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Marita ulvskog (S):
”Arbetslösheten är
tidsinställd bomb”

Så fungerade friåret
när det sist prövades

Har du hängt
med i veckan?

INRIkES       sid 10–11

pRoSTITuTIoN  Just nu behandlar UN Women ett förslag till 
policy som kan komma att erkänna ”sexarbete” och markera 
att prostituerade ska ges fackliga rättigheter. Den svenska 

avdelningen vittnar om en kamp inom organisationen. ”Vi 
kämpar för att förändra organisationens ställningstagande”, 
säger ordförande Monica Green (S).   sid 6–7

Kulturen svämmar över av självupp-
offrande kvinnoroller. Här är härliga 
alternativ för dig som behöver en 
andningspaus.

FN:s kvinnogrupp kan 
erkänna ”sexarbete”

”Jag har 
sprungit i hela 
mitt liv. 
Året 
runt. 
Jorden 
runt.”

emil Jensen
 sid 20
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Idag startar ETC
nytt i jönköping

Fika för alla
fyller ett år

Första numret av ETC Jönkö-
ping är här. Nyhetstidningen 
ska bryta det lokala monopolet 
– och nå ut med andra perspek-
tiv.  sid 8

Gratis fika varje helg, i hjärtat 
av Stockholm. ”Vi kuppade och 
tog extremisternas plats”, säger 
en av initiativtagarna.
 sid 12
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Kristin McMillen:  ”För att 
kvala in i  tillräckliga morsan-laget 
krävs närapå självutplåning.”

Sluta läsa 
Trumps tweets. 

Kom med 
och befria 

världen 
istället.

sid 2-3 / JOHAN EHRENBERG

Hurra för 
den dåliga 
mamman!

  sid 16-17
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fredag 3 februari 2017

Dela gläDjen meD Skiftet
 Nu idag klockan 13 livsänder vi 
utdelningen av Gräsrotspriset på 
ETC:s Facebooksida. Titta gärna 
in. Då får du samtidigt se hur 
det ser ut här på redaktionen där 
vi på Dagens ETC arbetar. Det blir 
mer av sådant här framöver, alltså att 
vi presenterar både evenemang och 
journalistik med rörlig bild. 

Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är 
oberoende av politiska partier och andra intresse-
grupper. Här skriver bland andra Andreas Gustavs-
son, Agneta Stark, Göran Greider, Johan Ehrenberg, 
Kajsa Ekis Ekman, Jenny Bengtsson, Linn Spross, 
Sigrid Aliki och Hanna Gustafsson.

leDare

Kundtjänst
Telefon: 08-410 359 00
kundtjanst@etc.se

Tipsa oss!
Telefon: 08-410 357 00
dagens@etc.se

Johan Ehrenberg
Ansvarig utgivare
johan@etc.se
Andreas Gustavsson
Chefredaktör/vd
andreas.gustavsson@etc.se
Kent Vilhemsson
Kommunikationschef 
 

Anna-Maria Carnhede
Nyhetschef
0733-86 67 75
anna-maria.carnhede@etc.se
Andrea Wesslén
tf. Nyhetschef
andrea.wesslen@etc.se

Signe Lidén
Redaktionschef
070-680 83 60
signe.liden@etc.se

Gunnar Wesslén
Redaktionsledning

Henrik Johansson
Redigeringschef (föräldraledig)
Karl Skagerberg
Redigeringschef (vik.)
karl.skagerberg@etc.se
 
 
 
 

Kristin McMillen
Webbredaktör
kristin.mcmillen@etc.se
Sam Linderoth
Webbreporter
sam.linderoth@etc.se

äger jorden, annars skulle de för länge sedan 
ha utjämnat den groteska ojämlikheten. Men 
det vi egentligen ser i denna motoffensiv från 
kapitalägare i världens mäktigaste ekonomi är 
början på deras fall.

För det som hotar världens rika män är att 
de idag tvingas bromsa all utveckling. All ny 
teknik som gör att vi gemensamt kan äga, 
distribuera, uppfinna och utveckla. (Idag kan 
du till exempel genforska i ditt garage, där det 
förut krävdes miljardapparater.) Visst kan de 
stoppa Nasa att prata klimat, men Nasas fors-
kare kan ladda ner all sin forskning på nätet, 
ägandet är ingen garanti för kontroll, och när 
man via staten skapat löntagares pensionska-
pital och gött spekulationen är det samtidigt 
sant att i Europa är det fler människor som 
investerar direkt i kooperativa projekt än på 
börserna.

Den möjlighet till energiproduktion 
från användarna själva vi sett med 
solrevolutionen följs av samma 
maktförskjutning när det gäller 
forskning, matproduktion, transpor-
ter och företagsstyrning. Ericssons ut-
veckling får bättre fart av en app som 
ger medarbetare verkligt inflytande 
över utvecklingen än av Börje 
Ekholm som nygammal vd.

I DET här sAMhällET, i 
det gamla föds det nya i 
exempel som visar att ett 
annat sätt att leva, finan-
siera, utbilda och skapa är 
möjligt. Det globala nätver-
ket vi skapat är en revolution 
vi bara börjat peta i. Vinst som 
ekonomins motor fungerar inte 
när man ska samarbeta, andra 
motiv som social nytta eller 
kunskap blir viktigare att nå. I 
varje alternativt projekt du läser 
om finns ett hot mot ägarna och 
det där har man kunnat ignorera 
och bekämpa (se de tokiga ban-
klagarna exempelvis som bara 

finns för att hindra skapandet av små lokala 
användarstyrda banker).  Just nu kan du läsa 
Paul Masons Postkapitalism som inspiration 
vad gäller exempel, själv plockar jag upp David 
schweickarts After capitalism när jag behöver 
fundera på den fantastiska förändring som 
pågår runt oss men som vi alltför sällan berät-
tar för varandra.

se! Nu har oljeindustrin och bilindustrin 
börjat gå skilda vägar. självklart slåss de förra 
för att bromsa det så länge de kan. 

Men denna procent kommer inte undan 
problemet.

Kapitalismen som den fungerar idag kan 
inte samexistera med att rädda världen från 
den klimatförstörelse den skapar. Den kan inte 
ställa om utan att makten förändras.

DET är KlArT PolITIK handlar om att styra sta-
ten eller kommunen. Men en annan politik kan 

inte få makt om man tror att det är neutralt, 
en annan kommunpolitik måste till exempel 
bygga på att kommunala bolag tas bort från 
vinstmarknaden och ges till medborgarna 
och de anställda. liksom all medborgarfi-

nansierad forskning ska vara open source 
utan bolagsbyggen eller patent.

Demokratisera allt är uppgif-
ten.

När jag var ung trodde jag 
revolutionen skulle komma 
inom några år. 

När jag var medelålders 
trodde jag det handlade om 
århundraden.

Nu, snart 60 år gam-
mal, ser jag en revolutionär 

förändring av teknik, forskning, 
pengar och energi som jag aldrig 
hade kunnat drömma om då.

Det händer nu.
Efter kapitalismen sker runt 

omkring dig.
sluta läsa Trumps tweets.

Kom med och befria världen 
istället. 

/ JohAN EhrENBErG

Efter kapitalismen

Jag är lite förbluffad över förvåningen 
från socialister och liberaler över Trumps 
snabba reaktionära beslut och hans ab-
surda mediekonfrontationer. Det senare 
är ju så uppenbart gjort för att dra intres-
set från det förra. skrika om ”fake news” 

samtidigt som man gör 20 miljoner fattiga 
amerikaner ännu otryggare vid sjukdom.

Jag trodde att det var uppenbart för alla vad 
det är som händer när företagens mäktiga di-
rekt tar över regering och stat. (Tänk dig att Wal-
lenberg bildade regering efter en lång kampanj 
via Dagens Industri, Avpixlat och sVT:s opinion 
live.) 

staten är ingen neutral kraft i ett samhälle, 
ingen oberoende medlare. staten är den kraft 
som skyddar den rådande ordningen, det 
ekonomiska systemet och därmed också de 
som äger. Det UsA:s gammelföretagare gör är 
att de använder staten till en motoffensiv mot 
förändringar de inte klarat av att hantera med 
sin vanliga makt.

DE KAN INTE hANTErA klimathotet eftersom de 
lever på att skapa det. Alltså måste det förne-
kas.

De kan inte skapa jobb eftersom alla nya 
jobb skapas inom vård, tjänster, information 
och kunskapsutveckling, inte inom fossil en-
ergi eller fossil industri.

De kan inte skapa investeringar eftersom de 
själva tjänar mer på att spekulera i valutaför-
ändringar, börskurser och derivat än i att bygga 
en ny produktion, transport eller energi.

staten kan därmed inte skydda medbor-
garnas pengar då det inte finns någon ökad 
produktivitet som skapar värden. 

Alltså tar de över staten för att med den 
som kraft försöka återskapa det gamla. staten 
ska rädda banken, kolindustrin, jobben och 
motorvägarna och givetvis söndra och splittra 
så jobbare ställs mot jobbare och män mot 
kvinnor. Nej, det är inte en slump att Trumps 
första åtgärder riktar sig mot abort och därmed 
mot kvinnors rättigheter.

Vi diskuterar hans faktaresistens, som om vi 
inte visste att fakta är skit för den procent som 

”Det vi 
 egentligen ser 
i denna mot-
offensiv från 
kapital ägare 
i  världens 
 mäktigaste 
ekonomi är 
början på 
 deras fall.”
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… MW, så mycket ny vindkraft installerades i Sve-

rige 2016. Det är nästan en ökning med tio procent 
på ett år. Detta enligt energimyndigheten.

Medverkande förutsätts acceptera 
publicering/lagring på webb.Utbe-
talt arvode inkluderarpublicering 
på ETC:s webbsida.

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män 
vi intervjuar och har med på bild, 
samt anlitar som medarbetare:
52 kvinnor, 36 män.

Benny Eklund
Sälj & marknad
benny.eklund@etc.se
0761-01 07 03

Post Box 4403,
102 68 Stockholm
Webb www.etc.se
Mejl dagens@etc.se
Tryck V-tab

Reportrar:
Eigil Söderin
eigil.soderin@etc.se
Karin Holmberg
karin.holmberg@etc.se
Karin Annebäck
karin.anneback@etc.se
Stina Berglund
stina.berglund@etc.se

Karl Grauers
karl.grauers@etc.se
Dag Ankersen
dag.ankersen@etc.se
Jörgen Lund
jorgen.lund@etc.se
Adolfo Diaz
adolfo.diaz@etc.se
Sanna Arbman Hansing
sanna.arbman.hansing@etc.se

Daniel Rossetti
daniel.rossetti@etc.se

Redigering:
Daniel Andréasson
Sandra Berg
Olof Rydén
Mats Petersson
Jenny Lindström

Annons:
Jim Berg
Marknadschef
0705-95 27 87
jim.berg@etc.se
Bosse Lindberg
Sälj & marknad
bosse.lindberg@etc.se
0730-42 71 60

Nepotism är väNsterNs fel?
 Franska högerns kandidat François Fil-
lon är starkt ifrågasatt sedan det avslöjats 
att hans hustru under flera år tjänat stora 
pengar som anställd parlamentsassistent 
med mycket oklar arbetsbeskrivning. Kor-
ruption? Inte alls, enligt Filon, som i ett 
internt möte kallar kritiken för en  ”insti-
tutionell statskupp” som kommer från 
”vänstern”. Rimligt.

Följ Dagens ETC  
på Facebook
www.facebook.com/
ETCtidningarna

ETC
François Fillon.  bilD ChriSTophE Ena/ap/TT



Imorgon kommer 
din Dagens ETC

digitalt på ETC.se!
Jag är prenumerant  
– och har aktiverat  
mitt digitala konto
● Lördag och söndag hittar 
du Dagens ETC digitalt på 
www.ETC.se.

● Klicka på ”Läs som PDF”.

● Du loggar in med 
dina vanliga uppgi�er.

Jag är prenumerant – 
men har inte aktiverat 
mitt digitala konto
● Du börjar med att gå till ETC.se.

● Sedan klickar du på 
”Läs som PDF”.

● Klicka på ”Aktivera konto”.

● Fyll i din mejladress.

● Har du inte registrerat din 
mejladress hos oss? Då ska du 
mejla kundtjanst@etc.

Jag gillar 
Dagens ETC – men 
prenumererar inte
● Skärpning! Nu är det dags att 
beställa Sveriges enda röda 
dagstidning för en  grönare 
värld.

