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KAJSA  
EKIS EKMAN
”Stackars kulturen! 
Allt som är det 
minsta samhälls-
omstörtande  
förpassas dit, där 
det kan härja 
utan att fördela 
en spänn eller 
minska utsläppen 

ett gram.” S.2-3

Verkligheten ingen vill se
DEbAttEN hANDlAr oM StäNgDA 
gräNSEr – SAMtIDIgt  Dör Ett  
bArN oM DAgEN I MEDElhAvEt

S.6-7

DEBATT OM
MAMMA MU

n Läsarna reagerar på  
Johan Ehrenbergs text om kor: 

”Kossorna bidrar 
visst till klimathotet”
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Investerarna  
flyr kol,  
olja och gas
n Shora Esmailian rapporterar  
från klimatförhandlingarna i Paris

KLIMATMÖTET I PARIS  S.10 S.13-16
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Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Andreas Gustavsson (måndag), Roya Hakimnia, Lina Hjorth (tisdag), Göran Greider (onsdag), Johan Ehrenberg 
(torsdag), Kajsa Ekis Ekman (fredag). Jenny Bengtsson, Beatrice Rindevall (lördag).LEDARE

Tvingades sova i stall
n Det skulle bli deras stora 
livschans. De 72 arbetarna från 
Kambodja kom hit för att ar-
beta i de svenska skogarna och 
lockades hit med löften om lön 
och jobb hos ett svenskt företag. 
Väl på plats tvingades de sova 
på madrasser i ett stall, utan 
tillräckligt med mat och utan 
den utlovade lönen. Facket kal-
lar situationen för slavliknande, 
precis som debattören Linnea 
Swedenmark på Aftonbladet 
Debatt. Nu har facket bestämt 
sig för att betala kostnaderna så 
att personerna från Kambodja 
kan få sitt fall prövat i tingsrät-
ten. Hedervärt. Men så här får 
det inte gå till på svensk arbets-
marknad. Utnyttjade människor 
ropar på hjälp från svenska 
arbetsplatser men företag slip-
per ta ansvar. Illa.

135 
… papperslösa barn föddes i Sverige 
under årets första åtta månader. 
Motsvarade siffra för hela förra året 
var runt 145 barn. Det visar siffror 
som Ekot tagit fram.
   Dessa barn och familjer bör inför 
årets jul, som firas till minne av en fa-
milj som också fött fram ett litet barn 
utan att ha plats för ro och andrum, 
visas politisk barmhärtighet.

”Med  
bombarde-
manget är 

det troligt att 
vi driver fler 
människor i 

händerna på 
IS. Men så fort 
som folket har 
hopp om det 
politiska läget 

kommer IS 
kollapsa.”

Den franska journalisten Nicolas 
Hénin – som själv suttit fängslad i tio 
månader hos terrorgruppen – varnar 
för att kriget mot IS bara kan vinnas 

med hjälp av lokalbefolkningens 
engagemang. Att då bomba dem från 
luften bidrar knappast till rätt typ av 

engagemang.

Befria konsten 
från politiken!

A
ndrew Simms, klimatdebattör och författare, 
skriver en uppmaning till alla kulturarbetare i The 
Guardian: Klimatfrågan behöver konsten! Det är 
dags, menar han, att kulturarbetare tar ansvar för 
klimatet och blir den ”fjäder som kittlar människor 

att vakna”.
Nu nickar säkert de flesta. Konsten bör vara politisk, sägs det 

med jämna mellanrum, och ta sitt ansvar för samhällsfrågorna. Det 
låter bra: engagerad konst, viktigt!

Nej, säger jag.
Kulturen har inte något ansvar över huvud taget. Den behöver 

inte vara demokratisk, viktig, samtida eller engagerad över huvud 
taget. Mycket av vår absolut bästa konst är politisk, men den 
måste ingenting.

 
Det är Däremot politikens ansvar att vara politisk. Av 
det enkla skälet att stater har verkställande makt, till 
skillnad från kulturen. Det är de som kan göra snabba 
förändringar och det är detta vi behöver. Orsaken till att 
koldioxidkoncentrationen i atmosfären nu översti-
ger 400 ppm, 40 procent högre än före industria-
liseringen och högre än vad människor på jorden 
någonsin andats in, är den fossila industrin. Det är 
den som måste regleras och begränsas. Majoriteten 
av den produktion och de transporter som släpper 
ut växthusgaser ligger idag i privata händer och har 
som enda syfte att berika ägarna. Vilka inte kom-
mer att stoppa det hela. Det är våra stater som 
måste göra det. Om inte politikerna gör vad de ska 
i Paris hjälper det knappast att lämpa över ansvaret 
på kulturen – den samhällsaktör som har abso-
lut minst makt att stoppa utsläppen. Hur många 
teaterpjäser det än görs om klimathotet blir inte 
följden att utsläppen av koldioxid går ned. Det 
enda som förmodligen händer är att teatergruppen 
ifråga får turnera runt Europa (med flyg) och visa upp 
pjäsen för skolklasser, eftersom skolan är en annan, lika 
maktlös institution som absolut alla samhällsproblem 
ska lämpas över på. Publiken förväntas sedan ta intryck 
och påverkas, för att i sin tur påverka andra människor, 
som i sin tur ska påverka makthavarna att göra något. 
Varför dessa omvägar? Varför alltid denna kedja där alla 
ska ”påverka” någon annan att agera, men ingen gör något 
i slutändan?

 
Nej, jag aNar att kulturen blir nyttig idiot här. Följaktligen 
förlorar vi på två fronter: usel politik och usel kultur, som 
endast blir täckmantel för ett budskap. Och som därmed, para-
doxalt nog, berör oss ännu mindre.

 

meN troN på kultureNs magiska makt har ökat samtidigt som 
regeringar alltmer dragit sig tillbaka till förmån för kapitalet. Följ-
aktligen tror många människor som blir politiskt engagerade att det 
gäller att gå in på kulturens område. Utan att egentligen veta varför, 
börjar de syssla med teater eller performance och tänker att nu, nu 
ska de förändra samhället! Kanske gillar de inte ens konst men tror 
att det är vad man ska ägna sig åt om man är revolutionär. För att 
spä på förvirringen kallas man ”kulturskribent” om man skriver om 
politik, och det är på kultursidorna man har en chans att få in artik-
lar om klassklyftor, inte på ekonomisidorna där de rimligen borde 
vara. Stackars kulturen! Allt som är det minsta samhällsomstör-
tande förpassas dit, där det kan härja utan att fördela en spänn eller 
minska utsläppen ett gram. Möjligtvis irriterar det något högerspö-

ke, vilket ytterligare ökar illusionen om den egna betydelsen.
 

INför parIsmötet släpps Richard Wilkinsons och Kate Pick-
etts skrift ”En trösterik sanning – ett bättre samhälle för oss 
och vår planet” på svenska. De föreslår en mängd åtgärder som 

både ska öka jämlikheten och stoppa klimatkrisen. Det är 
mycket tänkvärt, framför allt stycket om den politiska 
pendeln. Där skriver de: ”Vad vänstern misslyckades 
med då den stod på toppunkten i slutet av 60-talet och 
början av 1970-talet var att göra de strukturella föränd-
ringar som skulle hindra oss att gå tillbaka dit, där vi 
började.” Just det. Visserligen har 68-vågen kommit att 
oförtjänt bli slagpåse för alla från Sarkozy till Tony Judt, 
men någonting hände ändå där som gjorde att folket 
förlorade förmågan att organisera sig och gick vilse 
i berusningen över att uttrycka sig. Sedan dess tror 
människor att bara de uttrycker sig kommer saker att 
förändras. De går ut och demonstrerar, de gör låtar 
och dikter och artiklar och blir lika förvånade varje 
gång det inte fungerar. De gamla revolutionärerna 
skulle ha skämts över vår naivitet. De franska revolu-
tionärerna likväl som de amerikanska och kinesiska, 
alla arbetarrörelser och självständighetsrörelser nå-
gonsin har vetat att det handlar om att bli så stark att 
motparten måste ge sig. Oavsett vad hen tycker. Ska 
Shell borra i Arktis eller inte, ska Förbifarten byggas 
eller inte – det kan endast avgöras genom att vi väljer 
regeringar som lagstiftar eller genom att vi går till 
direkt aktion.

Alltså: Vill du engagera dig i vår tids ödesfrågor: 
klimat, flyktingkris eller ekonomiska klyftor? Följ 
då inte Andrew Simms råd och gör för guds skull 
inte en utställning där du skriver ord i stil med ”(o)
hållbarhet?” på vita väggar. Ställ dig hellre framför en 

vägmaskin. Åker du fast, kan du alltid säga att det 
var ett konstverk.  Kajsa EKis EKman
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Åsa Wilson
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072-698 40 35
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dag ankErsEn
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Redigering: 

daniEl andréasson
sandra bErg
Jakob JörlÅs
karl skagErbErg

annonsEra

bossE lindbErg
Sälj & marknad
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bEnny Eklund
Sälj & marknad
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0761-01 07 03

JiM bErg
Marknads- & annonschef
jim.berg@etc.se
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posT  
Box 4403, 102 68 Stockholm
inTErnET www.etc.se
MEJl dagens@etc.se

kundTJänsT 
kundtjanst@etc.se 

08-410 359 00

TryCk V-tab

Medverkande förutsätts  
acceptera publicering/lagring på 
webb. Utbetalt arvode inkluderar 
publicering på ETC:s webbsida.

hur JäMsTällda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med  
på bild, samt anlitar som  
medarbetare: 63 kvinnor, 58 män

 DAGENS ETC

”Ska Shell borra i Arktis eller inte, ska Förbifarten byggas  
eller inte – det kan endast avgöras genom att vi väljer regeringar 

som lagstiftar eller genom att vi går till direkt aktion.”



HITTA FLER JULKLAPPAR OCH ANNAT 
KLIMATSKOJ PÅ VARUHUSET.ETC.SE

  VARUHUSET ETC:S JULKALENDER 2015  

ALLTID 
FRI 
FRAKT!

Erbjudandet gäller endast aktuell dag och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. 
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. 
Glöm inte att beställa dina julklappar 
senast den 17:e december för att du ska 
hinna få hem dem innan julafton.

DECEMBER

FINLÄSNING FÖR 
MELLANDAGARNA

Här får du ett spännande bokpaket med 
Kajsa Ekis Ekman: Texter 1998–2015 och 
Johan Ehrenberg: Politiska texter. Perfekt 

för att slappa i soffan.

LUNCHBOT MATTERMOS
En välisolerad mattermos i 
rostfritt stål med ett isolerande 
skruvlock som definitivt inte 
läcker. Håller din hemlagade 
mat varm i 3-4 timmar och din 
kalla rätt fräsch längre än så. 

NU VAR DET 2014  
AV STEFAN SUNDSTRÖM
En skiva som innehåller mer än 
ettor och nollor. Den innehåller 
ta mej fan 3:or. Den är frenetiskt 
inspelad under två dagar i Götet.

ETC:S STRÖMBACKUP
Ett extrabatteri för smartphone 
eller surfplatta har du alltid en 
strömbackup i fickan. I ström-
backupen finns litiumbatteri på 
2 200 mAh, ytterhöljet är av 
aluminium. 

4

NANOLEAF GEM
Gem ger ett väldigt behagligt 
ljus och kan också användas 
som ett kompletterande ljus 
i periferin för att accentuera 
stämningen i rummet.

THE PAC
The Pac gör dig medveten om 
vilka saker som drar ström med 
hjälp av ett blått ljus i sladden. 
Mycket ström ger snabbt flöde, 
medan lägre belastning ger ett 
långsamt flöde.

Bokpaket med  
Johan och Kajsa

299:-
(ord. 364:-)

Från

199:-

755:-

Från

150
:- 13

9:
-

34
9:

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

Bombandet av Syrien  
leder till ökad terrorism

Mest läst 
på etc.se

1. Här är de nya SD-topparnas 
lik i garderoben 
Nyhet

2. Därför gillar vi Boys 
Debatt

3. Hur stöttar jag  
min asexuella syster? 
Sexspalt

4. Max Gustafson  
om övervakning och  
terroristlagstiftning
Satir

5. Nu kräver vi gratis  
resor i hela Sverige 
Ledare

Citatet:
”Använd det  
du har. Eller 

skänk bort, sälj 
eller dela  

med dig till  
kompisar. Det  
är en enorm 
miljövinst.”
Emma Enebog, Myrornas  

hållbarhetschef, tycker att fler måste 
tänka på miljön och aktivera sin  
garderob. En undersökning som  
Myrorna gjort visar att sju av tio 

svenskar endast använder hälften  
av alla kläder i sin garderob –  

eller mindre. Trots det handlar lika 
många nya plagg varje månad.  
Och en hel del plagg hamnar  

i soporna, rapporterar TT. 

17
... av 20 landsting har misslyckats 
med att prestera en sund ekonomi 
sedan år 2000. Det visar tidningen 
Dagens samhälles granskning av 
landstingens ekonomiska resultat. 
Jämfört med en långsiktigt hållbar 
nivå har landstingen dränerats på 49 
miljarder de senaste 15 åren.  

terrorism Paris fredagen 
den 13 november år 2015 
kommer vi alltid att minnas 
med djup sorg. Nu krävs 
åtgärder för att få slut på 
terrorismen och dess tillväxt-
möjligheter. Men det gäl-
ler att tänka klokt, skriver 
Malin Björk (V), EU-parla-
mentariker.

Tron på att terrorismen går att 
bomba bort växer sig än en gång 
stark. Och detta trots 15 år av 
”krig mot terrorismen” i Afgha-
nistan och Irak under USA:s 
ledning. Har de krigen varit 
framgångsrika? Nej, tvärtom så 
har de lett till ökad terrorism. 
Det som hände i Paris har bland 
annat sin orsak i just dessa krig. 

Både på EU-rådet den 20 no-
vember och i EU-parlamentets 
debatt förra veckan dominerar 
förslag om militärallianser, 
fortsatt byggande av Fästning 
Europa, skapandet av en EU-
säkerhetspolis, ökad övervak-
ning, inskränkningar av den 
personliga integriteten. Liksom 
i USA efter den elfte septem-
ber, så vill man nu i en krissitua-
tion genomföra åtgärder som 
begränsar den demokrati och 

rättsstat vi säger att vi värderar 
mer än allt! 

Självklart krävs det övervak-
ning och säkerhetspolis för att 
motverka terrorister. Men jag 
tycker, liksom generalsekretera-
ren i Sveriges Advokatsamfund 
Anne Ramberg, att det är fel att 
besluta om ytterligare tvångs-
medel när ”läget är alltför 
hysteriskt”. Ramberg säger att 
”det är när terrorhotet höjts 
som man ska värna det demo-
kratiska rättssamhället” och 
hon vädjar till besinning. 

DEt kräVs åtgärder på många 
plan. Daish, även kallad Isla-
miska staten, ska bekämpas 
ideologiskt, deras politik kan 
beskrivas som religiös fascism. 
Men Daish har egentligen lika 
lite att göra med islam som Ku 
Klux Klan har att göra med 
kristendomen. Daish är spe-
gelbilden av den europeiska 
högerextremismen, som liksom 
den hatar det mångkulturella 
samhället. Det ironiska är att 
när SD och deras broderpartier 
i EU odlar sin islamofobi så 
bidrar de till Daish möjligheter 
att växa. De bekräftar därmed 
Daish propagandabild av Eu-
ropa som anti-muslimskt. Mot 

Daish och högerextremisterna 
måste vi argumentera ideolo-
giskt för demokratin och för alla 
människors lika värde.

Vi måste också lyssna på 
de sociologiska forskare som 
bland annat pekar på de sociala 
orsakerna till att medborgare 
i Europa kan rekryteras. Att 
inte betraktas som fullvärdig 
medborgare för att man har 
ett muslimskt namn, att se en 
personlig framtid i arbetslöshet 
och fattigdom – allt detta skapar 
grogrund för Daish. Vi behöver 
skapa samhällen som behandlar 
alla medborgare likvärdigt och 
satsar på välfärd och sysselsätt-
ning, då förminskas dessutom 
rekryteringsutrymmet för 
extremisterna. EU:s ekono-
miska politik måste göras om 
i grunden för att bidra till mer 
jämlika samhällen.

EU MåstE självkritiskt betrakta 
sin egen historia. Ekot från den 
koloniala tiden hörs än idag. 
Idag uppträder EU ofta som 
en nykolonial makt. Det leder 
inte bara till ökad fattigdom, 
det underlättar också Daish och 
andra terroristorganisationers 
propaganda- och rekryterings-
möjligheter.

