darby-
Dixon, Inglewood” – en ruffig vrå 
av Los Angeles som även går under 
namnet ”The Bottoms” – är en 
artikel från Streetgangs.com. Näst-
kommande två är från Los Angeles 
Times, som skriver att ”invånarna 
hoppades att [detaljhandeln] Home 
Depot skulle liva upp det fördär-
vade området, men nystarten rann 
ut i sanden” samt att området har 

”precis rätt ingredienser för en 
urban mardröm: gatugäng, brottslig-
het, droger, bostadsförfall, arbets-
löshet, oavbrutna flygplansljud och 
en befolkningstäthet som gör att en 
lägenhet kan rymma så många som 
tjugo män.”

Här utspelar sig Rick Famuyiwas 
Dope, ett slangord som kan betyda 
drog, idiot eller utmärkt. Som titeln 
antyder vill Famayiwa ge en mer 
mångfacetterad bild av orten än de 
snaskiga tidningsartiklarna, men 
det är knappast någon idyll som 
Malcolm Adekanbi och hans två 
vänner Jib och Diggy växer upp i. 
De är klasskompisar i en skola där 
varken lärare eller elever vill vara, 
och i korridorerna flyr de ständigt 
undan äldre killar som vill åt deras 
gympaskor.

Själva är de inte några förorts-
stereotyper, utan gillar ”typiskt 
vita grejer” – skateboardåkning, 
mangaserier, Fresh Prince i Bel Air 
och läxor. De har också ett punk-
band som heter Awreeoh och följer 
Game of Thrones. (I Rummets 
satiriska test hade de förmodligen 

hamnat i samma ruta som Qaisar 
Mahmood.) Malcolm är fullkomligt 
besatt av 90-talskultur; hans hår 
är klippt som en helikopterplatta, 
och hans ansökningsuppsats till 
Harvard handlar om Ice Cubes låt 
”Good Day”. Men i samband med 
antagningsintervjun dras han in i 
ett farligt äventyr som involverar 
ecstacyaffärer med bitcoins och 
en romans med en gängledares 
flickvän.

MuSiken är proDucerAD av Pharell 
Williams, och filmen har samma 
känsla: supercoola, spinkiga mu-
siknördar med spjuveraktig humor 
i färgglada kläder och tyvärr en 
del tröttsam sexism. Filmen gjorde 
succé på årets upplaga av indiefes-
tivalen Sundance i USA, precis som 
Dear White People året innan, och 
den förhållandevis vita publikens 
uppskattning är nog genuin. Många 
filmnördar är svältfödda på kom-
edier som handlar om något annat 
än vita trettioplussare som vägrar 
växa upp (trots att just den humorn 
är extra träffande för oss).

De båda filmerna har fler 
likheter än så: Båda är de självmed-
vetna och coola ansträngningar att 
bredda bilden av svarta identiteter; 
de hämtar stilistisk inspiration i 
Blaxploitation-film, med lekfull 
klippning, ironiskt överdriven 
dialog och 70-talsdoftande typ-
snitt; de har tillsammans lanserat 
en ny arketyp – den svarta nörden 
(”blerd”), som växer upp i afroa-
merikanska förorter men som vill 
in på vitdominerade Ivy League-
universitet, och som inte riktigt 
passar in i någon av miljöerna; 
handlingen är löst sammanhållna 
sketch-potpurrier snarare än en 
genomtänkta helheter; och båda 
balanserar på en hårfin gräns mot 
att bli för predikande.

Men DeAr White peopLe var snäppet 
bättre på allt: den hade färre lösa 
trådar, fler riktigt roliga skämt, mer 
intressanta karaktärer och framför 
allt skarpare satir. Dope vill gärna 
vara smart, men vet inte riktigt hur. 
”Varför jag vill gå på Harvard? Om 
jag varit vit skulle jag inte behöva 

svara på den frågan” känns som en 
ganska slapp kritik av Harvards 
standardiserade antagningsfrågor 
som alla måste besvara skriftligt. 
Andemeningen är förstås rätt – 
USA:s högre utbildning är oerhört 
segregerad, inte minst Harvard – 
men filmen kan inte riktigt artiku-
lera det. Och vissa delar, som när 
två gängmedlemmar diskuterar 
Obamas drönarkrigföring, känns 
malplacerade.

