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 ”Att demokratin har 
avideologiserats har 
gjort den sårbar”

Påhopp på muslimer  
i eftervalsdebatten

Även USA redo att starta
utredning av Danske Bank
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GRÖNA 
PROFIlER 
hAlkAR UR 
RIkSDAGEN

Mitt i prick om 
”sexflotten”

Vad är (v)itsen med
en mittenregering?

Många filmer som går upp på bio 
är förutsägbara, undermåliga och 
inte värda biljettpriset. ”Flotten” 
är ett lysande  undantag, tycker 
Signe Lidén.     sid 20-21

Valresultatet innebär att en rad tunga namn som 
varit pådrivande i miljö- och klimatfrågor tvingas 
lämna riksdagen, både från L och MP, visar Dagens 
ETC:s genomgång.   sid 6
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DAGENS ETC Tänk om de fyra 
partierna S, V, MP 

och Fi vågade gå 
samman i ett  

gemensamt 
klimat program och 

utmana EU.
sid 2–3 / JOHAN EHRENBERG
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Henrik Arnstad.

”Jag åkte in till 
stan med huvu-
det fullt av allt 
annat än  
tomater.  
Möjligen  
fanns där  
ruttna 
tomater.”
steFan sundström     sid 21

Kommunerna där mP HÅLLer STäLLnInGarna   sid 7

”Att inte ha en regering där SD får infly-
tande är viktigast.”, säger Mirjam Katzin (V).
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Lena Kronberg, skådespelare och skribent.

”Märkligt ändå, att de 
som säger att Malmö är 

 skitfarligt, anser att Afgha-
nistan är ett land i fred.”ledare

Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är  
oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Här skriver bland andra Veronica Palm, Göran Greider, 
Johan Ehrenberg, Kajsa Ekis Ekman, Jenny Bengtsson, 
Somar Al Naher, Birger Schlaug, Ulrika Lindahl och 
Andreas Gustavsson.
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ska vara höghastighets-, magnettåg eller hy-
perloops) från Luleå till Lissabon, Från Köpen-
hamn till Aten och från Helsingfors till Berlin 
över Baltikum. Några få jättebanor som bygger 
samman EU och gör det möjligt att först stoppa 
inrikesflyg och snart det vanvettiga flygandet 
mellan storstäderna på kontinenten. 

4.EU:s produktion är idag en enda gigantisk 
långtradarorm i ett dieselmoln. Att ersätta det 
med elvägar där långtradarna konverterats till 
tråddrift är ingen ”rocket science”. Jo, det krävs 
stora statliga investeringar och samma system 
över gränserna för att frakter kan ske rent från 
Madrid till Oslo. Men inga utsläpp genom den 
förnybara elen. Och investeringarna är självbe-
talda genom avgifter från åkarna som slipper 
köpa all denna diesel.

5. Stoppa gasen! Inte bara gasen från Putin 
genom Östersjön utan även annan importe-
rad gas som i EU till stor del används till att… 
värma hus. Det här är helt onödigt vilket den 
svenska bergvärmeframgången visar. 
Både kyla och värme från jordens inre 
med vanlig värmepump i varje hus. 
Här behövs rejäla stöd till omställ-
ning och givetvis ren el från taken.

6. Använd vattenvägarna. Europa 
blev rikt på en utvecklad handel via 
vattenvägarna. De finns kvar. Bara bå-
tarna behöver elektrifieras.

7. Öka jordbruksstödet. EU:s 
mest hatade utgift är stödet 
till de stora jordbrukslän-
dernas bönder. Men om 
det stödet istället blir ett 
omställningsstöd, bort från 
fossilt konstgödsel, utarmad 
jord och antibiotikapepprad 
boskap, så gör stödet dub-
bel nytta och bygger framtiden 
med mer lokal cirkulär ekologisk 
produktion.

8. Plantera vilda skogar i 
Europa. Nya skogar som inte får 
avverkas på minst 100 år. Europa 
har gigantiska sår bestående av 
försvunnen skog. Att plantera lite 
överallt gör gott för städer och 
byar, att plantera stort och vilt 
mellan bergen ger CO2 lagring för 

barnbarnen. Eftersom skogen inte ska hug-
gas ner kan den vara blandad, eldtåligare och 
”olönsam”.

9. Klimatinvesteringsreglering för pen-
sionsfonder. Att spara till pension på fossil 
och förstörande produktion är vanvett. Det blir 
ingen pension i ett förstört klimat. Inte ens från 
en AP-fond.

10. Rädda och rena havet. Från plast såklart. 
Från utfiske. Havet är djupt men inte så djupt 
att inte människan kan smutsa ner det.

EU äR väRLDENS största ekonomi. Att vi i det 
där landet i Norden som vill vara klimatföre-
bilden samlar de rödgrönrosa till ett gigantiskt 
investerings- och omställningsprogram för 
Europa kommer naturligtvis skapa politiska 
svallvågor.

Och vad ska nationalisterna svara med? Mu-
rar skyddar inte mot klimathot.

Och vad ska borgarna säga?
”Det är inte ansvarsfullt att rädda klimatet”.

NU HAR BåDE v och MP anpassat sig till 
en verklighet där nationalismen försöker 
förstöra det Europa man en gång satte i 
brand. Swexit är den ensamma galningens 

dröm. Och samtidigt skapar finanskapi-
talets frihet de bruna argumenten 

som inte de borgerliga vill mota. 
Friheten att få förstöra lönsamt 
är alltid mer värd för dem än 
nödvändigheten att gemen-
samt rädda och reglera.

vILL MAN MOtA nationalism 
kan man inte göra det utan 
förslag och visioner som är 

större än nationen.
vill man rädda klimatet kan 

man inte göra det partitaktiskt, 
ett gemensamt klimatprogram 
kan däremot få med sig många, 
många fler.

SEKtERISMENS MEtOD har visat 
sig fungera dåligt.

Låt oss försöka något annat.

 / JOHAN EHRENBERg

visst kan vänsterkrafter  
rädda både EU och klimatet

Nu - efter ett riksdagsval som inne-
bar att någon vann några procent 
och andra förlorade dem på den 
rödgrönrosa sidan är det kanske 
dags att prova ett annat spår för att 

skapa det där motståndet som vi alla vill se.  En 
framtid att sträva mot, inte bara skydda sig mot.

Och vi har en ovanligt öppen dörr att 
använda, ett EU-val som måste handla om det 
gemensamma, inte det egna landets natio-
nella egoism.

JO, vI HAR PROBLEM med kortsiktigt tunnelse-
ende från partierna men det har varken vi eller 
planeten råd med. tänk om de fyra partierna 
S, v, MP och Fi vågade gå samman i ett gemen-
samt klimatprogram och utmana EU inför valet 
i maj 2019. Ett program, fyra partier… röst-
ningen blir en seger för alla och borgerligheten 
måste försöka krypa ur sin bur där klimatet 
alltid får vänta eftersom det är mer lönsamt att 
förstöra här och nu.

tänk om vi tog möjligheten att visa en fram-
tid, inte bara prata om förstörelsens politik.

Ett gemensamt klimatprogram inför EU 
valet behöver vara en kompass men inte en 
detaljkarta. vi kan visa riktningen för det är den 
som kan få hopp att födas och mobiliseringen 
att bli något annat än omfördelande av röster 
mellan partierna. Jo, EU-valet kan bli klimatrö-
relse på riktigt.

HUR SKA Då ett gemensamt program inför valet 
se ut?

Här är några enkla punkter att ta med sig i 
den förhandlingen.

1. Koldioxidskatt för EU. Ett enkelt krav alla 
är för ”som princip” men ingen genomför. 1000 
kronor per ton CO2 innebär en snabb nedlägg-
ning av framförallt korkad el och värmepro-
duktion i EU. Skatten kommer handla om 1000 
miljarder per år och det innebär…

2. 1000 miljarder till ny förnybar energi per år 
som inte innehåller skogsavverkning. EU blir då 
motorn för sol, vind och vatten, lägg till lagring 
av el och värme och energirevolutionen är gjord 
på tio år.

3 .Flyget måste minska, tågen måste öka. 
Använd ECB och riksbankerna till statliga stor-
satsningar på snabba tåg (vi kan gräla om det 

”EU är värl-
dens största 
ekonomi. Att 
vi i det där lan-
det i Norden 
som vill vara 
klimatförebil-
den samlar de 
rödgrönrosa 
till ett gigan-
tiskt inves-
terings- och 
omställnings-
program för 
Europa kom-
mer natur-
ligtvis skapa 
politiska svall-
vågor.
Och vad ska 
nationalister-
na svara med? 
Murar skyd-
dar inte mot 
klimathot.”



3fredag 21 september 2018

24 000
Så många lägenheter hyr kommunerna i Sverige som tillfälliga, 

sociala kontrakt till bostadslösa, enligt en undersökning som Ekot 
har gjort. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med 2008. Vi 

behöver en bostadspolitik som utgår efter behov, inte efter vinster.
Nils Karlsson, VD på Ratos, näringslivets forskningsinstitut uttalar sig om hoten 
mot företagandet. Han verkar ha missat att det parti som ”samtalar” med SD 

om just detta heter M och inte S.

”Det största hotet mot närings-
livet vore om S gjorde upp med 
SD om en mer stängd politik.”

30 kr / 2 st
varuhuset.etc.se

Prenumerera på Dagens ETC
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Medverkande förutsätts acceptera 
publicering/lagring på webb.
Utbetalt 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:
41 kvinnor, 44 män.
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EU behöver vilda skogar.
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Veckorna efter ett 
dramatiskt val finns 
det många saker vi 
skulle kunna debat
tera i Sverige. Vilken 

riktning vill vi se för Sverige i 
framtiden? Hur ska vi komma 
framåt i detta parlamentariskt 
komplicerade läge? Hur ska vi på 
längre sikt minska underlaget för 
rasistiska partier att få inflytande 
i det parlamentariska systemet?

I stället har ett stort fokus 
kommit att hamna på frågor om 
så kallade klanröster. Det är ett 
problem som formulerades av 
borgerliga ledarskribenter på 
GP och SvD tidigt efter valet. De 
konstaterade att människor i 
utsatta områden i mycket hög 
grad fortfarande röstar rödgrönt. 
Detta borde vara lika förvånande 
som att den överväldigande 
majoriteten i Djursholm röstar 
blått, det vill säga inte alls. Så 
varför pratar vi om just detta, i 
stället för röstningstendenserna 
hos den överklass som trivs gott i 
medieskuggan och sällan proble
matiseras? 

DelVIS HanDlar debatten om 
förortens stöd till de rödgröna, 
eftersom det är just borgerliga le
darskribenter som nu har lyckats 
sätta dagordningen. Det är natur
ligt att de hellre för diskussioner 
om hur människor i rödgröna 
områden röstat fel. Detta gör de 
bland annat genom att peka ut 
nyligen inkryssade riksdagsleda
moten leila ali elmi (MP) som 
en problematisk gestalt på grund 
av så kallad etnisk röstning.

I långa tider har kollektiva bete
enden hos väljare setts som något 
naturligt i politiken. Centern var, 
och är i viss grad, böndernas parti. 
att rösta på Socialdemokraterna 
har varit ett sätt att rösta för sin 
grupps intressen för många arbe
tare. Inkomst, utbildning, social 

bakgrund, ålder och bostadsort är 
faktorer som till stor del påverkar 
vad vi röstar på. Vi är ofta inte så 
unika som vår individualistiska 
samtid kan få oss att tro.

Det är Därför inte konstigt 
att en kandidat som leila ali 
elmi kan vinna stor popularitet 
i Göteborgs förorter genom att 
anropa den somaliska diaspo
ran och tala om upprättelse för 
de boende i förorterna. Däri
genom skiljer sig inte hennes 
personvalskampanj från någon 
annan där väljarna uppmuntras 
att skicka ortens lokala förmåga 
till Stockholm och riksdagen. 
att hon till stora delar har 
kampanjat på somaliska har 
använts för att misstänkliggöra 
just henne, fastän det är vanligt 
i de flesta partier sedan många 
år att ta fram valmaterial på 
olika språk.

Det bor strax under 70 000 
människor i Sverige som är 
födda i Somalia, mindre än en 
procent i förhållande till väljar

kåren och där en mindre andel än 
befolkningen i stort har rösträtt. 
Därför är det svårt att förstå varför 
Svenska Dagbladets Ivar arpi 
på ledarplats den 16 september 
väljer att problematisera just leila 
ali elmi. Samtidigt är det inte 
förvånande.

