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Det är viktigt att skattepengarna stannar i offentlig sektor. Men det är 
lika viktigt att landstingen inte gör detta bara för att tillmötesgå de 
mest resursstarka som inte orkar vänta på sin tur. ulrika lindahl     sid 2–3

Västlänken  
skakar MP
Frågan om tågtunneln under 
Göteborg har nu även skapat 
osämja internt i Miljöpartiet. 
Henrik Munck (MP), vice ord-
förande för trafiknämnden, har 
kritiserat partiets linje och nu 
röstats bort från valsedeln inför 
valet. Munck själv kallar tilltaget 
för ”en kupp” och på söndag 
avgörs han framtid i partiet.  
 sid 16

Hemmingssons 
serier får liv på 
Teater Tamauer
Ett feministiskt kollage som 
pendlar mellan det djupt all-
varliga och det dråpligt roliga. 
I föreställningen ”All min kärlek” 
har Teater Tamauer flyttat Nina 
Hemmingssons seriealbum till 
scenen.
 sid 24

bosTadsbrIsT Under 2018 håller SGS 
studentbostäder högst byggtakt av 
alla bostadsbolag i hela Sverige. Men 
trots att de färdigställer flera hundra 
boenden om året så måste man 
fortfarande köa uppemot två år för att 

få en egen studentlägenhet. Kårord-
föranden Nora Myrne Widfors märker 
att många studenter väljer att plugga 
i andra städer eftersom de inte hittar 
någonstans att bo. 

– Idag attraherar universitetet 

folk som redan bor här men det fina 
med en studentstad är ju att män-
niskorna kommer från olika städer. 
Göteborg har alltid varit lite av en 
smältdegel men det håller på att 
försvinna, säger hon.    sid 12–13

brist på studentbostäder 
trots att det byggs mest

Uppskriven, nedskriven och uppskriven igen. Javid 
Temori har fått svar på den medicinska åldersbedöm-
ningen och betraktas åter som 18 år.   sid 14–15
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Helena Gezelius, Sara Klingvall och Eddie 
Mio Larson.

Miljökollapsen 
kommer 
allt närmre 
världen 
över.”
george monBioT
   sid 18–19
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ulrika lindahl 
Verksamhetsledare 
på ETC

Solidarisk vård hotas 
av alla nätläkare med 
fokus på snabba pengar

Pengar går alltså till dem som egentligen 
har minst behov av vård. Vi har ett system med 
vårdcentraler delvis för att kunna sortera bland 
behoven. Är du förkyld med ont i halsen? Då 
behöver du faktiskt inte vård i dag. Du kan 
ligga hemma några dagar och dricka varmt och 
kurera dig. Har ditt barn prickar? Självklart ska 
en läkare titta på dem om de inte försvinner 
inom några dagar. Men kanske får ni vänta på 
en tid, därför att en gammal kvinna behöver sitt 
diabetesbesök först.

I HÄlSo- ocH SjukVårDSlagenS inledande 
paragrafer kan man läsa att målet med den 
svenska sjukvården är en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. Men 
det betyder inte att alla ska få allt 
genast. nej, tvärtom. I nästa stycke 
står det att den som har det störs-
ta behovet av hälso- och sjukvård 
ska ges företräde till vården.

Så om de privata företagen 
bakom nätdoktorerna verkligen 
var intresserade av att ge vård på 
lika villkor så skulle de satsa på 
något helt annat. Till exempel 
den vård som det råder mest 
brist på i dag, geriatrisk vård 
för multisjuka äldre i svensk 
glesbygd. Men det skulle 
betala sig dåligt. Det de 
privata företagen har 
gjort är att i stället 
satsa på dem som ger 
störst lönsamhet. 
enkla och snabba 
besök för enkla 
åkommor.

under hösten 
framkom 
dessutom att i 
konkurrensen 
om de snabba 
pengarna så är 

företagen bakom nätdoktorerna beredda att gå 
långt. För ett år sedan slopade region Sörm-
land patientavgifterna och blev först i landet 
med helt avgiftsfria besök i primärvården. Det 
gjordes delvis för att styra bort patienter från 
de överbelastade sjukhusakuterna. Det passade 
företaget Doktor.se på att utnyttja. Företaget 
köpte vårdcentralen i Vingåker och kunde där-
med räkna alla digitala läkarbesök på Doktor.
se, oavsett var patienten bor, som ett läkarbe-
sök i Sörmland och därmed avgiftsbefriat. Det 
blev alltså helt gratis för de som ringer. Men 
inte för deras hemlandsting. 

I januari i år gick sjukvårdsminister 
annika Strandhäll (S) ut och sa 

att hon öppnar för en lagändring 
så att vårdföretag inte ska kunna 
kringgå patientavgifterna. Som 
vanligt när det gäller att göra vin-
ster i välfärden så ligger de privata 
företagen steget före och staten 
jagar efter.

För aTT SToPPa flödet av skatte-
pengar till de privata nätdoktors-
företagen håller nu flera landsting 
på att utveckla egna digitala 
tjänster. Det är väl gott och väl. Det 

är viktigt att skattepengarna 
stannar i offentlig sektor. 

Men det är lika viktigt 
att landstingen inte 

gör detta bara för 
att tillmötesgå de 
mest resursstarka 
som inte orkar 
vänta på sin tur. 
enligt lagen ska 
sjukvården som 
sagt prioriteras 
efter behov. 

Bara så får 
vi en solidarisk 
vård.

reklamen på sätet framför mig på tå-
get lovar läkarbesök på lika villkor. 
oavsett vem du är eller var du bor. 
Fint, men…

Det är förstås ett av företagen 
som erbjuder läkarbesök i mobilen som lan-
serar sina tjänster för tågresenärerna mellan 
Stockholm och göteborg. reklamkampanjen 
den senaste tiden har varit massiv. Det är intres-
sant att företaget nu väljer att använda just lika 
villkor som säljargument. Intressant, därför att 
de privata nätdoktorerna som koncept leder till 
precis det motsatta.

konceptet går ut på att var du än bor kan du 
ringa till nätdoktorstjänsten och få konsulta-
tion och även recept utskrivna över telefon eller 
videosamtal. Som vårdsökande betalar du bara 
den patientavgift som gäller i ditt landsting. 
resten av kostnaden får ditt hemlandsting 
betala till det landsting där nätdoktorsföretaget 
är registrerat. I slutänden förs sedan skatte-
pengarna över från det mottagande landstinget 
till det privata företaget.

De här tjänsterna har snabbt blivit populära. 
under förra året låg samtalen till de två största 
nätdoktorstjänsterna på mellan 17 000 och 18 
000 samtal i månaden och på tolv månader fick 
landstingen punga ut med 123 miljoner kronor 
för att betala för sina invånares samtal.

VISST, DeT går att tänka att det här ökar till-
gången på vård i hela landet och därmed gör 
vården mer rättvis. oavsett om du bor i Dorotea 
eller i Stockholms innerstad kan du ringa och 
snabbt få hjälp. Men när man granskar vilken typ 
av samtal det är som rings blir orättvisan tydlig.

73 procent av samtalen under förra året kom 
från storstäderna. Det är alltså främst stressade 
storstadsbor som inte vill vänta på en tid på 
vårdcentralen för att kolla sin onda hals eller bar-
nens prickar, trots att storstadsborna redan idag 
har störst tillgång till vård där de bor. och det är 
inte de kroniskt sjuka eller de multisjuka med 
störst behov som kan få hjälp av nätdoktorerna.

”Om de pri-
vata företagen 
bakom nät-
doktorerna 
verkligen var 
intresserade 
av att ge vård 
på lika villkor 
så skulle de 
satsa på något 
helt annat.”

gästLedare
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Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt anlitar 
som medarbetare: 34 kvinnor, 39 män.

Medverkande förutsätts acceptera publicering/
lagring på webb. Utbetalt arvode inkluderar 
publicering på etC göteborgs webbsida.
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Vår lösning är då en kraftig satsning på dagstid-
ningen och på ETC:s digitala plattformar. Vi skapar 
nu en helt ny sajt och en tv-lösning vi kallar ETC Play. 
VI kommer kunna visa film, nyheter och material från 
hela världen, utvalt i en enkel streamingsajt som alla 
kan abonnera på. Vi skapar också en jättesajt som 
knyter ihop all vår journalistik – lokalt, nationellt och 
globalt (med internationella samarbeten) – som gör 
att ett verkligt alternativ byggs till de stora drakarna. 
Det blir en väldig mix med allt från databaser runt 
ekonomi till barnsidor och så rejäla debatt- och kom-
mentarsidor. Sajten kommer finnas i gratisversion 
(med vissa upplåsta artiklar och mycket annonser), i 
en billig version för den som som vill stödja fri journa-
listik (med fler upplåsta artiklar och inga annonser), 
och så givetvis en komplett version för alla som är 
betalande prenumeranter på ETC-tidningarna (med 
alla artiklar, extramaterial, inbjudningar, erbjudanden 
och inga annonser).