Om EU menade allvar i 
kampen mot terrorismen vore 
det självklart att införa totalt 
vapenexportförbud och andra 
ekonomiska och politiska sank-
tioner mot Saudiarabien så länge 
landet finansierar terrorister. 

tUrkiEt är också ett land som 
underlättar Daish existens och 
utveckling. Turkiet gör detta för 
att bekämpa det egna landets 
kurdiska minoritet. Just kur-
derna som är Daish hårdaste 
motståndare på slagfältet. Men 
istället för att ställa krav på 
Erdogan prioriterar EU nu ett 
samarbete där man vill att Tur-
kiet stoppar flyktingar från att 
ta sig till Europa. Det är inget 
annat än skamligt.

I svåra tider när tonläget är 
alltför uppskruvat gäller det att 
hålla huvudet kallt. Jag ma-
nar till eftertanke och seriösa 
analyser. Terrorismen kan inte 
bombas bort, 
den kan bara 
byggas bort med 
mer demokrati 
och mer rättvisa 
samhällen. 

Malin Björk
EU-parlamentariker, 

Vänsterpartiet

I svåra tider när 
tonläget är alltför 
uppskruvat gäller 

det att hålla 
huvudet kallt.
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Terrorismen kan inte bombas bort, 
den kan bara byggas bort med 
mer demokrati och mer rättvisa 
samhällen, skriver Malin Björk (V), 
EU-parlamentariker. 
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flyktingkrisen Fler än någon-
sin har flytt över Medelhavet 
till Europa i år. Över 3 500 
av dem lyckades aldrig nå 
land levande. Nu menar 
Human rights watch att EU 
måste ta ett större ansvar 
– istället för att stänga män-
niskor ute.

En liten pojke ligger livlös på 
en strand med ansiktet i sanden. 
Det är treårige Alan Kurdi, 
ett av många syriska barn som 
försökt fly kriget och ta sig till 
Europa. Tre månader har gått 
sedan bilden spreds i medi-
erna och fick såväl Sverige som 
Europa att börja tala om offren, 
om alla människor som flyr för 
att de inte har något annat val. 
Politiker pratade tårögt om att 
vi måste öppna våra gränser, 
och tiotusentals människor 
demonstrerade för att visa flyk-
tingarna sitt stöd. Men sedan 
dess tycks bilden av Alan Kurdi 
ha bleknat. Nu handlar debatten 
snarare om hur vi ska få färre 
flyktingar att ta sig hit än om 
hur vi ska undvika döda barn 
på stränderna. Samtidigt tar 
fler än någonsin risken och flyr 
över Medelhavet. Under hösten 
har över 500 000 människor 
gjort den riskabla resan – fler 
än dubbelt så många som under 
hela 2014. Judith Sunderland, 
biträdande direktör för Europa- 
och Centralasienavdelningen på 
människorättsorganisationen 
Human Rights Watch, menar 
att världen måste sluta blunda 
för att människor faktiskt dör i 
Medelhavet.

– När det började komma fler 
och fler asylsökande in till EU 
ändrades problemformulering-
en. De senaste månaderna har 
EU-ländernas regeringar talat 
om kris, om hur Europa ska 
klara det här, och då har män-
niskorna det faktiskt handlar 
om glömts bort. Hela debatten 
har vridits, med följden att de 
politiska besluten snarast för-
svårar för människor att ta sig in 
i Europa på ett säkert sätt, säger 
Judith Sunderland. 

Många barn har drunknat
Totalt har drygt 3 500 männis-
kor dött eller försvunnit under 
flykten över Medelhavet i år. 
Hur många av dem som är barn 
är inte säkert, men enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR är un-
gefär 20 procent av alla som tar 
sig över Medelhavet barn. Och 
bara sedan september har minst 

100 av dem dött, menar Judith 
Sunderland. 

– Siffrorna är lite osäkra, men 
det handlar om minst så många. 
I vissa fall har hela familjer 
drunknat, och då är det ingen 
som rapporterar att barnen 
saknas, säger hon. 

Fortfarande kommer de allra 
flesta som flyr från Syrien till 
Grekland. Målet är att sedan 
ta sig vidare därifrån. Johan 
Mellström, en av grundarna till 
det sociala företaget Lighthouse 
Relief, har själv varit på Lesbos 
flera gånger de senaste måna-
derna, dit många av båtarna 
anländer. Här har det varit 
uppenbart att flykten över havet 
knappast har avstannat. 

– Efter att vi kom hit i 
september ökade antalet män-
niskor som kommer i båtar hela 
tiden, allra mest var det kanske i 
oktober. I början fanns det inga 

organisationer här alls, men nu 
är mottagandet mer organise-
rat. Samtidigt är utmaningarna 
större nu. Det börjar bli kallt och 
många som kommer är nedkylda 
och behöver värme och torra 
kläder. De är ofta i väldigt dåligt 
skick, säger Johan Mellström.

”De har inget val”
Lighthouse relief har byggt 
upp ett eget läger på Lesbos, 
där 150 människor kan bo. De 
flesta stannar ett natt för att få 
sjukvård, vila upp sig, få mat och 
torra kläder, sedan vill de vidare 
så fort som möjligt. Men de se-
naste veckorna har stämningen 
bland flyktingarna förändrats. 
Hoppet att få stanna i Europa 
har minskat. 

– Det märks tydligt. Män-
niskor hänger med i nyhetsrap-
porteringen och har koll på de 
politiska beslut som tas. När 
Sverige skärper sin migrations-
politik känner man till det. Men 
samtidigt har folk inget val. De 
kan inte stanna i Syrien, och 
har de tagit sig så här långt är 
det klart att de fortsätter, säger 
Johan Mellström.

Han tycker att EU och 
Sverige måste ta sitt ansvar och 
underlätta för människor att ta 
sig in istället för att stänga dem 
ute, och indirekt tvinga ut dem 
på haven. Det tycker Judith 
Sunderland också.

– Människor dör. EU och 
alla dess stater måste se till att 
det finns fler säkra vägar in i 
Europa. Det går inte att stänga 
ute människor när följden är 
att de riskerar att drunkna i 
Medelhavet. 
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IRLAND

DANMARK
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Karin Annebäck
karin.annebäck@etc.se

0705-56 60 13

Fler än 100 barn har dött sedan bilden på 
Alan Kurdi: ”Skapa säkra vägar in i EU”

”De senaste  
månaderna har  
EU-ländernas  

regeringar talat 
om kris, om hur 
Europa ska klara 

det här, och då har 
människorna det 

faktiskt handlar om 
glömts bort.

Judith Sunderland

Alan Kurdi, 3, hittades i Bodrum,  
Turkiet den 2 september i år.

Katastrofen fortsätter ute på Medelhavet
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Istället för asyl  
– fängelse
flyktingkrisen De är i Ung-
ern för att söka asyl – men 
istället för att få ett besked 
fängslas de. En ny rapport 
visar att vissa asylsökande 
har hållits fängslade så 
länge som 45 dagar. Även i 
Turkiet är bristerna i asyl-
mottagningen stora. 

Enligt UNHCR ska flyktingar 
bara hållas inlåsta i mycket 
sällsynta fall, och utsatta grup-
per ska inte sitta fängslade 
överhuvudtaget. Ändå sker det 
i Ungern. Människorättsorgani-
sationen Human Rights Watch 
har intervjuat drygt 80 asylsö-
kande som vittnar om att många 
fängslas, ofta utan att få någon 
förklaring. Bland de dokumen-
terade fallen finns såväl gravida 
kvinnor som rörelsehindrade 
och sjuka. 

– Människor som är i Europa 
för att söka skydd får inte sitta 
inlåsta om det inte handlar 
om extrema omständigheter. 
Ungern måste omedelbart frige 
utsatta människor, säger Lydia 
Gall, forskare på Human Rights 
Watch, i ett uttalande. 

Rapporten från organisatio-
nen visar också att många har 
hållits inlåsta i över en månad. 
Fängslandena är ett resultat av 
Ungerns skärpta flyktingpolitik 
som infördes i september, och 
som bland annat innebär att 
det är brottsligt att korsa grän-
sen utan tillstånd. En 50-årig 
kvinna som har flytt från Syrien 
berättar för Human Rights 
Watch: 

– Du flyr från döden, för att 
hamna i fängelse här. Vi är inte 
kriminella, vi vill bara återför-
enas med våra familjer. 

Även Turkiet får kritik för att 
inte behandla flyktingar på ett 
värdigt sätt. Det handlar bland 
annat om övergrepp från poli-
sen och om att många skickas 
tillbaka till sina hemländer som 
de just har flytt ifrån. 

Karin Annebäck

”Vi är inte  
kriminella, vi vill 
bara återförenas 
med våra familjer. 

50-årig kvinna från Syrien

GREKLAND
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Härifrån kommer 90% av flyktingarna

Antal flyktingar 2015

889 380
Döda eller saknade 2015
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EU-LÄNDER

Antal flyktingar över Medelhavet

Antal flyktingar i grannländerna

Land som upprättat 
tillfälliga gränskontroller

Flyktingkorridorer 
via västra Balkan
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ÖSTERRIKE

Katastrofen fortsätter ute på Medelhavet

KäLLA: unHCr
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PRENUMERERA NU! MEJLA KUNDTJANST@ETC.SE

ENDAST 63 KRONOR PER MÅNAD MED AUTOGIRO. DENNA VECKA:

DOKUMENT AKTIVISTER 
BEFARAR BAKSLAG I 
TUNISIEN.

LEDARE BOËTHIUS ”VI FÅR 
SE HUR RANNSAKAN SER UT 
I HISTORIENS LJUS”.

KOMMENTAR ROBOTARNA 
KOMMER.

Brist på volontärer 
för flyktingar
n Intresset för att ställa upp 
som volontär för flyktingmotta-
gandet har minskat. Nu larmar 
flera frivilligorganisationer i 
Stockholm om volontärbrist, 
enligt Sveriges Radio. Två av de 
organisationer som märkt av ett 
minskat intresse är Botkyrka 
flyktingboende och Vård på 
centralen, som är oroliga över 
att de snart inte kommer att 
kunna hjälpa alla som behöver 
vård. Idag är runt 200 personer 
engagerade i Vård på centralen.

 
”Koldioxidens  
effekter tycks  

ha överskattats.  
Koldioxid utgör  
trots allt bara en 
marginell del av 

växthuseffekten.”
Sverigedemokraternas energipoli-
tiske talesperson Josef Fransson är 

skeptisk till klimatförändringarna i en 
intervju med nyhetssajten Kit.

Brand i planerat 
flyktingboende
n Natten till igår brann en 
gammal skolbyggnad i Götene. 
Huset var tänkt att användas 
som flyktingboende för ensam-
kommande barn, enligt SVT. 
Än hade dock ingen flyttat 
in och huset var tomt när det 
började brinna. Vad som orsakat 
branden är oklart, men poli-
sen rubricerar händelsen som 
mordbrand. 

33 • Så 
många av 
totalt 43 
restaurang-
er i den nya 
gallerian 

Mall och Scandinavia i Stockholm 
saknar kollektivavtal, enligt tidningen 
Arbetet. Därmed är det bara var fjärde 
restaurang som har kollektivavtal.

EKONOMI Alliansens sänkning 
av restaurangmomsen 2012 
kostade enligt budgeten 5,4 
miljarder det första året. 
Men satsningen har bara 
lett till 1 000–3 000 nya 
stadigvarande jobb inom 
hela ekonomin, visar en ny 
rapport från Konjunkturin-
stitutet. Det motsvarar en 
kostnad på mellan 1,8 och 5 
miljoner kronor per jobb.

Den 1 januari 2012 sänktes 
momssatsen på restaurang-
tjänster från 25 till 12 procent, 
ett initiativ som kom från den 
dåvarande alliansregeringen. 
Målet var 6 000 nya jobb på 
arbetsmarknaden. Men det blev 

bara 1 000–3 000 arbeten, visar 
en ny rapport från Konjunktur-
institutet, KI.

– Det är egentligen inte 
förvånande, även om vi har haft 
en lite annorlunda 
beräkningsmetod än 
vad regeringen hade 
då. Det ska tilläggas att 
det är väldigt svårt att 
göra bedömningar på 
det här området och 
att beräkningarna är 
osäkra, säger Iida Häk-
kinen Skans som är 
arbetsmarknadsforskare på KI.

Enligt den dåvarande 
statsbudgeten kostade moms-
sänkningen 5,4 miljarder det 
första året, för att sedan sjunka. 
Det motsvarar med andra ord 

en kostnad på 1,8–5,4 miljoner 
per jobb.

Total ökning på 6 000 jobb
Sysselsättningen i restaurang-

branschen totalt sett har 
dock ökat mer än så, 
sammanlagt med omkring 
6 000 arbetstillfällen en-
ligt Konjunkturinstitutets 
rapport. Momssänkning-
en leder enligt rapporten 
till en högre efterfrågan 
på restaurangbranschens 
tjänster, något som dock 

motsvaras av en fallande syssel-
sättning i andra branscher. Det 
är alltså sett till hela samhälls-
ekonomin som bedömningen på 
1 000–3 000 nya jobb är gjord. 

– Alla dessa 6 000 kommer ju 

inte från arbetslöshet, men till 
viss del så har alltså momssänk-
ningen haft sysselsättningsef-
fekter i hela ekonomin. De här 
1 000–3 000 personerna hade 
sannolikt haft svårt att få arbete 
annars, säger Iida Häkkinen 
Skans.

Rapporten bedömer också 
att momssänkningen lett till en 
svagare utveckling av restau-
rangpriserna, de första 3,5 åren 
cirka 5 procent lägre än vad 
fallet hade varit utan sänkt 
moms. Denna utveckling har 
dock vänt den senaste tiden, då 
priserna det första halvåret 2015 
ökade snabbare än vad de gjort 
historiskt och i förhållande till 
våra grannländer.

Sam Linderoth

Det höga priset för alliansens  
momsrabatt: 5 miljoner per jobb

Iida Häkkinen 
Skans
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Enligt Konjunkturinstitutets nya rapport har 6 000 nya jobb 
tillkommit i restaurangbranschen sedan momssänkningen 
2012. Sett till den totala samhällsekonomin rör det sig dock 
bara om 1 000–3 000 nya jobb, eftersom en del av ökningen 
kommer från minskad sysselsättning i andra bran-
scher. KI framhåller att det är svårt att 
mäta effekten av momssänkningen, 
eftersom det inte går att veta hur 
utvecklingen skulle sett ut 
utan den.

RappoRten fRån KonjunKtuRinstitutet



CIVIL RIGHTS DEFENDERS ÄR EN OBEROENDE EXPERTORGANISATION SOM BILDADES 
I STOCKHOLM 1982 MED SYFTE ATT FÖRSVARA MÄNNISKORS MEDBORGERLIGA OCH 
POLITISKA RÄTTIGHETER OCH STÄRKA UTSATTA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE. WE EMPOWER PEOPLE

Miljontals män, kvinnor och barn är på flykt från krig och konflikter. Ofta på grund av systematiska 
kränkningar av människors civila och politiska rättigheter. Civil Rights Defenders arbete inriktar sig 
på orsakerna till konflikterna för att förhindra dem. Det gör vi genom att uppmärksamma kränkningar, 
sätta press på makthavare, stämma stater och utkräva ansvar av regeringar och myndigheter. 

Till vår hjälp har vi ett antal av världens modigaste människor – lokala människorättsförsvarare. 
Men det är en riskabel tillvaro. En del av dem utför sina uppgifter med fara för livet. Dessa är i stort 
behov av internationellt stöd – från oss och från dig.

Med din hjälp kan vi agera snabbt och stödja utsatta människorättsförsvarare för att de ska 
kunna fortsätta det riskfyllda arbetet i sitt eget land. Swisha 123 900 12 98 eller SMS:a FÖRSVARA 
till 72980 för att skänka 100 kr. Det går också bra att sätta in en gåva på vårt 90-konto; PG 90 01 29-8. 
Stort tack för ditt stöd!

STÖD NÅGRA AV VÄRLDENS MODIGASTE  
MÄNNISKOR. 100 KRONOR RÄCKER LÅNGT. 

MED DIN HJÄLP STÖDJER VI UTSATTA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE:

Swisha 123 900 12 98 eller SMS:a FÖRSVARA till 72980 för att skänka 100 kr.