BeGrePPet ”etnisk röstning” 
är ett skolboksexempel på det 
som i akademisk rasismforsk
ning kallas ”rasifiering”. Det 
vill säga att göra människor till 
representanter för ett kollektiv 
bara utifrån deras hudfärg eller 
ursprung och skala bort ex
empelvis klassintresse som en 
möjlig förklaring till röstmöns
ter. Samtidigt reducerar man 
de röstande till ett enkelspårigt 
kollektiv. en försvinnande liten 
grupp röstare beskylls för ett 
fenomen som återkommer på 
alla möjliga nivåer i samhället 
och som inte annars problema
tiseras.

resonemanget är också ett led 
i en långsiktig dubbelbestraff

ning som drabbar muslimer i Sve
rige. Muslimer misstänkliggörs 
ofta för att de inte skulle delta i 
samhället, men när de lyckas ta 
plats i det demokratiska systemet 
så utmålas de som något hotfullt. 
I båda fallen sätts fokus på leila 
ali elmi enbart för att hon är 
muslim och rasifierad, inte för 
den politik hon vill föra.

Det är DjuPt orättvist mot en 
kandidat som inte fått chan
sen att bedömas för vad som 
kommer ur hennes mun, utan 
i stället misstänkliggörs på 
förhand utifrån sin hudfärg och 
vad hon bär på huvudet. Det 
blir uppenbart att muslimer och 
människor som rasifieras inte 
har tillgång till det politiska 
rummet på samma villkor som 
alla andra. Ivar arpi med flera 
inblandade bör vid det här laget 
förstå vilka stämningar de piskar 
upp genom dessa utspel. 

AnnA Ardin
Förbundsstyrelseledamot, 

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Skolboksexempel på rasifiering Kommentarer till artikeln: ”H&M 
höjer löner i Bangladesh”

Inga jättesummor
n trots att levnadskost
naden i genomsnitt är 57 
% lägre i Bangladesh så 
är det inga jättesummor 
direkt… 

/ Mattias Bengtsson

LIte och sent
n Väldigt lite, väldigt sent... 

/ Ulrika Johansson

skam
n att han inte ens har vett 
att skämmas! Kan ju inte 
vara speciellt intelligent 
då! 

/ Anna Sundman Lecomte

Kommentarer till artikeln: 
”Ytter ligare ett steg är taget för 
att normalisera SD”

rödgröna vann
n nej, så får man inte lura 
valmanskåren! Man lovar 
inte före valet att inte ta 
med SD för att sen ändra 
sig! Man får bara inte göra 
så!! S+V+MP har vunnit 
valet! Kom ihåg det! 

/ Birgitta Larsson

egen undergång
n Om borgarna faller för 
frestelsen nu bidrar dom 
till sin egen undergång. Så 
har det gått i Danmark.... 

/ Tomas Eggers

Fara å Färde
n när steget väl tas och 
borgerligheten åter bjuder 
in nazismen i finrummet, 
ja då är det fara å färde! Vi 
såg hur det gick i Weimar
republiken. Vi ser hur den 
ungerska demokratin idag 
monteras ned. 

/ Fredrik Olsson

mest Läst  
På etc.se

Från Facebook

1. den borgerliga arrogansen 
stör mig något oerhört
[ledare]

2. trump vill göra som sverige 
– möts av massivt motstånd
[ekonomi]

3. är den högerextrema tren-
den på väg att plana ut?
[inrikes]

4. gå inte på centerpartiets 
fasad – de är inte anständiga
[ledare]

5. de slutade rösta på sd
[inrikes]

”Leila Ali Elmis (bilden) personvalskampanj skiljer sig inte från någon annan där väljarna uppmuntras att skicka ortens lokala 
förmåga till Stockholm och riksdagen”, skriver debattören. BilD MP/TT

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

55 000
Så många har nåtts av artikeln 
”Den borgerliga arrogansen” 

stör mig något oerhört.

leila ali elmi stod på 
nummer 21 på Miljö
partiets riksdagslista i 
Göteborg och seg
lade in i riksdagen 

tack vare 1 400 personröster. 
för SVt berättade hon att det 
var hårt arbete som låg bakom 
framgången. ali elmi knackade 
dörr, stod i partiets valstuga i 
angered och utförde kampanjer 
på sociala medier som var på 
flera språk. Men nyheten om en 
ung muslimsk och afrosvensk 
kvinna från Hjällbo och hennes 
väg till riksdagen har bemötts 
med koloniala fantasier. Mus
limska kvinnor i förorten som 
annars beskrivs som förtryckta 
och passiva blir motarbetade 
när de engagerar sig och intar 
maktpositioner. Det har talats, 
på både etablerade ledarsidor 
och på högerextrema sajter, om 

ett riggat val, islamisering samt 
etniska och klanröster.

en utaV DeSSa röster är Svenska 
Dagbladets ledarskribent Ivar 
arpi, som vid flera tillfällen gjort 
sig känd för att vara rasismens 
buktalare. I en ledartext skriver 
han att ali elmi fick stöd av 
”klaner” eftersom hennes väljare 
inte har förmågan att tänka själ
va. Dessa väljare, som arpi inte 
har någon kännedom om, styrs 
alltså av en hemlig agenda. De 
träffas i tysthet, smider planer 
och äter samosas. att det finns 
flera muslimska och afrosvenska 
kandidater, både på riks och 
kommunnivå från Göteborg, 
som dessutom inte blev valda, är 
inte intressant för någon som är 
selektiv i sina påståenden. 

 I en väldigt ”allsidig” debatt 
i Studio ett, där de ställde två 

vita manliga högerdebattörer 
mot varandra för att diskutera en 
kvinnas väg till makten, kunde 
vi också höra farorna med att 
kampanja på ett annat språk än 
svenska. arpi varnade även för en 
”balkanisering” av politiken och 
att förortsborna sätt att rösta i en 
demokrati kan leda till ett krig i 
Sverige(!). Däremot när han fick 
frågan om hur han ser på den 
rasistisk vokabulär som flitigt 
används i debatten lät han så 
som han brukar göra, det vill säga 
som ett frågetecken.

DeSSutOM VerKar Han inte 
vara särskilt oroad över Vänster
partiets amineh Kakabaveh, 
som på sin facebook uttrycker 
en tacksamhet, på bland annat 
kurdiska, över stödet hon har 
fått från den kurdiska diasporan 
och i hemlandet, när hon valdes 

in i riksdagen. ett stöd som hon 
också har fått av arpi själv. 

frågan som uteblir bland 
nyhetsjournalister är varför en 
svart kvinna som hamnar i en 
maktposition får mötas av en vit 
vrede bland skrivbordskrigare på 
flashback och liberala ledarsi
dor? Svaret hittar vi i hela denna 
valrörelse som mer eller mindre 
har gått ut på att demonisera 
minoriteter genom en repressiv 
åtgärdspolitik. en typ av politik 
som avskräcker medborgare från 
att åtnjuta sina grundläggande 
politiska och medborgerliga rät
tigheter. Vad Ivar arpi och andra 
högerdebattörer gör är att hitta 
tillbaka till sina rötter och till en 
tid då den svenska högern som 
bekant var rätt skeptiska till det 
här med allmänna val. 

rAshid MusA
Ordförande för Sveriges unga muslimer

Högern demoniserar minoriteter

”Det blir uppenbart 
att muslimer och 
människor som 
rasifieras inte har 
tillgång till det po-
litiska rummet på 
samma villkor som 
alla andra.”
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SamtyckeSlag ger hårdare Straff
n Från och med i somras krävs samtycke vid sexuella handling-
ar. Den nya lagen kritiserades från bland annat advokatsamfun-
det för att den inte lär leda till fler fällande domar, men kan vara 
del av en repressiv utveckling där samhällsproblem ska lösas 
med hårdare straff. Den nya lagen har nu lett till ett par skärpta 
straff, rapporterar SR Ekot. En gärningsperson dömdes nyligen 
till tre års fängelse, efter att hänsyn togs till att den våldtagna 
kvinnan var ”lealös” av tabletter. 

18
procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg 

utförs nu privata företag, visar nya siffror från SCB. 

Miljöpartiet tappar flera tunga 
namn i miljö- och klimatpoliti-
ken. Samtidigt förlorar Libe-
ralerna sina två mest erfarna 
gröna politiker, Lars Tysklind 
och Maria Weimer, som var den 
enda borgerliga riksdagsleda-
moten som stödde flygskatten.  
   I den nya riksdagen finns inga 
gröna liberaler.

Stina Bergström var MP:s repre-
sentant i Miljömålsberedningen, 
som såg till att riksdagen klub-
bade en svensk klimatlag och 
ett löfte om att utsläppen av 
växthusgaser ska nå noll till år 
2045. Anders Wijkman, som var 
ordförande för beredningen, me-
nar att klimatlagen är en ”fjäder 

i hatten” för Bergström och MP:s 
senaste mandatperiod.

– Att få sju partier att gå med 
på ett så jämförelsevis ambitiöst 
mål, och att klä det i en lag, det 
är en betydelsefull framgång 
som MP inte fått tillräcklig kredd 
för, sa Wijkman till Dagens ETC 
tidigare i år.

Många har dock påpekat att 
klimatlagen i sig själv inte kom-
mer lösa någonting utan det 
krävs att politiker trycker på för 
att den ska användas och för att 
utsläppen verkligen ska minska 
snabbt och mycket. 

Miljö-tapp

Stina Bergström kommer inte 
att vara en av dessa politiker de 

kommande fyra åren. Hon är en 
av flera tunga miljö- och klimat-
röster i Miljöpartiet som lämnar 
riksdagen. Även den energipoli-
tiska talespersonen Lise Nordin 
tappar sin plats. Sedan tidigare 
var det känt att erfarna Karin 
Svensson Smith, som under den 
senaste mandatperioden varit 
ordförande i trafikutskottet, inte 
ställer upp för omval, och att 
de mer radikala omställnings-
rösterna Annika Lillemets och 
Carl Schlyter väljer att lämna 
riksdagen efter att ha kolliderat 
med partiledningen.

Karolina Skog och Isabella Lö-
vin, nuvarande miljö- respektive 
klimatminister, blir dock kvar i 
riksdagen. De får sällskap av två 

nya riksdagsledamoter, Maria 
Gardfjell och Rebecka Le Moine, 
som beskrivs som drivande per-
soner på miljöområdet.

Noll gröna liberaler

Under slutet av den nyss avslu-
tade mandatperioden kom Maria 
Weimer (L) ut som förespråkare 
för flygskatten, som infördes av 
regeringen i år. Hon blev därmed 
den enda borgerliga politikern 
som stödde flygskatten, och hon 
personvalskampanjade på frågan 
i hopp om att bli inkryssad även 
i denna riksdag – så som hon 
blev 2014.

– Det finns också många 
andra gröna kandidater för Libe-
ralerna i andra län så det är klart 

att om vi stärks kommer partiets 
gröna röst att stärkas ännu mer, 
sa hon till Dagens ETC strax 
innan valet.

Maria Weimer blev inte invald, 
och det blev inte heller någon 
annan utpräglat grön röst i Libe-
ralerna. Istället åkte den erfarne 
Lars Tysklind, som också satt i 
Miljömålsberedningen, ut.

– Det är alltid så här efter val, 
att man får ta tag i saker och 
ting, och så får det utkristallisera 
sig ett nytt lag, säger Tysklind, 
som påpekar att han står till riks-
dagsgruppens förfogande om de 
vill ta hjälp av hans erfarenheter.

Tunga gröna profiler 
ryker ur riksdagen

ChrISTopher hoLMBÄCK
christopher.holmback@etc.se

Både MP och L tappar pådrivande namn i miljö- och klimatpolitiken

Gröna profiler som lämnar riksdagen

l Stina Bergström var MP:s 
representant i Miljömåls-
beredningen, som såg till 
att riksdagen klubbade en 
svensk klimatlag.

l Karin Svensson 
Smith (MP), erfaren 
grön politiker och  
sittande ordförande  
i trafikutskottet.l Lise Nordin (MP), sittande energipolitisk talesperson.

l De mer radikala omställningsrösterna i MP, Annika Lillemets och 
Carl Schlyter väljer att lämna riksdagen efter att ha kolliderat med 
partiledningen.

l Ingen utpräglat grön liberal  
röst kom in. Dessutom får Lars 
Tysklind (L), som satt i Miljömåls-
beredningen, lämna riksdagen.

l Maria Weimer (L), den enda  
borgerliga politikern för  
flygskatt, kryssades inte in.
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Varmare planet – dyrare Vatten
n Vattenpriset har ökat med 15 procent sedan 2013. Dessutom är det stora skillnader 

mellan kommuner. Vattnet i Ockelbo kostar fem gånger mer än 
vattnet i Solna.   
    – Vattenräkningen ska inte behöva komma som en överrask-
ning för de boende, säger Jennie Wiederholm, ordförande för 
Nils Holgersson-gruppen, som undersökt priserna.

    Men klimatförändringarna förväntas skapa vattenbrist, vilket 
kräver att VA-systemen byggs om, vilket kan drabba konsumenten 
ytterligare.

18
Matts Jutterström, ordförande i Pappers, är en av  

flera LO-toppar som oroas över konsekvenserna av ett 
samarbete mellan S, C och L, rapporterar Aftonbladet.