oM vi bortSer från spretigheten 
och den något för höga ambitions-
nivån lyckas Dope ändå vispa 

ihop titelns betydelser till drogig, 
idiotisk, utmärkt underhållning. En 
svart rikemansson som gärna hade 
velat komma från hårda Inglewood 
är riktigt rolig, och det finns något 
fräscht med unga svarta 90-talister 
som älskar ett årtionde de inte växt 
upp i, något som på ett intres-
sant sätt komplicerar och kanske 
ifrågasätter begrepp som kulturell, 
eller kanske klassmässig, approprie-
ring. Vilken rätt har svart blivande 
överklass till en urban kultur de gör 
allt för att lämna bakom sig? (All, 
förmodligen.) Sensmoralen – intel-
lektuella svarta hör inte hemma i 
förorten – har dock något tvivelak-
tigt över sig.

Men Det är kAnSke en elak läsning. 
Många av de unga skådespelarna är 
hämtade från musik- och mode-
världen men gör sig riktigt bra, och 
supercharmige Shameik Moore lär 
vi se mer av. Och även om filmen 
inte ger några svar, så ställer den 
frågorna på ett underhållande sätt. 
Det är ändå rätt dope.

Leonidas Aretakis

Rörig sketchkomedi om förortsnördar

Tidigare recensioner 
av leonidas Aretakis
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tjuvheder.

havets sång.

Dheepan.

n Pågår 11–22 november på Stock-
holms biografer med runt 200 filmer 
från över 60 länder.
n I genomsnitt var tredje film på 
festivalen är gjord av en debutant och i 
tävlingssektionen får endast regissörer 
som gjort högst två filmer tidigare 
medverka.
n Festivalen vill även lyfta fram kvinn-
liga regissörer. 2012 var 33 procent av 
filmerna regisserade av kvinnor.

Stockholm filmfeStival
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Våra solcellsparker växer. Just nu inviger vi nya anläggningar 
i Katrineholm och fördubblar i Hästveda. Det betyder att vi 
har plats för ännu mer solcellssparande. Spara i ren energi 
istället för i bankernas smutsiga fonder!

Solcellssparandet ger dig andelsbevis och 2 procents 
ränta per år. När du vill ha tillbaka dina pengar är 
uppsägningstiden bara tre månader.

Spara i sol, inte i förstörelse!

SPARA 
I SOL

Fyll i och posta eller mejla etcsol@etc.se

VI SÄNDER INFORMATION OCH LÅNEBREV TILL DIG.

Svarspost
20639334
110 04 Stockholm

Skicka info och villkor för andelar med 2% i ränta.

Jag vill göra månadsinbetalningar med autogiro. Skicka info.

FÖR- EFTERNAMN

GATUADRESS

E-POSTADRESS

PERSONNUMMER

POSTADRESS

TELEFONNUMMER

ETC SOL
BETALAR
PORTOT

Nu har vi plats för ännu 
mer solcellssparande.

2% 
I RÄNTA!
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Hej Johan. Intressant det du skriver om fossilindustrin i Dagens 
ETC. Men vad vill du att fossilindustrin skall göra? Det räcker inte 

att säga försvinn. Om jag vore klimatmedveten ägare till Vattenfall, 
som så snart som möjligt ville minska belastningen på miljön, vilka direktiv 
skulle jag ge styrelsen? Kanske att sälja brunkolgruvorna? Nedsmutsningen 
minskar ju inte i och med att någon annan fortsätter verksamheten. 

Nej, man måste väl börja med att ändra avkastningskraven, så att resul-
tatet inte behöver vara större än att verksamheten går runt. Därefter kan 
omfattningen av de belastande verksamheterna minskas i den takt som 
avkastningskravet tillåter, med början i brunkolen, tills gruvan är nedlagd. 
Sedan kan man fortsätta på samma vis med övriga belastande verksamhe-
ter. Till slut har man ett ”rent bolag” baserat på vattenkraft, vindkraft, solel 
och så vidare, och kan med gott samvete leva vidare

Vattenfall har ju en hyfsad sits med sin bas i förnybara energikällor. Det 
är ju tidigare vd Lars G. Josefssons och förre näringsministern Maud Olofs-
sons fadäser som har lett till nuvarande sits.