● Du går in på ETC.se och 
 anmäler dig som prenumerant 
under ”Prenumerera”.

● Välj mellan papper  (papper 
måndag–fredag och digital 
 lördag–söndag) och digital 
 (digital sju dagar i veckan).

● Du får direkt åtkomst till 
 tidningen.

ANNONS
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SID 6-7
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Can Demirtas:

”Vi gjorde exakt

den �lm vi ville”
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Barnböcker

ligger nära
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Europaparlamentet har 
kommit till ett vägskäl. 
En ny talman har instal-
lerat sig – högerpopulis-
ten Antonio Tajani – och 

med det bröts oåterkalleligt den 
gamla storkoalitionen mellan soci-
aldemokrater och den konservativa 
partigruppen EPP. Efter många år av 
givande och tagande och långtgå-
ende kompromisser, väntar nu en 
mer konfliktfylld debatt med tydliga 
höger- och vänsterlinjer.

NÄR SVERIGE GICK MED I EU 1995 
leddes unionen av Jacques Delors, 
en fransk socialist. Och i många 
medlemsländer styrde starka social-
demokratiska regeringar. 

I dag är de två största socialde-
mokratiska partierna i Europa det 
svenska och det rumänska partiet. 
På andra håll har vi blivit färre. 
Och de som tar utrymmet är inte 
vänstern eller de konservativa, utan 
högerpopulisterna.

Länge delade de konservativa 
vår syn att det inte var rimligt att 
en partigrupp skulle dominera alla 
maktpositionerna i de tre stora 
EU-institutionerna; kommissionen, 
ministerrådet och parlamentet. Åt-
minstone inte så länge majoriteten 
bara bestod av ett tjugotal röster.

Valet av Berlusconis forne 
megafon, Tajani, till parlamentets 
talman är en tydlig markering från 
de konservativas sida – tillsammans 
med den liberala gruppen, som 
uppseendeväckande nog ställde sig 
bakom uppgörelsen.

Det handlar om en väldigt hård 
höger som nu tar över, en höger 
som exempelvis inte tycker att 
fackliga rättigheter är något EU ska 

EU-parlamentets nye talman 
en motor för högerpopulism

”Det handlar 
om en 
väldigt hård 
höger som 
nu tar över”

MARITA ULVSKOG (S)

Europaparlamentariker

Kommentarer till artikeln 
”Sverige – ett skatteparadis för 
de rika”:

bärkraft
n Sjöstedt har fullkomligt 
rätt. Enligt mig ska man 
betala skatt efter bärkraft. 
Inte som i dag då våra pen-
sionärer och sjuka betalar 
mer skatt än alla andra.

/ Adnan Jusufovski

förmögenhets-
skatt
n Och sen säger Löfven och 
Fridolin att Sjöstedt har fel 
som vill ha förmögenhets-
skatt. Fy fan alltså!

/ John Mogren Olsson

helvete
n De har även gjort Sverige 
till ett helvete för fattiga, 
sjuka och funktionshindra-
de. Riktigt riktigt uselt.

/ Lena Örtenmalm

Kommentarer till artikeln ”Nya 
mätningar: C och V växer mer 
än SD”:

moderat  
högersväng
n Tittar vi ut i världen 
hamnar SD:s broderpartier 
på max runt 20 %. Om 80 % 
håller emot så behöver vi 
inte vara så oroliga. Desto 
mer oroande är moderater-
nas högersväng.

/ Annika Vikström

förvånad
n Ständigt förvånad att inte 
fler röstar på V eftersom 
många fler faktiskt stödjer 
vår politik. Stolt medlem.

/ Petra C E Holmberg

mest läst  
På etC.se

från faCebook

1. nya mätningar: v och C 
växer mer än sd 
[inrikes]

2. stark internkritik i m efter 
sd-närmande: ”helt otänkbart” 
[inrikes]

3. annika norlin: ”Jag betedde 
mig dåligt mot kompisar”
[kultur/nöje]

4. ett brev från en sd:are om 
våldtäkt 
[ledare]

5. ny app hjälper dig att 
bojkotta trump 
[utrikes]

Antonio Tajani  från Europaparlamentets kristdemokratiska grupp, EPP,  efter att han besegrat sin socialistiska motståndare i valet till Europaparlamentets talman 
i Strasbourg i Frankrike, den 17 januari i år. bilD JeaN-fraNCoiS baDiaS/aP/TT

driva på för, att kvinnors rättigheter 
inte är en prioriterad fråga och att 
abortmotstånd är en strikt nationell 
angelägenhet.

Sedan tidigare vet vi också att 
Tajani som EU-kommissionär, hade 
fingrarna djupt begravda i Volks-
wagen-skandalen, den så kallade 
dieselgate. 

Och även om han som talman 
i EU-parlamentet inte är direkt 
inblandad i varje fråga, så påverkar 
valet av en högerpopulist hela stäm-
ningen i parlamentet och därmed 
också arbetsprocessen. Tajani blir en 
motor för högerpopulism. 

DEN OMEDELBARA KONSEKVENSEN 
för oss socialdemokrater är färre 
kompromisser och en tydligare soci-
aldemokratisk politik. Vissa hävdar 
att vi därmed riskerar att förlora 
inflytande. Men vi är inte beredda att 
kompromissa med partier som slagit 
in på en helt annan väg, bort från det 
samhälle vi eftersträvar och de vär-
deringar om allas lika värde och rätt 
som vi bygger våra uppfattningar på.

EU har redan ett demokratipro-
blem. Få känner sig representerade 
av EU:s institutioner och det finns 
en misstro mot vad EU kan erbjuda 
i form av folkligt förankrad poli-
tik. I många medlemsländer finns 
dessutom en växande misstro mot 
EU-projektet som sådant. Frågan allt 
fler ställer sig är om det verkligen är 
möjligt att gå samman 28 olika län-
der och hitta en gemensam politik? 

Min förhoppning är att en tydlig 
vänsterlinje i parlamentet – där vi 
konkret visar vad vi kämpar för och 
vilket slags Europa vi vill se – ska 
leda till en vitalisering av den poli-
tiska debatten. Att visa på tydliga 

alternativ är en del av vår demokra-
tiska skyldighet.

Och det är bråttom. Vi har 
flera viktiga frågor på dagordningen 
i Europa. Bland annat den för oss 
svenska socialdemokrater så viktiga 
frågan om arbetstagares villkor 
och sociala rättigheter och om den 
svenska modellen. 

En första delseger vann vi härom 
veckan när parlamentet röstade för 
ett socialt protokoll. Vårt mål är att 
rätten till schysta villkor och män-
niskors trygghet på sikt ska skrivas 
in i EU:s grundlag, fördraget, för att 
väga lika tungt som företagens eko-
nomiska fri- och rättigheter.

MEN DET ALLVARLIGASTE och 
farligaste i EU är den fortsatt höga 
arbetslösheten. Fortfarande saknar 
omkring 20 miljoner ett arbete att 
gå till. Många är människor mitt 
i livet som förlorat sina arbeten 
efter många år, men många är också 
unga utan möjligheter att hitta ett 
första jobb. 

Vi måste se till att alla har ett 
jobb att gå till. Vi måste se till att 
det skapas nya arbetstillfällen, och 
att folk har rätt kvalifikationer för 
de jobben. 

Och vi måste se till att de, vars ar-
beten försvinner och aldrig kommer 
tillbaka, får en chans att ställa om 
och hitta en ny plats på dagens och 
framtidens arbetsmarknad.

De 20 miljoner arbetslösa i Eu-
ropa är precis samma tidsinställda 
bomb som de var för snart 100 
år sedan. Hur väl vi lyckas beror 
väldigt mycket på vilka valda ledare 
vi har i medlemsstaterna, om de är 
ledare som vågar inse vilken bomb 
de sitter på.

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

5162
Så många gånger har ”Nya 

mätningar: V och C växer mer än 
SD” delats.
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Nyheter

UNdersköterskor får iNte 
höjd löN – tar koNflikt vidare
n Nu tar 330 undersköterskor i Halmstad en tvist om en ute-
bliven lönesatsning vidare till central facklig nivå, rapporte-
rar P4 Halland. Lönehöjningen fastslogs i kollektivavtal som 
förhandlades i april. Kommunen tolkar dock avtalet som 
att det endast gäller de med formella titeln undersköterska 
och därför lämnades bland andra personliga assistenter och 
boendestödjare med samma utbildning utanför. De lokala 
tvisteförhandlingarna strandade i december.   

10 000
… norska kronor. Så mycket kan Osloborna nu få i 

subvention från kommunen om de köper en elcykel av 
lastmodell. Stadens styrande vill minska luftproblemen 
som är särskilt påtagliga vintertid. Sedan tidigare finns 

subventioner för vanlig elcykel utan lastlåda.

Starka krafter inom FN:s 
kvinno organisation UN Women 
vill erkänna ”sexarbete” som 
ett yrke och ge ”sexarbetare” 
fackliga och andra rättigheter. 
   Ordförande för UN Women 
Sverige är riksdagsledamoten 
Monica Green (S):
   – Vi kämpar för att förändra 
organisationens ställnings-
tagande, men vi kan inte 
spekulera i vad som händer 
i framtiden.

Det pågår en internationell strid 
mellan de som vill legalisera, el-
ler avkriminalisera, prostitution 
och andra som vill införa hårda 
lagar enligt svensk modell.

FN-organisationen UN Wo-
men tog 2013 ett förslag till en 
policy som stöder vad de kallar 
för sexarbetares rättigheter att 
välja ”sexarbete” som yrke. I 
förslaget skiljer organisationen 
också mellan trafficking och 
 annan prostitution.

”Glidande utveckling”

Nu har organisationen startat 
en insamling av uppgifter för att 
kunna införa en fullständig po-
licy när det gäller sexhandel och 
prostitution. Remisstiden gick 
ut den sista oktober 2016 och 
den nya policyn väntas presen-
terats inom kort.

Clara Berglund som är 

generalsekreterare för Sveriges 
Kvinnolobby, en organisation 
som kraftigt tagit ställning  
för svenska sexköpslagen, är 
oroad:

– Vi ser en glidande utveck-
ling inom UN Women och andra 
internationella organisationer 
när det gäller att stå upp för 
kvinnors rättigheter. 

– Vi kan se det på språkbru-
ket där man använder orden 
sexarbete och sexarbetare 
istället för prostitution och 
prostituerade. Samma sak har 
skett inom Amnesty som tidi-
gare tog beslut att stödja de så 
kallade sexarbetarnas ställning 
och rättigheter och därigenom 

acceptera prostitution, säger 
Clara Berglund. 

Många menar att lobbyarbe-
tet som resulterat i dessa skriv-
ningar är utfört och betalt av de 
stora ekonomiska intressen som 
ligger bakom sexhandeln och 
innehavarna av legala bordeller i 
exempelvis Tyskland.

Amnesty har utsatts för hård 
kritik för sina ställningstagan-
den, vilket Dagens ETC vid flera 
tillfällen rapporterat om. Och 
Amnesty i Sverige har förlorat 
flera tusen medlemmar till följd 
av organisationens ställnings-
tagande i prostitutionsfrågan. 
Så sent som förra året gick 
organisationen mot delar av ett 

Nytt slag i striden om prostitutionen
UN Women på väg mot ny policy: ”Ser en glidande utveckling”

Clara Berglund 
representerar 
Sveriges Kvinno-
lobby, en paraply-
organisation 
som tydligt tagit 
ställning för den 
svenska sexköps-
lagen och mot 
prostitution.
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Riksdagsledamoten Monica 
Green (S) är ordförande för UN 

Women Sverige och är skarpt 
kritisk till moderorganisatio-

nens syn på prostitutionen.
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Jämställdhetsminister Åsa 
Regnér kommer tillsammans 
med Frankrike att anordna ett 
större arrangemang om prosti-
tution och trafficking i samband 
med kvinnokommissionen CSW 
New York.
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Clara berglund, Sveriges 
kvinnolobby

Vi kan se det på 
språkbruket där 
man använder or-
den sexarbete och 
sexarbetare istäl-
let för prostitution 
och prostituerade.
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Nytt slag i striden om prostitutionen
UN Women på väg mot ny policy: ”Ser en glidande utveckling” lagförslag som ville reglera delar 

av den lagliga bordellverksamhe
ten i Tyskland. Amnesty menade 
att kravet på ökad reglering 
skulle driva prostituerade över 
jord, en hållning som blev skarpt 
kritiserad. 