Miljöpartiet var en hårsmån 
från att åka ur riksdagen och 
tillbakagången är tydlig även 
i kommuner och landsting. 
Men partiet har samtidigt kvar 
några urstarka fästen. Ett av 
dem är Lund.  
   – Våra invånare är unga, 
välutbildade och väldigt 
miljömedvetna, säger Emma 
Berginger, kommunalråd för 
MP i Lund.

Miljöpartiet gör ett katastrofval på 
riksplanet, vilket även avspeglar 
sig i de flesta regions- och kom-
munalval. I Västmanland tappar 
MP sina samtliga fyra mandat i 
regionen samtidigt som partiet 
helt faller ur sex av kommunerna. 

– Vi är såklart oerhört be-
svikna. Från att ha haft mandat i 
samtliga kommuner tappar vi re-
jält. Det är extremt tråkigt, säger 
Kerstin Åkesson, ordförande för 
Miljöpartiet i Västmanland.   

Förklaringen till tappet tror 
hon främst har att göra med att 
partiet backat på riksplanet. 

– Vi är ju långt ifrån ensam-
ma. Det har gått dåligt nästan 
överallt, säger Kerstin Åkesson.  

Starkt MP-fäste 

Trots att MP backar kraftigt  
över i stort sett hela landet  
har partiet fortfarande några 
starka fästen. Ett av dem är  
universitetsstaden Lund, där MP 
visserligen backar med 3,2 pro-
centenheter, men ändå landar på 
9,1 procent i riksdagsvalet. 

Emma Berginger, miljöpar-
tistiskt kommunalråd och vice 
ordförande i kommunstyrelsen, 
framhåller att Lund länge varit 
ett starkt fäste för MP. 

– Det finns flera faktorer till 
det. Lund har en befolkning som 
är miljöengagerad och som är 
mycket medveten om klimat-
problemen. Lund har också 
en befolkning som är ung och 
välutbildad, vilket är grupper 
som MP statistiskt sett är starka 
inom., säger hon.     

En annan förklaring till att MP 
fortsatt går förhållandevis bra i 
Lund tror Emma Berginger är att 
partiet lyckats driva igenom sina 
politiska förslag trots att de suttit 
i minoritet under den gångna 
mandatperioden.     

– Det första spadtaget har 
exempelvis satts i backen för 
den nya spårvägen, något vi varit 
väldigt pådrivande för. 

Att MP framförallt skulle vara 
ett parti för storstadsbor med 
elcyklar, håller hon enbart delvis 
med om. 

– Om man tittar på hur olika 
väljare prioriterar att lägga sin 
röst på oss, ja då ser det ut att 
stämma. Men jag tror även att 
många på landsbygden är med-
vetna om klimatomställningens 
nödvändighet, säger Emma Ber-
ginger och poängterar att hon 
själv är uppväxt på landet, utan 
tillgång till kollektivtrafik. 

– Det är klart att man blir väl-
digt beroende av bilen då. Men 
även om man bor så kan man 
vara intresserad av incitament 
för förändring, säger hon.

Kamp om naturresurser  

En annan aspekt som mot-
säger tesen att MP främst är 

ett parti för 
storstadsväl-
jare återfinns 
i att de gör ett 
mycket bra val 
i glesbygds-
kommunerna 
Jokkmokk 
och Gällivare. 
Henrik Blind, 
miljöpartistisk 
kommun-
styrelse-
ledamot i 
Jokkmokk, tror 
att framgången 

till stor del har att göra med 
kampen mot en planerad natur-
resursutvinning. 

– Jag tror våra fantastiska 
siffror har att göra med att vi 
väldigt tydligt varit emot gruv-
industrins etablering i våra 
urskogar, säger han.      

”Vi förklarar omställning”

Ett annat skäl till att MP fått hela 
13,6 procent av rösterna i kom-
munvalet menar Henrik Blind är 
att de lyckats ta ned klimat- och 
miljöfrågan till en vardagsnära 
nivå som innevånarna kunnat 
relatera till. 

– Jag tror rikspolitikerna har 
något att lära av oss här. Det är 
viktigt att förklara för medbor-
garna på ett enkelt och vardags-
nära sätt hur de själva kan bidra 
till omställningen, varför det är 
avgörande och hur politiken kan 
underlätta, säger han.

Miljöpartiet backar  
– men inte överallt

Gällivare
i Gällivares kommunalval går  
MP fram med 2,4 procentenheter 
och landar på 11,9 procent. 

JokkMokk
Backar med 3,5 procent-
enheter, men får ändå 8,5 
procent i riksdagsvalet. 
i kommunvalet går MP 
tillbaka med 0,2 procent-
enheter och landar  
på 13,6 procent. 

västManland
Förlorar sina fyra mandat 
i regionen, samt samtliga 
mandat i sex kommuner. 
dessa kommuner är  
köping, kungsör,  
surahammar,  
skinnskatteberg,  
norberg och Fagersta. 

lund
Backar med 3,2 procentenheter 
i riksdagsvalet, men landar 
ändå på förhållandevis höga 9,1 
procent. i kommunvalet får de 
9,6 procent och backar med 4,7 
procentenheter. 

Emma Berginger

Henrik Blind

JÖRGEN LUND
jorgen.lund@etc.se

”C och L har ju angripit kärnan 
i svensk fackföreningsrörelse 

under flera år.”

BiLd TT
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NYHETSMAGASINET ETC FRÅN 63 KRONOR PER MÅNAD. DENNA VECKA:

AKTuEllT: SluTET PÅ
blOCKPOlITIKEN blEV 
DöDEN FöR TYSKA S

SAMTAlET: ARNSTAD
SER MöRKT PÅ DEMO-
KRATINS FRAMTID

PRENuMERERA Nu! MEJlA KuNDTJANST@ETC.SE

REPORTAGE: SÅ lYCKADES 
FälTARbETARE PÅ ZANZIbAR 
uTROTA MAlARIAN 

Det står nu klart att pen-
ningtvätten i Danske Bank 
är världshistoriens största 
avslöjade penningtvätt.

Bankens advokatfirma som 
gjort den första genomgången 
säger att en ”väldigt stor del ” 
av transaktioner på ofattbara 
200 miljarder euro, mer än 
2 000 miljarder kronor, är miss-
tänkta överföringar. 

Summan 200 miljarder euro 
är nästan lika stor som hela 
den danska ekonomin.

Den enorma bankskandalen fick 
bankens vd Thomas Borgen att 
avgå på onsdagsmorgonen, men 
det kommer inte att stoppa där. 
Nu kommer ekobrottsmyndig-
heterna att utreda vidare för att 
se om banken har begått brott.

Redan 2006 när Danske Bank 
köpte sin Estlandsfilial fanns 
varningssignaler som enligt 
utredningen borde tagits på 
allvar. Filialen köptes av finska 
Sampo där Björn Wahlroos var 
ordförande. Idag är Wahlroos 
Nordeas starke man och den 
som drev igenom beslutet att 
flytta Nordea till Helsingfors 
från Stockholm.

Varningssignalerna duggade 
tvätt genom åren, till och med 
den ryska centralbanken varnade 
för att affärerna i banken borde 
granskas redan 2007, men i Köpen-
hamn hände ingenting. Ryska 
myndigheter anmälde också att 
de misstänkte att ”rena kriminella 
aktiviteter inklusive penningtvätt 
förekom i storleksordningen 

miljarder rubel i månaden”.
Att Danske Banks egen 

utredning inte kommer fram till 
hur stora summor som faktiskt 
tvättats väcker stor kritik från ut-
ländska bankanalytiker. Banken 
försvarar sig med att det handlar 
om 9,5 miljoner transaktioner 
gjorda av över 16 000 kunder.

Hur det kan komma sig att 
det lilla landet Estland med bara 
1,3 miljoner invånare kunde ha 
en så stor verksamhet för ban-
ken, är ingenting som Danske 
Bank vill kommentera. 

Att transaktionerna gällt 
utlandsaffärer anser analyti-
kerna är ytterligare ett faktum 
som borde fått Danske Bank att 
undra. Enligt bankens utredning 
var det inte enligt reglerna att 
Estlandsfilialen hade så många 
utländska kunder.

Mångmiljardböter

Omfattningen av skandalen gör 
att USA blivit än mer intresserad 
av vad som hänt i Danske Bank. 
En amerikansk utredning är redo 
att starta och straffen mot pen-

ningtvätt är betydligt hårdare i 
USA än i Europa.

I Europa är de högsta böterna 
begränsade till 10 procent av 
bankens årsomsättning, vilket 
för Danske Bank skulle betyda 
drygt 30 miljarder kronor. I USA 
finns inga sådana begränsningar 
utan banken kan åläggas att 
betala det dubbla värdet av de 
kriminella transaktionerna.

Tidigare har bland annat en 
lettländsk bank tvingats lägga 
ned sin verksamhet efter att ha 
svartlistats av USA.

Danske Banks kunder är 
skyddade av bankgarantin som 
är utformad på liknande sätt i 
Danmark och Sverige.

Men lyckas inte Danske 
Bank självt klara av att reda 
upp sina affärer kommer det 
att bli mycket dyrt för framför 
allt de danska skattebeta-
larna. Det kan också mycket 
väl spilla över på den svenska 
garantin.

Nu vill även USA utreda Danske Banks stora penningtvätt

”Varningssignalerna 
duggade tätt i åratal”

GUNNAR WESSLÉN
gunnar.wesslen@etc.se

För stor för 
att gå omkull
l Enligt Riksgälden är 
Danske Bank sannolikt 
för stor för att gå om-
kull, även om bötes-
beloppen kopplat till 
penningtvättshärvan 
skulle skjuta i höjden.
l Danske Bank har 30 
kontor, 6 regionala fi-
nanscenters och 1 300 
anställda i Sverige.Onsdagens presskonferens där Thomas Borgens avgång som vd för Danske Bank förkunnades. Bild Mads Claus RasMussen/aP/TT

…miljoner kronor är den 
summa som danske 
Banks vd Thomas Borgen 
minst får med sig minst 
när han lämnar banken i 
spåren av penningtvätts-
skandalen i estland, 
uppger Ritzau.
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Georgio Peviani? Visst låter det lite dyrt... vad det än 
är! Oobah Butler, mannen som lyckades få en uppdiktad 
restaurang att bli Londons hippaste, är tillbaka med 
ännu ett djupgräv i människors ängslighet. Den här 
gången är det Paris modevecka – la creme de la creme 
av fashionhappenings – som är målet.

Socialrealistisk timglasstress? Klasskamp? Kärlekshistoria? Vaknar du på fel sida 
kanske du anmärker på att Grand Central inte tycks veta vilket ben den ska stå på. 
Vaknar du på rätt ser du i stället att det är två sidor av samma mynt. För det är inte 
bara bränsle stavar som fel hanterade kan leda till härdsmälta. 

Kommer ni ihåg de där märkligt, lite billigt 
animerade sovjetiska barnfilmerna? Huruvida Lotta 
och Uzi Geffenblad låtit sig inspireras av dem är 
oklart. Klart är däremot att Bland tistlars flerfaldigt 
prisbelönade animationer är bland det häftigaste som 
kommit från svenska händer på flera år.

En unik dokumentärfilm om Sverigedemokraterna. 
Historien visar att SD är ett parti med nazistiska röt-
ter. I filmen framkommer de historiska kopplingarna 
till dagens parti.

En tragikomisk, svart, spritindränkt fars, 
baserad på regissörens eget 60-tal i London. 
Kultfilmernas kultfilm. En modern klassiker. 
Brittiska filmimperiets juvel. Huvudrollsinne-
havarnas höjdpunkt i karriären. Behöver ni fler 
superlativ? Ska vi nöja oss med att utnämna den 
till ett mästerverk? Det gör vi.

HUR JAG FEJKADE IN MIG 
PÅ PARIS MODEVECKA

BLAND TISTLAR WITHNAIL OCH JAG

SVERIGEDEMOKRATERNA 
– ETT PARTI SOM ALLA ANDRA?

GRAND 
CENTRAL
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El Adama Diallo begav sig från 
hemlandet Senegal för att 
förverkliga drömmen och ta sig 
till Europa. Ett drygt år senare 
kom han hem igen efter att ha 
överlevt en fruktansvärd resa. 
Nu sprider han information 
och varnar andra för att göra 
samma sak.

El Adama Diallos resa började 
hösten för två år sedan då han 
beslutade sig för att resa mot 
Europa trots att han saknade gil-
tiga dokument. Han reste genom 
Mali till Agadez i Niger, den stad 
där många afrikanska migranter 
inleder sin resa genom öknen, 
och sedan vidare genom Sahara 
fram till en stad i södra Libyen.

Längs hela vägen fanns det 
beväpnade människosmugglare, 
kriminella och mängder av mig-
ranter som var svaga och utslag-
na av brist på både vatten och 
mat. Många hade lämnats att dö 
under den heta nordafrikanska 
solen. El Adama Diallo säger att 
han hade tur som överlevde.