Men för bolag som Shell, Exxon och andra finns det, som jag ser det, 
bara en uppgift: avveckla. Ägarna till dessa bolag sitter i en svår sits. De är, 
som du skriver, väl medvetna om läget och har ju hittills slingrat sig, men 
kommer att bli tvungna att lägga ner sina huvudverksamheter. Det vore 
kanske bra att det kom till allmän kännedom?

Peter

Vattenfall är ett bra exempel på att man kan ställa om snabbt. Bolaget 
kan – med sin ägare i ryggen – göra stora investeringar via lån för att 
snabbt öka investeringar i förnybart. Vattenfall skulle kunna bli den 

stora aktören för vågkraft till exempel eller jobba med pumpkraft för att 
öka vattenkraftens möjlighet att balansera sol och vind.

Lån idag är ju – som du säkert vet – väldigt, väldigt billiga.
Det är viktigt att förstå att Vattenfall inte är ett förlustbolag. Det man 

gjort är att man skrivit ner värdet på Nuon, kolet och nu kärnkraften. Man 
minskar alltså ett värde som bokföringsmässigt legat högt, men själva verk-
samheten går faktiskt med överskott. 

Du har helt rätt i att bolaget måste avveckla kolet genom att istället 
leverera motsvarande mängd ren el till Tyskland. Det kommer ju att vara en 
framtidssuccé, ren energi blir alltmer en bristvara i takt med att klimathotet 
tvingar politiker att begränsa den fossila energin. Vi har inget val där. Det 

går inte att fortsätta, till och med de mest extrema fossila bolagen erkänner 
det.

På samma sätt skulle bolaget kunna vara motorn i Sverige för omställ-
ning till eltrafik genom laddare och infrastruktur. Nu är man med som 
delfinansiär av små försök (och sätter upp löjligt lite snabbladdare), men 
med rätt ägardirektiv är det lätt att tänka om. Att ladda eltrafik kommer 
vara en framtidsbransch även det. I takt med att dieselbilar och bensinbi-
lar förbjuds i städer förändras snabbt affärsmodellerna. Och alla kommer 
inte att kunna ladda sina bilar hemma med solceller. Det krävs ett tak eller 
en tomt för att klara det.

Vattenfalls affärsmodell krackelerar idag. Tyskland borde vara en grym 
läxa men bolaget styrs också av en kultur som handlar om storskalig leve-
rans av stora volymer el till passiva kunder som är inlåsta i systemen. Den 
förändring vi står inför med solenergi, batterier och småskalig förnybar 
el är något man helt enkelt inte klarat av att ta till sig. Fortfarande när jag 
träffar Vattenfalls chefer pratar de om vindkraft som den enda möjliga 
tekniken, men den kommer snart att vara omsprungen, åtminstone på land, 
av ny småskalig energiproduktion.

du har helt rätt om oljebolagen. De måste helt enkelt avvecklas som 
bolag. Vi lärde oss det med tobaksindustrin. Den vägrade bromsa, den 
tvärtom ökade desinformationen och sen, när det blev alltför tungt i de rika 
länderna, började man storsatsa på att få fattiga ungdomar i utvecklingslän-
der att börja röka. Idag hoppas amerikansk tobaksindustri på legaliserad 
marijuana som ett sätt att rädda industrin.

Tobakens skadeverkningar är dock sådana att vi borde förbjudit verk-
samheten redan vid de första stora cancerrapporterna.

Detsamma gäller fossil energi. De kan inte ställa om, de kan möjligen 
använda vinster till att storsatsa på ren energi, men jag tvivlar. De kommer 
att lägga all sin kraft på att få fortsätta lite till.

Det kan vi lära av Norge.
Världens rikaste land är världens största klimatbov per capita. 

(Det kommer ett jättereportage om Norge om några veckor i 
ETC).

Ja, man är störst på elbilar också.
Men oljan man tar upp förstör världen många tusen 

gånger mer än elbilarna de har räddar.
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Hej Johan. Intressant det du skriver om fossilindustrin i Dagens 
ETC. Men vad vill du att fossilindustrin skall göra? Det räcker inte 

att säga försvinn. Om jag vore klimatmedveten ägare till Vattenfall, 
som så snart som möjligt ville minska belastningen på miljön, vilka direktiv 
skulle jag ge styrelsen? Kanske att sälja brunkolgruvorna? Nedsmutsningen 
minskar ju inte i och med att någon annan fortsätter verksamheten. 