Hårt remissvar

UN Women Sveriges ordfö
rande Monica Green betonar 
att den svenska grenen av 
organisationen driver en linje 
som tydligt tar avstånd mot 
prostitution. 

– Vi har skrivit ett mycket 
hårt remissvar inför UN Womens 
ställningstagande där vi tar 
avstånd från uttrycket sexarbete 
och menar att en öppning mot 
detta styrs av patriarkatet, att det 
är en exploatering av kvinnan 

och leder till mäns våld mot 
kvinnor.
   Kan du sitta kvar som ordfö-
rande i UN Women Sverige om 
man befäster sin nuvarande syn 
med ett likadant policydoku-
ment?

– Jag vill inte spekulera i vad 
som händer, men det är viktigt 
att driva kampen vidare inom 
UN Women.

UN Women i Sverige är en vo
lontärorganisation som lever på 
insamlingar och att människor 
gratis vill ställa sina tjänster till 
förfogande.

Clara Berglund på Sveriges 
kvinnolobby:

– Jag skulle personligen aldrig 
kunna vara medlem i en organi
sation med sådana ställnings
taganden.

I mitten på mars arrangerar 
FN sin stora konferens CSW61, 
Commission on the Status of 
Women i New York. UN Women 
spelar en central roll i den  
jättelika konferensen för alla 
FNmedlemsstater. Många tror 
att organisationen kommer att 
presentera sin prostitutions
policy i anslutning till konfe
rensen.

Den svenska jämställdhets
ministern Åsa Regnér kommer 
att medverka vid en rad punkter 
vid CSW61. Dessutom kom
mer Sverige tillsammans med 
Frankrike att anordna ett större 
arrangemang om prostitution 
och trafficking vid sidan av hu
vudkonferensen.

Detta arrangemang, som 
genomförs tillsammans med en 

rad fristående grupper, kom
mer bland annat att visa på 
konsekvenser av prostitutionen 
och hur man kan bekämpa den. 
Förutom Åsa Regnér medverkar 
också Frankrikes minister för 
familjer, barn och kvinnans rät
tigheter, Laurence Rossignol.

Clara Berglund:
– Det är mycket positivt 

att Sverige har skapat det 
här arrangemanget, speciellt 
eftersom vi fått signaler om 
att de som ger tillstånd för 
sidoarrangemang har givit 
avslag till organisationer som 
velat arrangera konferenser om 
prostitution.

GUNNAR WESSLÉN
gunnar.wesslen@etc.se

Detta har hänt

l I augusti 2015 röstade Am-
nesty Internationals kongress 
igenom förslaget om att verka 
för en legalisering av sexköp, 
hallick- och bordellverksamhet. 
l Den svenska sektionen rös-
tade nej.
l Tyskland, Holland och Nya 
Zeeland har avkriminaliserat 
eller legaliserat kommersiellt 
sex. Det har inte lett till generellt 
bättre arbetsvillkor för sexarbe-
tare och kan ha lett till en ökad 
trafficking.

Sexköpslagen
l Den svenska sexköpslagen – 
att kriminalisera köparen men 
inte säljaren – var först i sitt slag 
när den infördes 1999. 
l Island, Norge, Frankrike och 
flera andra länder har idag en 
liknande lag. 
l Lagens effekter på prostitutio-
nens omfattning och de prostitue-
rades villkor är omtvistad och har 
kommit att bli en het fråga, både i 
Sverige och internationellt.

Bordellen Pascha i Köln i Tyskland har blivit något av en 
symbol för den oreglerade prostitutionen i Europa.
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Clara berglund, Sveriges 
kvinnolobby

Jag skulle 
personligen 
aldrig kunna 
vara medlem i en 
organisation med 
sådana ställnings-
taganden.

Juholt och hans parhäst blir hotellägare 
n Förre Sledaren Håkan Juholt och hans närmaste man Tommy 
Waidelich har köpt ett hotell på spanska Costa Blanca, avslöjar Östra 
Småland. 

– Vi hade hoppats att bli statsminister och finansminister i en 
regering. I stället tar vi hand om varandra. Vi fick inte ansvar för ett 
land, men för ett hotell, säger Juholt till tidningen.
Anläggningen ligger hundra meter från havet och har ett tiotal rum. 
De köpte fastigheten i höstas och planen är att börja ta emot turister 
i vår. 

I morgon

l ”Detta gynnar bara dem som 
sexuellt och finansiellt utnyttjar 
prostituerade kvinnor” 
Rachel Moran, som lämnat 
prostitutionen bakom sig, vägrar 
att erkänna ”sexarbete” som 
begrepp.
l Läs Dagens ETC digitalt  
i morgon på www.etc.se

regeringen föreslår klimatreform 
n I går presenterade regeringen den nya klimatlagen. Den 
bygger på ett klimatpolitiskt ramverk likt det finanspoli
tiska och innebär att Sverige 2045 inte ska ha några net
toutsläpp av koldioxid. 

Lagen ålägger regeringen att varje år redovisa hur 
utsläppen ska minska och vart fjärde år sätta upp bin
dande klimatmål. Statsminister Stefan Löfven kallar lagen 
”epokgörande”. Efter 2045 är målsättningen att Sverige ska 
negativa utsläpp.

Stefan Löfven (S) bild TT
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Sverige får en ny lokaltidning. 
ETC Jönköping kommer  
med sitt premiärnummer 
idag.
    – Vi breddar den lokala  
debatten och lyfter fram  
röster som tidigare har haft 
svårt att nå fram i Jönköping, 
säger redaktör Andreas Sö-
derlund.

Idag är det premiär för Jönkö-
pings nya lokala nyhetstidning. 
Ulrika Lindahl är vd för ETC:s 
lokaltidningar, med ETC Jönkö-
ping totalt 10 stycken.

– Nu bryter vi monopolet, 
säger hon. 

– Hallpressens och Herencos 
berättelse om staden är inte 
längre den enda. En stad som 
Jönköping förtjänar mer än en 
tidning. En stad som Jönköping 
förtjänar en tidning som har 
journalistiken och berättelsen 
om vårt gemensamma samhälle 
som mål.
    Vad kan läsarna förvänta sig 
för journalistik?

– Tidningen kommer att gran-
ska Jönköping och makten, både 
den politiska och den ekono-
miska. Och vi kommer att göra 
det utifrån det vi tror på –  femi-
nism, rättvisa och miljö. Hur ska 
Jönköping bli en stad där kvin-
nor och män faktiskt har samma 
möjligheter, där rasismen motas 
tillbaka och där människor kan 
leva på ett sätt som är hållbart, 
både när det gäller klimatet och 
ekonomin? 

”Fördjupande journalistik”

Andreas Söderlund är redaktör 
för ETC Jönköping.

– ETC Jönköping är en tidning 
med fokus på långa djupgå-
ende reportage – i motsats till 
snabba nyheter som ger klick på 
Facebook. Det har satt igång en 
snabb digitalisering av med-

iemarknaden i stan. 
Som på flera andra 
orter har journalisti-
ken på kort tid börjat 
värderas i antalet 
klick. Den fördju-
pande journalistiken 
har fått stiga åt sidan 
för polisnotiser och 
glada webbtexter som 
engagerar läsare i 
sociala medier. Med-
ieutbudet i Jönköping 
är idag större än på 
länge men det har 
skett på bekostnad av 
den goda journalis-
tiken.
    Kan du ge ett kon-
kret exempel?

– Visste du att 
ingen av Jönköpings 
nyhetsmedier beva-
kar regionfullmäkti-
ge längre? Man läser 
igenom handlingar 
och protokoll.  
Men det är ingen 
som sitter på varje 
möte och hela tiden 
sätter press på po-
litikerna – det trots 
att över elva procent 
av det Jönköpings-
borna tjänar går i 
skatt till Regionen, 
säger Andreas Sö-
derlund.

Crowdfunding från läsare

ETC Jönköping får en rödgrön 
ledarsida.

– Ja, vi breddar den lokala 
debatten och lyfter fram röster 
som tidigare har haft svårt att nå 
fram i Jönköping. Med ledarskri-
benter från både Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet, Miljöpar-
tiet och Feministiskt Initiativ 
har vi stans enda rödgrön le-
darsida. Och vi har redan från 
start några av stadens 
vassaste krönikörer.

Ulrika Lindahl berät-
tar att ETC har planer 
på fler lokala tidningar, 
som startas med hjälp av 
crowdfunding och för-
handsbeställningar av 
prenumerationer.

– Först ut på 
listan är Västerås 
och Växjö där 
det redan har 
skapats tid-
ningsföreningar. 
Sedan kommer 
flera. Bor du i en 
stad där du tycker 
att vi behövs? Hör 
av dig! 

AndrEAS GuSTAVSSon

Storsatsning på lokal journalistik
l ETC Jönköping är senaste tillskottet bland ETC:s lokala nyhetstid-
ningar. Idag är de totalt tio stycken: ETC Bergslagen, ETC Göteborg, 
ETC Jönköping, ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC 
Sundsvall, ETC Umeå, ETC Uppsala, ETC Örebro.
l Nu planeras även tidningar i Västerås och Växjö.
l Parallellt pågår även ett projekt för att ETC Göteborg ska bli en 
dagstidning, med utgivning måndag–fredag.

Ulrika Lindahl.Andreas Söderlund.

Idag startar ETC 
nytt i Jönköping

Andreas Söderlund, redaktör för 
ETC Jönköping

ETC Jönköping 
är en tidning med 
fokus på långa 
djupgående 
reportage – i 
motsats till snabba 
nyheter som ger 
klick på Facebook.

ETC

REGIONPOLITIKEN
BAKOM KULISSERNA
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Företräder Eu:s politiker 
folket eller lobbyintressen? 
Frågan väcks enligt Transpa-
rency International när så 
många av dem går till den 
andra sidan efter mandatpe-
rioden.

Antikorruptionsorganisatio-
nen Transparency Internatio-
nal har tagit reda på nuvarande 
arbetsplats för alla 485 parla-
mentsledamoter och 27 kom-
missionärer som ersattes efter 
valet 2014. Rapporten visar att 
en av tre parlamentsledamö-
ter, och varannan kommissio-
när, nu jobbar för företag och 
organisationer som är regist-
rerade EU-lobbyister; tidigare 
kommissionärer jobbar idag 
för företag som Uber, Bank 
of America och Volkswagen; 
57 procent av Googles regist-
rerade lobbyister har tidigare 
jobbat inom EU.

Att ta med erfarenheter från 
politiskt arbete till andra verk-
samheter har många positiva 
sidor, understryker Transparen-
cy International. Men ofta går 
det inte att bortse från intres-
sekonflikten. Risken med dessa 
svängdörrar är att en liten men 
väl insatt grupp i Bryssel skriver 
nya regler och lagar samtidigt 
som de minimerar den demo-
kratiska insynen.

Stramare regler behövs

Problemet är enligt organisa-
tionen att EU:s regler är slappa 
eller obefintliga. Kommis-
sionen borde förtydliga och 
förlänga karenstiden från 
dagens 18 månader till tre år. 
Parlamentsledamöter, som 
idag inte har någon karenstid 
över huvud taget, ”behöver 
införa det snabbt”. Hittills har 
parlamentet visat litet intresse 
för en sådan reform. Ett un-
dantag är den nederländska 
EU-parlamentarikern Dennis 
De Yong, som stödjer Transpa-
rency Internationals förslag:

– Jag mår illa av att höra 
andra parlamentsledamöter 
hävda att de försvarar det all-
männas intressen när de efter 
sin mandatperiod går direkt 
till att jobba som lobbyister.

ChrISTophEr holmbäCK

Rapport: Många
EU-politiker 
blir lobbyister

Allt vanligare

l 1974 gick tre procent av 
USA:s kongressledamöter 
vidare till lobbyorganisationer, 
2012 var de mer än hälften. 
Trenden är likadan i EU, enligt 
Transparency International, 
där 30 procent av EU-parla-
mentarikerna och 50 procent 
av kommissionärerna bara 
några år senare jobbar för EU-
lobbyn.
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Det finns 
egentligen 
ingen bra 
forskning som 
kan appliceras 
på friåret

Torbjörn ÅkersTedT, profes-

sor vid karolinska insTiTuTeT

Miljöpartiet har väckt liv i frågan om friåret. 
den gav möjlighet för en arbetstagare att 
få betald ledighet mot att en arbetslös tog 
över tjänsten. dagens eTC påminner om 
vad som hände vid förra försöket och pratar 
med miljöpartisten som anser att inte alla 
värden är ekonomiska.