– Alla vägar som leder till 
Agadez och vidare mot Libyen 
och Italien är farliga. För mig är 
drömmen om att som pappers-
lös ta mig till Europa över, och 
jag uppmanar alla som överväger 
att resa illegalt att inte göra det, 
berättar han under en paus från 
en livesändning på Radio Afia i 
den senegalesiska huvudstaden 
Dakar.

I slutet av förra året kunde 
han till sist återvända till hem-
landet med hjälp av FN:s migra-
tionsorganisation, IOM.

Arbetar som volontär

Numera arbetar han som volon-
tär i en informationssatsning 
som drivs av IOM där migranter 
som återvänt hem själva får 
berätta om de faror, trauman 
och övergrepp som de utsatts för 
under sina resor.

När El Adama Diallo anlände 
till orten Sabha i sydvästra 
Libyen mötte han migranter från 
hela Afrika. Hans förhoppning 
var att ta sig vidare till Tripoli för 

att sedan ta en båt mot Italien. 
Men i stället blev han kidnap-
pad av en kriminell grupp som 
gav sken av att vara människo-
smugglare.

– För att släppa mig krävde de 
en lösensumma på 800 dollar, 
som en vecka senare betalades 
ut av min familj hemma i Sene-
gal, berättar han.

När han väl släppts blev han 
ändå kvar i Libyen i tio månaders 
tid, och fortsatte drömma om att 
ta sig över Medelhavet. Till sist 
greps han dock och sattes i ett 
förvar i Tripoli. Förhållandena 
var fruktansvärda och det var i 
förvaret El Adama Diallo insåg 
att det enda han ville var att 
kunna ta sig hem igen. Han satt i 
förvaret i två månaders tid.

– Det var så överfullt att vi 
blev instuvade ovanpå varandra 
som fiskar. En del fick sova stå-
ende medan andra övernattade 

på stinkande toaletter och vi fick 
bara mat en gång om dagen. Det 
var hemskt.

Samarbetar med radiostationer

Till sist fick han så möjlighet att 
resa hem igen genom IOM.

IOM:s talesperson El Hadji 
Saidou Nourou Dia berättar att 
FN-organet samarbetar med 30 
olika lokalradiostationer i de 
städer och regioner i Senegal 
varifrån flest papperslösa mig-
ranter ger sig av.

– När en migrant berättar om 
sina egna upplevelser och vad 
de gått igenom så kan det få 
andra att tänka sig för en extra 
gång innan de beger sig iväg 
på samma resa, säger El Hadji 
Saidou Nourou Dia.

Hiphop-artisten Matar 
Khoudia Ndiaye, mer känd som 
Big Makhou Djolof, är en annan 
som engagerat sig i frågan. Han 

har själv återvänt till hemlandet 
efter att ha försökt ta sig till 
Europa.

– Jag såg med egna ögon hur 
människor dog i Saharaöknen, 
och hur kvinnor tvingades in 
i prostitution för att överleva. 
Dessutom våldtar människo-
smugglare de kvinnor de ska 
hjälpa över till Europa, berät-
tade han nyligen i en intervju på 
radiokanalen Oxy Jeunes.

Han var två månader i Libyen 
och betalade en stor summa 
pengar till människosmugglare 
som skulle hjälpa honom att ta 
sig till Italien. Men resan blev 
aldrig av. 

Tydligt budskap

Till de föräldrar som finansierar 
sina barns resor till Europa har 
Matar Khoudia Ndiaye ett tydligt 
budskap:

– Sluta utöva påtryckningar 

på era barn om att de ska bli rika 
och försörja familjen. Att betala 
för en illegal resa till Europa är 
dåligt, för om barnen dör blir er 
förlust så stor.

Migrationsjuristen Ramatou-
laye Diene, som deltog i samma 
radioprogram, understryker att 
migration är en rättighet som 
delas av alla. Samtidigt påpekar 
hon att migrationen måste ske 
legalt, för att undvika att män-
niskor råkar illa ut. Hon menar 
att Afrikas regeringar måste ska-
pa miljöer i hemländerna som är 
inkluderande för de unga.

– Jag anser att de afrikanska 
regeringarna har misslyckats 
med sina förpliktelser att hjälpa 
de unga att få bättre liv här hem-
ma. De måste stötta genom pro-
gram för att ge de unga arbeten, 
och genom att skapa möjligheter 
för en legal migration.

ISSA SIkItI DA SIlvA/IPS

EgYpTEN kaN sToppa flYkTiNgaR
n Österrike tycks skörda framgångar i sitt arbete för att göra det omöj-
ligt att söka asyl inom EU. Det informella mötet mellan Stefan Löfven 
och EU:s övriga ledare, som avslutades natten till igår, gav stöd till 
ordförandelandet Österrikes idé om att börja samarbeta med Egypten 
för att stänga migranter ute från möjligheten att söka asyl i EU. 

Det rapporterar flera medier som citerar anonyma källor från mötet.

JouRNalisT dog uNdER kolpRoTEsT
n En massiv polisinsats har den senaste veckan genomförts i Hambach-skogen i Tysk-
land för att tömma skogen på aktivister. I sex år har människor byggt trädkojor och 
ockuperat skogen för att rädda den från den skövling i syfte att komma åt brunkol. 

Polisinsatsen avbröts tillfälligt i onsdags efter att en tysk journalist avled från 
att ha fallit från 15 meters höjd. Dödsfallet ska inte ha haft med polisinsatsen att 
göra, rapporterar DN.

Migranter varnar andra 
för att resa mot Europa
”Jag såg med egna ögon hur människor dog i Saharaöknen”

Farlig flykt till Europa
l Medelhavet är farligare 
än någonsin, hävdar FN:s 
flyktingorgan UNHCR i en 
ny rapport. 
l Hittills i år har fler än 
1 600 personer avlidit eller 
försvunnit i försök att ta 
sig till Europa.
l UNHCR vill att Europa 
ökar tillgången till säkra 
och lagliga vägar för flyk-
tingar.
l Flyktingkommissariatet 
efterlyser också tydliga 
regler för hur regioner för-
håller sig till räddning och 
landsättning av människor 
i nöd på Medelhavet.

En grupp migranter i båt från 
Libyen tas emot av en spansk 

räddningsbåt. Fler än 1 600 
personer har i år mist livet eller 
försvunnit på väg mot Europa.

Bild Felipe dana/ap/TT

Stefan 
Löfven (S)
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SÅ BYGGER VI RÖRELSEN 
KRING DAGENS ETC
Vill du vara med och göra en insats för Sveriges enda 
rödgröna, antirasistiska dagstidning med klimatfokus? 
Nu drar vi igång en aktivistisk studiecirkel för dig som 
vill hjälpa till att sprida Dagens ETC till fl er. Första 
träffen är 6 oktober och vi bjuder på fi ka. Välkomna! 

6 OKT KL. 12–15 PÅ ETC BOKCAFÉ STOCKHOLM

VÅGAR VÄGRA VARA BORGARE

T-SHIRT 
ONE SIZE
UNISEX
150 KR

SAMTAL MED HISTORISKA ÅTERBLICKAR 

ALEXANDER CAVALIERATOS
Författaren Alexander Cavalieratos läser ur sin 
bok Släpp ingen jävel över bron och berättar om 
en tid då den demokratiska rättsstaten var 
under attack. Det senare är någonting som vi 
har förnyad anledning att ta lärdom av idag.

FRI ENTRÉ
29 AUGUSTI KL. 18 PÅ ETC BOKCAFÉ STHLM

FÖRFATTARKVÄLL MED 

ANNELIE NORDSTRÖM
Välkommen till författarkväll med Annelie Nordström 
som har skrivit boken Min trädgård är full av skärvor. 
Annelie har varit ordförande i Kommunal och är sedan 
2017 talesperson för det politiska partiet Feministiskt 
initiativ. Samtalet leds av redaktör Maja Hellsing. 

FRI ENTRÉ. 
10 OKT KL. 18 PÅ ETC BOKCAFÉ STOCKHOLM
BOKPRIS UNDER KVÄLLEN 150 KR (ORD. 199 KR)

ETC Bokcafé Stockholm
Öppet mån–fre kl. 10–18,
lörd 11–16, sönd stängt
Sankt Paulsgatan 14, Stockholm
etcbokcafe.stockholm@etc.se
facebook.com/etcbokcafestockholm

ETC Bokcafé Katrineholm
Öppet mån–fre kl. 9–18, 
lörd 10–14, sönd stängt
Energikullen 1, Katrineholm
facebook.com/etcsolpark

En unik miljöbutik. Plastfri och ekologisk fi ka. 
Vi fi nns i Växjö, Stockholm och Katrineholm.
Välkommen till en klimatsmart mötesplats!  

EVENTEN
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ETC OCH NBV
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Vänsterpartiet gjorde sitt bästa 
val på 16 år och gick fram med 
2,3 procentenheter till 8 procent 
i riksdagsvalet. På valvakan vid 
Hornstull i Stockholm pratade 
alla partitoppar samstämmigt 
om en ”fantastisk valrörelse” 
med över 10 000 nya medlemmar. 

– Vi har inte haft så här många 
medlemmar sedan slutet av 50-
talet. Det är extremt bra. Det är 
tydligt att det finns en vänster-
våg, speciellt bland unga, sade 
partisekreteraren Aron Etzler 
till Dagens ETC under valnat-
ten medan Debasers dansgolv 

började fyllas av firande parti-
kamrater. 

Förståelse för läget

Men samtidigt som jublet 
började avta så konstaterades 
det att politiken i stort har gått 
åt höger i Sverige. Med all san-
nolikhet kommer en framtida 
regering ta flera steg högerut 
jämfört med senaste mandat-
perioden. Vänsterpartiet lär få 
avsevärt mindre inflytande och 
kan dessutom behöva ställa sig 
bakom en regering med ett eller 
flera borgerliga partier. 

– Det kan komma lägen då 
man måste förhandla för att 
lösa en svår situation, och därför 
utesluter vi inte det - även om vi 
fortfarande föredrar en regering 
utan borgerliga inslag, sade Jonas 
Sjöstedt till Expressen i onsdags. 

Bland gräsrötter och lokala 
företrädare ute i landet finns en 
förståelse för det komplicerade 
läget. 

Mirjam Katzin är ordförande 
för Vänsterpartiet i Malmö. 

– Ja, Vänsterpartiet kommer 
troligen få mindre inflytande 
över regeringspolitiken, och inte 
fortgå det budgetsamarbete som 
vi haft i fyra år. Men det ger möj-
lighet att vara ett ännu tydligare 
oppositionsparti. Det ger en 
frihet, säger hon. 
   Ska Vänsterpartiet ställa sig 
bakom en potentiell regering med 
till exempel S, MP, C och L? 

– Jag tycker inte att man ska 
samarbeta, men att vi ska släppa 

fram en sådan regering. Därför 
att alternativet är en regering 
där SD har inflytande och det 
innebär alldeles för stora risker 
för för många människor. 

Daniel Bernmar är kom-
munalråd för Vänsterpartiet i 
Göteborg, där V fick 14 procent 
i valet. Han betonar att det är 
partistyrelsen som ska avgöra 
vilka eventuella regeringskon-
stellationer man ska ställa sig 
bakom. 

– Men det är viktigt att i alla 
lägen hitta en konstellation som 
bedriver vänsterpolitik och som 
satsar på välfärden, säger han. 

– Det är samma situation på 
riksplan som i Göteborg och 
flera andra storstäder. Vi har 
gjort starka val, men väljarna 
som helhet har gått högerut. 
Då handlar det om att förvalta 
förtroendet vi har fått och bygga 
vidare på rörelsen med alla nya 
medlemmar. 

Vänsterpartister öppna för en mittenregering 
Kan ställa sig bakom en regering med S, MP, C och L • ”Det är  att föredra framför att ge SD inflytande”
Trots att Vänsterpartiet gjorde sitt bästa val på 16 år lär de få 
mindre inflytande i den faktiska politiken, när en ny regering med 
all sannolikhet går flera steg åt höger. Men flera tunga vänster-
partister menar att det inte finns något alternativ till att stå 
bakom en regering med borgerliga partier, visar Dagens ETC:s 
rundringning.  
   – Jag tror att många väljare förstår vilken avvägning politiker 
står inför, att man måste hålla SD ute, säger Daniel Bermar, kom-
munalråd för Vänsterpartiet i Göteborg. 

Mirjam Katzin, ordförande  
för Vänsterpartiet i Malmö

Jag anser i alla fall 
att behovet att inte 
ha en regering där 
SD får inflytande 
är viktigast.

”Jag tror att våra väljare förstår vilken avvägning politiker står inför och att de kan se hur man måste hålla ute SD som en 
viktig variabel”, säger Daniel Bernmar, kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg. 