Det går också bra att sätta in en gåva direkt på vårt 90-konto, PG 90 01 29-8
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På onsdagen kungjorde organi-
sationerna 350.org och Divest-
Invest häpnadsväckande siffror 
på hur mycket pengar som har 
avinvesterats sedan avinves-
teringsrörelsen (även kallad 
divesteringsrörelsen) sköt fart. 
Mer än 500 institutioner och 
företag har valt att avinvestera 
från fossila tillgångar. Mängden 
pengar de har lyft ur olje-, gas- 
och kolindustrin landar i skri-
vande stund på svindlande 3 400 
miljarder dollar, motsvarande 
30 000 miljarder kronor. 

Så sent som i september hade 
181 institutioner avinvesterat 
sammanlagt 430 miljarder kro-

nor. Det enorma språnget sedan 
dess, på blotta tre månader, 
tolkar rörelsens företrädare 
som ett jättelikt framsteg som 
möjliggjorts av ”alla de män-
niskor och aktivister som har 
kämpat för avinvestering och 
satt press på sina universitet, 
kommuner och skolor”. 

Bjöd in till panelsamtal
Men varken 350.org eller 
Divest-Invest vill stanna där. 
Således hade de i veckan bjudit 
in en namnkunnig panel till en 
presskonferens inne på Cop21, 
och bland deltagarna märktes 
Stephen Heintz, ordförande för 
den stora välgörenhetsorgani-
sationen Rockefeller Brothers 
Fund. Som en av USA:s största 
finanssläkten – den berömda 
Rockefellerklanen – skapade 
den en gång i tiden sin stora för-
mögenhet genom oljeutvinning. 

– Nu har familjefonden i 
stället valt att utnyttja vårt 
varumärke till att avinvestera 

från fossilkapital och investera i 
ren och grön energi, sa Stephen 
Heintz på presskonferensen. 

– Vår avinvestering är varken 
symbolisk eller liten. Och vårt 
budskap är: business as usual 
måste stoppas nu, fortsatte han. 

Stephen Heintz påpekade 
också hur glad han var över den 
senaste nyheten med mängden 
företag och städer som tagit 
steget in i avinvesteringsrörel-
sen och poängterade hur viktigt 
det var att övertyga fler företag 
att följa efter. Flera av talarna 
påpekade att cirka 80 procent 
av de fossila reserver som kart-
lagts måste stanna i marken om 
temperaturökningen ska hållas 
under två grader. 

Arbetar för minskade utsläpp
En annan paneldeltagare var 
demokraten Kevin de Léon, 
ordförande i Kaliforniens senat. 
Delstaten har sedan många år 
arbetat för en grönare ekonomi 

med mindre utsläpp av växthus-
gaser. I och med den nya lagen 
kallad ”Senate bill 185” tog Ka-
lifornien ett steg längre 
och lyfte ut sina 1,2 tril-
joner dollar i pensions-
pengar – landets enskilt 
största pensionspott – ur 
fossila investeringar. 

För Kevin de Léon 
gäller det att gå före, 
och han var mån om att 
berätta om hur Kalifor-
nien – som ensam utgör 
världens sjunde största 
ekonomi – lyckats koppla 
bort tillväxt från fossilka-
pital och ändå skapa nya 
jobb och ge pensionärer 
sin beskärda del. Men 
främst ville han ändå ge 
äran till de ”gräsrötter 
som har engagerat sig och pressat 
på”.

– De har inspirerat och mo-
tiverat många politiker att göra 
det moraliskt rätta, säger Kevin 

de Léon till Dagens ETC och 
fortsätter: 

– När det kommer till pen-
sionspengar finns ett 
förmyndaransvar för 
framtida pensionärer. 
Det här är inte mono-
polpengar som man kan 
slarva bort, det är riktiga 
pengar som är till för 
lärare och andra offent-
liganställda som förlitar 
sig på att den framtida 
pensionen finns där 
för att täcka hyran och 
maten på bordet. Alla 
investeringar i smutsigt 
kol är riskfyllda – de 
håller på att förlora sina 
värden. Det är helt en-
kelt en dålig investering 
för våra pensionärer, vår 

miljö och våra barns hälsa. Att 
avinvestera är det enda rätta.

Paneldeltagarna hastade 
mellan presskonferensen på 
det officiella Cop21-området 
och seminariet som skulle hål-
las i den så kallade ”Climate 
Generation Areas” där många 
NGO:er har montrar. Bara på 
den korta sträckan dit hade 
ännu en fransk stad anslutit sig. 

– Detta är helt otroligt, nu 
har 20 franska städer avinveste-
rat och rörelsen bara växer, sade 
en av arrangörerna till rung-
ande applåder. 

Allt fler företag flyttar sitt kapital från fossila tillgångar

PÅ PLATS I PARIS

KLIMATMÖTE Samtidigt som Cop21-delegaterna i Paris fort-
sätter sina försök att få ner avtalsutkastet till ett rimligt 
antal sidor kan organisationerna 350.org och Divest-Invest 
presentera konkreta siffror. Mer än 500 institutioner och 
företag har nu valt att lyfta sitt kapital ur fossila tillgångar. 
   – Business as usual måste stoppas, säger Stephen 
Heintz, ordförande för Rockefeller Brothers Fund, som valt 
att investera i ren energi i stället för i olja. 

”Alla investeringar 
i smutsigt kol 
är riskfyllda”

Deltagare i organisationen 350.org 
i Kapstaden, Sydafrika. 

Stephen 
Heintz

Kevin 
de Léon
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•Avinvestering (eller divestering som den ibland kallas på grund av engel-
skans ”divestment”) innebär att sparade pengar, fonder och investeringska-
pital lyfts ut ur bolag som utvinner fossila bränslen.
•I Sverige har rörelsen, som går under namnet ”Fossil Free Sverige”, framför 
allt varit stark på universitet och högskolor. På senare tid har den även börjat 
växa på annat håll. 
•Tidigare i veckan släpptes rapporten ”Fair Finance Guide”. Det är en 
granskning av Naturskyddsföreningen som visar att de sju största bankerna 
i Sverige satsar närmare 62 miljarder i världens 200 största bolag inom kol, 
olja och gas.

FAKTA



PG 90 33-04-4 
GÅVOTELEFON 08 453 69 31
WEBB WWW.DIAKONIA.SE

GÖR VÄRLDEN LITE VACKRARE
Världen är full av modiga människor som kämpar för sina grundläggande 
rättigheter. Ofta i det tysta, ibland med fara för sina liv, alltid långt från vår 
fria och demokratiska vardag. De behöver vår hjälp. Ett sätt att stödja dem är 
att köpa ett eller fl era rättighetskort i vår gåvoshop gavoshop.diakonia.se
Perfekt att ge bort i julklapp eller att sätta upp på väggen hemma.

KÖP ÅRETS
FINASTE

JULKLAPP
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Läsarnas debattspeciaL
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Kor är inte Klimatneutrala
l Det stämmer inte att kor kan bli kli-
matneutrala. Delvis beror det på avskog-
ning. Det går åt avsevärt mycket mer 
soja/gräs för att föda upp kor jämfört 
med att äta sojan direkt. Alltså bidrar 
djur som kräver mycket foder mer till 
avskogningen. Andra faktorer som måste 
räknas in i djuruppfödningens klimatpå-
verkan är metangasutsläpp från idisslare 
samt lustgasutsläpp vid odling av foder.

Det stämmer att Cowspiracy använ-
der sig av tveksamma källor och (i mitt 
tycke) vilseledande figurer. Däremot kan 
inte köttkonsumtionen avfärdas i kli-
matdebatten. För att hindra de värsta ef-
fekterna av klimatförändringarna måste 
vi jobba från alla håll. Fossil energi är en 
superviktig del, men köttkonsumtionen 
är också viktig. Som enskild individ är 
köttkonsumtionen en av de faktorer du 
har stora möjligheter att påverka. 

Mikael eriksson andin

energiingenjör

DistinKt och bra 
l Artikeln om att det inte är korna som 
förstör klimatet och vår jord och att de är 
en del av kolcykeln var distinkt och bra. 
Raka tydliga fakta – till skillnad från allt 

snömos av missuppfattningar man ofta 
får läsa. Mer sådant som kan undervisa 
och göra allmänheten kunnigare. Tack!

glenn Welander

Forskare och journalisT

Kan ingå i ett  
hållbart jorDbruK
l Vi måste börja diskutera hållbart 
jordbruk, som kor varit en grundbult i 
5 000 år i norra Europa. Dagens sorgliga 
köttindustri i Sverige bygger på ändlig 
konstgödsel för skapande av cerealier, 
människomat, att ge djur i djurfabriker. 
Inte hållbart eller etiskt på något sätt.

Kor, av somliga slag, kan leva som kor 
alltid gjort: På gräs, hö och löv. Det land-
skap vi i Sverige kallar natur har skapats 
av människan i symbios med kor. Genom 
tusentals år har markerna, och tusentals 
anpassade arter, formats av lie, mule och 
lövkniv. Vi kan inte gå tillbaka till forna 
tiders koteknik, men vi måste tillbaka till 
det kretsloppet.

TiM gibran, FälTbiolog

KöttinDustrin står  
för stora utsläpp
l Johan Ehrenberg har rätt i att filmen 
Cowspiracy upprepar en gammal felak-

tighet om att animalieindustrin skulle 
stå för 50 procent av världens växthus-
gasutsläpp. Men det faktum att världens 
snabbt växande konsumtion av kött och 
mjölk står för 18 procent av världens ut-
släpp gör knappast animaliekonsumtio-
nen mindre relevant som klimatproblem. 

Johan Ehrenberg försöker framställa 
dagens storskaliga animalieproduktion 
till en naturlig del av planetens organiska 
liv. Som om det var av naturen givet att 
varje svensk måste konsumera 87 kilo 
kött per person och år. Eller att världens 
totala konsumtion måste ligga på unge-
fär 300 miljoner ton årligen.

Det är ju med djuruppfödningen precis 
som med allt annat; ju mer vi gör av det 
desto mer av jordens knappa resurser 
krävs och desto större blir utsläppen. Idag 
används en mycket stor del av Sveriges 
odlingsbara areal för att producera foder 
för våra 100 miljoner lantbruksdjur. Vi 
importerar dessutom en stor andel kraft-
foder från andra länder, till exempel cirka 
250 000 ton brasiliansk soja årligen. 

Svensk och internationell animalie-
produktion är knappast en av naturen 
given process. Arbetsmaskinernas diesel, 
de fossila insatsmedlen, djurens avföring 
och idisslarnas metangasutsläpp bidrar 

sammantaget till att förvärra växthusef-
fekten. 

Visst har Ehrenberg rätt i att vi inte 
ska lägga skulden på kon, som individ. 
Men att inte se den industri som intensiv-
uppfödda boskapsdjur ingår i är att helt 
(medvetet?) missa målet.

Ehrenberg har dessutom helt fel när 
han försöker friskriva animalieindustrin 
från skövlingen av regnskogen. Även 
om orsakssambandet ibland är kompli-
cerat och faktorer samvarierar är den 
storskaliga boskapsuppfödningen en av 
de främsta orsakerna till att tropisk skog 
skövlas i stor skala. 

jens holM (v),  

kliMaTPoliTisk TalesPerson

FoTnoT: läs debaTTen i  

sin helheT På WWW.eTc.se/debaTT

männisKan är boven – inte Kon
l  Det finns mäktiga ekonomiska intres-
sen inom fossilindustrin som välkomnar 
dem som pekar ut de betande djuren 
som de verkliga bovarna i sammanhang-
et. Det är att ge sig på de den grundläg-
gande livscykeln, kretsloppet som är 
avgörande för livet. Det är människan 
som är boven – inte de betande djuren.

anna-karin genberg

Vilken klimatpåverkan  
har egentligen kossorna? 

Klimathotet försvinner inte om vi slutar 
äta kossor. Det skrev Johan Ehrenberg i en 
ledare (26/11) som bland annat ifrågasatte 
grundtesen i antiköttfilmen Cowspiracy. 
Sedan artikeln publicerades har hundratals 
personer hört av sig – via sociala medier, debattartiklar och 

mejl – för att kommentera eller debattera ämnet. 
   Att djurindustrin, kossors klimatpåverkan och 
köttätandets vara eller icke-vara är en fråga som 
engagerar är tydligt. Därför tar Dagens ETC  
debatten ett steg vidare och publicerar här ett  

urval av alla reaktioner som inkommit till tidningen. 

Dagens ETC den 26 november.
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Våra Val kan påVerka
l Det är klart att utsläppen av fossila 
bränslen är ett problem, men det är även 
utsläppen från djurindustrin! Och inte 
bara utsläppen. Övergödning av haven 
från djurindustrins avföring, bottentrål-
ning och överfiske som resulterat i att 
större delen av våra havsbottnar är döda 
etcetera, är också enorma problem! Vi 
kan inte stirra oss blinda på klimathotet, 
och ignorera haven eller det faktum 
att större delen av våra grödor går till 
köttindustrin för första världen medan 
människor i tredje svälter. Såsom jag ser 
det (och filmen Cowspiracy också gör 
klart) är köttindustrin en delrot till flera 
problem varav klimatutsläppen är en.

Köttkonsumtionen är något som du 
och jag kan (och BÖR!) påverka på 
eget bevåg. Och den vågen tror jag har 
gett människor hopp och initiativkraft 
– känslan av att vi faktiskt kan påverka 
med våra egna val. 

Lina SamueLSSon

Missat poängen i CowspiraCy? 
l Johan Ehrenberg verkar ha totalt mis-
sat poängen med Cowspiracy. Det sägs 
aldrig någonsin att vi bara ska satsa på 
att minska köttförbrukningen. Världens 
klimatrörelser tror inte att minskad kött-
konsumtion löser klimathotet. Det är ju 
precis tvärtom! De tror att vi kan fort-
sätta äta kött men bara minska på övriga 
utsläpp. Vi måste naturligtvis göra bägge 
två. Att minska på köttet, fisket och 
mejerierna är den enklaste förändringen, 
men vi måste göra annat också. Ingen 
av världens stora klimatorganisationer 
propagerar uttalat för veganism. Alla 
propagerar för miljösmartare bilar.

Ehrenbergs artikel leder bara till 
grönmålning och förvirring kring en 
industri som är vidrig ur alla synvinklar, 
både miljö, hälsa och framför allt etik.

Ett bra exempel på att miljöorganisa-
tionerna fortfarande inte fattat proble-
met är WWF. Så sent som förra veckan 
lanserade de en serie hållbara maträtter 
som innehåller kött!

Peter KaLmStröm

Den kliMatneutrala  
kon finns inte
l Jag håller med om att köttproduktio-
nens bidrag till klimatförändringen av 
vissa grupper och individer kraftigt över-
drivs och att filmen Cowspiracy innehål-
ler många felaktigheter och överdrifter. 

Självklart är det användningen av fossila 
bränslen som är det stora klimatproble-
met. 

Dock är inte kor klimatneutrala efter-
som kolet i fodret omvandlas till metan 
som i ett 100-årsperspektiv är 34 gånger 
mer effektivt på att värma upp jorden. 
Så även om kolet ingår i ett kretslopp 
så bidrar idisslarna till klimatpåverkan 
genom att denna omvandling sker i deras 
magar. (Samma resonemang gäller för 
risodlingar, där kolet i växtresterna också 
omvandlas till metan.) Dessutom är det 
ju ökad efterfrågan på kött som driver 
avskogningen till stor del.

Inom jordbruket är det metan och 
lustgas som står för de stora bidragen till 
klimatförändringarna (inte användning-
en av fossil energi) och mycket forskning 
visar att det kommer vara svårt att nå till 
exempel tvågradersmålet om inte något 
görs åt dessa utsläpp också. 

Visst är kornas bidrag en mindre del, 
men allt kan delas upp i mindre delar, så 
det är inte konstruktivt i min mening att 
debattera i termer av ”det är så litet” då 
nettoutsläppen ska ned till noll i den rika 
delen av världen.

Den klimatneutrala kon finns inte – 
om vi inte vill vänta 1000 år på att lösa 
klimatfrågan. Biokol och trädplantering 
kan vi ägna oss åt oberoende av korna.

eLin rööS

ForSKare, SverigeS  

LantbruKSuniverSitet

Metangas bilDas i kors Magar
l Jag vill börja med att ge Johan Ehren-
berg rätt i ett par saker. För klimatet är 
användning av fossila bränslen det stora 
problemet. Att bara sluta med kött och 
fortsätta med olja och kol kommer inte 
att rädda oss från allvarliga klimatför-
ändringar. Och filmen Cowspiracy över-
driver kornas betydelse för klimatet. 