Nej, man måste väl börja med att ändra avkastningskraven, så att resul-
tatet inte behöver vara större än att verksamheten går runt. Därefter kan 
omfattningen av de belastande verksamheterna minskas i den takt som 
avkastningskravet tillåter, med början i brunkolen, tills gruvan är nedlagd. 
Sedan kan man fortsätta på samma vis med övriga belastande verksamhe-
ter. Till slut har man ett ”rent bolag” baserat på vattenkraft, vindkraft, solel 
och så vidare, och kan med gott samvete leva vidare

Vattenfall har ju en hyfsad sits med sin bas i förnybara energikällor. Det 
är ju tidigare vd Lars G. Josefssons och förre näringsministern Maud Olofs-
sons fadäser som har lett till nuvarande sits.

Men för bolag som Shell, Exxon och andra finns det, som jag ser det, 
bara en uppgift: avveckla. Ägarna till dessa bolag sitter i en svår sits. De är, 
som du skriver, väl medvetna om läget och har ju hittills slingrat sig, men 
kommer att bli tvungna att lägga ner sina huvudverksamheter. Det vore 
kanske bra att det kom till allmän kännedom?

Peter

Vattenfall är ett bra exempel på att man kan ställa om snabbt. Bolaget 
kan – med sin ägare i ryggen – göra stora investeringar via lån för att 
snabbt öka investeringar i förnybart. Vattenfall skulle kunna bli den 

stora aktören för vågkraft till exempel eller jobba med pumpkraft för att 
öka vattenkraftens möjlighet att balansera sol och vind.

Lån idag är ju – som du säkert vet – väldigt, väldigt billiga.
Det är viktigt att förstå att Vattenfall inte är ett förlustbolag. Det man 

gjort är att man skrivit ner värdet på Nuon, kolet och nu kärnkraften. Man 
minskar alltså ett värde som bokföringsmässigt legat högt, men själva verk-
samheten går faktiskt med överskott. 

Du har helt rätt i att bolaget måste avveckla kolet genom att istället 
leverera motsvarande mängd ren el till Tyskland. Det kommer ju att vara en 
framtidssuccé, ren energi blir alltmer en bristvara i takt med att klimathotet 
tvingar politiker att begränsa den fossila energin. Vi har inget val där. Det 

går inte att fortsätta, till och med de mest extrema fossila bolagen erkänner 
det.

På samma sätt skulle bolaget kunna vara motorn i Sverige för omställ-
ning till eltrafik genom laddare och infrastruktur. Nu är man med som 
delfinansiär av små försök (och sätter upp löjligt lite snabbladdare), men 
med rätt ägardirektiv är det lätt att tänka om. Att ladda eltrafik kommer 
vara en framtidsbransch även det. I takt med att dieselbilar och bensinbi-
lar förbjuds i städer förändras snabbt affärsmodellerna. Och alla kommer 
inte att kunna ladda sina bilar hemma med solceller. Det krävs ett tak eller 
en tomt för att klara det.

Vattenfalls affärsmodell krackelerar idag. Tyskland borde vara en grym 
läxa men bolaget styrs också av en kultur som handlar om storskalig leve-
rans av stora volymer el till passiva kunder som är inlåsta i systemen. Den 
förändring vi står inför med solenergi, batterier och småskalig förnybar 
el är något man helt enkelt inte klarat av att ta till sig. Fortfarande när jag 
träffar Vattenfalls chefer pratar de om vindkraft som den enda möjliga 
tekniken, men den kommer snart att vara omsprungen, åtminstone på land, 
av ny småskalig energiproduktion.

du har helt rätt om oljebolagen. De måste helt enkelt avvecklas som 
bolag. Vi lärde oss det med tobaksindustrin. Den vägrade bromsa, den 
tvärtom ökade desinformationen och sen, när det blev alltför tungt i de rika 
länderna, började man storsatsa på att få fattiga ungdomar i utvecklingslän-
der att börja röka. Idag hoppas amerikansk tobaksindustri på legaliserad 
marijuana som ett sätt att rädda industrin.