En krock mellan världsbilder. Så kan debatten 
om friår sammanfattas. I den blå ringhörnan 
finns de som ytterst betraktar människan som 
en kugge i ett ekonomiskt maskineri. I rödgrö-
na hörnet finns de som vill att människor ska 
fördela produktionen och arbetet mer jämlikt.

Krocken aktualiserades i veckan när Mil-
jöpartiets Isabella Lövin i en intervju luftade 
tanken på att återigen införa ett friår av det 
snitt som fanns 2005-2007.

Reformen var kritiserad redan vid införan-
det, och inte bara av en stor del av högern. 
LO-förbunden Metall och Byggnads krävde att 
den S-ledda regeringen skulle avskaffa friåret 
vid en eventuell valvinst 2006. 

– Det stora problemet i Sverige är inte att 
folk vill ha ledighet. Problemet är att folk vill 
ha jobb, sade Byggnads ordförande Hans Tilly 
till Sydsvenskan.

Sågningarna har inte låtit vänta på sig 
denna gång heller, främst högerifrån.

Alla hänvisar till samma utvärdering av ett 
kommunalt försök 2002-2004, från Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU.

Enligt den var friåret en smärre besvikelse. 
Sämre löneutveckling, noll påverkan på sjuk-
frånvaron och en antydan till förtida pensio-
nering. Som enda positiva effekt märktes ett 
ökat attraktionsvärde hos friårsvikarierna på 
den arbetsplats där de vikarierat, men inte på 
arbetsmarknaden i stort.

Positiva upplevelser

För många blev dock friåret en välbehövlig 
paus som gav kraften och glädjen tillbaka. 
Flera personer som Dagens ETC har varit i kon-
takt med beskriver friåret som en räddning. 
Eva Lindberg från Uppsala är en av dem: 

– Jag var helt enkelt trött på mitt jobb inom 
vården. Man ger så mycket där. Så det var helt 
underbart att vara ledig i ett år. När jag sedan 
kom tillbaka var det jätteskönt, säger hon. 

Kaj af Geijerstam valde visserligen att pen-
sionera sig tidigare efter sitt, men upplevelsen 
av friåret beskriver han som något nödvän-
digt. 

– Jag valde friår för att jag inte kom överens 
med min chef. Jag var 63 år. Efter ett år hade 
jag både hund och barnbarn och ville absolut 
inte börja jobba igen, så då gick jag i pension, 
berättar han.

Tvetydiga resultat

Att IFAU inte kunde visa några positiva resul-
tat beror enligt Annika Lillemets (MP), dels på 
vad man frågade efter, dels på att det var så få 

som studerades.
– Titta på Finlands alterneringsledighet, ett 

liknande system. Över 200 000 har varit lediga. 
Där menar man att fördelarna överväger nack-
delarna och både arbetsgivare och de lediga är 
nöjda, säger hon.

De finska resultaten är dock inte helt enty-
diga. En undersökning visar mycket riktigt att 
de alterneringslediga upplevt ledigheten som 
positiv för det egna välbefinnandet. En annan 
undersökning kom emellertid fram till att 
sjukfrånvaron inte påverkades nämnvärt och 
att löneutvecklingen försämrades.

Däremot verkar det finska systemet tydligt 
ha gynnat arbetslösa som stärkt sin ställning 
på arbetsmarknaden.

”Mjuka” fakta

Det finns faktiskt ytterligare en undersökning, 
en utvärdering från Arbetslivsinstitutet, som 
2006 kom fram till att människor som av egen 
fri vilja valt att ta ett friår påverkades positivt 
vad gäller livskvalitet och hälsa.

Å andra sidan gäller även dessa positiva re-
sultat ”mjuka” fakta, det vill säga sådana som 
är svåra att kvantifiera och omsätta i ekonomi.

– Det finns egentligen ingen bra forskning 
som kan appliceras på friåret, säger Torbjörn 
Åkerstedt, professor vid Karolinska Institutet.

Förutom de positiva resultaten från Finland 
tycks det alltså som att frågan än så länge fin-
ner starkast stöd hos ideologin.

– Man får inte lura sig själv och tro att ett 
friår löser alla problem. Men friår är ett sätt att 
dela på jobben i en tid med både hög arbets-
löshet och berg av övertidsarbete, säger An-
nika Lillemets och fortsätter:

– Det är både en rättvise- och hållbarhets-
fråga. Folk är stressade, arbetslösa, sliter för 
mycket, jobbar övertid. Hur mycket forskning 
man måste ha innan man vågar pröva något 
nytt? Det är inte jag som är svaret skyldig, det 
är de som håller fast vid det gamla. Friår är en 
vinna-vinna-lösning.

Friåret – 
åter på 
agendan 

Eva Lindberg har provat friår.                     Bild Adolfo diAz

adolfo diaz
adolfo.diaz@etc.se

En utvärdering från Arbetslivsinstitutet kom fram till att människor som av egen fri vilja valt att ta                      ett friår påverkades positivt vad gäller livskvalitet och hälsa. Bild TT
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Friår är ett 
sätt att dela 
på jobben i en 
tid med både 
hög arbetslös-
het och berg 
av övertidsar-
bete

AnnikA lillemets (mP)

Friåret i 4 punkter
l Friår innebär att en 
arbetstagare får betald 
ledighet mot att en arbets-
lös person tar över dennes 
jobb.
l Den som tog ett friår fick 
ersättning motsvarande 
85 procent av den a-kassa 
personen skulle haft som 
arbetslös.
l 2005 infördes friåret 
av regeringen Persson på 
initiativ av Miljöpartiet. 
Regeringen Reinfeldt 
satte stopp för möjligheten 
2007.
l Utvärderingar visar att 
reformen kostade ungefär 
1,7-2 miljarder kronor per 
år.

isabella lövins utspel om att 
återlansera friåret har förvå-
nat många. likaså hennes 
sätt att avfärda frågan om 
arbetstidsförkortning.

Dagens etC träffar språk-
röret och vice statsministern 
för att prata framtidens 
arbetsliv.

I september 2016 var nästan 200 
000 personer sjukskrivna med 
ersättning från Försäkringskas-
san. För var femte av dessa är 
det en stressrelaterad diagnos 
som ligger bakom. Och jämfört 
med 2010 har stress som orsak 
till sjukskrivning ökat med näs-
tan 60 procent. 

Nyligen återuppväckte Mil-
jöpartiets Isabella Lövin friåret 
som en möjlig lösning i en in-
tervju i DN, vilket väckt nytt liv 
i kritiken och även fått politiska 
röster från vänsterkanten att 
höja ögonbrynen.

Dagens ETC ber henne att 
utveckla sina argument:

– Friår är en av många saker 
vi vill titta på. När det gäller 
det svenska försöket finns det 
en utvärdering från Arbetslivs-
institutet som visade enormt 
goda resultat. I Finland har det 
funnits sedan 1996 utan att det 
är det minsta kontroversiellt.
efter att det tidigare försö-
ket avbröts av den borgerliga 
regeringen menade kritiker att 
försöket gick back ekonomiskt 
och nådde fel grupper?

– Det är lite ohederligt att 
dra fram miljardkostnaden. Där 
ingår inte det som sparades in 
på a-kassa, försörjningsstöd, 

kostnader för rekrytering och 
liknande. En utredning är ett 
bra sätt att titta på hur det 
skulle kunna riktas om på ett 
bättre sätt.
Vad säger du till dem som me-
nar att det är svårt att bevisa 
friårets positiva effekter på 
folkhälsan?

– Jag tycker inte att det är 
irrelevant att prata om upplevda 
positiva effekter, även om det 
inte finns hårda data som mins-
kade sjukskrivningar. Vi pratar 
om ett arbetsliv som varar i 40 år 
och har inte råd att utbilda folk 
för stora kostnader och sedan 
pressa dem till det yttersta och 
bränna ut dem. Det svenska 
försöket blev också för kort. 
Din partikollega Peter eriksson 
kommenterade nyligen friåret 
med att det inte var rätt tid?

– Vi har ju inte slagit fast vad 
vi går fram med ännu. Låt utre-
daren komma fram till ett svar. 
Det konstigaste är snarare hur 
borgerliga debattörer utmålar 
det här som nånting så totalt 
destruktivt fast att det destruk-
tiva är att så många människor 
kastas på arbetslivets soptipp.
i augusti var du för 35-timmars-
vecka men nyligen sa du att 
det var en omodern lösning, 
vilket bland annat kritiserats 
av Vänsterpartiet. Varför har du 
ändrat dig?

– Det vore helt oansvarigt 
att ha ett tankeförbud på hur 
man adresserar den ökande 
stressen. Vi stänger inga dörrar 
till förkortad arbetstid men 
det är ingen fråga vi driver för 
tillfället. ADolfo DiAz

”Det viktiga är 
att man erkänner 
problemet”

Isabella Lövin (MP), vice statsminister. BILD TT

En utvärdering från Arbetslivsinstitutet kom fram till att människor som av egen fri vilja valt att ta                      ett friår påverkades positivt vad gäller livskvalitet och hälsa. BILD TT
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”Det är inget kafferep  
som vi håller på med”
Här motas fascister bort med kaffe, mackor och solidaritet
”Fika för alla” har i ett års tid 
utmanat högerextrema aktivis-
ter som försöker skrämma bort 
icke-vita hemlösa från Björns 
trädgård i Stockholm. Och nät-
verket har inga planer på att 
lägga ner, snarare finns planer 
på att utöka verksamheten. 

– Det är inget kafferep vi håller 
på med, säger Jörgen Bergmark, 
en av initiativtagarna till Fika för 
alla när Dagens ETC ringer upp 
inför ettårsdagen för att prata 
om gruppens arbete.

Vid parken Björns trädgård 
på Södermalm i Stockholm har 
det utspelat sig en kamp mellan 
två fikautdelande grupper det 
senaste året. Men egentligen är 
det en politisk strid som pågår. 
För ett år sedan så hade en 
grupp som ville hjälpa ”hem
lösa svenskar” börjat dyka upp i 
Björns trädgård. 

– De delade ut mat och fika, 

men bara till vita svenskar. Vi 
satte snabbt ihop en grupp och 
gjorde en motaktion, vi kuppade 
och tog deras plats, berättar 
Jörgen Bergmark.

Hamnade i underläge

Första gången var de bara en 
handfull personer som tidigare 
arbetat tillsammans som flyk
tingvolontärer. När den rasistis
ka matutdelningen märkte att de 
fick konkurrens blev Fika för alla 
snart i numerärt underläge.

– Vi ville inte ha konfronta
tion, men när de andra märkte 
att vi var där så ringde de efter 
förstärkning. Det kom ett tjugo
tal hotfulla män från Nordisk 
Ungdom och den grupp som se
nare skulle bli Soldiers of Odin, 
men det hann aldrig bli hotfullt 
på riktigt innan polisen kom, 
säger Jörgen Bergmark.

Fika för alla kom tillbaka 
lördagen efter. Som namnet 

antyder så var idén att vem som 
helst skulle känna sig välkom
men vid deras fikabord. Gruppen 
kände snart att när de väl skapat 
en trygg plats för de utsatta 
människorna så kunde de inte 
bara avsluta det som börjat byg
gas upp. De märkte också att be
hovet var mycket större än bara 
en macka och lite varm dryck.

– Det är många ensamma 
människor som kommer till oss. 
Det kan vara en sån enkel sak, att 
möta människor i ögonhöjd, det 
finns nånting värdefullt i det bara. 
Att vara en del av en gemenskap. 

Mer än bara kaffe

Fika för alla blev kvar i Björns 
trädgård, men började också 
utvecklas till något mer än bara 
”ett kafferep”.

– När vi såg vilka behov det 
fanns så konsoliderades grup
pen från politisk aktivism till 
att börja jobba mer socialt. Vi 
började formulera vilka vi är och 
vad vi ville göra, säger Jörgen 
Bergmark.

Social rättvisa och fördjupad 
demokrati, ett samhälle som 
inte ställer grupper mot varan
dra är frågor som man vill jobba 
med. Det har också varit viktigt 
att inte vara en tillfällig allmose
utdelning.

– Vi sysslar inte med välgö
renhet, utan med solidaritet. Väl
görenhet cementerar ojämlika 
relationer, solidaritet verkar för 
att förändra dem, säger Jörgen 
Bergmark.

Nätverket har vuxit under 
året, och det finns inga planer på 
att lägga ner. 

– Om ett år så kanske vi både 
är på gatan och arbetar utifrån ett 
socialt center, en lokal. Vi skulle 
vilja skapa en plats plats där män
niskor både kan mötas, tvätta 
sina kläder och få rådgivning. 