Matens klimatpåverkan kommer dock 
inte främst från användning av fossila 
bränslen. Istället handlar det om metan 
från kors magar och från gödselstackar, 
samt lustgas från gödslad åkermark. Och 
Johan Ehrenberg har fel, dessa gaser 
ingår inte i ett naturligt kretslopp. 

Johan Ehrenberg har delvis rätt i att 
korna ingår i ett kretslopp. Kor äter gräs, 
andas ut koldioxid, och nytt gräs växer 
upp som tar upp motsvarande mängd 
koldioxid. Ett kretslopp, ingen påverkan 
på klimatet, inga problem. Men i kons 
mage bildas också metangas. Metan hade 

inte bildats om gräset istället bara hade 
ruttnat på marken. Och inget kon gör 
bryter ner metanet som bildats. Här finns 
inget kretslopp. Därför desto fler kor, 
desto mer metan i atmosfären, desto mer 
uppvärmning. 

Metan stannar inte kvar så länge i 
atmosfären. Ändå, jämför man metanets 
uppvärmning med koldioxid så är det 34 
gånger starkare per kg när man räknar 
på de närmaste hundra åren.

Ja, det har alltid funnits kor, och kli-
matet gick inte amok för det. Men idag 
finns det omkring sex gånger fler idissla-
re än det fanns på medeltiden. Dessutom 
hugger vi ner skog, och bränner fossila 
bränslen. Tillsammans blir påverkan på 
klimatet stor.

Lustgas, också en stark växthusgas, 
bildas när man lägger kvävegödning på 
jordbruksmark. Det bildas såväl om kvä-
vet kommer från handelsgödsel eller från 
djurgödsel. Även detta innebär alltså en 
klimatpåverkan som inte handlar om 
fossila bränslen.

Inte ens naturbeteskött är klimatneu-
tralt. Det är faktiskt ungefär lika illa för 
klimatet som kor uppfödda på kraftfo-
der. Räknar man med alla utsläpp – fod-
ret, gödsel, metanet och transporterna 
– blir utsläppen motsvarande omkring 
35 kg CO2/kg nötkött om man räknar 
om metanet och lustgasen till koldioxid. 
Samma beräkning för baljväxter visar på 
mindre än 500 g CO2/kg. Att välja bort 
nötköttet spelar stor roll.   

FredriK HedenuS,  

docent i FySiSK reSurSteori

Fotnot: LäS debatten  

i Sin HeLHet På www.etc.Se/debatt

konstig slutsats
l Först och främst: tack för en fantastisk 
tidning! Och allt annat bra som ni gör. 
Jag har fixat ETC Mobil och planerar på 
att byta till ETC El. 

Men jag tycker att Johan Ehrenberg i 
sin ledare om Mamma Mu slår en aning 
fel.

Visst kan det vara så att Cowspiracy 
överdriver köttets klimatpåverkan och 
borde vara försiktigare med sina källor. 
Men att dra slutsatsen att kött inte är 
en klimatfråga, det tycker jag är väldigt 
konstigt.

Jag har skrivit en motion om att 
minska köttkonsumtion i Haninge kom-
mun just för att minska klimatpåverkan. 
Detta har många andra kommuner gjort 

av samma anledningar. Och vi stödjer 
det hela med hänvisningar till tunga 
källor. Sedan ska man inte stirra sig blind 
på det här. Kolet och oljan är de stora 
bovarna. Men vi behöver inte välja vad 
vi ska minska på, vi kan minska på bägge 
samtidigt! 

SamueL SKånberg (v),

Ledamot i KommunFuLLmäKtige  

i Haninge 

goDa skäl att  
Välja Vegetariskt
l Jag håller helt med om att det är oer-
hört viktigt att komma ihåg att klimat-
förändringarna sker genom eldning av 
fossilt kol. 

En sak som jag dock tycker att Johan 
Ehrenberg missar är det faktum att det tar 
mycket mer mark att föda en befolkning 
på kött än på vegetabilier. 90 procent av 
energin förloras varje gång man går upp 
en trofinivå (i den ekologiska pyramiden), 
vilket alltså innebär att på en tiondel av 
marken det tar att föda världen med kött 
hade man kunnat föda den med vegetabi-
lier. Det senare leder till stora klimatvin-
ster då mycket skogskövling och förlust 
av våtmarker sker för att få plats med mer 
jordbruk. Hade vi behövt mindre mark 
för matproduktion kunde den oanvända, 
före detta jordbruksmarken, kunnat 
användas som kolsänka. 

Som Johan Ehrenberg skriver är gräs-
ätande kor inte dåliga för klimatet då de-
ras föda dels inte kan ätas av oss männis-
kor och inte heller är odlad med hjälp av 
fossila bränslen, utan växer helt naturligt. 
Men då en mycket stor del av kött- och 
mjölkdjuren (åtminstone globalt) inte är 
uppfödda på gräs, utan foder som krävt 
fossila bränslen vid produktionen (för att 
till exempel tillverka konstgödsel) och 
säkerligen krävt att en del träd fälls så 
finns det goda skäl att välja vegetariskt 
även med hänsyn till klimatet. 

vera teLemo, miLjövetare

liVet kan Vara  
själVDestruktiVt
l Jag tror att Johan Ehrenberg har rätt. 
Problemet är att vetenskapen om me-
tancykeln är så dåligt utvecklad. Enligt 
modellerna har metan mycket större 
klimatpåverkan än koldioxid. Jag tror 
att det är fel för att man inte har tagit 
hänsyn till andra processer som bryter 
ned metan, men jag har faktiskt förgä-
ves letat efter vetenskapliga artiklar på 



15Fredag 4 december 2015

Läsarnas debattspeciaL

temat. Samtidigt hävdar till exempel 
Peter Ward i Medea Hypothesis att livet 
mycket väl kan vara självdestruktivt, och 
att helt naturliga processer kan orsaka 
stora klimatförändringar. 

Det som är viktigt är, precis som 
Johan Ehrenberg skriver, hur som helst 
att minska användningen av fossila 
bränslen.

Gunnar rundGren

Kött är en ineffeKtiv föda
l Jag förstår inte varför Johan Ehren-
berg sätter köttkonsumtion och använd-
ning av fossil energi mot varandra. För 
att minska människans påverkan på 
miljö och klimat måste väl ändringar 
till både inom jordbrukssektorn och vid 
val av energikällor samt flera andra 
områden förstås. Kött är en väldigt inef-
fektiv föda (ja, jag önskar att jag kunde 
hålla siffror i huvudet) jämfört med 
flera växtbaserade alternativ och om vi 
inte födde upp djur för att äta upp dem 
skulle vi kunna föda otroligt många fler 
människor på jorden. Johan Ehrenbergs 
argument tycker jag berättigar köttkon-
sumtion, vilket inte alls är motiverat. 

Hanna Palm

Många dellösningar  
är ett Måste
l Precis som Johan Ehrenberg skriver 
är det inte kornas metanrapande som 
är ”världens problem”. Djur på natur-
bete är viktiga för biologisk mångfald 
och kan vara en självklar del av en 
hållbar livsmedelsproduktion. Om 
korna får leva naturligt, på ett sätt som 
innebär att de helt ingår i kolcykeln, 
är det inget problem. Men så ser inte 
verkligheten ut. 

I Sverige är förutsättningarna 
goda för att ha stora delar av 
besättningarna på naturbete men 
globalt sett finns det ingen chans 
att lyckas med det. Andelen mark 
som funkar till naturbete jämfört 
med antal djur är alldeles för li-
ten. Därför är foderproduktionen 
av avgörande betydelse. Enligt 
Naturskyddsföreningen an-
vänds 70 procent av världens 
jordbruksmark till bete och 
odling av djurfoder, medan 
Naturvårdsverket menar att 
kött därmed ger mer än tio 
gånger så stor klimatpåverkan 
som till exempel baljväxter.

Så länge som en stor del av djurfo-
dret fortfarande är soja och olika slags 
kraftfoder, även i Sverige, så är köttet ett 
klimatproblem. Att påstå något annat 
är som att säga att biltransporterna inte 
behöver minska eftersom bilar potenti-
ellt kan köras på klimatneutralt bränsle. 
Visst är transporter, energiproduktion 
och konsumtionshysteri det viktigaste 
att arbeta med för klimatets skull, men 
allt-eller-inget-tänkande räcker inte. 
Minskad köttkonsumtion är en av många 
dellösningar.  daniel Tukia

sanslös debatt
l Mycket bra artikel om Mamma Mu. 
Debatten är helt sanslös. Något annat 
som retar mig är diskussionen om hur 
mycket vatten per kilo kött som åtgår. 
På en konferens fick jag höra att det 
gick åt 4000 liter vatten för att pro-
ducera ett kilo kött! För en tid sedan 
kunde jag läsa i lokaltidningen att Co-
razza Bildt i en intervju sa att det gick 
åt 40 000 liter vatten för att producera 
ett kilo kött! Jag gick in på Wikipedia 
och kollade vad som stod där, och där 
nämndes siffran 100 000 liter vatten per 

kilo kött!!! 
Eftersom jag själv har en 

liten gård och föder upp kor 
av en ras som heter Highland 
Cattle så tänkte jag att jag 
skulle mäta upp allt vatten 
jag gav dem. Resultatet blev 

cirka 220 liter vatten per 
kilo kött. Var kommer 

resterande 99 780 liter vatten per kilo 
kött ifrån?  

Eftersom jag transporterar mina 
djur själv till slakteriet och ser till att de 
avlastas lugnt och fint så passade jag på 
att fråga ägaren till slakteriet om han 
förbrukade mycket vatten i samband 
med slakten. Han såg oförstående på mig 
och sa att han använde högtryckssprutan 
för att spola rent på golv och väggar. 
Försumbart! 

Per-Åke PeTerson

eroderande jordar  
är största probleMet
l Jag vill tacka för Johan Ehrenbergs 
ledare om kor och klimat. Inte nog med 
att kornas roll i klimatfrågan utmålas fel-
aktigt negativt. Korna erbjuder dessutom 
den mest realistiska möjligheten att flytta 
tillbaka kolöverskottet från atmosfären 
till matjorden där den hör hemma. Vi 
behöver bara respektera djurens roll i 
ekosystemet.

Jordbrukets stora utsläpp av koldioxid 
kommer från eroderande jordar. En 
mullförbränning som förvisso drivs på 
med hjälp av diesel, men det är alltså inte 
dieselröken i sig själv som orsakar de 
största utsläppen.

JörGen andersson

blandar bort Korten
l Johan Ehrenbergs ledare kommer 
med häpnadsväckande ovetenskapliga 
påståenden – att boskapsuppfödning, så 
länge den sker med naturbete, liksom 
kornas metanutsläpp, är klimatneutrala. 
Vad som fullständigt försvinner i detta 
resonemang är att mängden kor spelar 
roll. Jättemånga kor medför jättestora 
metanutsläpp, och den superstarka 
växthusgasen metan bryts inte ner 
biologiskt utan i atmosfären – till kol-
dioxid. Att kolet tillbingar en tid som 
metan innan det blir koldioxid är alltså 
en ren förlust för klimatet. Påståendet 
”Kossan kan inte öka utsläppen lika lite 
som ett träd, en blomma eller ett gräs-
strå” är rätt och slätt felaktigt och andas 
en naiv naturromantik. Dessutom leder 
den enorma ökningen av boskapsupp-
födandet till ett totalt ohållbart resurs-
uttag som inte betalar sina ekologiska 
kostnader och i slutändan drabbar 
världens köpsvaga. Nötkött är lyxmat 
till reapris idag. 

dan BaecksTröm,  

docenT i medicinsk kemi



J
ag älskar verkligen hur Dagens ETC:s aktiva 
läsare vill diskutera klimatfrågan. Och vi vet alla 
att vår mat dessutom är en stor identitetsfråga, 
så ibland blir debattvågorna väldigt höga, kanske 
lite för höga för att man ska höra varandras 

argument. 
Först skrev jag en artikel om varför jag beslutat mig 

för att bli vegetarian. Motivet är inte att jag anser att 
köttätande är moraliskt förkastligt eller att kött inte kan 
ingå i ett framtida jordbruk. Orsaken är att jag politiskt 
vill bekämpa den fossila köttindustrin. Den ska bort.

Sedan skriver jag en ledare om att kor faktiskt har rätt 
att leva och ingå i en naturlig kolcykel och att Cowspi-
racy är kraftigt fel ute när det gäller filmens påståenden 
om att klimathotet framförallt handlar om kött. 

Ingen ifrågasätter nog det riktiga i detta.
Ändå läser många artikel ett som ett argument mot 

allt kött och artikel två som ett stöd för dagens köttpro-
duktion. För mig är det absurt. 

Jens Holm (V) skriver att jag gör ”dagens storskaliga 
animalieproduktion till en naturlig del av planetens 
organiska liv”. Det är ju nys. Jag skriver att organiskt 
liv inte är orsaken, det är tillförsel av växthusgaser från 
människan som skapar problemet.

Jens Holm kan nog räkna. Om IPCC konstaterar att 
hela jordbruket står för 14 procent av utsläppen globalt 
och om den sjuka köttindustrin står för högt räknat hälf-
ten av det, ja, då kan inte minskad boskap i sig lösa klimat-
hotet. I bästa fall – om alla kor försvinner (vilket ingen 
vill) – så försvinner cirka sju procent av klimatutsläppen.

Det är inte oviktigt att minska boskapshållningens 
omfattning, och därför ska vi bekämpa den fossila 
köttindustrin.

Men om vi politiskt ska klara det måste vi inse att 
boskap kommer finnas på jorden och det är därför jag 
utgår från gräsätande idisslare som en bra målsättning. 
Då kommer, enligt en del beräkningar, nötkött minska 
med två tredjedelar. Bra så. Det blir då kanske fyra 
procent lägre utsläpp på jorden. 

en ko som får äta gräs är del i en naturlig kolcykel. 
Då tillför vi inte extra fossil energi. Får den äta vall i ett 
kretslopp där marken aldrig blir sönderbetad så lagrar 
vi i jorden växthusgaser (något som biologen och Stefan 
Edman m.fl. förespråkar). Får den vandra i hjordar kan 
den skapa ny matjord som binder växthusgas. 

Dessutom behöver vi mer jord! Flera av dem som 
hört av sig angående min artikel, däribland Jens Holm, 
förstår inte detta utan tror att kor bara äter upp männis-
kans mat. Tvärtom skapar kor mer mat, även vegetarisk, 
om de får leva rätt. 

Det märkliga i kodebatten är att många som är emot 
kött missar att plogen är ett stort 
utsläppsproblem. Våra förstörda 
utarmade jordar läcker! FN:s 
livsmedels- och jordbruksor-
ganisation (FAO) vill att fler 
bönder ska sluta ploga mark 
och istället låta mask, 
svamp och bakterier 
förbättra jorden. Det 
är sant att det finns 
olika åsikter 
om hur 
mycket 

kol som binds i gräsmark i Norden jämfört med andra 
delar av Europa, och därför räknas inte kollagring med i 
till exempel Jordbruksverkets utsläppssiffror. Som alltid 
är Jordbruksverket konservativt och rädda för föränd-
ring.

men metanet då? Det är korrekt att metan är en potent 
växthusgas som vi bör minska kraftigt. Fredrik Hedenus 
redogör i sin replik tydligt för hur det fungerar. Mest 
metan på jorden – över 50 procent! – kommer dock från 
fossil energiproduktion. Tar vi bort den löser vi det stora 
problemet. Metan från gräsätande kor (säg en tredjedel 
av dagens kor) kommer att finnas kvar. Det bryts ner till 
CO2 på tolv år och om vi alltså binder mer CO2 (med 
skog, biokol, jordlagring och så vidare) kan vi han-
tera den metan som alltid kommer skapas av kor. 

det är vår uppgift. Kor har rätt att leva, inte 
sant? Fram till för 150 år sedan klarade jorden det 
utan problem. Men sedan människan började ta 
upp fossil energi har kolcykeln blivit ansträngd. 

Den som tror att kor i sig ALLTID kom-

mer öka metanet på jorden säger egentligen att deras 
liv, de miljarder och åter miljarder kor som funnits 
hittills, är orsaken till den globala uppvärmningen. Men 
så är det ju inte. Det är tillförseln av nedgrävd kol (och 
jordförstörelse) som skapar klimathotet och kornas roll 
i det hela är – om vi gör rätt – neutral.