Tobakens skadeverkningar är dock sådana att vi borde förbjudit verk-
samheten redan vid de första stora cancerrapporterna.

Detsamma gäller fossil energi. De kan inte ställa om, de kan möjligen 
använda vinster till att storsatsa på ren energi, men jag tvivlar. De kommer 
att lägga all sin kraft på att få fortsätta lite till.

Det kan vi lära av Norge.
Världens rikaste land är världens största klimatbov per capita. 

(Det kommer ett jättereportage om Norge om några veckor i 
ETC).

Ja, man är störst på elbilar också.
Men oljan man tar upp förstör världen många tusen 

gånger mer än elbilarna de har räddar.
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i samlingsalbumet ”äntligen” på bokförlaget etC i höst.
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 SVERIGE
Halloween-asteroiden dyker upp
31/10 Asteroiden TB145, även kallad  
för Halloween-asteroiden, passerar 
jorden.

Mustaschkampen inleds
1/11 Prostatacancerförbundet inleder kam-
panjen Mustaschkampen som kommer att 
pågå året ut med syfte att öka kunskapen 
kring prostatacancer samt samla in pengar 
till forskning.

Sorgenfri-tältlägret rivs
1/11 Enligt miljönämndens beslut i förra 
veckan ska EU-migranternas läger på Norra 
Sorgenfri i Malmö vara tömt senast klockan 
16 på söndagen.

Årets Polhemsföreläsning
2/11 Sveriges Ingenjörer arrangerar årets 
Polhemsföreläsning i Polhemssalen. Nomi-
nerade till årets Polhemspris berättar om 
resan från idé till framgångsrika innova-
tioner – ögonstyrning av datorer och den 
miljövänliga engångstoaletten.

Statsbesök från Tunisien
4/11 Tunisiens president Beji Caid Essebsi 
kommer på statsbesök på inbjudan av 
Kung Carl Gustaf, och stannar till den 6 
november.

Dom om intrång på kärnkraftverk
5/11 Domen mot de nitton personer som 
åtalats för olaga intrång efter en aktion 
mot Oskarshamns kärnkraftverk i mars 
2014 redovisas av Kalmar tingsrätt.

 UTRIKES
Nyval i Turkiet
1/11 Nyval hålls i Turkiet. I parlamentsvalet 
i juni blev Erdogans AKP det största partiet 
men upprepade försök att få till stånd en 
majoritetsregering har misslyckats.

Fontana di Trevi återinvigs
3/11 Fontänen Fontana di Trevi i Rom, där 
Anita Ekberg badade i filmen La Dolce Vita, 
har genomgått en omfattande renovering 
och återinvigs.

Nato-möte i Rumänien
3/11 De östeuropeiska Natomedlemmarna 
möts i Ukrainas huvudstad Bukarest för att 
diskutera säkerhetsläget.

Dag för miljön i krig
6/11 Internationella dagen för att förhindra 
exploatering av miljön i krig och väpnade 
konflikter infaller.

Donald Trump hos Saturday Night Live
7/11 USA:s presidentaspirant Donald Trump 
deltar i komedishowen Saturday Night Live.

 POLITIK
Tony Atkinson i Sverige
2/11 LO och Arena Idé arrangerar semina-
rium med den brittiske nationalekonomen 
Tony Atkinson med utgångspunkt i Atkin-
sons bok, Inequality: What Can Be Done?

Svängdörrarna under lupp
2/11 Civilminister Ardalan Shekarabi 
arrangerar seminarium på temat med den 
ledande frågan ”Behövs formella regler 
för övergång mellan politiska uppdrag och 
näringslivet”? 

Löfven träffar David Cameron
2/11 Statsminister Stefan Löfven träffar 
Storbritanniens premiärminister David 
Cameron i London för att bland annat dis-
kutera flyktingsituationen i Europa och de 
kommande klimatförhandlingarna i Paris.

 KULTUR & NÖJE
Monsters of Film
31/10 Skräckfilmsfestivalen Monsters of 
Film pågår under helgen på biograferna 
Zita, Klarabiografen och Bio Rio i Stock-
holm.