Vi vill också bli mer utåtrik
tade och börja skapa opinion 
för de här frågorna, säger Jörgen 
Bergmark. 

Men först ska man fira ettårs
dagen med en extra lyxig fika i 
Björns trädgård. 

– Vi ska fira med tårta, vi ska 
se till att det finns mycket tårta 
på lördag.

 Daniel ROSSetti

Fika för alla
l Nätverk av aktivister 
(ingen formell för ening), 
några har bakgrund 
i flyktingarbete.
l 15–20 aktiva, 40–45 
personer har deltagit 
under året.
l 150–200 personer 
kommer varje lördag och 
fikar i Björns trädgård.
l Det finns liknande 
grupper utomlands, bland 
annat grekiska Solidarity 
4 all som utmanat Gyllene 
grynings rasistiska 
utdelning av soppa med 
fläsk (för att skrämma bort 
muslimer).
l I Malmö driver 
Kontrapunkt ett folkkök 
med liknande verksamhet.

”När vi såg vilka 
behov det fanns 
så konsolide-
rades gruppen 
från politisk 
aktivism till att 
börja jobba mer 
socialt.”

L viLL sToppa baRNäkTENskap
n Liberalerna vill att civilutskottet kör över regeringen och 
lägger fram ett eget lagförslag. De vill att Sverige inte betrak
tar någon under 18 år som gift, inte heller när äktenskapet 
ingåtts utomlands.

– Hittills har ju detta i stor utsträckning accepterats i 
Sverige. Jag menar att det är oacceptabelt, säger partiledaren 
Jan Björklund till Sveriges Radio.

LöNEsaTsNiNg spLiTTRaR LäRaRkåREN
n Satsningen på högre löner till så kallade förstelärare har 
ökat löneskillnaderna för mycket, anser både lärare och 
rektorer. Det visar en rapport från Statskontoret, rapporte
rar Lärarnas tidning. 

Varannan rektor anser enligt rapporten att systemet 
skapar splittring och minskar motivationen hos lärare som 
inte har fått del av pengarna.

Nätverket Fika för alla har 
vuxit under året, och det 
finns inga planer på att lägga 
ner: ”Om ett år så kanske vi 
både är på gatan och arbetar 
utifrån ett socialt center, 
en lokal”, säger Jörgen 
Bergmark.  
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Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. 
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina 
arbets- och levnadsvillkor. För vägen ut ur fattigdom går genom en hållbar 
handel, som leder till ekonomisk, social och miljömässig utveckling.  
Det börjar med Fairtrade!

Läs mer på fairtrade.se

FÖRSÖRJNING OCH BANANASPLIT.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Milien Idely Papito 
bananodlare, Dominikanska republiken
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Kommer överens 
– i alla fall  
i vaxformat

Peruanske 
Joaquin Nunez 

tar en selfie mel-
lan två vaxdockor 
av USA:s president 
Donald Trump och 
Mexicos president 
Enrique Pena Nieto. 
De två politikerna 
må ha väldigt olika 
åsikter om bland 
annat mexikaners 
brottslighet och vem 
som ska betala muren 
på gränsen mellan 
länderna – men på 
vaxmuseet i Mexico 
City verkar de i alla 
fall kunna samsas om 
utrymmet. 
Bild ReBecca BlacKwell/TT
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M vill saMarbeta Med sd i kulturpolitiken 
n Moderaterna öppnar nu upp för att samarbeta med 
 Sverigedemokraterna om kulturpolitiken. 

– Vi måste kunna föra samtal med alla partier, och då menar jag 
även politiska samtal, säger Olof Lavesson (M), ordförande i kultur
utskottet, till SVT.  

Han poängterar dock att det inte kan bli aktuellt med överens
kommelser om ”värderingsgrundande frågor”. 

– Inom kulturarvspolitiken har Sverigedemokraterna en politik 
som är väldigt exkluderande, säger Olof Lavesson.  kultur

90
… procent av Polarpristagarna kommer från  västvärlden. 

78 procent av pristagarna är män. Det visar en 
granskning gjord av Kulturnytt i P1. 

KOMMENTAR
KRisTiN McMillEN
kristin.mcmillen@etc.se

6 härligt dåliga mammor

4

1
Dekadent, lat och ex-
tremt självupptagen. Den 
kroniskt fulla/bakfulla 
pr-kvinnan Edina Moon-
son är både obotligt 
ointresserad av föräldra-
skap och heltidsuppta-
gen med att hinka Stolly 
Bolly med bästisen Patsy. 
När gemene hen kämpar 
på för att verka vuxen 
slänger sig Edina istället 
tjurigt vid dotterns föt-
ter och skriker för att få 
sin vilja igenom. Därpå 
hotar hon med att adop-
tera en rumänsk bäbis. 
Kreativt ändå!

Ointresserad? Narcissistisk? Eller bara allmänt trött? När den klassiskt självuppoffrande kvinno rollen 
gnager i samvetet kan motbilder ge tröst. Och nej, detta populärkulturella gäng är inga mönster-
mammor. Men å andra sidan – vem fan är det? 

Edina 
i Absolutely 
Fabulous

Miss 
Kicki

Frånvarande morsan 
Kicki tar med tonårs-
sonen på resa till 
Taiwan med förevänd-
ningen att hon vill 
bonda. På plats ägnar 
hon sig istället åt att öla 
med hotellpersonalen 
och stalka sitt internet-
ragg. 
   Kicki är jobbig, trasig 
och verkligen värdelös 
på att prata om känslor. 
Men när det blir skarpt 
läge – alltså verkligen 
skarpt – då skyddar 
hon sonen så att ursin-
nets svett sprutar ur 
 pannan. 
   Det väger såklart inte 
upp för frånvaron. Men 
det är ändå något.

Edina Moonson (Jen-
nifer Saunders) och 
Patsy (Joanna Lumley) 
i AbFab.

Miss Kicki.

E
n vänligt tålmodig och dygnetruntjobbande omsorgsma
skin, med ett kök sterilt nog att användas som operations
sal? Nej, såna skyhöga förväntningar har jag faktiskt aldrig 
haft på mitt eget föräldraskap. 

Ofta kramas jag, lyssnar och leker. Men jag är också 
biologiskt kränkt för att jag överhuvudtaget behövde plåga mig 
igenom en graviditet, irriterad över alla nätter jag tvingas vara vaken 
och hysteriskt trött på alla dessa diverse kroppsvätskor och utspillda 
mjölk/välling/vattenflaskor jag måste torka upp. Varje dag. 

Och couscous. Och pastasås. Och så vidare i all oändlighet tills 
själva upptorket går att göra en ny pastasås av, eftersom den ju 
ändå bara ska ner på golvet igen.

Vara vit barns slav. Eller hur var det nu igen, Sonja Åkesson?
Jag skriver inte detta för att kokettera, utan för att det bara är: 

Självklart drack jag vin när jag ammade, självklart vill jag ofta 
hellre slösurfa på Facebook än att vara hundra procent zen i mitt 
föräldraskap och självklart tryter mitt tålamod ungefär femtio 
gånger om dagen när min son är... som 2åringar är. 

En annan sak som bara är: Jag är en helt ok förälder, som inte 
kommer få några pris, men inte heller kan klassas som någon 
misär. Eller kommer jag? Med detta patriarkala skitsamhälle vet 
man tyvärr aldrig. 

Jag gör en enkel snabbkoll på Google. Sökningen ”dålig pappa” 
ger drygt 6 000 sökträffar. 

Detta medan sökningen ”dålig mamma” ger så mycket som 
122 000 sökträffar.

Bland träffarna hittas visserligen en blandning mellan: 1. 
Personer som skriver att de själva känner sig som dåliga mammor 
och 2. Personer som tycker att deras partner är en dålig mamma, 
eller att de själva är uppväxta med en dålig mor. 

MEN äNDÅ. VISST är DET deprimerande? Ordkombinationen ”då
lig mamma” är alltså drygt 20 gånger så vanlig än ”dålig pappa”. 
Detta samtidigt som vi vet vilka som tar ut mest föräldraledighet 
(Kvinnor!), vilka som gör mest obetalt hemarbete (Nämen? Kvin
nor nu igen!) och vilka som ofta går ner i arbetstid för att hinna 
vara föräldrar (alla i kör nu: ”KVINNOr!”). 

Och självklart vet vi varför ”dålig mamma” 
omskrivs så mycket oftare än ”dålig pappa”. 

För att kvala in i Tillräckliga morsanlaget 
krävs nära på självutplåning OCH hurtighet 
ala Susanne ”knip” Lanefelt. Detta samtidigt 
som ribban för att vara en tillräcklig pappa går 
vid nivån ”att inte dra” och ”ta ut hyfsat 
mycket föräldraledighet” (som inte bara 
råkar sammanfalla med de veckorna 
som fotbollsVM sänds). 

Med den deppiga sökstatistiken 
framför mig känner jag först för att 
vråla i tröstlös panik. Sedan för att bara 
kapitulera. Och frågan är om inte det 
andra alternativet är mest konstruktivt 
ändå?

För om det är så låga krav för att 
räknas som risig så får jag väl omfamna 
det istället, och – precis som gänget i 
filmen Bad Moms (2016) – sikta på att vara 
halvdålig och låta det vara ok. 

Och med dagens snåla skitdefinition är 
”dålig mamma” nog ändå oftast god nog. 

Jag är en  
halvdålig morsa –  
och det är helt ok
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n Strömningsjätten HBO producerar filmen ”Francis and The 
Godfather”, vars handling kretsar kring det som pågick bakom 
kamerorna under inspelningen av den legendariska gang-
sterfilmen Gudfadern, från 1972. 

Enligt filmsajten Variety ska filmen handla om hur 
mästerregissören Francis Ford Coppola kom in i projek-
tet, hur skådespelarna Al Pacino och Marlon Brando 
fick sina roller, samt deras möten med dåtidens verk-
liga New York-maffia. 

”USA är en nation av 
 invandrare. Detta är anti
demokratiskt och funda
mentalt oamerikanskt.” 

Den kritiken riktade Bruce Springsteen under en konsert i Australien mot USA:s 
nytillträdde president Donald Trump. Springsteen som även tidigare kritiserat 

Trump riktade denna gång in sig mot presidentens införande av ett inreseförbud 
för medborgare från vissa muslimska länder. 

6

Fanni i Juicebaren
Känslan av misslyckat föräldraskap drabbar de flesta mödrar då och då, 
även i film och tv. Vad som däremot skildras sällan är upplevelsen av att 
föräldra/barn-relationen i mångt och mycket är ett destruktivt förhål-
lande – där avkomman liknar en douchig snubbe som tillåter sig att svina 

runt non stop medan man själv går på knäna. Stoppa kränket. Nu!
Känslan fångas perfekt i SVT-serien Juicebaren där nyförlösta Fanni gråter:
– Jag är bara ett bröst. Min bäbis vet inte ens vem jag är.
Varpå hipstermamman tröstas av kompisen Sindra:
– Nej. Du är så mycket smartare och bättre än din bäbis.
Åh förorättade morsor, jag hejar på er.

Bad moms
Sönderstressade mamman Amy tröttnar på det otacksamma uppdraget som 
hemmets och arbetsplatsens alltiallo-fixare. Istället för att tävla om perfekt-
pokalen tar hon rygg på den slappare och rivigare singelmamman Carla som 
aldrig skulle drömma om att gå på sonens sportmatcher utan hellre raggar 

på upptagna pappor och hånglar upp gubbar i mataffären. Tillsammans med fyrabarns-
mamman Kiki testar de ett nytt sätt att tackla föräldrarollen: Att sluta curla man och barn 
och låta dem sköta markservicen själva.
Det hela går så smärtfritt som det bara gör i Hollywood-fiktionen, och Amy behåller för-
stås sitt fulländat fönade hår genom hela processen. Ändå är det upplyftande att se.

2

3

Mamman i barnbok-serien Katt kan
Morsan katt försummar inte sitt barn. Inte heller svinar hon runt med en 
vodkaflaska i högsta hugg. Däremot är hon kroniskt allmänt ganska trött. 
Sådär som många av oss är. 
Visst, hon tar kattbarnet på bussutflykt till skogen och på promenader 

till lekparken. Men väl framme vill hon hellre vila på en filt än leka - eller hålla på med 
mobilen på en parkbänk en stund. Exakt som de flesta av oss gör. 