Min poäng är att kon platsar och ska finnas på vår 
jord, och det är människans ansvar att göra det möjligt 
för kon att få leva.

Kor skapar metan, men det gör även annan matpro-
duktion, till exempel ris. Ingen forskare har vågat före-
slå förbud av risodling (eftersom det är vansinnigt med 
tanke på världens riskonsumtion). Däremot diskuteras 
nya sätt att odla som minskar utsläppen. Det är bra. 
Precis som klimatsmartare sätt att hantera kor är bra.

kan kor göra nytta för klimatet? Nej, säger bland 
andra Holm och Hedenus. Ja, säger Edman, Savorys, 
Rattan Lal, Soussana m.fl. Själv tror jag mer på de som 
arbetar för permakultur, roterande betesbruk och ökad 
kollagring i mark än på dem som stöder storskaliga in-
dustrijordbruk. Jag är faktiskt lite förvånad över att V:s 
klimatpolitik verkar handla om att stödja plogade stor-
jordbruk istället för småskaliga jordskapande bönder. 
Den vegetariska idén måste inte göra partiet blint för 
alternativ så att man missar en möjlig kolsänka. Vi har 
tre gånger mer kol i jorden än i atmosfären och bundet 
i växter. Att lagra i jord är oerhört viktigt. Kor kan göra 
det åt oss. Dagens jordar har 50 procent mindre lagrat 
kol än de hade för 200 år sen. Tänk om vi vände på det!

finns det för många kor? Ja om de lever som dagens, 
på extremodlat kraftfoder, i industrijordbruk. Men hur 
många kor som kan leva på gräs och öka kolet och näring-
en i jorden vet vi inte. Låt gräset bestämma antalet kor.

vad skapar skogsavverkning? Enligt flera som reage-
rat på min text, däribland Jens Holm, är det till framför-
allt korna. Det är en naiv syn på kapitalistisk ekonomi. 
Skogsskövlingen beror på träindustrin. Även om alla 
kor försvann på jorden skulle skogsskövlingen fortsätta 
för kortsiktig vinst. Skogsskövlingen fanns långt före 
tillväxten av nötkött och odling i nedhuggen skog kom-
mer fortsätta tills den förbjuds. 

så vad är lösningen? Jag vill föreslå följande 
kopolitik:
• Förbjud eller skattebelägg förstörande 
boskapsuppfödning. Stöd gräsätande ro-
terande betesbruk, då kommer antalet kor 
anpassas till vad jorden klarar.

• Ta bort moms på vegetarisk mat för att 
kompensera för löntagare när köttet blir 

dyrare. Låt kött bli en söndagsstek, inte 
vardagsmat.

Jag älskar debatt. Jag är van att bli 
kallad idiot och okunnig av rasister 
och nationalekonomer. Varje ny 
tanke får blodet att rasa hos de som 
utmanas.

Men om klimatrörelsen börjar 
använda ”dumskalle” som argu-
ment eller ännu värre ”köpt av 
köttindustrin” när någon säger 
emot, så blir jag orolig på allvar. Då 
är det inåtvänd sekterism som od-
las. Och det har dödat motståndsrö-
relser i Sverige ända sedan år 1900.

Vi är tillsammans bättre än så.
Johan ehrenberg
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Läsarnas debattspeciaL

Johan EhrEnbErg:

Jag älskar debatt

FÖLJ ETC DEBATT
• På etc.se/debatt hittar du alltid dagens 

nya debatter. Snart öppnas ett särskilt 
kommentarsfält för dig som prenumererar. 

Låt diskussionerna flöda.

Gilla vår debattsida på Facebook,  
”Dagens ETC Debatt”, och följ oss  
på Twitter (@ETC_redaktionen).

”Min poäng är att kon  
platsar och ska finnas på vår 
jord och det är människans  
ansvar att göra det möjligt  

för kon att få leva.”



Hej då  
fattigdom!

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt kaffe bidrar du till att odlaren 
kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Så fungerar det inte 
med allt kaffe. Och ju fler vi blir som visar omtanke när vi handlar, 
desto fortare kan kaffeodlaren lämna fattigdomen bakom sig.  
 
Läs mer på fairtrade.se

ALLT FLER VÄLJER DET KAFFE SOM FÖRBÄTTRAR  
LEVNADSVILLKOREN FÖR ODLAREN.

Arlina, kaffeodlare, Indonesien
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burma Cirka 120 000 rohin-
gyas, en muslimsk minoritet 
i Burma, lever i fångläger vid 
staden Sittwe i nordvästra 
delen av landet. 
   I tisdags, när Dagens ETC 
besökte att par av lägren, 
sköts en rohingya ned och 
två misshandlades av poli-
sen.

Flera internationella organisa-
tioner varnar för att ett folk-
mord mot folkgruppen rohingya 
håller på att begås.

Ungefär 1,2 miljoner rohin-
gyas finns i dag i Burma. De har 
levt där i generationer, men de 
accepteras inte som medborga-
re av den militärjunta som styrt 
och fortfarande styr landet.

Lägren präglas av samma 
hopplöshet som de flesta flyk-
tinglägren i världen. Skillnaden 
mellan dessa läger och andra är 
att de här fungerar som fånglä-
ger. 

På väg in i lägret stoppades 
jag av beväpnade vakter i en 
checkpoint. Efter att ha legi-

timerat mig och visat mitt till-
stånd att besöka lägren släpptes 
jag igenom.

”Vet inte när vi får lämna”
Lägren är mycket fattiga och 
bostäderna är kojor byggda av 
allt upptänkligt material. De 
enda skolor som finns är tempo-
rära lågstadieskolor, för mellan-
stadium och högre utbildning 
finns ingenting.

För sjukvården svarar Röda 
korset, som kommer ett par tim-
mar fyra gånger i veckan, vilket 
är helt otillräckligt. Tidigare 
fanns också läkare utan gränser 
i lägren, men de stoppades av 
regimen.

– Skillnaden mellan detta och 
ett vanligt fängelse är att där har 
man ett tidsbestämt straff, men 

här vet vi inte när eller om vi 
får lämna lägren, säger Brights 
Islam, en ung man som arbetar 
för en rohingyaorganisation.

Svagt intresse från San Suu Kyi
De flesta hyser inget större 
hopp om att en ny regering ledd 
av Aung San Suu Kyi kommer 
att innebära någon större skill-
nad för den förföljda folkgrup-
pen. 

– Hon har inte på något sätt 
visat att hon är intresserad av 
oss. Men om förtrycket i Burma 
minskar så är det positivt, även 
om vi inte får bli medborgare 
och ta del av alla fri- och rättig-
heter, säger Brights Islam.

Det är under de senaste åren 
förföljelsen av rohingyas blivit 
akut. U Kyaw Hla Aung är lokal 
ledare i en av byarna utanför 
Sittwe och berättar för Dagens 
ETC:

– Det började på allvar efter 
att Bangladesh fick sin frigö-
relse från Pakistan. Då hävdade 
Burmas militärregering att vi 
var bengali från Bangladesh 
och inte burmeser och därför 

borde lämna landet så fort som 
möjligt. Sedan dess har det bara 
blivit värre.

– Det är inte klokt, min familj 
har levt här i många generatio-
ner och jag har ingenting med 
Bangladesh att göra.

Hla Aung bor i en by som 
ligger inom det avspärrade 
område där myndigheterna 
byggt läger för rohingyas. Hela 
området är omslutet av tagg-
trådsstängsel och vid infarterna 
kontrolleras alla av beväpnad 
polis och militär.

Varken han eller någon an-
nan rohingya får lämna områ-
det utan utfärdat tillstånd av 
polisen.

Attackerades av extrema buddister
Tidigare bodde han i centrala 
Sittwe, i ett muslimskt kvarter. 
Men i december 2012 attack-
erades muslimerna i staden av 
extrema buddister.

En rad muslimska kvarter 
brändes ned och muslimerna 
som bodde där blev misshand-
lade, några dödade och kvinnor 
blev våldtagna.

– Polis och militär var där, 
men gjorde ingenting för att 
stoppa lynchmobbarna, tvärt 
om så uppmuntrade man dem. 
När muslimerna försökte fly 
stoppades vi av poliser och 
soldater som riktade sina vapen 
mot oss, säger Hla Aung. 

Polisen samlade sedan ihop 
muslimerna och förde in dem i 
moskéerna där de fick vänta på 
att transporteras till ett område 
utanför staden som dominera-
des av muslimska byar.

Sedan inleddes arbetet med 
att bygga upp taggtrådsstängsel 
runt området och konstruktio-
nen av lägren startade, idag är 
de tolv stycken.

Mellan de olika lägren ligger 
de ursprungliga rohingya-
byarna, de är också instängda av 
taggtrådsstängslen och invå-
narna där får inte heller lämna 
området utan tillstånd.

Gunnar Wesslén
Dagens ETC återkommer i december 

med ett stort reportage om rohingyas 
situation i Burma och om lägren 

utanför Sittwe.

”Aung San Suu Kyi är 
inte intresserad av oss”
Organisationer varnar: ett folkmord håller på att ske i Burma

PÅ PLATS

Gunnar Wesslén är på plats i Burma.

Huvudstad: Napyidaw
Största stad: Rangoon
Yta: 676 578 km2 (Sverige: 449 964 km2)
BNP per capita: 1 325 dollar 
(Sverige: 40 394 dollar)

• Militären har styrt Burma sedan 1962. 
2011 infördes formellt en civil regering, men 
de tidigare toppofficerarna har fortsatt stor 
makt. 
• Oppositionsledaren Aung San Suu Kyis 
parti NLD fick runt 80 procent av parlaments
stolarna i valet den 8 november – men ännu 
är det inte klart hur maktskiftet ska gå till, 
eller när.
• I hela Burma finns ungefär 1,2 miljoner 
rohingya. De allra flesta bor i norra Rakhine
staten där de på vissa håll utgör uppemot 
80–90 procent av befolkningen. 
• Sedan den senaste våldsvågen mot rohin
gya som tog fart 2012 uppskattar man att en 
halv miljon har flytt Burma. Ungefär hälften 
har emigrerat över gränsen till Bangladesh 
medan resten har flytt till havs. 

BURMA

accepteras inte. Ungefär 1,2 miljoner rohingyas finns i dag i Burma men 
de accepteras inte som medborgare av den militärjunta som styrt och fortfarande 
styr landet.  bilder: Gunnar Wesslén
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• Dylan, Morrissey, 
Elvis, Beatles, Stones, 
Hendrix och The Doors. 

När musikhistoria skrivs är det 
oftast männen som tar plats 

– på bekostnad av kvinnorna. 
Dagens ETC fortsätter  

i dag artikelserien 
Bortglömda kvinnor i 

musikhistorien. 

Den här 
gången rygg- 

dunkas Hermine 
Demoriane

musik Mångkonstnären Hermine 
Demorianes har gjort karriär som 
journalist, pjäsförfattare, komiker, 
skådespelare, lindansös och sång-
erska. Som det sistnämnda har hon 
jämförts med Nico och Françoise 
Hardy. 
   Trots det har hon inte ens en 
svensk Wikipedia-sida. 
   Alice Kassius Eggers fortsätter i 
dag sin serie om bortglömda kvinnor 
i musikhistorien. 

Det är något särskilt med folk som 
fastnar för historien om Lou Andreas 
Salomé. Kvinnan som rymde från sin 
överuppvaktande präst i Ryssland för att 
studera och sedan rörde sig som ett slags 
Zelig genom några av vår tids största 
tänkare och konstnärer. Från Nietzsche 
till Rilke till Freud, överallt refererad 
som en musa snarare än en intellektuell 

förutsättning 
för deras arbete. 

Den typen av bok-
stavlig mindfucker, 

den filosofiskt promiskuösa och alltid 
rastlösa kvinnan, är oemotståndlig som 
identifikationsobjekt för oss med hjärnor 
som aldrig verkar vilja vila. 

Där någonstans börjar min fascina-
tion för den franska sångerskan och 
mångsysslaren Hermine Demoriane (gift 
Williams). Under 60-talet är Demoriane 
framförallt författare och journalist. Hon 
skriver totalt tre pjäser, varav en om Lou 
Andreas Salomé. Pjäser är som alltid 
nästan omöjliga att hitta, men en del av 
hennes skrivande från International Ti-
mes går att läsa på internet. Bland annat 
den intervju med Jean-Luc Godard som 
hon själv refererar till som den där hon 
får fråga om droger. I själva verket är det 
bara ett kort replikskifte:

HD: Har du provat syra?
JLG: Nej, jag är inte intresse-

rad, jag blir hög på att stirra 
på affischer på stan. Jag 
blir hög på människor.

HD: Precis vad min mamma säger. 
(Min översättning)

Mångsysslare
Demoriane skrev i den vevan också en 
bok om sin graviditet – Lifestar, a diary 
of nine months. Talande nog har den be-
skrivits som ”lika instängd som erfaren-
heten själv” – en upplevelse som delas av 
kvinnor anses ju sällan allmängiltig.

Men som alla kreativt rastlösa var-
elser vill Demoriane utforska mer än 
en konstform. Hon är tidigt inblandad i 
olika konst- och musikprojekt men får 
något slags publikt, om än minimalt, ge-
nomslag först 1978 med Derek Jarmans 
film Jubilee.

I den absurda (men åh så Bechdel-
test-vänliga) filmen åker drottning 
Elizabeth till ett slags postapokalyptiskt 
London där barnvagnar brinner och 
varje fest är en orgie. I detta maximalis-
tiska svar på Kubricks stilrena Clock-

work Orange pratar alla med 
bred dialekt och högt ton-

läge – utom den stumma 
mystiska Chaos, re-

fererad till som gängets franska au-pair. 
Först i en magisk scen i slutet hör man 
hennes röst när hon stämmer upp i Edit 
Piafs emblematiska ”Non, je ne regrette 
rien”, samtidigt som hon promenerar på 
en tvättlina. 

Hermine Demoriane är då 36 år gam-
mal. Hon hade precis gett upp en mång-
årig besatthet av att gå på lina som väcktes 
under en utställning på Tate Gallery med 
skulptören Robert Morris 1971. Som en 
del av ett interaktivt rum fanns en lina 
uppspänd för den som ville testa och De-
moriane blev så förtjust att hon såg till att 
få hem linan när den togs ner från utställ-
ningen (tydligen bröt någon benet). Det är 
inte osannolikt att Nietzsches utläggning 
i Så talade Zarathustra, om hur männis-
kan är en lina – spänd mellan djuret och 
övermänniskan – spelade in i Demorianes 
fascination för linans koppling till deka-
dens. En av Zarathustras utsagor är till 
exempel: ”I love those that know not how 
to live except as down-goers, for they are 
the over-goers.” Själv skriver hon senare 
om sin besatthet i boken The tightrope 
walker (1989). 

GENI SOM GLÖMTS BORT
Alice KAssius eggers vill       Att världen minns Hermine demoriAne

Dagens ETC 27/11.



21Fredag 4 december 2015 Bortglömda kvinnor i musikhistorien

GENI SOM GLÖMTS BORT
Alice KAssius eggers vill       Att världen minns Hermine demoriAne

Hennes särskilda fallenhet i kombi-
nation med en redan lång karriär inom 
populärkulturens mer avantgardistiska 
fåra gjorde henne till ett perfekt inslag 
i scenframträdanden med bland annat 
COUM Transmission – ett förstadie till det 
ikoniska industribandet Throbbin Gristle.  

Startar eget skivbolag
Scenen i Jubilee var inte planerad, men 
Derek Jarman hade sett Demoriane på 
lina i konstnären Andrew Logans Alter-
native Miss World och kunde förstås inte 
låta bli att utnyttja möjligheten. I senare 
intervjuer har Demoriane invänt mot 
scenen som sexistisk eftersom den klip-
per fram en del där hon tappar kjolen 
medan hon går. 

I samma veva möter Demoriane Nick 
Kent, legendarisk skribent i NME, och 
Only Ones-sångaren Peter Perrett. De 
spelar in en singel, ”Chinese Shadows”, 
som dock aldrig släpps. Först 1980 kom-
mer hennes första singel ”Torture” (en 
låt tidigare, och väldigt mycket snäl-
lare, framförd av bland annat Everly 
brothers). David Cunningham från 

The Flying Lizards spelar in Hermine 
Demoriane, och Virgin Records trycker 
upp 21 000 skivomslag för att sedan dra 
sig ur projektet. Hon startar då sitt eget 
Salomé Records, köper loss 2 000 omslag 
för nätta 59 pund och klistrar över Vir-
gins logga på konvolutet med sin egen. 