”Vänstervågen kanske inte kommer just i det här ögonblicket, men den kommer 
märkas med tiden”, säger Henrik Malmrot, förbundsordförande i Ung vänster. 

”Vi är ett ansvarstagande parti och 
man får hela tiden göra en långsiktig 
och en kortsiktig analys parallellt”, 
säger Mirjam Katzin är ordförande för 
Vänsterpartiet i Malmö. För att undvika att ge SD inflytande öppnar flera vänsterpartister för att släppa fram en  mittenregering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna.  bild VilhelM StoKStad/tt och henriK MontgoMery/tt
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GUstav Gelin
gustav.gelin@etc.se

Vänsterpartister öppna för en mittenregering 
Kan ställa sig bakom en regering med S, MP, C och L • ”Det är  att föredra framför att ge SD inflytande”

   Kan vänsterpartier ställa krav 
på specifika sakfrågor för att 
ställa sig bakom en regering där 
exempelvis Centerpartiet och 
liberalerna ingår? 

– Jag utgår ifrån att man gör 
någon form av överenskom-
melse i så fall. Men självklart, 
om vi skulle ge passivt stöd till 
en regering så måste vi ställa 
några motkrav. Det kan vara på 
arbetsmarknadsområdet, men 
framförallt att stärka välfärden 
och ge mer resurser till kommu-
nerna, säger Daniel Bernmar. 

– Det kommer att vara 
en regering som i bästa fall 
upprätthåller status quo och i 
värsta fall försämrar välfärden, 
arbetsvillkoren och villkoren 
för alla dem som har emigrerat 
hit. Men jag anser i alla fall att 
behovet att inte ha en regering 
där SD får inflytande är vikti-
gast, säger Mirjam Katzin och 
tillägger: 

– Man får se till den po-
litiska realiteten. Vi är ett 
ansvarstagande parti och man 
får hela tiden göra en långsiktig 
och en kortsiktig analys paral-
lellt.
   Finns det risk era väljare  
känner sig svikna om ni stödjer 
en regering med borgerliga 
partier? 

– Det kräver ju att vi är tyd-
liga med vad vi gör, och fortsät-
ter driva vår egen politik för att 
radikalt förbättra livsvillkoren 
för både människor och klimat, 
säger Mirjam Katzin. 

– Vi har gått till val på att få 
en riksdag, landsting och kom-
muner som fungerar och där 
inte rasisterna får inflytande. 
Vi har lovat vara en av garan-
terna för det. Jag tror att våra 
väljare förstår vilken avvägning 
politiker står inför och att de 
kan se hur man måste hålla ute 
SD som en viktig variabel. Det 

gäller även i många kommuner, 
säger Daniel Bermar. 

Långsiktig vinst

Flera vänsterpartister som Da-
gens ETC pratat med menar att 
fokus framåt mer behöver ligga 
på att förvalta det engagemang 
som finns bland de tusentals 
nya medlemmarna som ström-
mat in under valrörelsen. 

– Vinsten i valrörelsen är 
långsiktig. Aktivismen är ju 
vänsterns vapen. När de andra 
har pengar och lobbyism så vi 
har vi människor som är villiga 
att engagera sig. Men vi måste 
också göra det tillsammans 
med andra rörelser, i en bred 
vänsterrörelse som går utanför 
partiet. Det vi behöver uppnå 
är att förändra sättet vi pratar 
om samhällsfrågor och förflytta 
konflikten åt vänster, säger 
Mirjam Katzin. 

Henrik Malmrot är förbunds-

ordförande i Ung vänster, som 
precis som moderpartiet i stort 
sett har fördubblat sig under 
valrörelsen och i dagsläget har 
lite över 3 000 medlemmar. 

– Jag tror att det man kom-
mer komma ihåg mest från det 
här valet inte är de åtta procen-
ten, utan rörelsen. Vänstervå-
gen kanske inte kommer just i 
det här ögonblicket, men den 
kommer märkas med tiden. 
Det är inte min sak att lägga 
mig i vilka krav vi ska ställa för 
att stödja en regering. Jag har 
förtroende för partistyrelsen, 
och fokuserar på det jag tycker 
är viktigast, att organisera 
människor. För mig är kampen 
utanför parlamenten minst 
lika viktig. Mobilisera männis-
kor, det där så man förändrar 
samhället. 

Henrik Malmrot, förbunds- 
ordförande i Ung vänster

Jag tror att det man 
kommer komma 
ihåg mest från det 
här valet inte är 
de åtta procenten, 
utan rörelsen.

För att undvika att ge SD inflytande öppnar flera vänsterpartister för att släppa fram en  mittenregering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna.  bild VilHelM StokStad/tt ocH Henrik MontgoMery/tt
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Jordbävnings
offer hedras

En kvinna sätter upp 
en bild på hennes 

familjemedlem som omkom 
när en kontorsbyggnad i 
Mexico city kollapsade i 
samband med att ett kraftig 
jordskalv drabbade staden 
för ett år sedan. I dagarna 
har det hållits minnescere-
monier på flera platser runt 
om i staden för att hedra de 
hundratals människor som 
dog i jordbävningen. 
Bild ReBecka Blackwell/aP/TT
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Gör det 
innan tåget 

har gått
Det är allvar nu. Aldrig förr har valen vi gör haft så stor betydelse.  
Vad vi röstar på. Hur vi lever. Hur vi reser. Naturskyddsföreningen  

är Sveriges största miljöorganisation och vi sätter alltid press  
på politiker och företag. Bli medlem idag på: 

naturskyddsforeningen.se/medlem



Vi har glömt vad demokrati 
är. Det menar Henrik Arnstad 
som i sex år grävt i demokrati-
forskningen. I boken ”Hatade 
demokrati” följer han demokra-
tin och antidemokratin från 
forntiden och framåt. 

I stället för att betrakta demo
krati som ett system, ett antal 
byggstenar som ska finnas på 
plats för att en stat ska kunna 
kallas demokratiskt, argumen
terar Arnstad för att betrakta 
demokratin som en ideologi och 
kampen för demokrati som en 
dragkamp mellan demokrati och 
antidemokrati. På den demokra
tiska sidan har vi inkludering, 
mångfald och allas lika värde, 
och på den antidemokratiska 
sidan exkludering, uppdel
ningen i vi och dem, längst bort 
i det yttersta läget lurar anti
demokratins värsta konsekven
ser: folkmord och förföljelse. 

– Att demokratin har avideo
logiserats har gjort den sårbar. 
Om man tar den tidiga arbe

tarrörelsen som kämpade för 
arbetarnas inkludering så var de 
väldigt medvetna om att det här 
var ideologi. Rosa Parks visste att 
demokrati bland annat handlade 
om att få sitta ner på en buss, det 
handlade inte om statsrättsliga 
konstruktioner. 
    Var står den här dragkampen 
om demokratin som du beskriver 
just nu?

– För det första så har det 
aldrig existerat en helt igenom 
demokratisk stat. Det har aldrig 
funnits en stat som har lyckats 
förverkliga hela paketet och 
demokratins dröm om det goda 
samhället. Sverige har kommit 
ganska långt åt det hållet. Men 
vi vet ju alla de exkluderingar 
som förekommer, hur vi ser 
på de personer som säger hej 
utanför Ica. Hur de ses som 
ett enormt samhällsproblem 
och måste förbjudas. Jag ser 
det i stället som en pågående 
process. Man drar i det här repet 
från olika håll.

– De antidemokratiska fram

gångarna ser vi nu globalt hos det 
jag kallar för ultranationalism. 
Jag undviker begreppet extrem
högern, eftersom de inte alltid ser 
sig som höger. Men ultranationa
lismen, rasismen helt enkelt, som 
är en antidemokratisk rörelse och 
ideologi, drar väldigt kraftfullt i 
sin sida av repet. Och demokrater 
står och kliar sig i skägget och 
funderar. Ska vi dra tillbaka? Är 
det inte antidemokratiskt av oss 
att dra i repet över huvud taget? 
De tittar på varandra, kritiserar 
andra som drar i repet på den 
demokratiska sidan. Du drar på fel 
sätt, du borde dra så här. Och så 
blir man oense. 
    Vad är det som krävs för att 
försvara demokratin?

– I dag ser vi inget demokra
tiskt ljus någonstans i världen. 
Vi ser inga Martin Luther King 
eller Rosa Parks, alla de här 
gestalterna som har kommit 
fram i hårda tider, Gandhi och 
så vidare. Jag ser ingen räddning 
för demokratin. Jag ser inte den 
mobilisering som krävs. 

– Vad världen behöver är ju 
någon sorts global optimism. Vi 
lever i en väldigt dystopisk tids
ålder och dystopiska tidsåldrar 
har varit väldigt dåliga på att 
producera demokrati. Demokrati 
kräver hopp. 

AnnIe HellquIst

Nyheter fredag 21 september 2018  ı 17

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

”Vi lever i en väldigt 
dystopisk tidsålder”
Bokaktuella Henrik Arnstad om att aldrig ta demokratin för given

Ultranationalis-
men, rasismen helt 
enkelt, som är en 
antidemokratisk 
rörelse och ideo-
logi, drar väldigt 
kraftfullt i sin sida 
av repet. Och de-
mokrater står och 
kliar sig i skägget 
och funderar. Ska 
vi dra tillbaka?

Henrik Arnstad, aktuell med boken ”Hatade demokrati”, vill att vi ska se demokratin som en ideologi och kampen för demokrati som en dragkamp mellan demokrati och antidemokrati.  Bild Annie Hellquist

Xxxxxxx

Att demokratin 
har avideologi-
serats har gjort    
    den sårbar.
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... september 2019 blir det biopremiär för ”Downton 
Abbey”-filmen som många fans väntar otåligt på. Det 
meddelar produktionsbolaget, enligt Hollywood Reporter.
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Marcus Lindeen spänner 
bågen i dokumentärfilmen 
”Flotten”, som skildrar ett so-
cialt experiment under tidigt 
sjuttiotal. Och träffen är mitt i 
prick, tycker Signe Lidén.

Det är 1973. Tio frivilliga skickas 
på en flotte över Atlanten till-
sammans med den forskare som 
valt ut dem, Santiago Genovés. 
De har ingen motor, ingenstans 
att dra sig undan och ingen 
chans att avbryta experimentet. 
Den enda som har varit på sjön 
förut är den svenska kaptenen 
Maria Björnstam.

Målet är att studera männis-
kans sanna natur, som antropolo-

gen och våldsforskaren Genovés 
tror ska komma fram när de sätts 
under press. För att garantera 
att pressen finns där ser han till 
att ta med unga, snygga män-
niskor – de ska slåss om att få till 
det med varandra. De har olika 
trosuppfattningar och bakgrun-
der och flera är föräldrar, så att de 
garanterat ska längta hem.

Bland de utvalda finns en 
israelisk läkare, en fransk dykare 
och en svensk kapten – alla kvin-
nor. Genovés tror att spänningar 
ska uppstå när kvinnorna har de 
viktigaste rollerna.

Vi får följa gruppen dels 
 genom videoklipp från 1973, 
dels genom intervjuer och sam-

tal i studio med de som finns 
kvar i livet. I studion finns 
en kopia av flotten, där de nu 
omkring 70 år gamla försöks-
kaninerna – så beskriver de 
sig själva – visar hur de sov, åt, 
uträttade sina behov.

ReGISSöRen Marcus Lindeen har 
hittat historien och fått de med-
verkande att, i vissa fall för för-
sta gången, öppna sig om dessa 
livsomvälvande 101 dagar. Det är 
berättat med stor respekt för de 
medverkande, till och med för 
”den galne vetenskapsmannen”. 
Santiago Genovés dog 2013, men 
får tala genom sin dagbok, inläst 
av en berättarröst. Den rösten 

är viktig, eftersom forskaren 
behöver få förklara varför han 
går allt längre för att få expe-
rimentet att ”fungera”, alltså 
bli som han vill. Han övervakar 
dem genom observationer och 
frågeformulär om bland annat 
vem de vill ha sex med och vem 
som stör dem mest ombord. när 
folk samarbetar för bra avslöjar 
han deras innersta hemligheter 
för resten av besättningen, när 
det kommer en storm låter han 
inte kaptenen ta fartyget i skydd 
utan avsätter henne. ”Straffet 
för myteri är döden”, säger Maria 
Björnstam i filmen.

Med en så fantastisk historia 
som experimentet med flotten 

Magisk dokumentär om    ett otroligt experiment
Flotten
Dokumentär
Manus och regi: Marcus Lindeen.
Medverkande: Maria Björnstam, 
Mary Gidley, Fé Seymour med flera. 

RECENSION

ETC ETC ETC ETC ETC

Den svenska kaptenen Maria Björnstam får fajtas med forskaren Santiago 
 Genovés, som ville ha kvinnor i de viktigaste rollerna ombord.

I nutid beskriver 
några av de med-
verkande honom 
som en diktator 
och rasist, medan 
en annan menar 
att han var den 
typ av man hon 
alltid dragits till.