5

Svartsjuk intrigmakare som har fem barn med fem olika män. Barn som 
hon är påfallande  ointresserad av att ta hand om, eftersom det är roligare 
att gå på lyxiga middagar – med nya män. I finkan total ignorerar hon dot-
tern Dayanara - tills det visar sig att ingen annan kan tråda ögonbryn lika 
bra. 

   ”Vi är familj” säger Aleida då. 
   Dåligt, dåligt – men roligt roligt. 

Aleida Diaz i Orange is the new black

Better things 
 Drama/humorserie med och av Pamela Adlon i rollen som ensam-stående trebarnsmamma. (HBO)

Det mest förbjudna 
Dramaserie om författaren Kerstin Thorvall (SVT).

Mammor! 
 Sketchserie av och med Anitha 

Schulman. (TV3)

BUBBLARE

Fanni (Karin Franz Körlof) i Juiceba-
ren, som skrivits av Caroline Ringskog 
Ferrada-Noli för SVT.

Katt kan, barnboks-
serie av Sanna 

Töringe.

Aleida Diaz (Eliza-
beth Rodriguez) i 

Orange is the new 
black, Netflix. 

Amy (Mila Kunis), Carla 
(Kathryn Hahn) och Kiki 

(Kristen Bell) i filmen Bad 
Moms.

InspelnIngen av gudfadern blIr spelfIlm 

Bruce  Springsteen.
Marlon Brando.



Box 4403
102 68 Stockholm

Ja jag vill teckna ett avtal med ETC El!
Fast avgift 49 kr/månad inkl moms. Rörligt pris*.

Ja, jag vill göra lite extra nytta och vill betala 10 kr/månad i solcellstillägg. 
En summa som oavkortat går till att sätta upp fler solceller i våra parker.

Jag lämnar härmed fullmakt till ETC EL, eller den som  
ETC EL förordnar i sitt ställe att:
•  Inhämta uppgifter om mitt nätabonnemang, samt vilken min befintliga 

och eventuellt kommande elleverantör är, från min nätleverantör.
•  Inhämta uppgifter om mitt elavtal från min elleverantör.
• Säga upp mitt befintliga elavtal.

*Rörligt pris på el per kWh. Det är vårt inköpspris plus 4 öre/kWh i påslag + skatt och elcertifikat. Nätavgift tillkommer.

SIGNATUR ORT OCH DATUM

FÖR- OCH EFTERNAMN PERSONNUMMER

GATUADRESS POSTADRESS

E-POSTADRESS TELEFONNUMMER

ETC
BETALAR
PORTOT

SOLEN ÄR 
LÖSNINGEN!

Vi gör inte el 
för att skapa 

vinst, utan 
för att rädda 

klimatet!

ETC el är det enda elbolaget i Sverige som använder 
allt överskott direkt till nya solceller. Det är egentligen 
vårt enda argument. Du gör direkt klimatnytta genom 
att byta till ETC el. VI har bara vanligt rörligt elpris och 
sen en extra solcellsavgift på 19 kr i månaden. (En del 
betalar frivilligt ännu mer, 29 kr i månaden.) 

ETC el betyder att du varje dag, varje månad hjälper 
till att minska CO2 utsläppen på jorden.

Byt nu. Det är enkelt, använd kupongen nedan eller gå 
in på etcel.se och gör bytet själv. 

Stort tack på förhand från … moder jord.
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”Det är något Katniss 
Everdeen över det”
Långfilmsaktuella Amanda Kernell  
om raspolitik och samisk kvinnokraft
I veckan hade internationellt 
hyllade Sameblod Sverige
premiär. Filmen är en nära 
skildring av att uppleva 
svensk raspolitik.

– Filmen är en kärleksför
klaring till en äldre genera
tion samer, säger regissören 
Amanda Kernell till ETC.

Filmen följer systrarna Elle Marja 
och Njenna i 30-talets Sverige. 
Konfronterad med rasbiologi, 
diskriminering och rasism gör 
Elle Marja ett val att lämna det 
samiska bakom sig.

– Jag har en enorm respekt 
och fascination för kvinnor i 
min familj och samiska kvinnor 
överlag. Pappa brukar säga att 
de är som fjällbjörkar, de knäcks 
aldrig, de bara böjer sig i vinden, 
de går aldrig sönder. De är 
gjorda av titan typ. Hur kan man 
klara allt detta och bara fortsätta 
utan att knäckas? Det är något 
Katniss Everdeen över det. Jag 
tänkte mycket på henne när jag 
gjorde filmen. Den karaktären i 
Hunger games påminner mig om 

kvinnor i min omgivning. Det är 
inte alla fjortonåringar man tän-
ker ska klara sig om hon lämnar 
allt och drar till stan, men det 
klarar Elle Marja. 
Varför ville du berätta den här 
historien?

– Jag har vuxit upp i en familj 
där det finns de som har valt att 
lämna allt som är samiskt och 
de som ägnar sig åt renskötsel 
fortfarande och där det är väldigt 
viktigt med språket och jojken, 
traditionen och vår historia, 
berättar Amanda Kernell. 

– Jag har alltid undrat vad 
det är som har fått så många i 
den generationen att bryta helt 
med det de kom ifrån. Är det 
förtrycket som har varit, är det 
längtan till något annat? Vad var 
sista droppen? 

Amanda Kernell menar att 
det finns en stor okunskap kring 
Sveriges koloniala historia.

– Den här historien är så 
välkänd i det samiska samhäl-
let. Men i det svenska samhället 
eller norska samhället existerar 
den inte. Folk vet inte om att 

Jag har en enorm 
respekt och fasci-
nation för kvinnor 
i min familj och 
samiska kvinnor 
överlag. Pappa 
brukar säga att de 
är som fjällbjörkar, 
de knäcks aldrig, 
de bara böjer sig  
i vinden, de går 
aldrig sönder. 

nomadskolorna fanns, hur vår 
raspolitik såg ut, att vi hade 
rasbiologisk forskning. Folk 
känner inte till den här delen av 
kolonialhistorien, förlusten av 
språk och assimileringspolitiken 
och så.
Vad tycker du det behövs för 
insatser när det gäller upplysning 
om Sveriges koloniala historia 
och samers historia?

– Ett första steg är väl att man 
borde lära sig mer än bara en me-
ning i grundskolan. Något mer 
än en bild och en bildtext där det 
står att samer är ett folk i fyra 
länder, de finns i Sverige, Norge, 
Finland och Ryssland. Punkt. 
Ingen kan svara på hur många 
samiska språk det finns eller hur 
historien ser ut, eller nämna fyra 
framstående samiska personer 
ur historien. 

– Jag tror att det blir bättre 
helt klart, men jag tror att ILO 
169, konventionen för urfolks 
rättigheter, skulle göra mycket. 
Sverige var med och skrev den, 
men har inte skrivit under den 
och får ju klagomål från FN 

varje år för brister i lagstift-
ningen som inte värnar samers 
särskilda intressen och rättig-
heter. Men det händer ju inte så 
mycket med det.  

– Nu när jag visade filmen på 
Sundance så var det folk från 
Kanada som frågade hur vår 
försoningsprocess såg ut i Sve-
rige. I Kanada och många andra 
länder med urfolk finns förso-
ningskommissioner. Och vi har 
ju ingen. De trodde vi skämtade. 
Det var svårt för dem att greppa 
att folk vet så lite. 

Annie HellquiSt

Detta är en kortad version av intervjun. 

Läs hela i nyhetsmagasinet ETC. 

ETC Helg
l Läs hela intervjun i nyhets
magasinet ETC. För att beställa  
en prenum eration, mejla 
kundtjanst@etc.se

Det finns en stor okunskap kring Sveriges koloniala historia, menar Amanda Kernell, vars hyllade film Sameblod hade premiär i veckan. JanErik HEnriksson/TT
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Emil JEnsEn

Katarinauppropet mot 
svensk vapenexport. 
Äntligen kommer 
detta förhoppningsvis 
upp på dagordningen 
igen. Vi kan ju inte 
exportera vapen till 
diktaturer och krig. För 
jävelen.   

När någon säljer in ett 
evenemang med att 
det ska vara ”heeelt 
opretentiöst”. Det 
betyder i regel 
bara att det är 
heeelt oambitiöst. 
Älskar pretentiösa 
evenemang. Och 
människor.

Den ruttna 
delfinen

Jag har sprungit i hela mitt liv. Året runt. 
Åren runt. Jorden runt. 

i januari brukar det alltid vara mycket 
mer människor ute, ofta i splitternya 
fräsiga löparkläder. sen försvinner de 
spårlöst igen i februari. Antagligen nyårs

löften som inte riktigt höll distansen ut.   

ÅrEts AllrA förstA DAg var jag ute och 
sprang i Peru. ingen verkade ha avgett några 
löften där. Det var alldeles öde vid havet.  

Det var precis vid norra gränsen och jag 
tänkte att om jag sprang tillräckligt långt kan
ske jag skulle komma till Ecuador. 

Även om det var morgon var det redan så 
tryckande varmt att jag gav upp efter ett tag, i alla 
fall ambitionen att springa till ett annat land. 

Jag tog sikte på en sten. En perfekt blank 
sten, som gjord för att sätta sig på och vila, och 
minnas året som just tagit slut.  

tyvärr kom jag alldeles för nära innan jag såg 
att det var en delfin, en död delfin, uppspolad 
på stranden. Jag mötte den tomma blicken och 
stanken av förruttnelse slog emot mig. Det 
slags lukt som sen inte lämnar en under resten 
av dagen.

Det var den första vilda delfin jag sett. Om 
nu någon som är död och rutten kan vara vild. 
Allt jag visste om denna delfins liv var den 
tomma blicken och hur äckligt den luktade. Det 
var delfinens eftermäle.    

Och eftersom stanken satt i hela dagen, i allt 
jag passerade, i alla jag hälsade på, i allt jag åt, 
kunde jag inte sluta tänka på detta. 

som den melodramaqueen jag är, lät jag 
detta specifika obehag snabbt översättas till en 
generell sanning om hur vi minns. 

JAg ÄlskADE min farmor. Hon var underbar. Jag 
tror inte att jag har träffat någon som varit så 
sprudlande av värme, liv och närvaro. 

Hon var dement de sista femton åren av sitt 
liv, sista tio åren visste hon inte vem jag var, 
sista sju visste hon inte vem hon själv var. 

– Hej farmor! sa jag när jag hälsade på henne 
på hemmet.

– Är du min farmor? frågade hon misstänk
samt.

Det var sista gången vi hade en dialog med 
fullständiga meningar. sen blev det mest påhit
tade ord. Hon blev mer och mer frånvarande, 
egendomlig och dessutom aggressiv.

Och när jag nu minns henne måste jag alltid 
ta mig igenom detta; en mur av bilder av henne 
som dement, med alla de förvridna egenskaper 
som följde av sjukdomen. Ofta kommer jag inte 
ens förbi denna mur, så att jag kan minnas 
henne som hon var innan. som hon var. 

nÄr JAg minns min syrra, är det 
främst de sista månaderna jag minns, 
i värsta fall de sista fyra dagarna när vi 
bara väntade på att hon skulle få dö.

På samma sätt med kärleksrelatio
ner, ofta kommer själva avslutet – som 
ju sällan är särskilt fint – emellan 
för att minnas den tid, kanske 
flera år, som säkert var bra.  

DEt finns En klyscHA 
från idrottens värld, som 
används friskt även bland 
kulturarbetare: du är ald
rig bättre än din senaste 
match. 

syftet med detta 
uttryck är förstås att 
sporra en att göra så 
bra ifrån sig som möj
ligt på planen, på scenen, 
i studion. 

ingen minns att du 

vann en massa fotbollsmatcher 2008 om du 
förlorar en nu. ingen kommer ihåg din succé
spelning från i somras om du gör fiasko på 
hösten.     

så kan vi ju inte hålla på!  

ÅrEts AnDrA DAg letade jag därför upp en 
annan sten. Eller en riktig sten. Jag satte mig 
och försökte minnas saker som de var, som de 
varit, inte bara hur de slutat.  

Och jag kom ihåg 2016. inte bara avslut
ningen med trump. Eller de strukturer och 
händelser som lett dit. Utan de ännu större 
strukturerna. Och jag insåg att 2016 inte gick 
att bedöma utan att ta med i alla fall de senaste 

200 åren i bilden. Hugger vi ut senaste året 
ur sin kontext är det lätt att stämma in 

i olika körer om att det var bättre förr. 
Det var det inte.   