Det här arbetet pågår redan och budgeten är fem 
miljoner för den digitala satsningen. Den kommer att 
utvecklas i två år. Så crowdfundingen gäller två år och 
eftersom den är kortsiktig har du tre procent i ränta 

på den. Vill du vara 
med så mejla  
johan@etc.se!

Valåret 2018 
kan bli året 
då rasismen pressas 
tillbaka och såväl 
jämställdhet som 
humanism återupp-
rättas som ett självklart 
mål. Året då klimat-
politiken vände. Men då 
måste alla motröster ha 
maximal kraft att nå ut 
och förändra debatten. Vi 
ska skapa det verk tyget. Jag hoppas du kan 
hjälpa oss.

Johan Ehrenberg
johan@etc.se

NU CROWDFUNDAR 
VI INFÖR VALET

MÅL 5 MILJ
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Valet 2018 måste innebära att röster 
verkligen hörs som kan mota såväl 
allians som SD i deras kampanjer. 
I stad efter stad.

Vi ska skapa  
det verktyg som 

behövs för att 
alla motröster 

ska höras!
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”Inget om 
hur detta 
drabbar elev 
och peda-
goger, inget 
om hur man 
framöver ska 
kunna bygga 
upp det som 
nu raseras.”

Janne Otterström
”Senior” vid 
Backegårdsskolan

 bild PONTUS lUNdAHl / TT

Rödgröna tar inte ansvar
för skolorna i Göteborg

Just nu händer det mycket 
i skolorna i de mest utsatta 
områdena i Göteborg, men 
tyvärr inget positivt, i stäl-
let ska de utarmas under 
vårterminen 2018! Ett av 

dessa områden är Östra Göteborg 
där bland andra Backegårdsskolan 
finns. Den ligger i sydöstra delen av 
Bergsjön och har cirka 300 elever, 
varav 99 procent har svenska som 
andraspråk. Det är alltså nästan 
bara elever med invandrarbak-
grund. Språkförståelse är därför en 
av flera orsaker till att dessa elever 
är i stort behov av extra stöd. 

Nu har denna skola tappat flera 
elever, oftast är det de duktigare och 
lugnare eleverna som byter skola. 
Elever vars föräldrar har kraft och 
möjlighet att hjälpa sina barn i deras 
skolgång. Samtidigt är det fantas-
tiska elever som är kvar och skolan 
har underbara lärare som verkligen 
brinner för att hjälpa sina elever. 

Men de hinner inte, många elev-
er behöver så mycket stöd att det 

inte finns en möjlighet ge dem det 
stöd som Skollagen kräver. Därför 
mår flera av lärarna ganska dåligt 
när de känner att de inte räcker till 
trots det fantastiska jobb de gör. 

ViD halVåRSSkiftEt flyttas 
ansvaret för skolan i Göteborg från 
stadsdelarna till kommunen cen-
tralt. Det kan säkert bli bra på sikt, 
men vem tar ansvar för skolorna 
nu i vår? ingen verkar det som! 

laila Svensson, sektorschef för 
utbildning i Östra Göteborg, blev 
intervjuad av lokalradion den 
24 januari. Då sa hon bland annat 
att budgeten för Östra Göteborg 
måste bli i balans. Då måste man 
spara tio miljoner kronor och det 
görs då genom att ta bort elevas-
sistenter med flera från skolorna. 
hennes kommentar var: ”Det blir 
några tuffa månader.” inget om 
hur detta drabbar elever och peda-
goger, inget om hur man framö-
ver ska kunna bygga upp det som 
nu raseras.

Senaste veckorna har karin 
Pleijel (MP), skolkommunalråd, 
haft två inlägg på fria Ord. hon 
skriver om att ”höja det systema-
tiska kvalitetsarbetet, så att ingen 
elev skall falla mellan stolarna”, 
”läsning är lärandets grund, därför 
är läsa-skriva-räkna-garantin så 
avgörande” och ”vi rödgröna har 
satsat historiskt mycket på skolan 
för att reparera att 10 000 anställda 
skars bort under Jan Björklunds 
(l) ledning”. 

Detta känns så främmande på 
Backegårdsskolan, för där gäller 
inget av detta nu under vårtermi-
nen. Och nu ska tydligen fler sko-
lor drabbas, enligt laila Svensson. 

Så VaD häNDER just nu, under 
vårterminen 2018, under rödgrön 
ledning?

• Stadsdelarna får så lite pengar 
att de måste spara in på skolan.

• Göteborgs stad centralt hänvi-
sar bara till att det är stadsdelarnas 
ansvar.

• Staten har lovat massor av 
pengar till dessa skolor, men där 
”går saker inte alltid så fort”.

• Det är alltså en kraftig nedrust-
ning – som kommer att ta många 
år att bygga upp igen.

Varför? har inte Göteborgs stad 
eller Sverige råd att ha en bra skola 
även under vårterminen 2018? Eller 
är det viktigare att hänvisa till var-
andra samtidigt som dessa skolor 
utarmas? 

händer inget nu – nu! – så får 
eleverna i Östra Göteborg (och 
andra utsatta områden) inte det 
stöd de behöver (och Skollagen 
kräver) nu i vår, flera av dem kän-
ner inte trygghet i skolan. Peda-
goger går på knäna och känner att 
de inte kan leva upp till det de vill. 
Några är långtidssjukskrivna, några 
säger upp sig. 

Vem/vilka ska bygga upp detta 
i höst – och många år framöver? 

för det går ju snabbt att rasera, 
men det tar lång tid att bygga 
upp igen.

Vad tYCKeR dU?
Skriv en debattartikel och skicka till oss.

goteborg@etc.se



allas lika värde, men en ratifice-
ring skulle innebära att Sverige 
inte kan ta tillvara de rikedomar 
som finns i norr”, sa Katarina 
Köhler (S), riksdagsledamot 
från Skellefteå, i en intervju 
med sajten Samer.se. 

Splittring

Socialdemokraterna är splitt-
rade i frågan. När Stefan Löfven 
tillträdde som statsminister 2014 
uttryckte han vid flera tillfällen 
att han var positiv till att rati-
ficera ILO 169, men fick snabbt 
mothugg från andra socialde-
mokratiska politiker, framför allt 
från norra Sverige. Andra partier 
tvekar också. Vid omröstningen 

i riksdagen juni 2015 var det bara 
Vänsterpartiet som ville driva 
igenom en ratificering. Vänster-
partiets motion – som alltså 
röstades ner – hade behandlats 
av Konstitutionsutskottet, 
som yrkade avslag med hänvis-
ning till till en fyra år gammal 
utvärdering av en tio år gammal 
handlingsplan.

– Långbänksgrejen skapar 
frustration. För samtidigt har det 
hänt andra saker. Det har fallit 
flera domar – nu senast i hovrät-
ten i Girjasmålet – som talar för 
att Sverige måste börja ta ett 
större ansvar för sin samepolitik, 
säger Henrik Blind. 

Han tror att de utdragna 

utredningarna har att göra med 
att många politiker har svårt 
att ta till sig Sveriges koloniala 
förflutna:

– Om man erkänner det, så 
öppnar man upp för att frågan 
har en komplexitet som inte 
går ihop med den svenska 
självbilden. Och samtidigt finns 
kopplingen till stora ekono-
miska intressen – där staten 
själv driver gruvor på samisk 
mark som ger stora intäkter i 
statskassan.

Jenny Wik Karlsson, förbund-
sjurist på Svenska samernas 
riksförbund, säger att det är 
viljan som fattas: 

– Generellt utreder man 

Nyheter  tisdag 6 februari 2018

Nyheter

M vill göra det eNklare att utvisa
n Under måndagen höll Moderaterna en presskonfe-
rens där de presenterade flera förslag för att komma 
tillrätta med problem med utländska stöldligor. Partiets 
rättspolitiska talesperson Tomas Tobé förklarade att de 
vill sänka gränsen för utvisningar till brott som ger sex 
månaders fängelse istället för ett år som det är i dag. Mo-
deraterna vill också slopa den så kallade mängd rabatten, 
att man får ett samlat straff som är lägre vid händelse av 
flera åtalspunkter.

Efter 30 års diskussioner har 
Sverige fortfarande inte skrivit 
under FN:s konvention om ur-
folks rättigheter. Utredningar 
har avlöst varandra och den nu-
varande regeringen är splittrad 
i frågan.