Marcus Lindeen, 
regissör.

En fullskalig modell av flotten är 
uppbyggd i en studio. Här varvas 
intervjuer och samtal i nutid med 
videoklipp från 1973. 

MaROON 5 SpELaR på SUpER BOwL
n Det är ett av världens största gig och brukar ses av över 160 
miljoner människor på tv. Inte konstigt att många av de största 
inom populärmusiken drömmer om att spela på Super Bowl, 
 finalen i amerikansk fotboll-ligan nFL. De senaste åren har bland 
andra Justin Timberlake, Katy Perry och Beyoncé agerat pausun-
derhållning – och inför årets final står det klart att Maroon 5 är de 
utvalda, bekräftar källor för Billboard. Det Los Angeles-baserade 
bandet har länge suktat efter den här spelningen, skriver tid-
ningen. Super Bowl spelas i Atlanta i februari.
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Magisk dokumentär om    ett otroligt experiment
är det ibland svårt att skilja 
 storyn från hantverket. Men 
hela filmteamet – inte minst 
manus, regi och Simone Grau 
Roneys scenografi – hjälper till 
att bära fram en annan sanning 
om expeditionen som när det 
begav sig beskrevs som ”sex-
flotten”.

Det är också noterbart att 
historien, som beskrivs som en 
feministisk äventyrsdokumen-
tär, nästan bara berättas av kvin-
nor. Av Acalis besättning är sex 
kvinnor och en man fortfarande 
i livet. Och kvinnorna har en 
hel del att berätta om forskaren 
som maktfullkomligt lekte med 
deras liv under månaderna på 

Atlanten – och om hur olika han 
behandlade dem beroende på 
hur snygga och hur vita de var. 
I nutid beskriver några av de 
medverkande honom som en 
diktator och rasist, medan en an-
nan menar att han var den typ av 
man hon alltid dragits till. Oav-
sett vilken falang de tillhör är de 
ense om att han knappast var 
en åskådare i processen – utan 
att han i högsta grad försökte 
påverka sin ”forskning” i önskad 
riktning.

MARcuS LInDeen äR omvittnat 
bra på att hitta historier som 
ingen annan berättar. Han har 
tidigare jobbat med teater, 

radio och dokumentärfilm, 
hela tiden med ett nyskapande 
arbetssätt, och prisats bland an-
nat för dokumentären ”Ång-
rarna”. även i ”Flotten” visar 
han prov på nytänkande och ett 
imponerande driv. Att skrapa 
ihop finansiering för att bygga 
en fullskalig modell av flotten 
och för att samla besättningen 
från världens alla hörn är 
väldigt ambitiöst med tanke på 
hur skrala ekonomiska villkor 
dokumentärfilmen brukar ha. 
Och det lyfter berättandet. 
Helt plötsligt sitter besätt-
ningen och berättar saker för 
varandra som de inte berättat 
för någon, någonsin. Det är 

starkt och vackert. Och på ett 
sätt känns det som Santiago 
Genovés forskning går i mål 
först nu, när de medverkande 
konstaterar att projektet – som 
skulle forska kring fred och 
konflikthantering – var lyckat. 
Besättningen behöll lugnet 
och svetsades samman trots 
oerhörd yttre press.

Alldeles för många av 
filmerna som går upp på bio 
nuförtiden är förutsägbara, un-
dermåliga och inte värda biljett-
priset. ”Flotten” är ett lysande 
undantag.

Signe Lidén
signe.liden@etc.se

Alldeles för många 
av filmerna som 
går upp på bio 
 nuförtiden är för-
utsägbara, under-
måliga och inte 
värda  biljettpriset. 
Det här är ett 
 lysande undantag.

De har ingen motor, ingenstans att dra 
sig undan och ingen chans att avbryta 

 experimentet. Den enda som har varit på 
sjön förut är den svenska kaptenen.

Bilder Folkets Bio

Inget mer KIss – eller?
n Den kommande turnén blir rockikonerna Kiss sista, avslöjade 
sångaren Paul Stanley i tv-programmet ”America’s got talent”. 

– Det kommer att bli den mest explosiva, största show vi nå-
gonsin gjort. De som älskar oss, kom och se oss. Om du aldrig 
har sett oss innan, då är det på tiden, sa han.

Frågan är om bandet verkligen tänker lägga ner eller om det 
bara är ett pr-trick för att få rockfans att gå man ur huse. Redan 
år 2000 meddelade bandet att det årets turné skulle bli den 
sista, så allt kanske ska tas med en nypa salt ...

sydsvenskans Maria G Francke efter att ha läst stina Wollters ”kring denna 
kropp” och sett första avsnittet av Mia skäringers sVt-serie ”kroppshets”.

”Kvinnors utseenden befinner sig alltid 
under lupp. Oavsett hur man ser ut går 
det alltid att hitta fel, eller åtminstone 

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

Stina Oscarsons bok till vinnaren! 1:a pris Stina Oscarson, ”Tror du att du kan förändra världen 
utan att anstränga dig?”

2:a pris Maria Sveland, ”Bitterfittan”

3:e pris En månad med nyhetsmagasinet ETC

Du kan lösa korsordet 
digitalt på ETC.se!

Korsord
Nyhet!
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Stefan SundStröm 

+
Att Stockholms stad 
har förstått de revolu-
tionerande möjlig-
heterna med att om-
vandla trädgårdsavfall 
som grenar och ris till 
biokol. Som alltså i 
princip är samma sak 
som grillkol. Gräver 
man ner det i jorden 
ökar man bördigheten 
samtidigt som man 
binder koldioxid i 
marken. Och alla får 
komma till soptippen 
i Högdalen och hämta, 
gratis. 10 liter per näsa.

Att vänner av ordning 
trakasserar Greta 
Thunberg när hon 
skolstrejkar för klima-
tet, och att de hoppas 
att hon blir bestraffad 
av sin skola. De påpe-
kar att det är skolplikt. 
Men det skulle aldrig 
falla dem in att gnälla 
över ungar som mitt i 
terminen flyger med 
sina föräldrar till 
Thailand. Sådan jävla 
felriktad energi! Sådan 
enormt dålig karma!.

de skinande högarna
av tomater funkar inte

den där söndagen det var val så 
skulle jag snacka om tomater. 

Jag var inbjuden som talare till 
drakenbergsparken i Stockholm, 
Koloniträdgårdsförbundet hade 

en Garden Show.
Jag åkte in till stan med huvudet fullt av allt 

annat än tomater. möjligen fanns där ruttna 
tomater, de tomater jag i andanom kastade på 
överflödet av alla vinnande partiledarleenden 
som tapetserade stan.

den blåbruna rörans agenda låg tjock över 
debatten igen, efter ett litet avbrott i somras, 
ni vet, när det blev olycksbådande hett i dom 
svenska skogarna, missväxten alltså, nödåret 
som det skulle kunna kallas. 

Om det inte var för det att vi importerar det 
mesta av det vi äter.

Klimatet seglade upp som en liten snackis 
i tv-sofforna en liten stund, tills grillhögern 
lyckades återställa ordningen.

nu spåddes fascisterna i Sd få 25 procent. 
Så varför prata tomater, tänkte jag. 
Jag skrev ner några stödord på en lapp, jag 

skrev fröbyte, livsmedelssäkerhet, utarmning 
av näringsvärden, monsanto. Så fick det väl gå 
som det går.

SOlen SKen över Södermalms vackraste park, 
det var sensommarvärme den dagen. 

där stod odlarna från Bagis, där stod för-
bundet för Organisk Biologisk odling, där gick 
snälla tanter omkring med sina barnbarn och åt 
cocktailtomater. allt var idylliskt som en sen-
sommardag 1939, jag gick omkring och försökte 
dölja mina onda aningar.

Och det var väl bra.
när jag började mitt lilla anförande tappade 

jag omedelbart tråden och var tvungen att 
ändå säga det jag egentligen tänkte på. att det 
var svårt att stå här och prata om tomater när 
demokratin, de mänskliga rättigheterna och 
Sveriges faktiskt ledande internationella roll 
i arbetet att motarbeta klimatkatastoferna är 
under hot.

Jag hoppas att ni röstat mot detta, sa jag.
då fick jag applåder.
för det är ju inte så att alla de som odlar sin 

trädgård gör det för att de är helt avstängda 
från världen, koloniträdgårdar är stadsbors 
försök att länka sej till den där världen utanför, 

den där världen som gör att stadsborna skulle 
svälta ihjäl efter några veckor om det inte lands-
bygden fanns.

det är svårt att få en kolonilott att odla i 
Stockholm, köerna är långa. det finns en stor 
längtan ut i det gröna hos förorternas barn-
familjer inflyttade bönder från värmland och 
Syrien.

mina barn odlar körsbärstomater på små 
balkonger i dom södra förorterna.

På det tror jag vi kan bygga en folkrörelse.

JaG StOd där På Scenen och medan jag pra-
tade om tomater så tänkte jag, att här står jag 
och tittar på en existerande och växande folk-
rörelse, den finns redan här, problemet är bara 
att folk står och känner sej ensamma på sina 
balkonger fast dom är så många egentligen.

en växande skara människor har förstått 
att det inte funkar så länge till med de 
där skinande högarna av tomater och 
paprika i varuhustemplen.

dom är inte goda att äta, och 
snart kommer dom inte att vara där 
längre.

det finns 4–5 sorters tomater 
som säljs över hela europa, iden-
tiskt lika, och framtagna för att ge en 
stor volym och tåla transporter. 

det är därför de inte sma-
kar nånting.

Så är det med dom flesta 
livsmedel, med majsen, 
med korna och kyckling-
arna. färre och färre sorter.

Och som med all mång-
fald som omvandlas till 
enfald blir ju dessa få sorter 
otroligt sårbara för sjukdo-
mar och påfrestningar, det 
är bara en biologisk mång-
fald som kan skydda oss mot 
kommande klimatkatastrofer, 
som kan ge våra livsmedels-
system resilens, motstånd-
kraft.

därför är det viktigt att det 
finns en genbank kvar, för 
alla lokala små höns raser, för 
grekiska getter och indiskt 
ris.

fröer från alla tusentals tomatsorter som 
utvecklats av lokala odlare under dom senaste 
300 åren.

det var därför norska staten byggde upp gen-
banken på Svalbard, ni vet kanske, domedags-
valvet som det kallades för i kvällspressen. där 
finns 860 000 olika sorters fröer till ätbara växter 
samlade. valvet ligger 130 meter under marken 
i permafrosten och ska tåla jordbävningar, 
atombombskrig och elavbrott. Så att även efter 
en global katastrof ska det finnas fröer att börja 
om med.

det man inte kunde parera i detta arktiska 
bergrum var dock klimatförändringar, och för 
några år sedan såg jag en liten notis i dn om att 
det hade börjat läcka in smältvatten i valvet, ja 
ni fattar, klimatförändringarna.

det finns ingenstans att fly.

man Kan BeSKriva odlandet som vi 
håller på med som Odlandets Glädje, 

fröbytandet som ett kul tillfälle att 
sprida tomatsorter till avlägsna 
landsdelar och därav känna sej lite 
odödlig, men egentligen är det ju 

allvarligare än så.
Om vi i skuggan av de stora livs-

medels bolagen bygger upp 
ett eget nätverk av fröbyten, 
livmedels distribution och ge-
mensamt odlande så kan vi bli 
en folkr örelse med betydelse 
och makt.

det här kommer att bli vik-
tigare och viktigare ju längre vi 
glider i väg mot bensinstoppet. 

eller kraschen. 
för så är det att antingen 

åker den här kärran in i en 
bergvägg så att det visslar om 
det, eller också tar bensinen 
slut.

Om vi inte med politiska 
beslut stannar upp och byter 
färdsätt och riktning.

innan detta är gjort tänker 
jag hur som helst bygga upp 
matjorden i min trädgård, odla 
tomater, pilla ur fröerna ur dom 
så jag har till fröbyte med tan-
terna i drakenbergsparken.

Stefan Sundström.
Musiker. 

–
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Blue Bayou är en bar i utkanten av centrala 
Houston. Den ligger norr om floden, i ett ruf-
figt gathörn på McKee Street, intill järnvä-
gen, mellan en uniformsleverantör och en 
affär med förspikade skyltfönster. Ljusen 

från centrum mattas på den här sidan floden där all före-
tag- samhet plötsligt upphör och det outvecklade stads-
landskapet tycks ha orsakat idétorka eller vanmakt hos 
byggherrarna. Det enda som lyser här ute är neonskylten 
som hänger ut ovanför baren. En blinkande gitarr, blå 
med gula strängar.