På samma sätt försökte jag aktivt 
minnas människor och händelser 

i sin helhet. Ett bortglömt hantverk 
som kräver något av oss.  

medan jag ägnade mig åt detta blev 
havet sådär stort igen. Och fullt av 

varelser – som alldeles säkert 
hade mer levande minnen 
av den där strandade del
finen.  

En Av AllA som lämnade 
oss förra året var min vän 
Jacques Werup. Han skrev 
en av de vackraste raderna 
jag vet: 

”Jag har varit med om 
dig. Jag kan aldrig förlora 
dig.”

tack Jacques. 
vi håller varandra vid 

liv. 

–

+

Emil Jensen
Artist och poet. 
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NU STARTAR VI
ETC JÖNKÖPING!

2017 ska ETC skapa lokala nyhets-
tidningar – tillsammans med er läsare. 
Första målet är nått. Jönköping får idag 
en ny tidning, tack vare crowdfunding 
och beställda prenumerationer. Tack! 

Och nu går vi vidare med nästa projekt: 
en ny lokal dagstidning i Göteborg. 
Följ med på resan.

Följ med på 
resan – nu 

crowdfundar 
vi en ny dags- 

tidning i 
Göteborg!
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POSTNUMMER ORT

TELEFON MEJL

Jag vill låna ut så så att ETC:s medieprojekt kan bli verklighet! Kontakta mig med lånebrev! 

Jag vill förhandsbeställa prenumeration på dagstidningen ETC Göteborg (250 kronor/månad).

Jag vill ha en prenumeration på ETC Jönköping 

590 kronor/år för papper och digital tidning.               490 kronor/år för digital tidning.
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Korsord från varuhuset.etc.se An
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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 måndag 6 februari.

1:a pris
Emanu, Ångest & politik

2:a pris
Bambutandborste

3:e pris
2 nr av Kloka hem

Ångest & politik till vinnaren!



volontär!

Gör
för nån annan.

skillnad

Bli
#integrationipraktiken

Nu söker vi fler som vill vara med och ge asylsökande och nyanlända en bra start 
i Sverige. Ett par timmars språkträning, en fika eller andra sociala aktiviteter ger 
mycket både till dig och dem du möter. Se lediga volontäruppdrag på redcross.se
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Visste du att ...

Serie
Malin Biller
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6 5 7 8

6 1 7 2

9 8 4 2

7 8

3 2 6 5

2 1 5 4

7 5 3 8

4 7

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.41)

5 4 1

6 7 1

2 3 9 7

3 5 9 8

9 4 6

1 8 9 2

8 1 3 6

2 1 4

2 8 9

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.46)
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Sudoku
Så här spelar du
Fyll i de tomma rutorna med siffrorna 1 till 9. Varje siffra 
mellan 1 och 9 måste finnas i alla nio rader, alla nio kolumner 
och alla nio 3x3-rutor.
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Jag vill prenumerera för 224 kronor i månaden  
(papper måndag–fredag, digital lördag och söndag)

Jag vill prenumerera för 199 kronor i månaden (digital måndag–söndag)

 Jag väljer autogiro     Jag väljer faktura     Helår    Halvår   Kvartal

Klart jag vill prenumerera!
En röd dagstidning för 
en grönare värld Nyheter 

sju dagar
i veckan!

Iktyologi kallas 
den vetenskap som 
studerar fiskar.
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ANNONS FRÅN VARUHUSET.ETC.SE
FÖRRA NUMRETS KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE

Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra numret: 
BRA SÅ ÖPPEN PLANLÖSNING och ANDNINGSKONTROLL

KLANTS LINGONROND
slutade med knockout-

seger tack vare en utom-
ordentlig omstuvning

ETC No 4-17   
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Nya numret av Kloka hem 
Kloka hem är Sveriges 
enda Kloka hus- och 
hemmagasin med inriktning 
på ekologiskt byggande. 
Tidningen diskuterar även 
Led-lampor, slänger ut 
plasten ur köket och visar 
vad vi kan välja istället. 
Den är vacker, inspirerande 
och ges ut sex gånger per år 
(varav sommarnumret är ett 
dubbelnummer).

Nya numret av

hemmagasin med inriktning 

Tidningen diskuterar även 

plasten ur köket och visar 

Den är vacker, inspirerande 
och ges ut sex gånger per år 
(varav sommarnumret är ett 

Prenumerera här–289 kronor för en helårsprenumeration!

www.klokahem.com

Innehåll i det nya numret:
•  Bonde söker ekologiskt boende
•  Byggde nytt – Maja och Björn 

byggde nytt hus av enbart 
naturliga material. 
•   Kollektivt boende mitt 

i Hudiksvall
•  Självgående framtidshus 

som producerar sin egen el
•  Trä – det blir allt populärare 

att bygga i trä
•  Tapeter från ett torp

I butik 
  7 feb!

1
I helgen vann tennisspelaren 

Serena Williams sin 23:e Grand 
Slam-turnering. Bara en annan 

spelare har vunnit fler Grand 
Slam-titlar. Vem då?

a) Roger Federer
b) Steffi Graf

c) Margaret Court

5
För första gången har ett samkönat 

par vigts i en kyrka i det här 
grannlandet. Vilket?

a) Danmark
b) Finland
c) Norge

2
BB i Sollefteå lades under stora 

protester ner i veckan. Blivande 
Sollefteföräldrar ska få hjälp 

genom en ny kurs som hålls av 
ABF. Vad handlar kursen om?

a) Bilförlossning
b) Hemmaförlossning

c) Gravidyoga

6
Ett svenskt företag har i veckan 

fått kritik för sin verksamhet 
i ockuperade områden på 

Västbanken. Vilket?

a) Ericsson
b) Saab
c) Volvo

3
Svenska jägare är upprörda över 

P4:s dramatisering av barnboken 
”Mitt magiska finger”, i vilken 

änder och jägare byter plats med 
varandra. Vem har skrivit boken?

a) J.K. Rowling
b) Roald Dahl
c) C.S. Lewis

7
New wave-veteranerna Blondie 

har precis släppt den första 
singeln från sitt kommande 

album Pollinator. Vilket år släppte 
bandet sitt första album?

a) 1970
b) 1976
c) 1981

4
Före detta finansminister 

Anders Borg är misstänkt för 
mutbrott i samband med ett 

representationstillfälle. Vilken 
aktivitet ägnade han sig åt under 

representationen?

a) Jakt
b) Bastubad

c ) Golf

8
Dollarmiljardären Betsy DeVos ser ut 
att bli USA:s nya utbildningsminister. 

Hon är en förespråkare av 
friskolereform likt den som utförts 

i Sverige. Vad kallas offentligt 
finansierade friskolor i USA?

a) Public schools
b) Charter schools

c) Parochial schools

Rätt svar: 1C, 2A 3B, 4A, 5C, 6C, 7B, 8B
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Nyhetsquiz Vad minns du från den
gångna nyhetsveckan?
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10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 The coroner
13.55 Att bygga sitt 
 drömhus
14.55 Halv åtta hos mig: 
 England
15.55 Camping queens
16.50 Äntligen hemma
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Jönssonligan dyker 
 upp igen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jönssonligan dyker 
 upp igen, forts
23.50 Patrioter
02.15 Collaborator
04.00 Laxfiske i Jemen

TV & RADIO

Afternoon Delight
n Precis innan Jill Soloway blev vuxendra-
mats tv-drottning och geniförklarades för 
transdramaserien Transparent (som nu 
har gått i tre lysande säsonger, i Sverige på 
Viaplay) gjorde hon denna film – om ett 
sex-uttråkat gift par som försöker liva upp sig 
själva genom att lära känna en tjej som jobbar 
på strippklubb. Strippklubbstemat är en USA-
kliché som ofta känns obegriplig i Sverige, 
men Transparent-fans känner snabbt igen sig 
i den genuina skildringen av kvinnlig vänskap 
– som uppstår mellan dessa två ytterligheter 
i ”förtryckta arketyper”-spektrat, hemmafrun 
och strippdansösen. Och så i huvudrollens 
Kathryn Hahn, förstås, som gick vidare till en 
ledande roll även i Transparent. SVT2 21.45

DAGENS TV-TIPS
TIPSEN PrESENTErAS I SAmArbETE mED:

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige 
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Go’kväll
10.45 Huset fullt av katter
10.50 Skidor: Världscupen 
 Pyeongchang
12.45 SM-veckan: 
 Parallellslalom
14.30 SM-veckan: 
 Draghund
15.00 Hundspann
15.10 Opinion live
15.55 Gomorron Sverige 
 sammandrag
16.15 Mord och inga visor
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go’kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Scott & Bailey

22.45 SVT Nyheter
22.50 Boardwalk empire
23.45  Veckans brott
04.20 Sverige idag
04.50 Go’kväll
05.35 Fråga doktorn

09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Konsthistorier
16.45 Dolly
17.15 Nyheter på lätt 
 svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Top gear
18.00 Livets mirakel - Den 
 okända världen
18.55 En bild berättar

19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Författaren Jakob 
 Ejersbo
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Afternoon delight
23.20 Idévärlden
00.20 Förväxlingen
00.50 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Gomorron Sverige 
 sammandrag
01.50 24 Vision
02.00 SVT Nyheter
02.05 Sverige idag
02.35 24 Vision
03.00 SVT Nyheter
03.05 24 Vision
04.00 SVT Nyheter
04.05 24 Vision
05.00 SVT Nyheter

06.00 Nanny
06.30 Aftonbladet morgon
09.00 Project runway all 
 stars
10.00 Vanderpump rules
11.00 Masterchef USA
12.00 Sex and the city
12.30 Sex and the city
13.00 Lyxfällan
14.00 The real housewives 
 of Orange County
15.00 Vanderpump rules
16.00 Sex and the city
16.30 Sex and the city
17.00 Lyxfällan
18.00 The real housewives 
 of Orange County
19.00 Masterchef USA
20.00 Percy Jackson: 
 Monsterhavet
22.10 Armored
23.55 Scott Pilgrim vs the 
 world

02.10 Chicago PD
02.50 Dracula
03.35 How I met your 
 mother
04.20 Jims värld
04.45 Jims värld
05.05 Frasier
05.30 Nanny

06.00 Gilmore girls
06.45 America’s funniest 
 home videos
07.10 Desperate 
 housewives
08.05 Extreme couponing
09.05 Botched
10.00 Extreme couponing
11.00 Desperate 
 housewives
11.55 Ellen DeGeneres 
 show
12.50 Botched
13.50 Vänner
14.55 Top chef masters
15.55 The little couple
17.00 Grey’s anatomy
18.00 Ullared
19.00 Superstars 2017
20.00 America’s funniest 
 home videos
20.30 America’s funniest 
 home videos
21.00 The big bang theory
22.00 Familjetrippen
00.10 Tunnelbanan
01.10 Breaking news med 
 Filip & Fredrik
02.10 Breaking news med 
 Filip & Fredrik
03.05 Devious maids
03.50 One Tree Hill
04.30 Ellen DeGeneres 
 show
05.10 America’s funniest 
 home videos

TV & RADIO
freDAG 3 februAri

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KANAL 5

Scott & Bailey
brittisk kriminalserie från 
2011. Del 3 av 6. Teamet 
är närvarande under 
rättegången mot Georgios 
Stelikos, en man som 
anklagas för att ha mördat 
en kvinna samt våldtagit 
och torterat en annan. i 
rollerna: Suranne Jones, 
Lesley Sharpe, Amelia 
bullmore m.fl.

Scott Pilgrim vs the world
Amerikansk-brittisk 
actionkomedi från 2010. 
i rollerna: Michael Cera, 
Alison Pill, Mark Webber, 
Johnny Simmons och 
ellen Wong. regi: edgar 
Wright. Scott Pilgrim spelar 
i ett band, har svårt att 
komma över sitt ex som 
nu är popstjärna och dejtar 
Knives Chau, en fem år 
yngre gymnasietjej. När 
Scott faller för ramona 
flowers har han problem 
att göra slut med Knives. 

En bild berättar
Världens första selfie. 
Vi kanske tror att det är 
något nytt, att hålla upp 
en kamera framför sig 
själv. Men sanningen är att 
selfien uppfanns för nära 
180 år sedan. Då gick en 
ung man ut till bakgården 
bakom föräldrarnas 
lampaffär i Philadelphia 
och öppnade slutaren.

Nyheterna.