– Jag är helt inställd på att när jag 
som miljöpartist – och vi som 
regering – går till val 2018, så ska 
vi stolt visa på hur vi konkret 
gjorde skillnad och stärkte de 
mänskliga rättigheterna och sär-
skilt de samiska rättigheterna.

Orden är kultur– och de-
mokratiminister Alice Bah 
Kuhnkes, och yttrandet kom 
under en interpellationsdebatt 
i riksdagen i april 2015 om FN:s 
urfolkskonvention – ILO 169. 
Men bara en kort tid efteråt sade 
både riksdag och regering än en 
gång nej till att ratificera – alltså 
att anta – konventionen som ger 
samer och andra urfolk stärkta 
rättigheter.

”Skamligt”

I Sverige har diskussionen om 
ratificering av FN:s urfolkskon-
vention pågått i snart 30 år. 1997 
tillsattes den första statliga 
utredningen om ILO 169, där ut-
redaren pekade på både för- och 
nackdelar med att ansluta sig. 
Han gjorde bedömningen att det 
krävdes regeländringar, bland 
annat när det gällde skyddet mot 
intrång i renskötseln, men att en 
ratificering borde kunna göras 
inom fem år. Så blev det aldrig.

– Jag tycker att det är skam-
ligt. Man borde ha kommit 
längre. Det handlar ju om att 
ta ansvar för den historia som 
finns och utifrån den kunna ta 
ett steg framåt, istället för att 
jobba fram nya promemorior, 
säger Henrik Blind (MP), kom-
munpolitiker i Jokkmokk.

Det är främst markfrågan 
som är kruxet. ILO 169 ger 
urfolk stärkt rätt att bli kon-
sulterade i beslut innan staten 
ger företag tillstånd att komma 
in i urfolkens traditionella 
områden. Motståndarna till en 
ratificering har uttryckt oro för 
förvärrade konflikter mellan 
markägare och renägare, men 
också för att företag skulle få 
det svårare att exploatera natur-
resurser.  ”Visst utgår vi från 

”Saknas politisk vilja i   samefrågor”
FN och Europarådet riktar hård kritik mot Sveriges hantering   av urfolks rättigheter

Jenny Wik Karlsson, förbunds
jurist på Svenska samernas 
riksförbund.

Generellt utreder 
man samiska 
frågor under 
väldigt lång tid, 
och sedan leder 
det ingen vart.

Sameaktivisten Mimi Märak under protester mot nya gruvor i Jokkmokk år 2014.  bild CarlJohan UtSi/tt

Domen i Girjasmålet är en 
av flera domar som talar för 
att Sverige måste ta ansvar 
för sin samepolitik, menar 
Henrik Blind (MP), kommun-
politiker i Jokkmokk.
bild EmmaSofia olSSon/Svd/tt

vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt lovar efter kritiken 
från riksdagsledamoten rossana dinamarca om att parti

ledningen osynliggjort hennes arbete att ge fler partikamrater 
 utrymme i valrörelsen. han säger dock i intervjun i dn att han 

inte håller med dinamarca om att män premieras av parti
ledningen. rossana dinamarca meddelade i helgen via face

book att hon inte tänker ställa upp för omval.

”Absolut ett 
av mina mål.”



samiska frågor under väldigt 
lång tid, och sedan leder det 
ingen vart. I de utredningar som 
har gjorts har det ändå funnits 
tydliga budskap om att det går 
att ratificera, men i stället väljer 
politikerna att fortsätta utreda. 
Man kan konstatera att det sak
nas en politisk vilja – det är det 
som det hänger på.

Kritik från FN

Från internationella instanser 
har Sverige upprepade gånger 
fått kritik för att man inte 
har antagit ILO 169. Kritiken 
kommer bland annat från FN:s 
rasdiskrimineringskommitté 
och Europarådets kommission 

mot rasism. Regeringen å sin 
sida lyfter fram att man just nu 
jobbar med både en nordisk 
samekonvention tillsammans 
med Norge och Danmark, samt 
en ny konsultationsordning 
i frågor som rör det samiska 
folket. 

Men Jenny Wik Karlsson är 
skeptisk:  

– Det har pågått stora diskus
sioner om huruvida den nord
iska samekonventionen skulle 
leva upp till ILO 169. I början av 
arbetet trodde vi det. Men som 
det är formulerat nu, så skulle 
vi svenska samer inte få något 
större inflytande jämfört med 
vad vi redan har. Och förslaget 

till konsultationsordning liknar 
dagens samråd med Sametinget. 
Jag tror inte att de här förslagen 
skiftar maktbalansen.

Henrik Blind (MP) tror att ILO 
169 skulle göra skillnad:

– Om Sverige antar konven
tionen så skulle det jämna ut 
balansen. När ett gruvföretag 
vill exploatera är det i dag same
byarna som har bevisbördan 
om rätten till marken. En ratifi
cering skulle innebära att staten 
först måste föra en diskussion 
direkt med det samiska folket 
i stället för att man gång på 
gång ska behöva driva rättsliga 
processer.  

LiseLott HoLm
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Nästan 40 minusgrader upp-
mättes i helgen i Nikkaloukta 
i Gällivare kommun. Därmed 
finns det ett nytt rekord för 
den här vinterns kallaste 
dag i Sverige, skriver NSD. 
Det svenska köldrekordet är 
det dock fortfarande en bit 
kvar till. Det ligger nämligen 
på 52,6 minusgrader och 
uppmättes den 2 februari 
1966 i Vuoggatjålme i Lapp-
landsfjällen.

”Saknas politisk vilja i   samefrågor”
FN och Europarådet riktar hård kritik mot Sveriges hantering   av urfolks rättigheter

mer pengar till samisk 
kultur, en ny institution för 
mänskliga rättigheter och 
en nordisk samekonvention 
– regeringen jobbar på olika 
sätt för att stärka samiska 
rättigheter. men en ratifice
ring av iLo 169 är man ännu 
inte i närheten av.  

Politisk ovilja i koncentrat. Så 
ser kultur och demokratimi
nister Alice Bah Kuhnke (MP) 
på de 30 år som gått, alltmedan 
frågan om ratificering dragits i 
långbänk.

– Som miljöpartist och 
engagerad i rättvisefrågor och 
urfolksfrågor under större de
len av mitt liv ser jag det som 
ett sorgligt faktum. Samtidigt 
ger det mig energi att fortsätta 
driva frågan.

Hur arbetar regeringen med 
en ratificering nu?

– När vi skulle svara på frå
gan inför FN stod det ju tydligt 
att det inte fanns majoritet för 
detta i riksdagen. Vi i regering
en tog i alla fall fram ett svar 
om att vi ska fortsätta arbeta 
för en ratificering framöver. 
Med det som utgångspunkt 
har vi nu ett pågående arbete 
med en MRinstitution – en ny 
institution för mänskliga rät
tigheter – där det är möjligt att 
belysa varför Sverige behöver 
och måste ratificera ILO 169. 
Bara det att vi nu har gemen
samt med Socialdemokraterna 
att vi ska stärka mänskliga rät
tigheter i stort – och samiska 
rättigheter specifikt – är ju en 
delseger. Parallellt med det 
så har vi på andra sätt stärkt 
samiskt liv och rätt genom en 
ny konsultationsordning, ett 
arbete med en nordisk sam
ekonvention och mer medel 
till samisk kultur. Det är bra i 
sig, men jag är långt ifrån nöjd.

Både konsultationsordning
en och den nordiska same
konventionen får kritik från 
svenska samernas riksförbund 
för att vara för tama. Vad säger 
du om det?

– Det som konsultations
ordningen och samekonven
tionen ger är ju grundläggande 
rättigheter – allt därefter som 
kan läggas på, ska ju läggas på. 
Så det är otvetydigt ett steg 
framåt, även om det inte ur 
mitt perspektiv är tillräckligt. 
Det är dessutom så att den 
nordiska samekonventionen 
är en produkt av tre regeringar 
och tre sameting. Det betyder 
att det finns saker i den som jag 
gärna skulle vilja se vara längre 
gångna, men det är inte vad 
parterna har kommit fram till. 

Glider ni inte undan själva 
problemet med iLo 169 genom 
att fokusera på att skapa nya 
institutioner och konventioner?

– Både och, skulle jag vilja 
säga, rent krasst. Dels tror jag 
att det som vi gör skapar mer 
muskler för den samiska 
saken. De behöver pengar 
till egna experter och för att 
kunna utreda saker, så att de 
sedan kan möta sina politiska 
motståndare. På det sättet 
är det bra att vi har en aktiv 
samepolitik på andra områ
den. Men till syvende och sist 
behövs det förstås en vilja att 
ratificera ILO 169, och till det 
behöver vi ju en majoritet i 
Sveriges riksdag. 