På lappen stod det klockan nio.
Jay kom tidigt. Han har hunnit dricka ett par öl och 

ringa två samtal. Först ringde han Bernie, som är hemma 
hos sina föräldrar. Hon frågade om han hade hört något 
om hamnarbetarnas omröstning om förlikningsbudet, 
sa att det var hennes pappa som undrade. Han svarade 
nej, och bad henne stanna där hon var tills han kom 
och hämtade henne. Sedan ringde han Lon Philips. Han 
berättade om samtalslistorna, samtalen till Washington, 
att Elise har pratat med Thomas Cole nästan dagligen 
sedan skottlossningen och att han själv tror att hon inte 
vet att Cole är inblandad.

Lonnie sa att hon skulle kolla Washingtonnumret och 
kom sedan med en del egna nyheter, som hon serverade 
som en driven reporter. Hon började med hur det var 
för nästan trettio år sedan – då familjeöverhuvudet och 
oljeindustripionjären Johnson Cole tvingade sina tre sö-
ner och arvingar, varav Thomas var den yngsta, att börja 
arbeta längst ner i familjeimperiets hierarki. Som tonår-
ingar hade alla tre arbetat på bolagets raffinaderi i Deer 
Park. Och de hade alla någon gång deltagit i en stenhård 
tvåveckorskurs för tuffa oljearbetare som vill komma sig 
upp; det finns de som säger att det liknar marinkårens 
grundutbildning. en del av vänskapsbanden som knyts 
på de kurserna håller livet ut, sa hon. »Tidningen gjorde 
en profil på Thomas Cole för några år sedan, när han 
blev finansdirektör. Vi intervjuade gamla kurskamrater, 
män som gick samma kurs som han 1954. Vinkeln var 
’Hur har den stora mannen förändrats?’, du vet. Hur som 
helst, något som säkert är intressant för dig att veta är 
att en som blev intervjuad var en ung Carlisle Minty, som 
sedermera blev vice ordförande i OCAW.«

»Det var som fan.«
»Allt finns här i arkivet«, sa Lonnie. »Och vet du vem 

som också gick kursen 1954, enligt bildtexten under 
kursfotot?«

Jay hör glädjen i hennes röst, den nästan berusande 
känslan av att ha gjort en upptäckt.

»Nej, vem då?«
»Dwight Sweeney.«
Jay är tyst en stund. »Har Sweeney jobbat på Cole Oil?« 

Han hade tagit Sweeney för en vanlig yrkeskriminell.
»Jag tror inte att han var anställd särskilt länge. Han 

kanske jobbade i ett par år eller ett par månader. Jag vet 
inte. På huvudkontoret är de inte så pigga på att lämna 
ut uppgifter om anställda«, sa hon.

»Men det är ju jävligt intressant att Cole och Sweeney 

kände varandra redan på den tiden. Jag menar, det är ett 
jäkla sammanträffande.«

»Ja«, sa Jay.
»Någon borde berätta det här för tjejens advokat«, sa 

Lonnie. »Om det kommer fram under en rättegång skulle 
det vara fan så mycket lättare för min chef att ge klar-
tecken till en artikel. ’Kolla vad han Charlie Luckman sa i 
rätten i dag’ i motsats till att tidningen på eget initiativ 
skriver om ett sådant ’sammanträffande’, svärtar ner 
Thomas Coles rykte och samtidigt knäcker Cole Oil, en 
av tidningens viktigaste annonsörer. Förstår du vad jag 
menar?« sa hon. »Men om det kommer fram inför sit-
tande rätt är det helt annan sak.«

»Jo, visst«, sa Jay nonchalant och tänkte på dagens 
förhandling och åklagarsidans svaga bevisning. »Först 
måste det gå till rättegång. Och Charlie Luckman gör allt 
som står i hans makt för att undvika det.«

»Jag gräver vidare«, sa Lonnie.
När de lade på sa de att de skulle höras av i morgon. 

Tjugo minuter senare beställer han sin tredje öl i baren.
När Elise kliver in glider Jay genast ner från sin pall, 

ostadigare på benen än han skulle vilja. Han vet inte 
om det är alkoholen eller det att varenda nerv i kroppen 
satts i dallring. Han har tänkt ut vad han ska säga. Men 
att säga det rent ut, tala om för en kvinna att hon blivit 
lurad, har blivit förrådd och är hotad till livet – han gillar 
inte att behöva överbringa sådana nyheter. Av egen erfa-
renhet vet han vilket hårt slag det är att bli förrådd, att 
hon inte kommer att vara samma människa efteråt.

Elise får syn på honom och ler, som om hon faktiskt 
är lättad att han kom. Hon går med korta snabba steg, 
och trettiosjuornas höga klackar klapprar mot betong-
golvet. Hon verkar vilja få det här överstökat snabbast 
möjligt.

Platsen bredvid Jay är upptagen. Han erbjuder henne 

sin pall och ställer sig till vänster om henne när hon satt 
sig. Hon är klädd i samma kläder som i rätten på efter-
middagen, fast håret är nu utslaget och faller ner över ax-
larna. »Jag väntade mig inte att få se dig igen«, säger hon 
och tar fram ett paket cigaretter ur väskan, en axelväska 
som, noterar han, är mycket större än den hon hade tidi-
gare på dagen. »Jag hade för mig att vi var överens.«

»Du är illa ute, Elise«, säger Jay och tar tjuren vid 
hornen.

»Tror du?« säger hon med ett spänt leende som han 
tidigare nog hade tolkat som ängsligt. När Jay tittar 
på henne nu tycker han sig se något undanglidande i 
ansiktsuttrycket, något hårt i blicken. När killen i baren 
närmar sig beställer Elise ett glas tequila och en öl. »Jag 
vet inte det«, säger hon till Jay. »Jag tyckte att det gick 
rätt bra idag.«

»Jag pratar inte om åtalet, Elise.«
»Så det gör du inte?« säger hon och lägger en fem-

dollarsedel på disken när killen kommer med det hon 
beställde. Hon sveper tequilan och tänder cigaretten hon 
har i handen. »Sist vi talades vid vill jag minnas att du 
sa något om pengar, så … kan du inte bara tala om hur 
mycket du vill ha så att vi får saken ur världen?«

»Det handlar inte om pengar.«
Då skrattar hon, ett flickaktigt klingande skratt som 

börjar långt nere i halsen. Hon viftar med cigaretten, 
nästan hötter med den som med ett extra finger, som 
om hon gav en ung pojke en skrapa för att han upptog 
hennes tid.

»Hör på, Elise«, säger han.
»Jag blir inte fälld för det här«, säger hon och avbryter 

honom med en röst hård och kall som vapenstål. »Inte 
för något. Fattar du?«

»Då måste jag tala om en sak«, säger Jay och känner 
hur det svider i magen när han formar orden, »Thomas 
Cole kände Dwight Sweeney.«

Lystern i Elises ögon dämpas avsevärt när orden 
sjunker in.

Ett kort ögonblick tycker Jay faktiskt synd om henne 
och hans medlidande gör henne uppenbarligen ra-
sande. Huden på halsen, där hon en gång hade rivsår 
och blåmärken, blir illröd och färgen sprider sig uppför 
halsen och till käken. »Jag förstår inte riktigt vart du vill 
komma«, säger hon.

»Mannen som försökte döda dig? Thomas Cole kände 
honom.« eftersom hon inte säger något ställer han en 
fråga. »Förstår du vad jag säger?« Elise ser på honom och 
ler. »Vad det än är du inbillar dig att du vet om mig och 
Thomas Cole, mr Porter«, säger hon, »så tar du fel, tro 
mig.«

»Jag vet att han hade mycket goda skäl att bli orolig 
när du pratade med FTC.«

»Thomas vet att jag aldrig skulle säga något till dom«, 
säger hon.

»Är du säker på det?«
»Du, jag tycker att din oro för mig är ganska opåkallad. 

Uppriktigt sagt så har du inte ett skit med mitt privatliv 
att göra.«

Svarta Vatten 
kapitel 28

Jay hör glädjen i 
hennes röst, den 
nästan berusande 
känslan av att ha 
gjort en upptäckt.
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Nervkittlande  läsning
l Svarta vatten är en laddad kriminalroman som  utspelar sig i 80-talets Texas. Jay Porter 
var i sin  ungdom politisk aktivist, nu är han advokat och  väntar sitt första barn. Men när 
han en sen kväll hör ett skrik i mörkret och räddar en kvinna från att drunkna,  öppnar han 
 oavsiktligt Pandoras ask…

l  Svarta vatten är Attica Lockes mycket hyllade debut. Hon en bakgrund inom 
 filmbranschen som manusförfattare åt de flesta stora amerikanska filmbolagen. Hon är 
bosatt i Los Angeles med sin man och dotter.
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1
Ann Heberlein kom inte in  

i riksdagen för M, men hon fick en 
plats i kommunfullmäktige.  

I vilken kommun?

a) Lund
b) Vellinge
c) Malmö

5
Nordkorea har gått med på att tillåta 

internationella observatörer att 
övervaka en ”permanent nedmonte-
ring” av landets viktigaste robotan-

läggningar, meddelade Sydkoreas 
president i onsdags. Vad heter den 

sydkoreanska presidenten?

a) Moon Jae-In
b) Kang Kyung-wha
c) Park Geun-Hye

2
Ett VM har utspelats i Tryon  
i USA under de två veckorna  

som gått. I vilken sport?

a) Simning
b) Ridsport

c) Golf

6
Japanska miljardären Yusaku 

Maezawa har köpt världens 
första biljett till ett varv runt 

månen med Elon Musks rymd-
företag Space X. Vad vill han 

bland annat ha med sig? 

a) Abbas samtliga verk. 
b) Konstnärer

c) En specialbyggd rymd-Testa

3
En penningtvätthärva har bidragit 

till att bank-vd:n Thomas Borgen 
i veckan meddelat att han avgår. 

Vilken bank gäller det? 

a) Nordea
b) Danske Bank

c) Swedbank

7
I Anna Odells nya film 

 leks det med en bild av en  
känd kulturman. Vem?

a) Mikael Persbrandt
b) Ingmar Bergman

c) Ulf Lundell

4
I veckan inleddes rättegången mot 

den så kallade ”Kulturprofilen”, 
som misstänks ha utsatt en  

kvinna för två våldtäkter.  
Vilken institution har han  
haft nära kopplingar till?

a) Stockholms stadsteater
b) Kungliga dramatiska teatern

c) Svenska Akademien

8
I veckan stod det klart att  

ytterligare ett land legaliserar 
användning av cannabis  

för eget bruk. Vilket?

a) Bulgarien
b) Sydafrika
c) Frankrike

Rätta svar: 1A, 2B, 3, 4C, 5A, 6B, 7A, 8B
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Nyhetsquiz Vad minns du från den
gångna nyhetsveckan?

 
Stora Nygatan 10–12,      Gamla stan
Öppet mån–fre 12–17, lör 12–16
www.levandehistoria.se

FRI ENTRÉ

Den som går därifrån. Den som inte säger ifrån. Den som genom att inte 
agera ger legitimitet åt övergrepp. Guidade visningar ges lördagar kl. 14 (sv) 
och kl. 15 (eng)

Höstens forumkvällar kopplas till utställningen med tema mod.  
Läs mer på www.levandehistoria.se/forumkvall. Välkomna!

Varför 
tvekar du?
SPELAR ROLL 
EN UTSTÄLLNING OM DE SOM SER PÅ 
OCH DE SOM GRIPER IN
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SERIER & PYSSEL
Serie

Max Gustafson

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.

5 2 6

9 1 3

7

7 5 3 8 6 1 4

1 2

6 4 8 5 2 3 9

6

3 2 5

7 2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

8 2 3 7

9 6

4 1 8

2 4 6 5

7 5 2 1

6 5 8 9

3 6 1

1 6

1 8 3 2

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep 20 07:00:22 2018 GMT. Enjoy!

5 2 6

9 1 3

7

7 5 3 8 6 1 4

1 2

6 4 8 5 2 3 9

6

3 2 5

7 2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

8 2 3 7

9 6

4 1 8

2 4 6 5

7 5 2 1

6 5 8 9

3 6 1

1 6

1 8 3 2

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep 20 07:00:22 2018 GMT. Enjoy!

Mellan

Mellan
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

589213476
467895132
123764589
275938614
391647258
648521397
954176823
832459761
716382945

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

982637514
573941286
416258973
821794635
397562148
645813792
258379461
139426857
764185329

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep 20 07:00:22 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

589213476
467895132
123764589
275938614
391647258
648521397
954176823
832459761
716382945

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.51)

982637514
573941286
416258973
821794635
397562148
645813792
258379461
139426857
764185329

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep 20 07:00:22 2018 GMT. Enjoy!
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FÖRRA VECKANS STORA KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE
Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra numret: 
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Kloka hem är ETC:s gröna 
bostadsmagasin och Sveriges bäst 

säljande magasin för ekologiskt 
byggande och inredning. Reportage 

från miljövänliga hem, inspiration för 
en hållbar livsstil, nyskapande grön 

design, klimatsmarta val till hemmet 
och mycket mer. Följ med oss in i en 

grönare framtid!

bostadsmagasin och Sveriges bäst 
säljande magasin för ekologiskt 

byggande och inredning. Reportage 
från miljövänliga hem, inspiration för 

en hållbar livsstil, nyskapande grön 
design, klimatsmarta val till hemmet 
och mycket mer. Följ med oss in i en 

Nytt 
nummer 
ute nu!