Trainwreck
n Alltid lika roliga och skarpa Amy Schu-
mer spelar en kvinna som fått lära sig av sin 
bittert nydumpade pappa att monogami är 
orealistiskt. I vuxen ålder ägnar hon sig där-
för åt sprit, knark och sex på löpande band. 
Till vardags är hon journalist, och får av sin 
diktatoriska chef (Tilda Swinton) uppdraget 
att skriva om en framgångsrik och snygg 
sportläkare (Bill Hader). Tycke uppstår och 
kanske måste Amy omvärdera sin livshåll-
ning? Charmig romcom med smart manus 
av Amy Schumer själv samt pigg regi av Judd 
Apatow. Viasat Film Premiere 19.00

Författaren Jakob Ejersbo
n K special-dokumentär om den danska 
författaren Jakob Ejersbo, känd för romantri-
login om danska biståndsarbetare i Tanzania 
som inspirerades av hans egen barndom. 
2008, när han var 40, avled han i cancer, och 
vi lär känna honom postumt genom hans 
familj och vänner, varav två bestämmer sig 
för att uppfylla Ejersbos sista önskan – att få 
sin aska spridd från toppen av Kilimanjaro.
 SVT2 20.00

Sex and the city.

Vem vet mest?Rapport.
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KUNSKAPSKANALEN    
15.00 UR Samtiden 18.00 Att överleva 
förintelsen 18.50 Flyttfåglarnas mys-
tiska död 19.40 Antikmagasinet 20.10 
Bysans: Tre städers historia 21.00 
Seriestart: Matdetektiverna 21.50 
Världens natur: Brasilien 22.40 Kvinnor 
på toppen 23.25 Världens natur: Den 
förbjudna floden 00.20 Arkitektens hem 

BARNKANALEN   
06.00 Daniel Tigers kvarter 06.15 
Furchester hotell 06.30 Morgonshowen 
06:30-08:00 06.31 Greta Gris 06.35 
Supertrion 06.50 Charlie och Lola 
07.05 Fåret Shaun 07.15 Draken Digby 
07.25 Tjuv och tjuv 07.30 Mästerflygar-
na 07.45 Häxan Surtant 08.00 Philofix 
08.15 Servettmannens äventyr 08.25 
Babar och Badous äventyr 08.45 Så 
många frågor, Luna! 09.00 Katie Morag 
09.15 Äventyr i tid och rum 09.25 Biet 
Maya 09.35 Franklin och hans vänner 
09.50 Stella och Sam 10.00 Katten 
i hatten vet allt om ditten och datten 
10.15 Lulu Zipadoo - äventyr i naturen 
10.20 Elias och räddningsteamet 
10.30 Peg + Katt 10.40 Roboten Rob 
10.55 Wisska 11.00 Clifford, den stora 
röda hunden 11.25 Dinosaurietåget 
11.40 Lunneskär 11.45 Dinosar 12.00 
Amanda längtar - turkiska 12.05 Imse 
och Vimse - polska 12.10 Timmy lamm 
12.20 Lillys Bortomvik 12.25 Hej Jycke 
12.35 Fifi och blomsterfröna 12.45 
Rymdrekryterna 12.55 Lilla prinsessan 
13.05 Rorri Racerbil 13.15 Ella Bella 
Bingo 13.25 Tom & jordgubbssyltmack-
an med honung 13.30 Pax jordiska 

äventyr - meänkieli 13.45 Arthur 14.10 
Fixarna 14.15 Djungelboken 14.30 
Lilla Aktuellt skola 14.45 Lilla Aktuellt 
teckenspråk 15.05 Pinsamheter 15.30 
Random mix 15.31 Fångad 15.55 
Random mix 16.20 Kortrasten 16.20 
Det hemsökta huset 16.40 Random 
mix 17.00 Riddare Micke 17.10 Stella 
och Sam 17.25 Dimitri 17.30 Nelly och 
Nora 17.35 Kate och Mim-Mim 17.50 
Rorri Racerbil 18.00 Bolibompa 18.01 

En pappa på förskolan 18.10 Alfons 
Åberg 18.30 Fredagkväll 18.31 Alex 
hittar hobbyn 18.45 Kändisbarnvakten 
19.15 Familjen Rysberg 19.40 Fredag-
kväll 19.55 Kändisbesöket 20.00 Wild 
kids 20.45 Bara på skoj 20.55 - 21.00 
Gazoon 05.00 Gaspard och Lisa 05.10 
Skåpbilen Olle 05.15 Långhalsen 
Lo 05.25 Twirlywoos 05.35 Miffys 
stora små äventyr 05.45 Meckar-Micke 
05.55 Misse-kisse

RADIO 
P1 06.00 P1-morgon 06.00 Mor-
goneko 06.15 P1-morgon 06.30 
Ekonyheter 06.32 Ekonomieko 
06.34 Nyheter från Vetenskapsradi-
on 06.39 P1-morgon 06.50 Tankar 
för dagen 06.55 Landväder 06.59 
P1-morgon 07.00 Morgoneko 07.18 
P1-morgon 07.30 Ekonyheter 07.32 
Ekonomieko 07.36 Nyheter från Ve-
tenskapsradion 07.39 P1-morgon 
07.46 Kulturnytt 07.55 Land- och 
sjöväder 07.59 P1-morgon 08.00 
Morgoneko 08.15 P1-morgon 08.30 
Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 
08.36 Nyheter från Vetenskaps-
radion 08.41 P1-morgon 08.54 
Kulturnytt 08.59 P1-morgon 09.00 
Morgoneko 09.14 P1-morgon 09.30 
Ring P1! med Sverker Olofsson 
10.00 Ekonyheter 10.03 Stil med 
Susanne Ljung 11.00 Ekonyheter 
11.04 Skolministeriet  11.33 
Ekonyheter 11.35 Radioföljetongen  
12.00 Tolvslaget 12.00 Dagens 
dikt 12.10 Vetandets värld 12.30 
Luncheko 12.55 Land- och sjöväder 
13.00 P1 Kultur 14.00 Ekonyheter 
14.03 Vetenskapsradions vecko-
magasin 15.00 Ekonyheter 15.03 
Radiosporten 15.04 Spanarna 
15.45 Kulturnytt 15.55 Sjöväder 
16.00 Ekonyheter 16.03 Studio Ett 
16.45 Dagens Eko kvart i 17.00 
Studio Ett 17.45 Dagens Eko 18.01 
Ekonomiekot 18.08 Radiosporten 
18.09 Kulturnytt 18.15 Lantzkam-
pen 19.00 Ekonyheter 19.03 Teater-
programmet 19.30 Allvarligt talat 
20.00 Ekonyheter 20.03 Filosofiska 
rummet 20.55 Klartext – nyheter 

21.00 Ekonyheter 21.03 Skolminis-
teriet 21.35 Ring P1! 21.45 Tankar 
för dagen 21.50 Land- och sjöväder 
22.00 Ekonyheter 22.10 Radio-
sporten 22.12 Studio Ett 22.55 
Kulturnytt 23.07 Studio Ett 23.55 
Dagens dikt 

P2 06.00 Huomenta Ruotsi 06.30 
Sisu-uutiset 06.34 Huomenta 
Ruotsi 06.35 Oddasat 06.40 
Nyheter 06.50 Klassisk morgon 
07.30 Ekonyheter 07.32 Klassisk 
morgon 08.54 Kulturnytt 09.00 
Ekonyheter 09.02 Klassisk morgon 
10.00 Ekonyheter 10.03 Klassisk 
förmiddag 13.00 Levyseppä 14.45 
Sisu-uutiset 14.50 Roketti 15.00 
Mix Sápmi Musik 15.30 Samiska 
nyheter på svenska 16.00 Radio 
Romano 16.30 Arabisk talkshow  
17.00 Kulturnytt 17.06 Rendezvous 
19.00 Ekonyheter 19.03 P2 Live 
21.30 Musik mot midnatt

P3 06.00 Ekonyheter 06.05 P3 Mu-
sik 06.30 Morgonpasset i P3 10.00 
P3 Nyheter 10.02 P3 med Amira 
Brown 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Relationsradion i P3 12.00 P3 
Nyheter 12.03 Musiken i P3 13.00 
P3 Nyheter 14.00 P3 Nyheter 14.02 
PP3 med Linnea Wikblad 15.00 
P3 Nyheter 15.02 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 Musikgui-
den i P3 19.00 P3 Nyheter  20.03 
Radiosporten 20.06 Musikguiden i 
P3 21.03 P3 Musik

Matdetektiverna
Riskfri kyckling och pocherade ägg. Hur hanterar man rå kyckling, eller 
steker den ultimata laxfilén? Matdetektiverna reder ut de vanligaste 
frågorna. Dessutom testar veckans panel om man mår bättre av 
glutenfri diet även om man inte lider av intolerans. Del 1 av 3. 

Kunskapskanalen klockan 21.50

Vitt, medelklassigt – och 
kanonbra. Det tycker TV-dags 
Sara Ödmark om Bonus-
familjen.

SVT-satsningen Bonusfamiljen 
kommer att skicka svallvågor 
av igenkänning ut i tv-sofforna. 
Bakom serien står svägerskorna 
Moa och Clara Herngren, tillsam-
mans med brodern och maken 
Felix Herngren som också regis-
serat. Historien följer Patrik (Erik 
Johansson) och Lisa (Vera Vitali) 
som försöker få vardagen att 
funka med varannan-vecka-liv 
med barn från tidigare förhållan-
den och trassliga relationer till 
exen Martin (Fredrik Hallgren) 
och Katja (Petra Mede).

Jag imponeras av den samti-
digt anspråkslösa som storvulna 
ansatsen: det handlar om vardag 
och logistik men också om 
livets stora frågor. Hur egois-
tisk är det tillåtet att vara när 
man vill följa sitt hjärta? Är det 
ansvarsfulla i en relation att ge 
villkorslöst stöd eller är det att 
sätta gränser? Och det ständigt 
överhängande temat: kompro-
missen. Denna underskattade, 
hånade, ibland nedsättande 
stämplad som “typiskt svenska” 
företeelse. 

När det kommer till person-
galleriet har Bonusfamiljen kanske 
det mest lyckade karaktärsteck-
nandet jag sett i svensk tv. Alla 

känns som välutvecklade, riktiga 
människor med brister och 
fördelar, vilket är häpnadsväck-
ande att klara av över tio avsnitt 
hyfsat lättsamt familjedrama. 
Jag ömmar för varenda en, även 
när de beter sig självupptaget, 
lomhört, korkat och bittert.

Jämförelsen med Solsidan lig-
ger naturligtvis nära till hands, 
men tonträffen är helt annorlun-
da. Där det i Solsidan finns en sval 
distans finns här en oresonlig 
närhet. Själv associerar jag hellre 
till brittiskt gammalt mysdrama 
som Kalla fötter eller varför inte, 
förlåt för populär nutida refe-
rens, Skam? 

Till och med seriens minst in-
tressanta del – parterapeuterna 
gestaltade av Johan Ulveson och 
Ann Petrén – växer så småning-
om till att få en kommenterande 
funktion av värde.

Invändningarna då?  Tja, visst 
är det ännu ett vitt medelklass-
perspektiv. Här finns biroller 
som vidgar ramarna lite men de 
är få och för handlingen lättvik-
tiga. När det gäller vilka som får 
göra bred underhållning i svensk 
tv saknas det fortfarande många 
röster, men det är ett struk-
turellt problem som det vore 
okonstruktivt att helt lägga över 
axlarna på Herngrens. 

Bonusfamiljen sänds i SVT 1 
måndagar kl 21. 

Sara ÖDmark

Bonusfamiljen nästa 
svenska tv-succé

Vera Vitali i SVT:s satsning Bonusfamiljen. BILD SVT



Biljetter 031 708 71 00
Mat & dryck 031 708 70 90

www.stadsteatern.goteborg.se

Urpremiär 10 februari Stora Scen Av ALEXANDRA PASCALIDOU Bearbetning SISELA LINDBLOM Regi ANNA ULÉN Med KIM THEODORIDOU BERGQUIST, ERIK HEDBERG, CARINA M JOHANSSON, 
JOHAN KARLBERG, ALEXANDRA PASCALIDOU, MAGDI SALEH, MELINA TRANULIS Musiker EMIL BLOMMÉ, KRISTINA ISSA Statister HUSSEIN AL SAIDAN, CECILIA BEJARANO, NAWAR HERMIZ, ALI JALAL, 
RASHA KHOURY, VIANA MIKKELSEN, KATERINA PAVLOU, MARCUS STANDOFT, JULIA STENELIUS

Alexandra Pascalidou tar oss med på en omtumlande resa. 
En storslagen föreställning fylld av tragik, komik och musik.
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