LiseLott HoLm

Alice Bah Kuhnke: 
”Ett sorgligt faktum”

Alice Bah Kuhnke (MP) kultur- och demokratiminister med ansvar för samefrå-
gorna, här under ett tal när Sametinget öppnades i Östersund 2017. 

ILO-konventionen om ursprungsfolk

l Konventionen om ur-
sprungsfolk och stamfolk, 
ILO:s konvention nr 169, antogs 
av FN–organet Internatio-
nella Arbetsorganisationen ILO 
1989. 20 länder har ratificerat 
den, varav de flesta latiname-
rikanska länderna samt Norge 
(1990) och Danmark (1996). 

l Den är ett rättsligt bindande 
dokument, som bland annat 
ger ursprungsfolk rätt att få 
förhandsinformation, bli kon-
sulterade och vara delaktiga i 
beslut innan staten ger företag 
eller andra aktörer tillstånd att 
komma in i deras traditionella 
territorier.

l ILO 169 skapar inga nya markrät-
tigheter, men ställer krav på att de 
rättigheter som finns ska erkännas 
och respekteras, samt att samernas 
renskötselrätt respekteras på mot-
svarande sätt som andra markrät-
tigheter. Rättigheternas omfattning 
måste också tydligt klarläggas av de 
ratificerande länderna.

Jenny Wik Karlsson förbundsjurist på Svenska samernas riksförbund.  BiLD SSR
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”Det som vi 
gör skapar mer 
muskler för den 
samiska saken.”

Psykisk ohälsa ökar exPlosionsartat
n Dubbelt så många barn och unga lider av psykisk ohälsa idag jämfört 
med för tio år sedan, visar en rapport från Socialstyrelsen. SVT rapporte
rar att de senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna 
i Sverige ökat kraftigare än i de andra nordiska länderna. Huvuddelen av 
ökningen är olika typer av ångestsyndrom och depressioner. 

– Det här är diagnoser som kan vara kopplade till stress, att man 
har höga krav på sig. Är det tuffare i skolan eller att ta sig in på arbets
marknaden kanske man utvecklar nedstämdhet och känner oro inför 
framtiden, säger rapportförfattaren Peter Salmi till SVT.
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LO:s nya valfilm har fått kritik 
för att den är ”för vit”. DN:s 
ledarskribent Erik Helmerson 
skrev i en text i fredags att 
”allt är vitt” och ”inte en syn-
ligt rasifierad deltagare på två 
och en halv minut”. 

Nu bemöts kritiken från Ja-
queline Lenander, som spelar 
huvudrollen i filmen. 

– Jag identifierar mig inte 
som vit. Jag är rasifierad, säger 
hon till Dagens ETC. 

Valfilmen från LO bär titeln ”En 
historisk uppgift” och beskrivs 
med rader som ”valet 2018 hand-
lar om trygghet för vanligt folk”. 
Filmen spelades in under en 
kurs för fackligt förtroendevalda 
,och alla medverkande i filmen 
var deltagare kursen, enligt Jaqu-
eline Lenander. 

– Det är många med ut-
ländskt påbrå som är med i 
filmen, säger hon. 

”Inget tolkningsföreträde”

Erik Helmerson utgår i sin DN-
ledare ifrån att det är ett med-
vetet beslut från LO att ”alla ska 
vara vita” i valfilmen eftersom 
LO ”alltmer framstår som social-
demokratins nationalkonserva-
tiva gren” som ska locka tillbaka 
väljarna från SD. 

Jaqueline Lenander, som själv 
har rötter i Filippinerna och Spa-
nien, tar illa upp av påståendet. 

– Han har inget tolkningsfö-
reträde för vem jag är. Han har 
ingen aning. Det är typiskt den 
privilegierade vita mannen som 
sätter stämpel på vem vi är. Det 
får inte han göra, inte när det 
kommer till mig och min identi-
tet i alla fall, säger hon.

I ett uppmärksammat 
Facebook-inlägg adresserat till 
Helmerson skriver Jaqueline 
Lenander: 

”Jag blir utsatt för rasism 
nästan dagligen och du skri-
ver att det inte finns en enda 
rasifierad person i filmen”, och 
fortsätter sedan: 

”Min farfar är svensk, han 
kommer från en liten by i Skåne 
som heter Liarum. Min farmor 
är tysk, hon kom hit efter kri-
get. Min morfar är halvspansk 
och halvfilippin. Min mormor 
är från Filippinerna. Jag då? 
Vem är jag? Jag är en kvinna i 
arbetarklassen.” 

Ifrågasatt kampanj

På LO:s Facebooksida har flera 
hundra personer kommenterat 

kampanjfilmen. Många ifrågasät-
ter den bristande representatio-
nen och kritiserar filmen för att 
den inte har ”en enda person 
med utländskt utseende”. 

– Jag blev nästan mer upprörd 
när jag läste alla kommentarer på 
Facebook där de skriver att allting 
var vitt. Det är hur mycket rasis-
tiska kommentarer som helst. 
De väljer att vinkla mig till vad 
de vill. Det är så typiskt när man 
är i ett mellanförskap. Att de tar 
tolkningsföreträde, och det har 
de inte rätt till. Vad som är vitt för 
dig är inte vitt för någon annan. 
Jag identifierar mig inte som vit. 
Jag är rasifierad. 

DN:s ledarskribent Erik Helmerson kritiserade LO:s nya valfilm för att vara för vit – men Jaqueline Lenander som spelar hu-
vudrollen i filmen säger att det ”är många med utländskt påbrå som är med i filmen”.

XXNYHETER tisdag 6 februari 2018 ı 8

”Helmerson har ingen 
aning om vem jag är”
Medverkande i LO:s kampanjfilm bemöter kritiken

Vad ska du berätta om?
– Jag ska be-
rätta om hur 
mobil- och 
teknik-
branschen 
ser ut idag 
ur perspek-
tivet mänskliga 
rättigheter och miljö. Det 
kommer också handla om 
hur it-journalistiken lever i 
en sorts symbios med bran-
schen och därför handlar 
mer om klick och sälj än om 
konsumentupplysning och 
kritisk granskning.

Vad är det största problemet 
med mobilbranschen idag?
– Det är många problem, 
men grundläggande är den 
stora bristen på transparens. 
Idag använder sig nästan 
alla stora mobiltillverkare av 
samma underleverantörer, 
som gång på gång avslöjas 
med att syssla med barnar-
bete och mot arbeta facklig 
organisering. Ett annat stort 
problem är de enorma mäng-
der elektronikskrot från den 
rika delen av världen som 
förstör miljön i utvecklings-
länderna.

Hur kan vi förändra det här?
– Det är det jag ska berätta 
om. Det handlar om att göra 
fler medvetna om problemen 
– och hur lösningarna ser ut.
� Andreas�Gustavsson

KENT
VilHElmssoN
Konfliktmineraler�i�Kongo,�barn
arbete�i�Kina,�fossildriven�energi
förbrukning�i�mobilnäten.�På�onsdag�
kommer�ETC�Mobils�Kent�Vilhelms
son�till�ETC�Bokcafé�Växjö�för�att�
berätta�om�hur�ETC�arbetar�för�att�
förändra�mobilbranschen.

Ska föreläsa om 
mobilbranschens
avigsidor

3
fRågoR

Föreläsning

l Tid: Klockan 18.00 onsdag 
den 7 februari
l Plats: ETC Bokcafé Växjö 
på Klostergatan 9

GusTaV GELiN
gustav.gelin@etc.se

Jaqueline Lenander, spelar 
huvudrollen i filmen.

Han har inget 
tolkningsföreträde 
för vem jag är. 
Det är typiskt 
den privilegierade 
vita mannen som 
sätter stämpel på 
vem vi är.

LO:s kampanjfilm

l Den 31 januari lanserade 
LO sin kampanjfilm inför 
höstens val. 

l Filmen heter ”En historisk upp-
gift” och handlar om ”trygghet för 
vanligt folk”.

l Under måndagen hade filmen visats över 80 000 gånger på Youtube 
– och LO:s inlägg på Facebook hade delats över 1 300 gånger,  med över 
600 kommentarer i tillhörande tråd.
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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

MILJÖHÄNSYN OCH GOTT KAFFE.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Isabel Robles Amador 
kaffeodlare, Dominikanska republiken
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Hundra år av kvinnors    rätt att rösta
Civil olydnad, mobilisering och våld – Dagens ETC blickar    tillbaka på suffragetternas kamp

Gärningsmännen försvinner 
i en flyktbil långt innan polisen 
anländer till platsen. Men efter 
sig har de lämnat tre spår som 
inte lämnar någon tvekan om 
vem som ligger bakom dådet. En 
hårnål, en hattnål och en galosch. 
Det är kvinnor som har utfört 
attacken, inte män. Spåren räcker 
inte för att hitta de skyldiga. 