Comic Con Gamex
31/10 Populärkulturella eventet Comic 
Con Gamex inleds och pågår till på söndag. 

Bland andra Game of Thrones-skådespelar-
na Ian McElhinney, som spelar rollen som 
Ser Barristan Selmy, och Ian Beattie, som 
spelar Ser Meryn Trant, är på plats.

Scrabble-SM
31/10 Svenska 
Scrabbleförbundet 
arrangerar svenska 
mästerskapen i ord-
spelet Scrabble (eller 
Alfapet) i Enköping.

Svenska  
Deckarfestivalen
2/11 Svenska Deckarfestivalen startar i 
Sundsvall och pågår till den 6 november. 
Flera internationella författare är på plats, 
bland andra Peder James (UK) och Ellie 
Griffiths (UK) och Adam Sarafis (NZ). Från 
Sverige deltar Arne Dahl, paret Lars Kepler, 
Jonas Moström och Björn Hellberg, Sofie 
Sarenbrant med flera.

Goncourtpriset
3/11 Vinnaren av Frankrikes främsta lit-
terära pris, Goncourtpriset, meddelas.

Monologfestival
5/11 Teater Tribunalen i Stockholm bjuder 
in till monologfestival 5–8 november. Under 
fyra dagar fylls teatern med berättelser om 
kropp, identitet och drömmar. 
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Geografi 
En stad

Tecknat 
En Disney-figur

Symboler 
Välkänd symbol 

Bildgåtan
En filmhjälte

Arkitektur 
En byggnad

Färg & Form
En färg

Musik
En sångare

Zoologi 
Ett fisk

Astronomi 
En himlakropp

Stor elektroteknisk 
industri och banks-
ektor. En halv miljon 
bor i ”den danska 
borgen”.

Reval på tyska. 
Anlades 1219 av 
danskarna, var 
sedan tysk, svensk, 
rysk och sovjetisk.

Gamla staden, 
omgiven av en 
ringmur, rymmer 
Nikolaikyrkan och ett 
storslaget rådhus.

Ligger vid Finska 
viken. Har färjeför-
bindelse med Hel-
singfors, Stockholm 
och S:t Petersburg.

Estlands huvud-
stad sattes 1997 
upp på Unescos 
världsarvslista.

Österrikaren Felix 
Salten författade 
originalhistorien om 
denna varelse.

”En levnadshistoria 
från skogen” lyder 
underrubriken på 
hans bok. Hade 
filmpremiär 1942.

Ungt skogsdjur som 
upptäcker världen 
omkring sig med 
förväntan, skräck 
och nyfikenhet.

Hjortfröken Faline 
är hans käresta, 
kaninen Stampe och 
skunken Blomma 
hans bästa vänner.

På julafton kunde 
vi tidigare se det 
söta rådjuret halka 
omkring på isen.

Stämpeln för den 
officiella märkning-
en av ädelmetall-
arbeten bär detta 
motiv.

Tornet i Stock-
holms gamla slott 
kallades så, och 
senare hela slottet 
fram till branden 
1697.

Upptar första och 
fjärde fältet i det 
svenska riksvap-
net. National-
symbol sedan 
1330-talet.

90-talets stora 
tv-såpa i Mälar-
viken med Niclas 
Olund och Sanna 
Bråding bär detta 
namn.

Sedan VM i Prag 
1938 benämning 
på det svenska 
A-landslaget i 
ishockey.

Namnet betyder 
”palatsets krona”. 
Har av UNESCO 
förklarats som 
världskulturarv.

Samkomponerad 
med en träd-
gårdsanläggning. 
Flygplan tillåts 
inte flyga över 
byggnaden.

Välbesökt, praktfullt 
mausoleum som är 
ett av den islamiska 
arkitekturens främ-
sta verk.

Byggd i vit mar-
mor, smyckad med 
växt-ornamentik av 
inlagda olikfärga-
de halvädelstenar.

Utanför Agra i 
Indien hittar du 
dess lökformiga 
kupol, omgiven av 
fyra minareter.

Kubistmålaren José 
Victoriano Gonzalez 
favoritfärg som 
han också tog som 
pseudonym.

En skenbart betydel-
selös men i själva 
verket inflytelserik 
person bär ”titel” 
med denna kulör.