 
Dory Previn-cover
Med all den brokighet som nyfikenhet 
skapar ägnar hon sig sedan åt så skilda 
företeelser som organisera en ”Soirée 
Existentialiste” efter Jean-Paul Sartres 
död med artister som This Heat och att 
uppträda som mellanakt på komedi-
klubben The Comic Strip. Hon fortsätter 
också att släppa singlar under 80-talet 
under sitt förnamn Hermine, några 
på eget bolag, några på belgiska 
Crammed Discs och några på 
engelska Human Records som 
bland annat släppt Slits och Au 
Pairs. 

Värt att nämna är den 
fantastiska singeln TV-Lovers 
med Dory Previn-låten ”Val-
ley of the Dolls” som b-sida, 

och mini-albumet The World On My 
Plates (1982) som får en visst kultstatus, 
inte minst genom sitt omslag där Her-
mine står i en prickig klänning och fyller 
en diskmaskin med sjutumssinglar. 

Nyutgåvor
Men det dröjer ända till 2006 innan det 
lilla indiebolaget LTM (Les Tempes Mo-
dernes) gör världen en tjänst genom att 
släppa hennes 80-talsproduktion på två 
remastrade CD-skivor: The World On 
My Plates och Lonely At the Top. 

På många sätt hör hon hemma i den 
tradition som kallas diseuse: en kvinnlig 
form av det franska ordet för berät-
tare, och hon har jämförts med typiska 
företrädare för den nästan osjungande 
sångstilen som Nico och bitvis Fran-
coise Hardy, men ingen av dem utstrålar 
samma nästan aggressiva ivrighet. Efter 
återutgåvorna släppte Hermine för för-
sta gången sen 80-talet en skiva med eget 
nytt material, Who’ll come walking. Och 
Salomé Records lever igen. 

Alice Kassius Eggers

AndrA diseuses
Cristina – den första som släppte något på No Wave-bolaget ZE Records (singeln Disco Clone, 
1978). Hennes cover av Peggy Lees Is that all there is? har kallats för en ”poker faced version”.

Trish Keenan – sångerska i Broadcast, dog 2011 av 
lunginflammation. Hennes röst har beskrivits som 
”deadpan”.

Virna Lindt – svensk som släppte skivan Shiver i Eng-
land 1983, full av fascinerande bondbrudsnewwave 
som exempelvis låten Attention Stockholm. Också hon 
är återutgiven på LTM. 

Hermine 
demoriAne 

(gift Williams) 
• Är en fransk sångerska, journalist,  

komiker, pjäsförfattare och lindansare. 
• Släppte sin första singel Torture 1980.

• 2006 släppte det lilla indiebolaget LTM (Les 
Tempes Modernes) hennes 80-talsproduktion 
på två remastrade CD-skivor: The World On My 

Plates och Lonley At the Top. 
• TV-Lovers med Dory Previn-låten  
Valley of the Dolls som b-sida, och  

mini-albumet The World On  
My Plates (1982).

• Diseuse användes ursprungligen mer 
för skådespelerskor med en särskild 
talang för att leverera monologer så 
som Joyce Grenfell och Ruth Draper. I 
boken The Guest List av Ethan Mord-
den (2010) beskrivs begreppet som 
”a speaker of lyrics: in effect, one who 
uses the music to get to the words”.

leksaksdinosaurie. Efter att ha släppt al-
bumet The World On My Plates (1982) fick Her-
mine Demoriane en handfull livespelningar på 
olika håll i Europa. Ett av de mer anmärknings-
värda gigen gjorde hon som förband till heavy 
metal-bandet Girlschool på London Hammers-
mith Odeon under vilket Hermine fick sällskap av 
en leksaksdinosaurie i jätteformat.

Virna Lindt.

Trish Keenan.

Cristina.
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n Jultider innebär stress för många. 
Helt onödigt, tycker vi. Varje dag 
fram till jul tänker vi därför på-
minna om något mycket roligare än 
julstress: litteratur. Dagens ETC:s 
profiler väljer ut boktips ur 
sina bokhyllor. Gammalt 
som nytt. Varje dag 
fram till jul pre-
senterar vi en ny 
bokälskling. 

Lol V. Steins 
hänförelse
Marguerite 
Duras

Jag läste den 
här första 
gången i gym-
nasiet, och 
blev helt fast. 
Den var jättekonstig. Jag visste 
inte att man kunde skriva såhär. 
Det var ett av de där vägskälen 
för mig, där jag förstod att man 
kan skriva hur man vill. 

Det har gått 13 år sedan 
den där dagen på småländska 
Krösatåget. Jag har nog läst 
boken fem gånger sedan dess, 
samt resten av Duras förfat-
tarskap. Men jag är fortfarande 
inte säker på vad Lol V. Stein 
handlar om. Däremot kan 
jag blunda och direkt gå in i 
världen den frammanar. Jag 
har till och med en förnim-
melse om hur det luktar där. 
Sol och damm och sand och 
förvirrade känslor. Åtrån som 
man inte kan sätta namn på 
men som vilar över en som ett 
disigt moln. Att stå utanför och 
se på andras intimitet. Bilderna 
jag får av boken är som de av 
konstverk jag stirrat på lite för 
länge, sådär så att museivak-
terna börjar harkla sig. 

Lol V. Stein vandrar runt 
i en labyrintisk stad, blir 
sviken, ser på havet, ser på det 
älskande paret som inte är hon. 
Hon är voyeur, över andras 
liv och över sitt eget. Känslan 
att vara med i samhället, men 
ändå inte. Känslan av att hela 
sitt liv bli brädad av töntigare 
tjejer som inte utgör ett hot 
mot manligheten. Det finns 
ett rum i mig som tillhör Lol 
V. Stein, fast jag aldrig riktigt 
fått lära känna henne. Hon flyr 
alltid undan. Men jag fortsät-
ter försöka. Eller så känner jag 
henne redan. Ja ni fattar ju. Att 
hon är jag nu.  Ida Therén

boktips för
julstressade

4
DEC

litteratur När historien 
skrivs är den nästan alltid 
dominerad av män, trots att 
många kvinnor gjort stordåd 
för samhället och kulturen. 
Nu samlas de förbisedda 
kvinnorna i ett eget lexikon, 
i ett projekt som ska lyfta 
fram kvinnornas viktiga 
insatser.

– När historien ska skrivas hör 
man inte sällan att det inte fanns 
några kvinnor och att det är där-
för de inte finns med. Där tror vi 
att det här lexikonet kan spela 
roll, det gör att man inte kan 
komma undan med att säga att 
det inte fanns några kvinnor. Vår 
utgångspunkt är att de fanns, och 
vårt uppdrag är att lyfta fram 
de här insatserna, säger Maria 
Sjöberg, professor i historia vid 
Göteborgs universitet.

Hon är en av dem som leder 
arbetet med att ta fram ett digi-
talt kvinnobiografiskt lexikon 
där svenska kvinnors bidrag till 

Kvinnor genom historien  
lyfts fram i nytt lexikon

•Projektet Svenska kvinnor on-line, från medeltid till nutid. Svenskt kvin-
nobiografiskt lexikon på svenska och engelska har fått 5,7 miljoner kronor 
av Riksbankens jubileumsfond.
•Både historiker och litteraturvetare ska under två år vaska fram listor på 
vilka kvinnor som bör vara med i det digitala lexikonet.
•Därefter sker ett urval och artiklar om de utvalda kvinnorna skrivs. Sam-
manlagt räknar man med att 1 000 artiklar kommer att ingå i projektet.
Tanken är att lexikonet ska finnas på både svenska och engelska och 
vara tillgängligt gratis på webben och länka till andra uppslagsverk, arkiv 
och museer.

kvinnobiografiskt lexikon

tänka sig att Eva Andén som 
är Sveriges första kvinnliga 
advokat kommer att finnas med, 
säger Maria Sjöberg.

Sverige långt ifrån först
Hon säger att kriterierna för 
att komma med i lexikonet 
på många sätt liknar dem som 
används av svenskt biografiskt 
lexikon, det personhistoriska 
uppslagsverket som ges ut 
av Riksarkivet.

– Men vi tar även särskilt 
upp kvinnor som har arbetat 
för kvinnors ekonomiska och 
politiska rättigheter. Vi tror att 
det är ett värde i sig att dels lyfta 
upp förbisedda kvinnor, men 
också att samla alla på samma 
ställe i ett digitalt lexikon. Det 
betyder ju att man får en upp-

fattning om att det är väldigt 
många kvinnor genom historien 
som har gjort en väldig massa, 
trots att de inte har haft samma 
möjligheter som män, säger hon.

Trots att Sverige är interna-
tionellt känt för sin jämställdhet 
är vi långt ifrån först med att 
skapa ett kompletterande lexi-
kon där kvinnor lyfts fram. Där 

har länder som England, Neder-
länderna, Österrike, Australien 
och Danmark varit snabbare.

– Man kan fundera över varför 
sådana här initiativ inte lett till 
projekt i Sverige tidigare. Det här 
borde ha fått pengar för tio år se-
dan. Det är verkligen på tiden kan 
man säga, säger Maria Sjöberg.

Stina Berglund 

”Det är väldigt 
många kvinnor 

genom historien 
som har gjort en 

väldig massa, trots 
att de inte har haft 
samma möjligheter 

som män.
Maria Sjöberg

vetenskap, litteratur, politik, 
filosofi och populär kultur ska 
göras tillgängliga för både all-
mänhet och forskare.
Som exempel på kvinnor inom 
musiken som har en självklar 
plats i lexikonet nämner hon 
bland annat Ulla Billquist, som 
var Sveriges kanske kändaste 
sångerska under andra hälften 
av 30-talet och krigsåren.

– Ulla Billquist borde 
absolut få en artikel i det här 
lexikonet. Vi kommer också att 
kunna uppmärksamma Inge-
gerd Gunnarsdotter som är en 
bondkvinna om levde i slutet 
av 1600-talet och som via sin 
son förmedlade den muntliga 
traditionen av ballader, som han 
tecknade ned. Det är två namn 
inom musiken. I övrigt kan man 
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Maria Sjöberg.

Alla böcker som vi tipsar om fram 
till jul går att köpa på ETC Libris.
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tv Tv-serien Bron blev dub-
belt prisad på dramagalan 
C21 Drama Awards i London. 
Tredje säsongen vann priset 
för bästa återkommande 
dramaserie och skådespela-
ren Sofia Helin, som spelar 
Saga Norén, vann priset som 
bästa kvinnliga skådespe-
lare. Hon slog bland annat 
den Arkiv X-aktuella stjärnan 
Gillian Anderson som var no-
minerad i samma kategori. 
Grattis, hur känns det att slå  
Gillian Andersson?
– Helt ofattbart. Jag kollade 

färdigt The fall i helgen och var 
helt golvad av hennes skådespe-
leri och av hela serien faktiskt, 
säger Sofia Helin till Dagens 
ETC. 
Varför tror du att så många  
fattat tycke för Saga Norén?
– Av flera orsaker. Dels att 

hon på ett befriande sätt säger 
vad hon tycker, och dels för 
att många verkar 
känna igen folk 
i sin närhet i 
henne. Hon 
kan bli ganska 
komisk, och jag 
tror att hennes en-
samma utsatthet rör publiken, 
säger hon.   

I ett öppet brev på svt.se har 
Sofia Helin tidigare skrivit att 
hon är väldigt glad över att så 
många verkar bry sig om Saga 
och hennes ensamhet: ”Tiden 
vi lever i är mörk men det finns 
hopp!”
Hur är det att spela Saga som du 
själv beskriver som annorlunda, 
jobbig, krävande och ganska 
otrevlig?
– Det är väldigt krävande, 

stressande och intressant. Hon 
tänker och pratar fortare än 
jag och är så spänd hela tiden. 
Det är också befriande att vara 
i henne ibland eftersom hon är 
så rak. 

Härnäst ska Sofia Helin 
arbeta i ett projekt som ännu 
inte är offentligt, men framfö-
rallt ska hon tillbringa tid med 
sin familj.

Amanda Horne

Sofia Helin 
slog Arkiv 
X-stjärnan 

3
FRÅGOR

n De frilansjournalister som gör 
dokumentärer för P3 har fått 
sina löner kraftigt dumpade, 
rapporterar Journalisten. Det 
har skett genom att Sveriges 
Radio, istället för att själva ta 
hand om produktionen och 
betala frilansarna, har lagt ut 
uppdragen på produktionsbo-
lag utan att skjuta till pengar 

för uppdraget som exekutiv 
producent, som tidigare legat 
inom SR. 

Det innebär att produk-
tionsbolagen har fått skära i 
frilansjournalisternas arvode, 
vilket har gjort dem till SR:s 
lägst betalade medarbetare 
med under 20 000 kronor i 
månaden.

”En fnittrande 
snöboll av 

mullig parning.”
Så lät en av formuleringarna som gav 

sångaren Morrissey det tvivelaktiga nöjet 
att vinna Bad sex in fiction-priset för 

årets sämsta sexskildring, för sin 
debutroman List of the lost.

”För närvarande bara 
dråsar det över judiska 

flyktingar över Öresund. Det 
ser faktiskt ut som om inte 
tyskarna brydde sig om att 
försöka hindra dom. Vi lär 
ha 6 000 danska flyktingar, 

mest judar här i landet. 
De svenska antisemiterna 

hetsar så gott dom kan och 
skickar flygblad som 

beskriver flyktingarna 
som en samling mördare 

och våldtäktsmän.” 
Så skrev Astrid Lindgren i sina Krigsdagböcker i oktober 1943. Nu har citatet 
blivit viralt sedan det delats av operasångaren Malena Ernman på Facebook,  
med kommentaren: ”Det är nya tider nu. Men vissa människors främlingsfient-

lighet och ovilja att dela vår trygghet med andra – den består.”

Sofia Helin.

Astrid Lindgren.

P3 har dumpat arvoden för P3 Dokumentär

Brittiska artister 
protesterar mot 
Syrien-bombning
n Artister som Char-
lotte Church (bilden) 
och Queen-gitarristen 
Brian May reagerade på 
det brittiska parlamentets 
beslut att utföra flygrä-
der och bomba i Syrien 
med hashtaggen #NotIn-
MyName. Church kallar 
parlamentsomröstningen, 
som föregicks av en tio 
timmars debatt, för ”en 
patetisk uppvisning av den 
’demokrati’ som vi är villiga 
att offra oskyldigas liv för” 
medan May tror att beslutet 
att bomba i Syrien blir ”det 
största misstaget Storbri-
tannien någonsin begått”.

Morrissey.
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Det är 1976. 15 år gamla Minnie (Bel 
Powley) kommer i puberteten och inser 
att hon är kåt. En 
tonårstjej som undrar 
”Vad är det för fel på 
mig? Jag tänker bara 
på att knulla” hör inte 
till vanligheterna på 
film. Åtminstone om 
man letar bland de 
klassiska lolita-karak-
tärerna. Minnie inle-
der en relation med 
sin mammas pojkvän, 
styvpappa om man så 
vill, men det vi får ta del av är hennes 

fantasi från början till slut. Minnie är 
hela tiden subjektet. Det är hon som 
har normalt trassligt tonårsliv vi bryr 
oss om. Hon har humor, hennes föräld-
rar är skilda, hennes syster spionerar 
på hennes telefonsamtal, hon vill bli 
serietecknare som Aline Kominsky. 

 
Det förbjuDna förhållandet blir en 

berg– och dalbana av 
eufori och bottenlös 
besvikelse. ”Jag är 
van vid ett barns raka 
kommunikation, jag är 
fortfarande nästan ett 
barn”, säger Minnie 
insiktsfullt när hon 
förvirrat försöker 
läsa av styvpappan 
Monroes (välspelad 
avAlexander Skars-
gård) allt mer ambiva-

lenta känslor. Mest överraskande är väl 

att han som förför henne inte spikas fast 
vid skampålen innan filmens slut. Vi får 
snarare följa maktspelen i deras relation 
där Monroe till en början utnyttjar sitt 
övertag, men senare hamnar i en fälla 
eftersom Minnie har makten att skvallra, 
vilket i sammanhanget är en rätt stor 
hållhake. 