Men Emmeline Pankhurst, 
grundare av den militanta kvin-
norörelsen WSPU, Women’s 
Social and Political Union, tar 
på sig det moraliska ansvaret 
för dådet och döms till tre års 
fängelse för uppvigling.

”Handlingar, inte ord”

När dådet inträffade hade 
suffragetterna funnits i drygt 

tio år. Rörelsen bildades 1903 
som en reaktion på att kampen 
för kvinnors rösträtt gick för 
långsamt. 

Sedan mitten av 1800-talet 
hade olika grupper på fredlig 
väg arbetat för att bli insläppta i 
de politiska rummen, men utan 
resultat. Suffragetternas motto 
var ”handlingar, inte ord” och 
de samlade snart tusentals 
kvinnor som var beredda att ta 
till civil olydnad och våld för att 
nå sina mål.

En av de första aktionerna 
sker på ett politiskt möte i Man-
chester i oktober 1905. Under 
en frågestund ställer sig två 
kvinnor upp och vecklar ut en 
banderoll med orden ”Votes for 
Women” och avkräver liberalen 
sir Edward Grey svar på om 
partiet kommer att ge kvinnor 
rösträtt om de vinner makten. 
Mötet urartar och slutar med 

att en av kvinnorna spottar två 
poliser i ansiktet, och de båda 
aktivisterna grips. 

Status som hjältar

När de får välja mellan böter och 
fängelse väljer de det senare. 
Straffet mot de båda kvinnorna, 
varav den ena är Christabel Pank-
hurst – rörelsens andrechef och 
dotter till dess grundare – gör att 
suffragetterna vinner sympati 
hos många. 

Straffet beskrivs som ett 
övergrepp mot två anständiga 
kvinnor som bara velat fram-
föra sin åsikt, och när de släpps 
ur fängelse har de status som 
hjältar.

Aktionerna fortsätter. En sten 
kastas in i premiärministerns 
bostad sedan han vägrat gå ut 
och möta en grupp kvinnor 
som demonstrerar utanför. Vid 
ett annat tillfälle får han en 

Strax efter klockan sex på mor-
gonen den 19 februari 1913 väcks 
de boende i ett område i södra 
London av ett öronbedövande 
dån. En kraftig explosion har 
inträffat och förstört den ena 
flygeln i ett herrskapshus som 
finansminister David Lloyd Ge-
orge håller på att bygga. 

Enligt polisrapporten har 
explosionen troligen orsakats 
av en behållare med nästan 2,3 
kilo grovt krut som antänts av 
en stubin tillverkad av en trasa 
indränkt i paraffin.

Två personer har brutit sig 
in och placerat bomben samt 
tidsinställt den med hjälp av ett 
stearinljus. När ljuset brunnit 
ned till en viss punkt har stubi-
nen antänts. 

People act
l Gick igenom 6 februari 1918. 
Reformen gav kvinnor över 
30, som ägde fast egendom, 
rösträtt. Det innebar att drygt 
åtta miljoner kvinnor fick röst-
rätt. Det var dock inte tal om 
någon absolut jämställdhet. 
Män hade vid den här tiden 
rösträtt från 21 års ålder. 
l Först 1928 infördes lik-
värdig rösträtt för män och 
kvinnor. 

Uppseendeväckanade aktioner, mordbränder, stenkastning – 
och till slut rösträtt för Storbritanniens kvinnor.

I dag är det 100 år sedan suffragetternas kamp gav resultat.

Emmeline Pankhurst, grundare av den militanta kvinnorörelsen Women’s Social and Political Union, talar på ett WSPU-möte. bild lSE library
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Hundra år av kvinnors    rätt att rösta
Civil olydnad, mobilisering och våld – Dagens ETC blickar    tillbaka på suffragetternas kamp

1850-talet: Kvinnor 
får rösta i vissa lokalval i 
Sverige.

1893: Nya Zealand inför 
som första land i världen 
rösträtt för alla kvinnor, 
även för urbefolkningen 
maorier.

1902: Landsföreningen 
för kvinnans politiska 
rösträtt bildas i Sverige 
med stöd från både bor-
gerliga och socialdemo-
kratiska kvinnor.

1906: Kvinnlig rösträtt i 
Finland

1913: Norge

1915: Danmark och 
Island

1918: Österrike, Tysk-
land, Polen och Ryssland.

1917–1965: Kanada in-
förde rösträtt för kvinnor 
i majoritetsbefolkningen 
1917, och USA 1920, men 
i det dröjde till 1960 res-
pektive 1965 innan alla 
kvinnor fick rösta.

1919: Nederländerna. 
Sveriges riksdag röstar 
för kvinnlig rösträtt.

1921: Sverige genomför 
första demokratiska va-
let, även kallad kvinnlig 
rösträtt. 

1928: Storbritannien och 
Irland

1931: Spanien

1934: Turkiet

1944: Frankrike

1945: Italien

1949: Kina

1950: Indien

1952: FN antar kon-
ventionen för kvinnors 
politiska rättigheter. 

1960: Kanada (även för 
urbefolkning)

1965: USA (i alla stater, 
även för afroamerikaner  
och urbefolkning)

1971: Schweiz

1976: Portugal

1994: Sydafrika

2015: Saudiarabien 
(lokalval)

Källor: Riksarkivet, TheCa-

nadianEncyclopedia.ca, 

infoplease.com, Wikipedia, 

(Länder i urval)

Kvinnors rätt att 
rösta i världen
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Gärningsmännen försvinner 
i en flyktbil långt innan polisen 
anländer till platsen. Men efter 
sig har de lämnat tre spår som 
inte lämnar någon tvekan om 
vem som ligger bakom dådet. En 
hårnål, en hattnål och en galosch. 
Det är kvinnor som har utfört 
attacken, inte män. Spåren räcker 
inte för att hitta de skyldiga. 

Men Emmeline Pankhurst, 
grundare av den militanta kvin-
norörelsen WSPU, Women’s 
Social and Political Union, tar 
på sig det moraliska ansvaret 
för dådet och döms till tre års 
fängelse för uppvigling.

”Handlingar, inte ord”

När dådet inträffade hade 
suffragetterna funnits i drygt 

tio år. Rörelsen bildades 1903 
som en reaktion på att kampen 
för kvinnors rösträtt gick för 
långsamt. 

Sedan mitten av 1800-talet 
hade olika grupper på fredlig 
väg arbetat för att bli insläppta i 
de politiska rummen, men utan 
resultat. Suffragetternas motto 
var ”handlingar, inte ord” och 
de samlade snart tusentals 
kvinnor som var beredda att ta 
till civil olydnad och våld för att 
nå sina mål.

En av de första aktionerna 
sker på ett politiskt möte i Man-
chester i oktober 1905. Under 
en frågestund ställer sig två 
kvinnor upp och vecklar ut en 
banderoll med orden ”Votes for 
Women” och avkräver liberalen 
sir Edward Grey svar på om 
partiet kommer att ge kvinnor 
rösträtt om de vinner makten. 
Mötet urartar och slutar med 

att en av kvinnorna spottar två 
poliser i ansiktet, och de båda 
aktivisterna grips. 

Status som hjältar

När de får välja mellan böter och 
fängelse väljer de det senare. 
Straffet mot de båda kvinnorna, 
varav den ena är Christabel Pank-
hurst – rörelsens andrechef och 
dotter till dess grundare – gör att 
suffragetterna vinner sympati 
hos många. 

Straffet beskrivs som ett 
övergrepp mot två anständiga 
kvinnor som bara velat fram-
föra sin åsikt, och när de släpps 
ur fängelse har de status som 
hjältar.

Aktionerna fortsätter. En sten 
kastas in i premiärministerns 
bostad sedan han vägrat gå ut 
och möta en grupp kvinnor 
som demonstrerar utanför. Vid 
ett annat tillfälle får han en 

bok slagen i huvudet under en 
golfrunda. 

En halv miljon kvinnor 
samlas i Hyde Park för att kräva 
kvinnlig rösträtt. Men rörelsen 
tar också till brutalare metoder. 
Under en demonstration på 
Oxford street i London krossas 
skyltfönster, de anlägger brän-
der och förstör kvinnoförned-
rande konst.

Konsekvent strategi

Det är aldrig någon hemlighet 
vilka som ligger bakom dåden. 
När suffragetterna varit i farten 
finns det alltid spår. Antingen 
i form av rörelsens grön-lila 
flagga eller nedtecknade bud-
skap med kravet på rösträtt för 
kvinnor. 