Prenumerera här 
– 299 kronor för en  sex nummer!

SMS:a din beställning på 076-671 18 13
eller gå in på www.klokahem.com 
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05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna  
 – Danmark
14.55 En plats i solen 
 – borta eller 
 hemma bäst?
15.55 Veterinärerna
16.50 Bygglov
17.50 V75-klubben
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol 2018
22.00 Nyheterna 
 och Sporten
22.05 Väder
22.10 Transformers 3
01.20 Blades of glory
03.10 Fixer upper
04.05 Veterinärerna

05.15 Go’kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go’kväll
09.55 Den sista  
 hummerfiskaren
10.25 Tomas Andersson 
 Wij spelar med  
 Kleerup och  
 Mauro Scocco
11.25 Det stora racet
12.15 Alla för en
13.15 Timjan, tupp & tårta
14.15 Opinion live
15.00 Kroppshets
16.00 Vem vet mest?
16.45 Mord och inga visor
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 Alla för en
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Shetland
23.30 Rapport
23.35 Grotescos  
 sju mästerverk
00.05 I will survive – med  
 Andreas Lundstedt
00.35 Springfloden

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på  
 lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Förväxlingen
18.30 Engelska  
 Antikrundan: 
 Arvegodsens  
 hemligheter
19.00 Ridsport–VM:  
 nationshoppning, 
 omgång 2, 
 individuellt kval
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Lilting
23.10 Deutschland 83
00.00 Meningen  
 med livet
00.30 Afrikas nya kök
01.00 Hundraårskåken 
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

05.05 Frasier
05.30 Frasier
06.00 Frasier
06.30 Frasier
07.00 Aftonbladet  
 Morgon
09.00 Lyxfällan
10.00 Undercover  
 boss US
10.55 Top chef
11.55 Svenska  
 Hollywoodfruar
12.55 Vanderpump rules
13.55 Undercover boss US
14.55 Million dollar  
 listing New York
15.55 Svenska 
 Hollywoodfruar
17.00 Lyxfällan
18.00 The real 
 housewives 
 of Beverly Hills
19.00 Hemliga beundrare
20.00 Svenska  
 Hollywoodfruar
21.00 How I met  
 your mother
21.30 How I met 
 your mother
22.00 Fast & furious
00.10 Paper towns
02.15 Daylight
04.05 The art of more
04.50 The art of more

05.35 Extreme couponing
06.20 Ullared
07.10 Railroad Alaska
08.00 Tunnelbanan
09.00 Vägens hjältar
10.00 Top chef
11.00 Grey’s anatomy
12.00 Sofias änglar
13.00 Andarnas  
 makt Norge
14.00 Ullared
15.00 The big bang theory
16.00 Sofias änglar
17.00 Tunnelbanan
18.00 Ullared
19.00 The big bang theory
20.00 Wahlgrens värld
21.00 Pirates of the  
 Caribbean:  
 Vid världens ände
00.20 The big bang theory
01.20 CSI Miami
02.15 Tunnelbanan
03.10 Criminal minds
03.50 CSI Miami
04.35 Vägens hjältar

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KUNSKAPSKANALEN       
14.00 UR Samtiden 17.00 Marina mysterier  17.20 Frisörer 
i världen 17.45 De självkörande bilarnas värld 18.40 Guld 
på godset 19.40 Drömboende på Grönland 20.10 Naturens 
utbrott 21.00 Patagonien 21.50 Udda platser i världen 22.45 
Människosläktets äventyr

BARNKANALEN      
05.00 Twirlywoos 05.10 Timmy lamm 05.20 Långhalsen Lo 
05.30 Pocoyo 05.35 Misse-kisse 05.40 Raa-Raa - lejonet 
som låter 05.50 Katja Katt 06.00 Ankes värld 06.05 Charlie 
och Lola 06.15 Daniel Tigers kvarter 06.30 Morgonshowen 
06.31 Greta Gris 06.35 Katten i hatten vet allt om ditten och 
datten 06.50 Pyjamashjältarna 07.05 Fåret Shaun 07.15 
Partytältet 07.30 Djungelboken 07.45 Tripp och Tropp upp-
täcker djur 07.50 P King Älling 08.00 Ett fall för KLURO 08.10 
Kapten Flinn & Piratdinosaurierna 08.25 Octonauterna 08.35 
Kate och Mim-Mim 08.45 Fixarna 08.55 Simon 09.00 Katie 
Morag 09.15 Tinga Tinga sagor 09.25 Dinosaurietåget 09.35 
Regnbågsstadens hjälte 09.50 Roboten Rob 10.05 Full fart 
i Verksta 10.15 Ramajetterna 10.35 Fifi och blomsterfröna 
10.45 Franklin och hans vänner 10.55 Greta Gris 11.00 Clif-
ford, den stora röda hunden 11.25 Träd Fu Tom 11.50 P King 
Älling 12.00 Folksagor i världen - jiddisch 12.05 Imse och 
Vimse - jiddisch 12.10 Misse-kisse 12.15 Raa-Raa - lejonet 
som låter 12.25 Katja Katt 12.35 Lilla prinsessan 12.45 Bing 
12.55 Dimitri 13.00 Biet Maya 13.10 Masha och björnen 
13.10 Alices snöflingor 13.20 Abel och Fant 13.25 Grizzy och 
lämlarna 13.35 Pirater i huset intill 13.45 Sändningsuppehåll 
13.55 Djupet 14.15 Magiska fyran 14.30 Lilla Aktuellt skola 
14.45 Lilla Aktuellt teckenspråk 15.00 Leonardo 15.25 M.I. 
High 15.55 Det vilda fotbollsgänget 16.20 Pepparkornen 
16.45 Tracy Beaker kommer tillbaka 17.15 Mästerflygarna 
17.30 Lille Roy 17.45 Daniel Tigers kvarter 18.00 Bolibompa 
18.01 Sara och Anka 18.15 Simon 18.25 Pappa på förskolan 
18.30 Gissa Alex 18.31 Magiska fyran 18.45 Amigo Grande 
19.15 Gumballs fantastiska värld 19.25 Gumballs fantas-
tiska värld 19.40 Zombie-Lars 19.55 Pipas & Douglas

RADIO 
P1 05.59 P1-morgon 06.00 Morgoneko 06.30 Ekonyheter 
06.32 Ekonomieko 06.34 Nyheter från Vetenskapsradion 
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 
Vetenskapsradion 07.39 P1-morgon 07.7.46 Kulturnytt 07.55 
Land- och sjöväder 07.59 P1-morgon 08.00 Morgoneko 
08.15 P1-morgon 08.30 Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 
08.36 Nyheter från Vetenskapsradion 08.41 P1-morgon 
08.54 Kulturnytt 08.59 P1-morgon 09.00 Morgoneko 09.14 
P1-morgon 09.30 Ring P1! 10.00 Ekonyheter 10.03 Stil med 
Susanne Ljung 11.00 Ekonyheter 11.04 Skolministeriet 
11.35 Radioföljetongen: Swede Hollow – av Ola Larsmo del 
29 av 38 12.00 Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 12.10 Vetan-
dets värld 12.30 Luncheko 12.55 Land- och sjöväder 13.00 
Kulturnytt 13.05 P1 Kultur 14.00 Ekonyheter 14.03 Veten-
skapsradions veckomagasin 15.00 Ekonyheter 15.03 Radio-
sporten 15.04 Spanarna 15.45 Kulturnytt 15.55 Sjöväder 
16.00 Ekonyheter 16.03 Studio Ett 16.45 Dagens Eko 17.00 
Studio Ett 17.45 Dagens Eko 18.01 Ekonomiekot 18.08 
Radosporten 18.09 Kulturnytt 18.15 Annika Lantz i P1 med 
Lantzkampen 19.00 Ekonyheter 19.03 P1 Drama: Balkongkri-
get del 1 19.35 Radioföljetongen: Swede Hollow – av Ola 
Larsmo del 29 av 38  20.00 Ekonyheter 20.03  Filosofiska 
rummet: Effektiv altruism 20.55 Klartext 21.00 Ekonyheter 
21.03 Skolministeriet 21.35 Ring P1! 21.45 Tankar för dagen 
med Mark Levengood, programledare och författare 21.50 
Land- och sjöväder 22.00 Ekonyheter 22.10 Radiosporten 
22.12 Studio Ett 22.55 Kulturnytt 23.00 Ekonyheter 23.07 
Studio ett 23.55 Dagens dikt

P2 06.00 P2 Klassiskt 06.50 Klassisk morgon 07.30 Ekony-
heter 07.32 Klassisk morgon 08.54 Kulturnytt 09.00 Ekonyhe-
ter 09.02 Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter 10.03 Klassisk 
förmiddag 13.00 Musikrevy i P2 15.00 Kalejdoskop med Peter 
Danemo 17.00 Kulturnytt 17.06 Rendezvous remix 18.00 P2 
Live: Malmö Chamber 2018 22.00 Musik mot midnatt 

P3 06.00 Ekonyheter 06.05 P3 Musik 06.30 Morgonpasset 
i P3 10.00 P3 Nyheter 10.02 Musikguiden i P3 13.00 P3 
Nyheter 13.02 PP3 med Linnea Wikblad 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 Helgen i P3 
17.00 P3 Nyheter 17.04 Helgen i P3 17.59 Sportextra 18.00 
P3 Nyheter 18.03 P3 med Dj Finest 19.00 Ekonyheter 19.03 
P3 med Dj Finest 20.00 P3 Nyheter 20.03 Radiosporten 
20.06 P3 med Dj Finest 21.00 P3 Nyheter 21.03 P3 Musik 
22.00 P3 Nyheter 22.03 P3 Musik 23.00 P3 Nyheter 23.03 
P3 Musik

Lilting
Brittiske Richard sörjer sin bortgångne älskare Kai, som hade kamodjansk-kinesiska rötter. 
Förtvivlad kontaktar han Kais mamma Junn, som inte känner till att hennes son var gay. 
Richard upptäcker snart att Junn inte pratar engelska och tvingas ta hjälp av en tolk för att 
förklara vad som har hänt. Tillsammans pusslar de ihop sina respektive minnen av en man 
de båda älskade högt.  SVT2 klockan 21.45

Blades  
of glory.

Pirates 
of the 
Caribbean.

Fast & furious.
Ridsport-VM.

Shetland.

KANAL 5

l ”Behåll lugnet”. Det är ett av de centrala råden medi-
etränare brukar ge sina kunder. Av detta klassiska klipp 
att döma måste Moderaternas Ulf Kristersson ha sovit sig 
igenom lektionerna med partiets kommunikationsstab. 
Skåda mannen som anser sig ha störst rätt till posten som 
Sveriges statsminister!

Kristersson flyr en obehaglig fråga

Dagens tips från

play.etc.se



Lär mer och boka din biljett 
direkt på varuhuset.etc.se
Du kan också mejla 
info@leopardforlag.se

Missa inte att boka plats i vår egen tågvagn 

med avresa från Stockholms central fredag 28 

september. Där väntar bland andra Jonas Trolle, 

polischef och författare till succéböckerna Jakten på 

Kapten Klänning och Bröder, som kommer prata om 

livet som skrivande polis, och Dan Israel, grundare 

och före detta förlagschef för Leopard förlag. På 

tåget får du också en välfylld goodiebag samt 

två entrébiljetter till mässan.

Avgångar:

10:42 Stockholms central  

11:00 Södertälje Syd 

12:46 Skövde 

13:13 Herrljunga

Ta chansen som medlem i ETC bokklubb och få 

detta paket för endast 600 kr. Du som inte är 

medlem är naturligtvis också varmt välkommen, 

och betalar då 900 kr.

Sugen på bokmässa? Få tågresa, goodiebag och 

entrébiljetter till plånboksvänligt pris!

MED RIKTNING 
BOKMÄSSAN!

Följ med 
i vår tågvagn 
– entrébiljett 

till bokmässan 
ingår!



Vill du stödja oss använd bankgiro 5372-9141. Du kan också betala med 
kort på varuhuset.etc.se. Eller donera via Swish: 123 508 754 9
Läs mer på etc.se/blogg

Och Dagens ETC ökar. Just idag får 
10 109 prenumeranter sin tidning 

Så då gör vi samma sak.

gemensamt bygga det motstånd och 

TACK ALLA.

ETC Stödfond är fullständigt unik i Sverige, aldrig har någon politisk rörelse 
eller tidning på så kort tid fått sånt massivt stöd av läsare eller medlemmar. 
Vi talar om en politisk gemenskap – trots många olikheter och åsikter – 
för att skapa verkligt oberoende.

ÄNDA IN I KAKLET!

4 251830 kr
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