 
I takt meD att Monroe låter alkoholism 
konsumera honom blir han mer patetisk. 
I en scen när de två trippar på syra är 
rollerna ombytta och Monroe gråter i 
Minnies knä.

 ”Han var sårbar och svag precis som 
jag hade önskat mig” tänker hon, och 
inser också att det gör henne avtänd.  

Diary of a teenage girl är ett drama 
om makt men det finns ingen riktig 
skurk. Minnies Mamma Charlotte 
(avmätt Kristen Wiig) lever visserligen 
ett smått oansvarigt post-hippieliv och 
koksar loss hemma i vardagsrummet, 

men det är inget som märker barnen för 
livet. Minnie och hennes lillasyster ver-
kar ganska välanpassade. Debutregis-
sören Marielle Heller (som filmatiserat 
Phoebe Gloeckners grafiska roman) vill 
inte leverera enkla lösningar där A le-
der till B för att slutligen bli frälst av C. 

 Istället låter hon subtila utbyten spe-
las ut och ligga öppna för tolkning. Som 
hemma vid köksbordet när Charlotte 
uppmanar Minnie att kanske ”visa lite 
mer höfter” i sina klädval. Samtidigt som 
hon pumpar henne full med feministiska 
idéer. 

DIary of a teenage gIrl är inte den mest 
intressanta indiepärlan i år. Ibland kör 
den av rälsen, men den är uppfriskande i 
en tid av nypuritanska debatter. Filmen 
är en välspelad, komplicerad berättelse 
om ett stort tabu utan ambitioner att 
döma eller leverera ursäkter. 

kristoffer Viita

Fritt från pekpinnar om moralism  
Diary of a teenage girl
Regi: Marielle Heller
Skådespelare: Alexander Skargård, Kristen Wiig, 
Bel Powley

RECENSION

Ibland kör den 
av rälsen, men 

den är upp-
friskande i en tid 
av nypuritanska 

debatter.

filmpremiärer i helgen
45 år
Det är bara en vecka kvar till Kate 
och Geoff Mercers 45:e bröllops-
dag. Då landar ett brev till Geoff 
på farstun. Man har funnit kroppen 
till hans första kärlek, nedfrusen 
och välbevarad djupt i de schwei-
ziska alpernas glaciärer. Charlotte 
Rampling och Tom Courtenay har 
belönats med Silverbjörnen.

mistress 
america
Tracy går första 
året på college 
i New York. När 
hon träffar sin 
tio år äldre plast-
syster dras hon 
snabbt in i cityliv 
och intriger och 
tappar kontrol-
len.

the Wolfpack
Vann priset för bästa doku-
mentärfilm på Sundance film-
festival och berättar historien 
om sex bröder som växt upp 
isolerade i en lägenhet i New 
York. Regissören lärde känna 
familjen precis när bröderna 
börjar revoltera mot sina 
föräldrar.

”Filmen är en välspelad, komplicerad berättelse 
om ett stort tabu utan ambitioner att döma eller 
leverera ursäkter”, skriver Kristoffer Viita om 
Diary of a teenage girl. 



Ett, tu, tre
Tre knattefilmklassiker 
för de yngsta. Först 
var det mörkt av Gun 
Jacobson efter Anna 
Höglunds bok, Jims 
vinter av Gun Jacob-
son efter en bok av 
Anna-Clara Tidholm och 
Thomas Tidholm och 
Bollongexpeditionen av 
Anna Bengtsson.

The Program 
Filmen om den sjufaldige Tour de 
France-vinnaren Lance Armstrongs 
uppgång och fall. 

The Night 
Before 
Tre barndoms-
vänner har 
alltid haft en 
traditionsenlig 
partykväll 
varje julafton. 
I år finns det 
risk för att 
det blir deras 
sista.
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IMORGON FÅR DU EN DIGITAL DAGENS ETC!
Ladda ned GRaTIS häR: www.etc.se/prenumerant

Virtuell verklighet har blivit verklig
Teknik Tredimensionellt och 
med 360 graders perspektiv, 
där du själv styr kamerans 
vinkel när du vrider på 
huvudet. Den första svenska 
virtual reality-filmen är här. 
ETC testar 3D-upplevelsen 
och befinner sig helt plöts-
ligt mitt i en skräckfilm.

Före visningen är jag skeptisk 
och ställer kritiska frågor. 
Virtual reality, är inte det bara 
en fluga? Men när jag sätter på 
mig headsetet och filmen rullar 
igång suger det till. Verklighets-
känslan är så stark att jag 
efter ett par sekunder 
måste koncentrera mig 
för att påminna mig 
om att den värld jag 
just stigit in i 
inte sker på 
riktigt. 

Filmen heter The Room och 
är enligt skaparna Samuel Här-
gestam och Svante Fjaestad den 
första svenska filmen gjord helt 
i virtual reality (ofta förkortat 
VR), det vill säga inspelad i 
360-grader och med tredimen-
sionell ljud och bild. 

Många klarar inte av att se klart
Plötsligt står jag i en rå käl-
larlokal med en mörk dörröpp-
ning på andra sidan rummet. 
Lysröret i taket blinkar och en 
vattenkran droppar omisskänn-
ligt. Såväl ljud, ljus som rörelse 

känns precis 
som i verk-

ligheten 
– när jag 

vrider 
på hu-
vudet 

och tittar 
upp i taket 
följer 
sinne-

världen 

med, så att säga. Och hjärnan 
luras snabbt att lita på intryck-
en.

Jag hör ett ljud till höger om 
mig, vänder mig instinktivt om 
och inser att det finns ytterli-
gare en dörröppning i rummet. 
Framför den sitter en liten 
flicka på golvet med ryggen 
vänd mot mig och leker med 
något. Hon vänder sig om. Hjär-
tat slår tre extra slag. Hade det 
här varit en dröm hade jag 
vaknat vid det här laget, 
men när flickan nu 
försvinner och ljuset 
plötsligt släcks höjs 
pulsen bara ytter-
ligare och världen 
utanför försvinner 
ur medvetandet. 

Skräckfilmen är 
bara två minuter lång, 
men när den är slut är 
jag osäker på om någon 
tagit mig i armen under 
visningen eller om 
det bara var 

inbillning. Och frågan känns di-
rekt löjlig – att bli nypt i armen 
borde ju vara ett säkert sätt att 
skilja dröm från verklighet – 
men nu är jag osäker. 

– Jo, säger Samuel Härge-
stam och ler nöjt, jag tog dig i 
armen precis på slutet.

Han jämför sensationen 
som många upplever när de 
ser en riktig VR-film för första 
gången med bröderna Lumières 

filmvisning 1895, 
då vissa biobe-

sökare 
rusade 

ut ur 
sa-

long-
en i 

tron att 
ett tåg faktiskt 

kom farande 
mot dem.

– Ungefär 
hälften av 

dem vi visat filmen för har tyckt 
att formatet varit väldigt häftigt, 
den andra hälften har varit 
tvungna att ta av sig headsetet 
för att det varit så intensivt. De 
har inte klarat av att se klart, 
säger han.

När de nya VR-headseten 
från Oculus Rift började utveck-
las för lite över ett år sedan blev 
Samuel Härgestam och Svante 
Fjaestad nyfikna och ville testa 
att skapa eget innehåll i forma-
tet. Men att spela in film insåg de 
snabbt var outforskad mark och 
de var tvungna att uppfinna in-
spelningstekniken helt på egen 
hand. Försöket gav blodad tand 
och nu har de startat studion 
Redstone VR, som nu inriktar 
sig helt på virtual reality-film. 
Nästa projekt är en dokumentär 
tillsammans med Tensta Gospel 
Choir som ska gå att se i VR i 
vår.

Anton Borgström
anton.borgstrom@etc.se

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

Laurie Penny spår automatiseringens framtid på 
 arbetsmarknaden. Det kan bli fantastiskt – eller katastrofalt.

BOËTHIUS:  
Vi får se hur  

”rannsakan” ser 
ut i historiens ljus

DOKUMENT:  
Aktivister befarar
bakslag 
i Tunisien

ETCN-1205-A-001-A.indd   1
15-12-02   09.30.04

Spectre. The Hunger Games.

Biotoppen
1) The Hunger Games - Mockingjay Part 2
2) En underbar jävla jul
3) Spectre 

En frizon 
på hjul
Roller derby 
en av de 
snabbast 
växande 
sporterna 
i Sverige

lEDArE
”Ta era robotdammsugare 
och ha en jävligt god jul”

StänDigt 
DEnnA 
julDEbAtt
Det mest 
traditionella 
med julen 
är att den 
alltid varit 
hotad

Läs på  
läsplatta,  

smartphone 
eller dator!
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En bEkant skickadE nyligen ett filmma-
nus till mig med orden: ”du kommer gilla 
det! Det handlar om en stark kvinna!” 
Vänta! Jag ska bara explodera i ett moln 
av spydigheter först. Låt se, hur ska jag 
svara?

”Vad kul! Är det några ”starka män” 
med?”

”Vad kul! Är hon den enda kvinnan i 
manuset också?”

”Vad kul! Med ”Stark Kvinna”, menar 
du typ ”skitsnygg brud vars enda karak-
tärsdrag är ”bra på kung fu”?”

För om det är något som får mig att 
vilja kräkas är det när en filmskapare 
säger ”det handlar om en stark 
kvinna!”. I nio fall av tio är den 
där Starka Kvinnan bara en 
ursäkt för att ha en tjej på sin 
totalt killdominerade poster 
och för att ifall filmen får 
kritik för sexism oskyl-
digt kunna slå ifrån sig 
med båda händerna 
och säga ”vadå?! Vi har 
ju en Stark Kvinna!”

Stark Kvinna kan 
direkt översättas till: 

endimensionell person som är kickass 
på det där otroligt trista, sterila sättet 
samt antagligen supersexig, antagligen 
lättklädd, antagligen vit och antagligen 
hetero. Den Starka Kvinnan bär trikåer/
prinsessklänning/aftonklänning bero-
ende på om det är superhjälte/barnfilm/
actionfilm. Höga klackar – ja för det är 
viktigt att poängtera att hon väljer att 
vara Quinna i första hand! 

bara tErmEn ”Stark Kvinna” är föro-
lämpande. Det betyder nämligen att 
normen är det motsatta – en kvinna är 
per definition svag. Vem tusan vill ens 
se någon som bara är Stark? Man vill 
väl se någon som är komplex, mänsklig, 
rolig. Speciellt det sista karaktärsdraget, 

humor, saknar den Starka. På sin höjd 
får hon säga något svalt, sexigt och 
kvickt när hon spöat en skurk med 
sina stilettklackar, i stil med ”he lost 

his head” efter att ha huggit 
huvudet av honom. Hand 
i hand med den Starka 
Kvinnan går Smurfan. 
Smurfan-komplexet hittar 
vi ofta i filmens värld, och 
kallas så då Smurfan är 
en enda kvinna bland 
horder av män.

chEcklista till filmska-
pare för att inte hamna i 
Stark Kvinna-fällan: 

 • Kan din 
Starka Kvinna 
göra något av 
vikt som inte 
har med våld 
att göra?

• Får hon 
vara rolig?

• Exis-

terar hon som en skugga till den 
manliga huvudkaraktären eller 

har hon andra relationer?
• Finns det fler kvinnor i 

filmen/serien som hon intera-
gerar med?

Joss WhEdon (som skapade 
världens bästa serie Buffy 
the vampire slayer), blev 
2006 tillfrågad om varför 
han skrev ”starka kvinnor”. 

Hans svar var: ”för att du 
fortfarande ställer den 

frågan.” Ett decen-
nium senare skriver 

Philip Pullman 
(vars fantasybok 
Guldkompassen 

ska bli tv-serie!) på 
Twitter att han fått 
den frågan i 20 år. 
”Det är inte som 
att vi häpnar över 
’starka manliga 
karaktärer’ – när 

ska kvinnors styrka 
inte längre vara en 

överraskning?”
ida kjellin

TV-KRÖNIKA

bäst
• Jessica Jones, superhjälteserien på Netflix som  
verkligen visar hur man gör bra kvinnliga karaktärer.

sämst
• De extremt förutsägbara ”Det var bättre förr!”-skriken om 
nya julkalendern Tusen år till julafton.

Starka kvinnor
Jag hatar 

Jessica Jones.

Buffy.

Frost.

Jurassic Park 4.

”Höga klackar, för det är viktigt 
att poängtera att hon väljer att 
vara Quinna i första hand!”
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l

stark/svag. Den Starka 
Kvinnan bär trikåer/prin-
sessklänning/aftonklänning 
beroende på om det är 
superhjälte/barnfilm/action-
film – bara termen ”Stark 
Kvinna” är förolämpande, 
skriver Ida Kjellin. ”Det be-
tyder nämligen att normen är 
det motsatta – en kvinna är per 
definition svag.” 

Captain Marvel.

bild: netflix
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man lyckats framställa

med hjälp av genteknik
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Korsord från varuhuset.etc.se An
no
ns

Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de gula fälten till 
korsord@etc.se eller posta till Box 4403, 102 68 Stockholm.  
Vinnarna presenteras i nästa vecka tillsammans med lösningen.  
Skicka in ditt svar senast tisdag 8 december. 

1:a pris  
Andra vägar – 10 nya utopier (ordpris 179 kr)

2:a pris 
Nanoleaf  Gem 470 Lumen (ordpris 199 kr)

3:e pris 
 Halvårsprenumeration på ETC Helg 

(Ordpris 378 kr)

Andra vägar – 10 nya utopier till vinnaren!
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Sudoku

oVIkTIGT  
VETANdE

2 8 9 5

8 2

9 7 6

2 4 7 1

8 5 3 6

3 5 2 1

9 4 5

4 3

8 5 9 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

3 2

3 9 7

9 7 1 4

5 9 2

2 1 9 8 3 5

6 9 1

7 9 6 3

1 7 4

6 2

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.54)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec  2 12:30:30 2015 GMT. Enjoy!
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Har vi missat några oviktiga saker?
Hör gärna av dig med tips till dagens@etc.se 

Lösning M
ellan 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

238769145
651483729
497125836
324671598
185294367
769358214
973816452
542937681
816542973

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.54)

175864392
423195786
986327514
348756921
217948635
569213847
794681253
831572469
652439178

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec  2 12:30:30 2015 GMT. Enjoy!

Lösning M
ellan 2

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

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

ETC
BETALAR 
PORTOT

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

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

NAMN

GATUADRESS  POSTADRESS

TELEFON   MEJL

 Jag väljer autogiro     Jag väljer faktura      Helår      Halvår      Kvartal

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

HÖGSTA FÖRSVARSBEREDSKAP och ELEMENTARKUNSKAPER

EN ENKLARE SUPERMAKT

lyckades med väl använda

omstuvningar lägga under

sig väldiga territorier

ETC No 48 

Bild:www.sxc.hu 

female-warrior-3-1314429
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Kommentarer från facebooK

Därför bör MP byta namn  
till de kameleontfärgade
n Folkpartiet liberalerna har till slut, med sina 
blott fem procent av rösterna, insiktsfullt tagit 
bort ”Folkpartiet” och kallar sig numera bara 
Liberalerna. Och som de trendsetters Libe-
ralerna alltid varit, börjar nu parti efter parti 
följa efter. Socialdemokraterna kommer med 
samma insiktsfullhet ta bort ordet ”social” 
i sitt namn. Efter decennier av oförmåga att 
kommunicera någon form av politisk vision, 
skriver Emil Jensen.

Caroline Björn 
Jag har länge sett på MP som ett kappvän-
darparti. Det är trist. Fridolin är en fantas-
tisk politiker med hjärtat på rätt ställe.

Michael Eriksson 
Jag kan inte gilla detta. Men håller dess-
värre med. Viktiga ord som till exempel so-
lidaritet har försvunnit. Andra har förvan-
skats: SD är väl knappast demokratiskt, 
Socialdemokraterna knappast socialt, 
Liberalerna ropar efter regler,  Modera-
terna knappast moderata och så vidare.

Pinar Dal 
Riktigt, riktigt besviken är jag på Miljö-
partiet och sossarna. Deras desperata 
restriktion utav flyktingar har bara triggat 
rasistiska åtgärderna ytterligare. Så vad 
har de vunnit?

Amerika Kääriä 
Kappvändarna, Maktpartiet, Kvasiliberalerna, 
Folkhemskramarna, Nyliberalerna, Svensk-
hetsbesatta Fascistpartiet, Marknads(makts)
partiet. Gissa vem som är vem.