Rörelsen har som uttalad 
taktik att störa politiska möten. 
Målet är att bli gripna och väcka 
sympati genom statsmaktens sätt 

att slå tillbaka. Ett led i detta är att 
hungerstrejka när de fängslas. 

Sjätte februari historiskt datum

Ett tag ser det ut som att kraven på 
rösträtt ska få genomslag. Men när 
förslaget röstas ner 1910 bestäm-
mer rörelsen sig för att trappa 
upp sina aktioner. Åren 1913 och 
1914 blir suffragetternas mest 
våldsamma och omskrivna. Under 
åren utförs inte mindre än 40 
mordbränder, och bara under 1913 
fängslas minst 1 000 suffragetter.

Den 6 februari 1918, nästan på 
dagen fem år efter attacken mot 
finansministerns bostadsbygge 
i södra London, får suffraget-
terna till slut som de vill. En stor 
majoritet av parlamentet röstar 
för People Act. En reform som 
ger rösträtt till kvinnor som är 
över 30 år gamla och äger fast 
egendom. Det innebär att drygt 
åttamiljoner kvinnor tillåts rösta.

Det är dock svårt att säga att 
det är suffragetternas våld-
samma kamp som ensam ligger 
bakom framgången. 

Kvinnorättsrörelsen har haft 
draghjälp av kriget. När Stor-
britannien förklarar krig mot 
Tyskland i augusti 1914 lägger 
suffragetterna ner sin väpnade 
kamp för rösträtt. Kriget öppnar 
för en ny taktik. När männen 
försvinner ut i krigets Europa 
kan kvinnorna istället lugnt och 
stilla ta över männens arbets-
uppgifter på arbetsmarknaden. 

När kriget sedan lider mot sitt 
slut är det svårt för dem som tidi-
gare motarbetat kvinnlig rösträtt 
att hålla kvar vid argumentet att 
kvinnans plats ska vara i hem-
met.

Strax efter klockan sex på mor-
gonen den 19 februari 1913 väcks 
de boende i ett område i södra 
London av ett öronbedövande 
dån. En kraftig explosion har 
inträffat och förstört den ena 
flygeln i ett herrskapshus som 
finansminister David Lloyd Ge-
orge håller på att bygga. 

Enligt polisrapporten har 
explosionen troligen orsakats 
av en behållare med nästan 2,3 
kilo grovt krut som antänts av 
en stubin tillverkad av en trasa 
indränkt i paraffin.

Två personer har brutit sig 
in och placerat bomben samt 
tidsinställt den med hjälp av ett 
stearinljus. När ljuset brunnit 
ned till en viss punkt har stubi-
nen antänts. 

STINA BERGLUND
stina.berglund@etc.se

Suffragetterna
l Den militanta rörelsen 
WSPU, Women’s Social and 
Political Union, grundades av 
Emmeline Pankhurst 10 okto-
ber 1903. Frontfigurer var hon 
själv och döttrarna Christabel 
och Sylvia. 
l Namnet suffragetterna, 
som betyder ”de små röst-
rättskämparna”, kom till efter 
en notis i en tidning och var 
nedlåtande menat, men kvin-
norna valde att göra tillmälet 
till sitt.

Emmeline Pankhurst, grundare av den militanta kvinnorörelsen Women’s Social and Political Union, talar på ett WSPU-möte. biLd LSE LibRaRy

En av de första aktionerna var när Annie Kenney och Christabel Pankhurst höll upp en 
flagga med orden ”Votes for women” på ett politiskt möte i Manchester 1905. 

På ett möte 1908 hänger banderollen med suffragetternas motto ”Handlingar, inte ord”.
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38
...procent av Västtrafiks biljettförsälj-

ning till privatkunder skedde förra året 
genom Västtrafiks biljettapp To Go.

I september ska 150 studentlä-
genheter i ett trähus vid Lindhol-
men vara färdiga, och två måna-
der senare ska fyrtio studenter 
flytta in i de nybyggda ettorna 
med kokvrå på Guldhedstorget. 
Om allt går som planerat ska 
stiftelsen Göteborgs student-
bostäder (SGS) färdigställa över 
300 lägenheter under året och 
det gör dem till det bostadsbo-
lag som bygger flest studentbos-
täder i hela landet.

– Det finns ett stort behov av 
studentbostäder här så vi försö-
ker bygga så många vi kan, säger 

stiftelsens vd Magnus Paulsson.
En anledning till att de kan 

hålla så hög takt är att de inte 
bara bygger nytt utan också om-
vandlar befintliga byggnader till 
studentbostäder. Just nu bygger 
de om det före detta militärsjuk-
huset på Regementsområdet i 
Kviberg till studentboende och 
mot slutet av året är det inflytt-
ning i studentlägenheter i varvs-
byggnaden Smedjan på Lindhol-
men som tidigare fungerat som 
kontorslokaler. 

– Vi har tidigare konverterat 
två vattenreservoarer på Guldhe-

den och Johanneberg till student-
bostäder. Det är ett sätt för oss 
att få bostäder nära läromiljöerna 
där det är svårt att hitta ledig 
mark, säger Magnus Paulsson.

Att omvandla i stället för att 
bygga nytt är lite billigare. En 
etta på Smedjan kommer kosta 
4 500 kronor i månaden medan 
en etta i det nya höghuset på 
Guldhedstorget kostar 4 900 kro-
nor. Magnus Paulsson säger att 
de kan få ner hyrorna eftersom 
de är en stiftelse och inte ett 
vinstdrivande företag, men de 
räknar inte med att alla ska vilja 
och kunna bo i nyproducerade 
lägenheter. 

– Vi har många korridorsrum 
och äldre ettor med en lägre 
hyresnivå så kundgruppen klarar 

några nybyggda lägenheter 
också. Många är beredda att be-
tala lite extra för ett bra läge och 
en bra produkt, säger han.

Trög start för nytt projekt

För att öka byggandet av stu-
dentbostäder startades för två år 
sedan projektet GBG7000+. Det 
är ett samverkansprojekt mellan 
bland andra SGS, fastighetskon-
toret, Göteborgs universitet och 
Göteborgs förenade student-
kårer. Målet är att bygga minst 
7 000 studentbostäder fram till 
2026. Viktor Holm är projektle-
dare och han tycker att det varit 
en trög start. 

– Det har varit förhållandevis 
låg aktivitet det första året men 
nu har vi börjat hitta ett bättre 

Bostadsbolaget SGS bygger flest studentbostäder i hela Sverige 
men ändå måste studenter flytta ofta och bo på varandras soffor. 
Nu försöker SGS lösa bostadsbristen genom att konvertera kon-
torslokaler till bostäder.

Brist på studentbostäder    trots byggande
Kötiden till en studentlägenhet är över två år trots att hundratals          nya byggs varje år

Guldhedens norra vattentorn som sedan 2008 är om- och tillbyggt till 74 stycken studentbostäder.

Magnus Paulsson, vd SGS.

Det är en väldigt 
hög ambitionsnivå 
och vi behöver 
öka lite om vi ska 
lyckas hålla målet. 

Studentbostads
projektet Gbg 7000+
l Ett samverkansprojekt 
mellan bland andra kommu-
nens fastighetskontor, SGS, 
Göteborgs universitet och 
Göteborgs förenade student-
kårer. Målet är att bygga 
minst 7 000 studentbostäder 
under perioden 2016–2026. 
De vill också utveckla nya sätt 
att bygga studentbostäder 
och se fler typer av boende-
former.
l Hittills har 774 studentbos-
täder blivit inflyttningsklara 
under 2016 och 2017 så om 
målet ska hållas måste bygg-
nadstakten nästan dubbleras.
l Av de lägenheter som 
redan är planerade ligger 
hälften i centrum. Lundby 
och Askim-Frölunda-Högsbo 
kommer också att få många 
nya studentbostäder och 
några få är planerade i Östra 
Göteborg. Majoriteten av lä-
genheterna är ettor, men man 
bygger också några få tvåor 
och treor. 

Om ett år ska man kunna flytta in i Chalmers                      studentbostäders nya hus på Gibraltargatan. Byggnaden ska rymma 118 studentlägenheter och en förskola i bottenplan.Magnus Paulsson, vd SGS. 
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Mot sexisM på Mässan
n När Chalmers i dag startar sin arbetsmarknadsmässa kommer det vara ett 
tydligare fokus mot sexism, skriver SVT Väst. I samband med #metoo-kampanjen 
har Chalmers fått kännedom om problem med sexism på skolans campus, 
genom anonyma vittnesmål. Skolan har bestämt sig för att sätta in resurser mot 
detta och det ska genomsyra också arbetsmarknadsmässan som startar idag.