Såväl franciskan-
munkarnas dräkt 
som pälsverk från 
ekorre har denna 
färg.

Pragmatisk, 
kompromissvillig 
socialdemokrat av 
äldre märke anses 
präg-lad av färgen.

Mellan svart och 
vitt befinner den 
sig i stor skala.

Ingick i gruppen 
Stage Four tillsam-
mans med Peter Jö-
back och Andreas 
Lundstedt.

Deltog  i Melodi-
festivalen 1989 
med låten Du och 
slutade på fjärde 
plats.

Hon gjorde succé 
i rollen som Roxy 
Heart i musikalklas-
sikern Chicago 
2014. 

Har länge arbetat 
med Mauro Scocco 
som låtskrivare. 
Deltar i TV4:s Så 
mycket bättre i år.

Denna Lisa fick stort 
genombrott med sitt 
tredje album Himlen 
runt hörnet 1992. 

Gadus morhua 
på latin. Allätare 
i så hög grad att 
kannibalism inte är 
ovanlig.

Förr bereddes fis-
ken genom att efter 
saltning läggas ut 
på klippor för att 
torka.

Känns igen på en 
kraftig skäggtöm 
och den ljusa sido-
linjen. Kan bli nära 
två meter lång.

Starkt bidrag-
ande orsak till det 
lidande som ätan-
det av fiskleverolja 
innebär.

En av världens 
viktigaste matfis-
kar som vem som 
helst kan bli om 
man förlorar.

Av rymdsonden 
Mariner 10 avslöjat 
som ett livlöst mi-
neralklot, ärrat av 
meteoritnedslag.

Vid dess passager, 
cirka 13 per sekel, 
avtecknar den sig 
som en mörk fläck 
framför solskivan.

En romersk gud, 
skyddspatron för 
handel, köpmän 
och tjuvar, har gett 
namn åt planeten.

Kvicksilvers latin-
ska namn infördes 
av alkemisterna 
efter denna planet.

Den innersta 
och minsta av 
planeterna i vårt 
solsystem, sedan 
Pluto förlorat titeln.

SVAR: GEOGRAFI: TALLIN, TECKNAT: BAMBI, SYMBOLER: TRE KRONOR, ARKITEKTUR: TAJ MAHAL, BILDGÅTAN: JAMES BOND FÄRG & FORM: GRÅ, MUSIK: LISA NILSSON, ZOOLOGI: TORSK, ASTRONOMI: MERKURIUS
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”Vad stor du har blivit!”
Birgitta Liivlaid, Torpshammar
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Grodek
På kvällen dånar de höstliga skogarna
av dödliga vapen, de gyllene slätterna
och de blåa sjöarna, över vilka solen rullar
dystrare bort; natten omfamnar
döende krigare, de vilda suckarna
från deras sönderslagna läppar.
Men stilla samlas över betesmarken
röda moln, där den vredgade guden bor,
och det utgjutna blodet och den månlika kylan.
Alla gator mynnar ut i svart förruttnelse.
Under nattens och stjärnornas gyllene grenverk
fladdrar systerns skugga genom den tigande lunden
för att hälsa hjältarnas andar och deras blodiga huvuden;
och stilla i vassen ljuder höstens mörka flöjter.
O, stoltare sorg, ni altare av brons!
Andens heta flamma föder i dag en väldig smärta,
de ofödda efterkommande.

Georg Trakl, dagarna före sin död den 3 november 1914 i Kraków, Polen.
Övers. Peter Handberg

SVAR FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN
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88 kr
f�r tre månader 

(12 nr)

Sver�ges nyaste och st�rsta gr�na nyhetsmagas�n

Gå in på tidningensyre.se/kampanj 
och skriv kampanjkod ”ETC”  
eller skicka in talongen.

Skickas till 
Syre c/o Mediehuset Grönt

Svarspost
20664138

110 04 Stockholm

Namn: Mejl:

Telefon:Gatuadress:

Postnummer: Ort:

1 månad för 30 kr 2 månader för 59 kr 3 månader för 88 kr

Jag vill prova Syre: inget porto 
behövs

Varje fredag ger vi dig  
de viktigaste nyheterna, 
het samhällsdebatt,  
�ördjupning och nöje.

För dig som vill  
förändra världen

Prova Syre
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