Kontroversiell knarkdebattör fick  
12 000 för inställd föreläsning
n Allan Rubin är sedan länge en kontroversiell 
debattör på narkotikaområdet, och står bland 
annat bakom påståenden som att hasch kan 
kopplas till terrorism, satanism och bestia-
liska våldsdåd.
   Efter Dagens ETC:s rapportering avbokades 
den kontroversiella debattören som föreläsare 
på en konferens om narkotika i Linköping. 
Trots det fick han betalt av Linköpings kom-
mun – 9 000 kronor mer än vad som först var 
avtalat.

Calle Wickman 
Hade ju varit bättre att låta honom komma 
dit, släppa in honom i en tom föreläsnings-
sal och prata för sig själv till ursprunglig 
kostnad.

Birgit Åman 
Detta är bedrövligt. Det fattas pengar över-
allt i landet matas vi ständigt av i media, 
men kasta tiotusentals kronor till honom?!

Nicklas Foresti 
Använder man hans galna logik kan sko-
snören också kopplas till all of the above 
eftersom alla utövarna av de nämnda 
aktiviteterna lär använda det.
Däremot är cannabis ingen ofarlig drog 
som dess förespråkare försöker ge sken av 
hela tiden.

Rita Vaker Akech 
Hoppas han avbokas överallt så han slutar 
sprida sin förlegade syn på droger.

W W W . S V E N S K A F R E D S . S E

2013 GICK HELA 46% AV DEN SVENSKA 
VAPENEXPORTEN TILL LÄNDER I VÄPNAD KONFLIKT

40
 m

m
 L

/6
0

46%

GÅ MED I VÄRLDENS ÄLDSTA FREDSFÖRENING OCH 
KRÄV ETT AVSLUT PÅ DEN SVENSKA VAPENEXPORTEN!

Gör som ÖVER 59 000 andra oCH 
Gilla daGEns ETC PÅ FaCEBooK

facEbook.sE/ETcTIDNINGaRNa
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SVT2
08.30 Samlare som campar
09.00 SVT Forum
12.00	 Rapport
12.05	 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Sápmi sisters
16.50 Motståndsmannens  
 flykt
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45	 Uutiset
18.00 Världens fakta:  
 Glaciärerna smälter
18.55 Musikhjälpen  
 i Zambia: Din  
 musik räddar liv
19.00 Vem vet mest?
19.30 Thomas Dybdahl  
 i Studio 1
20.00 Designerduon bakom  
 NYC:s t-bana
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23	 Väder
21.25 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt

21.45 Filmklubben:  
 Tree of life
00.05 Please like me
00.30 Hitlåtens historia  
 - 99 luftballons
01.00 Rapport
01.05 Vem vet mest?
01.35 Nyhetstecken
01.45 24 Vision
02.00 Rapport
02.05 Sportnytt
02.20 24 Vision
03.00 Rapport
03.05 Gudstjänst
04.05 Rapport
04.10 Gomorron Sverige  
 sammandrag
04.30 24 Vision
05.00	 Rapport

TV4
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Holby city
14.00 Coronation street
14.30 Coronation street
15.00 Hem till salu
16.15 Mitt kök
16.50 Äntligen hemma
17.50 Trav: V75 klubben
17.55 Vardagspuls
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol 2015
21.30 Boy machine
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Vädret
22.25 Idol 2015 -  
 röstningsprogram
22.40 Idol extra
23.10 The dictator
00.55 Boogie nights
04.00	 Dagens rätt med  
 Nigel Slater

Kanal5
06.00 Desperate housewives
06.50 Frisörakuten
07.45 Mike & Molly
08.10 The little couple
08.40 The little couple
09.10 Private practice
10.05 Grey’s anatomy
11.05 Desperate housewives
12.05 Ellen DeGeneres show
13.00 Frisörakuten
14.00 Mom
14.30 Vänner
15.00 The little couple
15.30 The little couple
16.00 The millionaire  
 matchmaker
17.00 Grey’s anatomy
18.00 Dessertmästarna
19.00 Berg & Meltzer  
 på Oscars
20.00 Star Wars: Episod I  
 – det mörka hotet
22.50 Departed
01.55 Pensionärsjävlar  
 Australien
02.55 The walking dead
03.40 The walking dead
04.20 American horror story
05.00 The lying game
05.40 Mike & Molly

SVT1
06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
07.15 Julkalendern: Tusen  
 år till julafton
07.30 Rapport
07.43 Gomorron Sverige
10.00 Julkalendern: Tusen  
 år till julafton  
 - teckentolkat
10.15 Strömsö
10.55 Go’kväll
11.25 Absolut svensk
12.25	 Favela i Rio
12.40	 Mitt i naturen
13.40 Jills veranda
14.40 Debatt
15.25 Gomorron Sverige  
 sammandrag
15.45 Flickvän på försök
16.15 Simning: EM kortbana
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Regionala nyheter
18.45 Julkalendern: Tusen  
 år till julafton
19.00 Go’kväll
19.30 Rapport
19.55	 Regionala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Alpint: Världscupen  
 Beaver Creek,  
 herrarnas störtlopp
22.30 Alpint: Världscupen  
 Lake Louise,  
 damernas störtlopp

23.00 Friday night dinner
23.25 Rapport
23.30 Whitechapel
00.15 Hem till byn
01.15	 Robins
01.45 Första hjälpen
02.45 Debatt
03.30 Ängelby
04.15 Minnenas television:  
 Brita Borg
04.45	 Fråga doktorn
05.30 Go’kväll

TV3
06.00 Project runway
06.45 The real housewives  
 of Orange County
07.35		 Nanny
08.00 Sändningsuppehåll
08.30 Jims värld
08.55 Hot in Cleveland
09.20 The real housewives  
 of Beverly Hills
10.15 Vanderpump rules
11.10 How I met your mother
11.40 How I met your mother
12.05 America’s best  
 new restaurant
13.05 Lyxfällan

14.05 Project runway
15.05 The real housewives  
 of Beverly Hills
16.00 Vanderpump rules
17.00 Lyxfällan
18.00 Million dollar listing
19.00 How I met your mother

19.30 Ensam hemma 2:  
 Vilse i New York
22.00 Here comes the boom
00.15 Role models
02.20 Paradise hotel
03.10 The mentalist
03.55	 Baywatch: Hawaiian  
 wedding
05.30 Nanny

TV & RADIO FREDAG 4 DEcEmbER 

This is England ’90
l Vi vet sedan tidigare att Shane Meadows använder 
en alldeles särskild mix av metodik och disposition i 
sina tv-miniserier som följt upp filmen This is England 
från 2006. Varje gång vi återsett kompisgänget har 
det börjat med drastisk komik, efterhand glidit över 
i bottenlös tragedi och slutat i sargade uppgörelser 
och en vänskapens gråkalla förtröstan. Bli därför inte 
besviken på kvällens virriga finalseriepremiär. Du 
kommer att bli starkt berörd av en serie som är ett 
minne för livet. Och det plågsamma undertrycket i 
scenerna mellan Woody och hans föräldrar är emotio-
nellt sprängladdade från start.

C More Series, kl 22.00

Boy MachinE
l TV4 är överlägset bäst på svenska komediserier i 
år, där Per Gavatins Boy Machine i likhet med Solsi-
dan lyckas vara närmast hånfullt satirisk och farligt 
genanskomisk men ändå uttrycka medryckande 
mänsklig empati med hela huvudrollsensemblen. 
Boy Machine håller dessutom högsta världsklass, 
bättre än Denis Learys liknande försök i USA i år, 
Sex&Drugs&Rock&Roll, i nivå med BBC:s grime-
piratradio-parodi People Just Do Nothing.

TV4, kl 22.00

KingdoM
l I en av de mest fascinerande dramaserierna just 
nu får vi följa en familj i Los Angeles som lever och 
andas MMA: pappan driver gym, sönerna har MMA-
karriärer, både han och sambon är dessutom MMA-
agenter. Men du behöver inte vara ett dugg intres-
serad av kampsporten i sig, det är det mänskliga, de 
trasiga familjebindningarna, det skröpliga entrepre-
nörskapet, machovärderingarna och samhällsstruktu-
ren som utgör spänningen och känslorna i dramat.

TV4 Play, streaming

DAGENS TV-TIPS

Tipsen presenTeras i samarbeTe med:

Linn Ullmann 
gästar Skavlan. Musikhjälpen i Zambia.

Here comes the boom.

The dictator.
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KUNSKAPSKANALEN
12.00 Antikdetektiverna 12.40 
Vägen till Nobelpriset 13.00 Skat-
tjägarna 13.30 En bok, en förfat-
tare 14.00 UR Samtiden 17.00 
Marina mysterier 17.20 På döds-
bädden 18.20 Världens natur: 
Isbjörnssommar 19.15 Låtarna 
som förändrade musiken 19.45 
Vårt vilda liv - familjeäventyr i Ke-
nya 20.15 Stephen Frys moraliska 
dilemman 21.00 Extremsportaren 
21.45 Pestens återkomst 22.35 
Allergierna ökar 23.20 En bok, en 
författare

BARNKANALEN
06.01 Johans fordon 06.05 Katja 
Katt 06.15 Lilla prinsessan 06.30 
Vem? 06.35 Träd Fu Tom 07.00 
Morgonshowen (07.01 Kiwi och 
Strit 07.15 Julkalendern: Tusen år 
till julafton 07.30 Philofix 07.50 
Fixarna 08.00 Murklor och purklor 
08.05 Biet Maya 08.15 Äventyr i 
tid och rum) 08.30 Loranga, Ma-
sarin och Dartanjang 08.45 Olivia 
08.55 Skåpbilen Olle 09.00 Kat-
ten i hatten vet allt om ditten och 
datten 09.15 Peg + Katt 09.25 
Rymdrekryterna 09.40 Tess och 
Ubbe 09.50 Pelle Kanin 10.05 

RADIO
P1 05.59 P1-morgon 09.00 Morgo-
neko 09.30 Ring P1 10.00 Ekonyheter 
10.03 Stil 11.00 Ekonyheter 11.03 
Skolministeriet 11.33 Ekonyheter 
11.35 Radioföljetongen 12.00 
Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 12.10 Ve-
tandets värld 12.30 Luncheko 12.55 
Land- och sjöväder 13.00 Land- och 
sjöväder 13.05 Kulturnytt 13.20 Ve-
tenskapsradions veckomagasin 13.35 
Vetenskapsradion Historia 14.00 
Ekonyheter 14.03 Kino: Kvinnokamp; 
Zlatanfilmen och tonårsmord 14.50 
Utrikeskrönika 15.00 Ekonyheter 
15.03 Radiosporten 15.04 Spanarna 
15.45 Kulturnytt 15.55 Sjöväder 16.00 
Ekonyheter 16.03 Studio Ett 16.45 
17.00 Studio ett 17.45 Dagens Eko 
18.00 Ekonomiekot och Sport 18.09 
Kulturnytt 18.15 Lantzkampen 19.00 
Ekonyheter 19.03 Teaterprogrammet 
19.30 Radioteatern 20.00 Ekonyheter 
20.03 Teologiska rummet 20.35 Ring 
P1 20.45 Obs 21.00 Ekonyheter 21.03 
Skolministeriet 21.35 Kulturnytt 21.45 
Tankar för dagen 21.50 Land- och 
sjöväder 22.00 Ekonyheter 22.10 
Radiosporten 22.12 Studio ett 22.55 
Dagens dikt 23.00 Ekonyheter 23.07 
Studio ett 23.50 Kulturnytt

P2 06.00 Huomenta Ruotsi 06.30 
Sisu-uutiset 06.35 Nyheter 06.40 
Rádiomuittut - Radiominnen 06.50 
Klassisk morgon 07.30 Ekonyheter 
07.32 Klassisk morgon 08.54 Kultur-

nytt 09.00 Ekonyheter 09.02 Klassisk 
morgon 10.00 Ekonyheter 10.03 
Klassisk förmiddag 12.44 Mozart-
almanackan 13.00 SR på persiska 
13.30 SR på romani 14.00 SR på 
kurdiska 14.30 SR på arabiska 15.00 
SR på engelska- Radio Sweden 15.30 
Nyheter 15.35 Geasse Rádio 16.00 
Sisu-uutiset 16.10 Studio Sisu 16.50 
Roketti 17.00 P2 Rendezvous med 
Kristjan Saag 18.09 Kulturnytt 18.14 
Rendezvous med Kristjan Saag 19.00 
Ekonyheter 19.03 P2 Live: Konsert 
med Sveriges Radios Symfoniorkester 
22.00 Musik mot midnatt

P3 06.30 Morgonpasset i P3 10.00 
P3 Nyheter 10.02 P3 med Rikard 
Weijmer 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Relationsradion i P3 12.00 P3 Nyheter 
12.03 Musikguiden 13.00 P3 Nyheter 
14.00 P3 Nyheter 14.01 PP3 med 
Linnea Wikblad 15.00 P3 Nyheter 
15.05 PP3 med Linnea Wikblad 16.00 
P3 Nyheter 16.04 Fredag i P3 17.00 
P3 Nyheter 17.04 Fredag i P3 17.59 
Radiosporten 18.00 P3 Nyheter 18.03 
Musikguiden: Fredagsmix med Moeld 
och Nordeman19.00 Ekonyheter 
19.03 Musikguiden: Fredagsmix med 
Moeld och Nordeman 19.30 Musik-
guiden i P3 20.00 Ekonyheter 20.03 
Radiosporten 20.06 Musikguiden i P3 
21.00 Ekonyheter 21.03 Musikguiden 
med Safari Sound 22.00 Ekonyheter 
22.03 Musikguiden med DJ Sandra 
Mosh 23.00 Ekonyheter 23.07 P3 
Musik

Stella och Sam 10.15 Elias och 
räddningsteamet 10.30 Lulu 
Zipadoo - äventyr i naturen 10.35 
Fixarna 10.40 Kate och Mim-Mim 
10.50 Franklin och hans vänner 
11.05 Roboten Rob 11.15 Full 
fart i Verksta 11.30 Lilla prinses-
san 11.40 Wibbly Gris 11.50 
Rorri Racerbil 12.00 Tiggy testar 
- teckenspråkstolkat 12.05 Tiggy 
testar - teckenspråkstolkat 12.10 
Pocoyo 12.15 Hej Jycke 12.25 
Raa-Raa - lejonet som låter 12.35 
Bing 12.40 Sara och Anka 12.50 
Lillys Bortomvik 12.55 Dinosar 
13.10 Julkalendern: Tusen år 
till julafton - syntolkat 13.20 
Meckar-Micke 13.30 Farfar i 

fickan 13.45 Labyrint 14.30 Lilla 
Aktuellt skola 14.45 Lilla Aktuellt 
teckenspråk 15.00 Djungelpuls 
15.05 Djungelpuls 15.10 Roy 
15.40 Pakten 16.05 Parallax 
16.30 Elefantprinsessan 16.55 
Oddbods 17.00 Träd Fu Tom 
17.30 Full fart i Verksta 17.40 
Kate och Mim-Mim 17.50 Bing 
18.00 Hotell Kantarell 18.15 
Storasyster och lillebror 18.20 
Mamma Mu 18.30 Kvällsshowen 
18.31 Pax jordiska äventyr 18.45 
Julkalendern: Tusen år till julafton 
19.05 Kändisbarnvakten 19.35 
Piñata 20.00 Världarnas bok 
20.30 Gumballs fantastiska värld 
20.55 Oddbods

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
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Extremsportaren.



KLIPP UT OCH SKICKA IN

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

Ja tack! Jag beställer en månad med Dagens ETC 
(sex dagar i veckan) för 224 kronor.

NAMN

NAMN

GATUADRESS

GATUADRESS

TELEFONNUMMER

TELEFONNUMMER

POSTADRESS

E-POSTADRESS

POSTADRESS

E-POSTADRESS

ETC
BETALAR
PORTOT

JAG SOM GER BORT DAGENS ETC OCH FÅR LAMPAN ÄR:

JAG SOM SKA FÅ DAGENS ETC ÄR:

Du kan även mejla kundtjanst@etc.se eller skicka ett ring till 08–410 359 00

Julklappen för en grönare värld – journalistik 
som gör skillnad.

ETC fyller 
40 år 2016. 

Under jubileums-
året minns vi 40 

år av Sveriges 
historia.

Vacker och 
klimatsmart 

lampa på köpet!
Värde 199 kr.

EN RÖDARE JUL 
MED DAGENS ETC!
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