– Vi fick ett brutalt uppvaknande när vi fick in berättelserna, det var mycket 
värre än vad vi trodde. För att komma åt problemet har vi anställt en projekt-
ledare som under två år enbart kommer att arbeta för att minska sexismen på 
högskolan, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers till SVT.
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Amundön blir nAturreservAt
n Stora Amundön och Billdals skärgård ska bli 
naturreservat – beslutet ska klubbas av Bygg-
nadsnämnden i dag.

– Vi vill att alla göteborgare ska ha nära till 
naturen och att värdefulla områden ska få skydd. 
Vi vill ha en levande stad där både människor och 
djur kan trivas, säger Ulf Kamne (MP), kommunal-
råd med ansvar för miljö och stadsutveckling, i ett 
pressmeddelande.

samarbete. Jag tycker att mål-
sättningen fortfarande känns 
realistisk men tanke på vad som 
är på gång fram till 2021, men vi 
behöver fler samarbetspartners 
som inte primärt bygger stu-
dentbostäder, säger han.

Sedan årsskiftet har han 
märkt av att allt fler bostadsbo-
lag intresserar sig för att bygga 
åt studenter.

– Tidigare har det varit mest 
fokus på bostadsrätter eftersom 
avkastningen där är förhållan-
devis hög. Men nu börjar den 
trenden svikta och då finns det 
intresse att placera i säkrare 
former som hyresrätter och stu-
dentbostäder, säger han.

Studenter är en svår mål-
grupp eftersom de både vill 

bo centralt och billigt. Den 
enklaste boendeformen är kor-
ridorsrum där man delar kök 
med andra, men sådana finns 
det redan gott om så nu satsar 
SGS i stället på ettor och tvåor. 
Hörnen på nybyggda hus är ofta 
svåra att utnyttja till små lägen-
heter så SGS har börjat testa så 
kallade minikollektiv – fyror 
och femmor som man delar 
med kompisar.

– Om vi planerar ett nytt hus 
idag bygger vi minst hälften 
ettor. Men vi har också börjat 
med kompislägenheter som är 
trerummare med två stycken lika 
stora sovrum. Det blir billigare 
och många uppskattar den typen 
av sociala boendeformer, säger 
Magnus Paulsson.

Men även om SGS har högst 
byggtakt på studentlägenheter 
i hela landet så tror han att må-
let att bygga 7 000 lägenheter till 
2026 kommer bli svåruppnåeligt.

– Det är en väldigt hög am-
bitionsnivå och vi behöver öka 
lite om vi ska lyckas hålla målet. 
Om det ska infrias måste vi få 
loss mer mark och det måste 
finnas byggare och fastighetsä-
gare som är beredda att satsa. 
Men jag är fortfarande hoppfull 
för jag upplever att det finns 
en investeringsvilja att bygga 
studentbostäder, säger Magnus 
Paulsson.

Brist på studentbostäder    trots byggande
Kötiden till en studentlägenhet är över två år trots att hundratals          nya byggs varje år

Bostadsbristen för studenter 
orsakar psykisk ohälsa och 
gör att många väljer bort Gö-
teborg som studentstad. Det 
menar Nora Myrne Widfors 
som är ordförande för Göta 
studentkår. 

Som kårordförande träffar 
Nora Myrne Widfors ofta 
studenter som mår dåligt på 
grund av den osäkra bostads-
marknaden.

– Man oroar sig över att inte 
hitta en bostad eller över att 
inte ta tillräckligt med poäng 
för att få behålla sitt studentbo-
ende. Andra behöver flytta ofta 
och jag tror att allt det bidrar 
till den stora psykiska ohälsan 
bland studenter, säger hon.

Det är särskilt svårt för 
personer som inte är från Göte-
borgsområdet ursprungligen. 
Nora Myrne Widfors berättar 
om sin kollega som kom hit 
från Ungern och var tvungen 
att sova på människors soffor 
i början.

– Man måste ha kontak-
ter för att inte riskera att bli 
hemlös. Bostadsbristen är ett 
stort problem för många men 
särskilt för unga som saknar 
kapital. Därför är viktigt att 
bygga öronmärkta bostäder 
där hyran är max en tredjedel 
av studiemedlet, säger hon.

SGS och stiftelsen Chalmers 
Studentbostäder har unge-
fär 10 000 studentboenden 
tillsammans. Men eftersom 
Göteborgs universitet och 
Chalmers har över 36 000 
helårsstudenter så kan inte 
ens var tredje student räkna 
med att få ett rum eller en 
lägenhet via de bostadsför-
medlarna. Dessutom tillkom-
mer de studenter som inte 
läser på helfart och de som 
bor i Göteborg men läser på 
distans från andra universitet 

och högskolor. Nora Myrne 
Widfors märker att bristen på 
studentbostäder gör att många 
väljer att plugga i andra städer.

– Som det ser ut just nu 
så måste många tacka nej till 
utbildningar eller söka i andra 
städer eftersom de inte kan få 
tag på någonstans att bo. Om 
Göteborg vill fortsätta vara en 
attraktiv studentstad måste 
vi bygga fler bostäder. Idag 
attraherar universitetet folk 
som redan bor här men det 
fina med en studentstad är ju 
att att människorna kommer 
från olika städer. Göteborg har 
alltid varit lite av en smält-
degel men det håller på att 
försvinna, säger hon.

Lockar med garanti

För att locka studenter har 
svenska städer som Trollhät-
tan och Härnösand bostads-
garanti för studenter. Det 
innebär att man lovar att alla 
som väljer att plugga där ska 
få bostad inom fyra veckor. 
Nora Myrne Widfors önskar 
att samma möjlighet fanns 
i Göteborg. 

– Både jag och kåren tycker 
det är superbra att det byggs 
så mycket just nu men det är 
ändå inte tillräckligt. I fram-
tiden vill vi ha så många 
studentbostäder att alla som 
kommer in på en utbildning 
här ska  vara garanterade 
bostad. Tyvärr känns den mål-
sättningen inte särskilt rimlig 
just nu, säger hon.

saNNa arBMaN haNsiNG

Efterlyser garanterad 
bostad för studenter 

Nora Karlsson, ordförande för Göta studentkår. BILD ToBIas KarLsson

”Man måste ha 
kontakter för att 
inte riskera att 
bli hemlös.”

saNNa arBMaN haNsiNG
sanna.arbman.hansing@etc.se

Om ett år ska man kunna flytta in i Chalmers                      studentbostäders nya hus på Gibraltargatan. Byggnaden ska rymma 118 studentlägenheter och en förskola i bottenplan.Magnus Paulsson, vd SGS. 
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bokA tid för pAss
n 26 Februari införs tidsbokning för 
att ansöka om pass i Göteborg, Möln-
dal och andra orter i Västsverige. Från 
26 februari finns tiderna tillgängliga 
att boka på polisens hemsida, polisen.
se, eller via telefon. 9 april upphör 
drop-in-besök för passbokning. Målet 
är att göra hanteringen av pass enk-
lare och snabbare.

Södra sidan av Stora Amundön vintertid. 
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smittskyddsläkaren Thomas 
wahlberg till göteborg Direkt, 

efter att det misstänkta fallet av 
mässling som upptäcktes i söndags 

visade sig vara ett falsklarm.

”Det var  
så klart 
skönt.”
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Först skrevs han upp i ålder, 
sedan ner igen. Men efter den 
medicinska åldersbedöm
ningen är Javid Temori åter 
18 år i Migrationsverkets ögon, 
och har fått avslag på sin asyl
ansökan.

– Jag visste att det skulle bli 
så här, säger han.

Det är en uppgiven Javid Temori 
som sitter vid köksbordet i villan 
hemma i Onsala. Han slår ut 
med armarna och skrattar åt hela 
situationen.

– Nu har jag tre åldrar i Sve-
rige, säger han.

Javid Temori kom ensam till 
Sverige sommaren 2015, och re-
gistrerades som minderårig. Som 
ETC Göteborg tidigare berättat 
skrev Migrationsverket senare 
upp honom med tre år, och 
avslog hans asylansökan.

Men Migrationsdomstolen 
tyckte att uppskrivningen var för 
stor och skickade tillbaka hans 
ärende. Migrationsverket skrev 
då ner Javid Temoris ålder igen.

Hur gammal han anses vara 
har stor betydelse för chanserna 
att få stanna i Sverige i stället 
för att skickas till Afghanistan. 
Därför gick Javid Temori i slutet 
av förra året med på att genomgå 
en medicinsk åldersbedömning 
för att försöka styrka sin ålder – 
även om han redan på förhand 
var säker på hur det skulle gå.

– Jag tror inte på detta, alla 
mina kompisar har blivit 18 efter 
åldersbedömningen, sa Javid 
Temori till ETC Göteborg 
medan han väntade på 
sin tur att komma in till 
magnetkameran.

Och nu har svaret 
kommit: Undersökning-
arna av Javid Temoris 
visdomständer och 
nedre lårben talar enligt 
Rättsmedicinalverkets bedöm-
ning för att han är 18 år eller 
äldre. Migrationsverket skriver 
därför upp honom i ålder igen, 
och registrerar honom som 18 år 
gammal.

– Jag visste att det skulle bli så 
här, säger Javid Temori och rycker 
på axlarna.

Ska överklaga beslutet

I sitt beslut underkänner 
Migrationsverket de källor som 
talar för att Javid Temori är 
underårig. Intygen från en skol-
sköterska och en elevassistent, 
skrivelsen från en skolmentor, 
yttrandet från en socialsekre-
terare och en tidigare utförd 
tandröntgen, bedöms alla ha 
lågt bevisvärde.

Den medicinska åldersbedöm-
ningen – vars säkerhet på senare 
ifrågasatts alltmer – bedöms 
däremot ha ett tillräckligt högt 
bevisvärde för att på egen hand 
avgöra Javid Temoris ålder. Hans 
ansökan om asyl i Sverige prövas 
därför som för en vuxen, och 
slutar alltså än en gång i avslag.

– Jag ska prata med min advo-
kat och överklaga beslutet, säger 
Javid Temori.

Tanken är att låta tyska ex-
perter titta på bilderna från den 
medicinska åldersbedömningen. 
Många så kallade andrahandsut-
låtanden har tidigare gett andra 
resultat än Rättsmedicinalver-
kets, och Javid Temori hoppas 
kunna använda ett sådant i sitt 
överklagande.

I väntan på det är det inte 
mycket han kan göra. Han fort-
sätter läsa svenska och engelska 
på introduktionsprogrammet på 
gymnasiet i Kungsbacka så gott 
han kan.

– Det är svårt, jag kan inte 
fokusera på böckerna och att läsa 
och skriva. Jag försöker lura mig 
själv för att glömma allt, men det 
går inte, säger Javid Temori.

Är det lättare att vara hemma?
– Nej, det är också svårt. Ib-

land vill jag ta livet av mig, men 
då tänker jag på varför min pappa 
skickade i väg mig hit så jag gör 
det inte. Han ville att jag skulle få 
ett bra liv, säger Javid Temori.

Hans mamma, pappa och 
syster befinner sig i Iran, berättar 
han, på flykt undan talibanerna 

i hemlandet. Då och då 
pratar han med dem på 
telefon, men han berät-
tar ingenting om avslag 
och åldersuppskriv-
ningar.

– De tror att jag har 
det bra. Ibland tänker 
jag att jag ska försöka 

förklara för dem hur det är, men 
jag tror inte att de klarar av att 
höra det, säger Javid Temori.

Han säger att han hatar att 
han kom till Sverige. Han hade 
önskat att det gick att stanna här 
och bygga ett liv, men hoppet 
börjar överge honom.

– Jag vill stanna, men Sverige 
vill inte det. Det finns ingen plats 
för en flykting här, säger Javid 
Temori.

En av de andra killarna som 
bott hos familjen i Onsala valde 
nyligen att lämna Sverige. Tro-
ligtvis skulle han ha omfattats 
av de nya regler som regeringen 
föreslagit för att låta vissa en-
samkommande stanna, men av 
rädsla för att hinna deporteras 
till Afghanistan innan riksdagen 

klubbat de nya reglerna flydde 
han till ett annat europeiskt land.

– Jag tror att han gjorde rätt. 
Hur skulle han kunna sitta här 
och vänta på nya regler? säger 
Javid Temori.

I avslagsbeslutet skriver 
Migrationsverket att det visser-
ligen råder inre väpnad konflikt 
på flera håll i Afghanistan, och 
att inslag av urskillningslöst 
våld förekommer. Säkerhetslä-
get i storstäder som Kabul och 
Mazar-e Sharif bedöms dock som 
relativt stabilt, och Javid Temori 
skulle kunna återvända dit på ett 
säkert sätt.

Men samma vecka som Javid 
Temori får beslutet skakas 
Afghanistan av flera blodiga 
attentat. Sex människor dödas 
när IS attackerar Rädda Barnens 
kontor i staden Jalalabad, och 
uppemot 100 personer får sätta 
livet till när en självmordsbom-
bare i ambulans detonerar sin 
last i närheten av svenska am-
bassaden i Kabul.

”Talibanerna finns överallt”

Det försämrade säkerhetsläget 
fick ambassaden att skicka hem 
personal, och enligt Sveriges 
radio stoppades alla utvisningar 
till Afghanistan tillfälligt.

Javid Temori är inte det 
minsta överraskad.

– Självmordsdåd sker varje 
dag. Talibanerna finns överallt, 
både på landet och i städerna. 
Min kompis som har deporterats 
till Afghanistan säger att han inte 
kan jobba för att det är för farligt 
att gå ut, säger Javid Temori.

Och även om han själv vet 
med sig att han, oavsett vad 
Migrationsverket säger, bara är 
16 år, skulle det vara en klen tröst 
i Kabul.

– Bomberna vet inte vem som 
är över eller under 18. Bomberna 
tänker inte, de bara dödar dig, 
säger Javid Temori.

”Det finns ingen plats för en flykting här”
Javid Temori har fått avslag igen 
– nu har han tre åldrar i Sverige

MarTin spaak
martin.spaak@etc.se

Javid Temori.

”De tror att jag 
har det bra. Ibland 
 tänker jag att jag 
ska försöka för-
klara för dem hur 
det är, men jag tror 
inte att de klarar 
av att höra det.”

ETC Göteborg 
har skrivit om 
Javid Temoris 
situation den  
7 augusti och  
4 december 
förra året.

lokala nyheter
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”Det finns ingen plats för en flykting här”
Javid Temori leker med dvärg

papegojan Pippi hemma i Onsala. 
”Hon kan bitas hårt”, säger han.

Bild Martin Spaak
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Efter flera utspel som varit kri-
tiska mot MP:s politiska linjer, 
främst i frågan om Västlänken, 
har Henrik Munck röstats bort 
från partiets valsedel. Men 
han menar sig vara utsatt för 
en kupp och att agerandet kan 
behöva behandlas av partiets 
riksstyrelse. 

Den 25 januari publicerade 
miljöpartisten Henrik Munck, 
vice ordförande i trafiknämn-
den och ordförande för Västra 
Göteborgs stadsdelsnämnd, en 
debatt artikel i GP. Rubriken var 
”Västlänken en halvmesyr om vi 
inte agerar nu”, där han kritise-
rade den linje som hans parti dri-
vit i frågan. I söndags röstades 
han bort från partiets valsedel 

till kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod och nästa söndag 
kommer partiets kommunfull-
mäktigegrupp att diskutera om 
han kommer att få sitta kvar på 
sin post som vice ordförande 
i trafiknämnden. 

Nu menar han att han blivit ut-
satt för en kupp av partiets ansik-
te utåt, Ulf Kamne. Dagen innan 
mötet där listorna presenterades 
skrev Kamne ett Facebookinlägg 
riktat till alla medlemmar i MP 
Göteborg. Där presenterades 
bland annat planerna om ett 
möte för att diskutera Muncks 
framtid i trafiknämnden. 

– Om Ulf Kamne såg min 
debattartikel om Västlänken 
som ett politiskt problem, då 
är det hans ansvar att ta upp 
det i kommunfullmäktigegrup-
pen och agera omedelbart. Men 
istället väntade han en och en 
halv vecka och gick direkt ut till 
medlemmarna inför medlems-
mötet. Då bryter han på flera sätt 
mot hur vi jobbar, säger Henrik 
Munck. 

Han menar nu att Ulf Kamnes 
agerande inför årsmötet kom-
mer få interna konsekvenser i 
Miljöpartiet. I första hand vill 
han lyfta frågan i Miljöpartiets 
styrelse i Göteborg, men öppnar 

för att frågan kan komma att tas 
upp i MP:s riksstyrelse. 

– Det kan bli aktuellt att lyfta 
det här till MP:s riksstyrelse. Är 
det frågan om kupp och odemo-
kratiskt beteende inför ett val är 
det omedelbart en fråga för riks-
organisationen. Om inte ett parti 
reder ut en sådan här händelse 
av egen kraft har partiet verkli-
gen ett problem. Jag hoppas att 
alla inblandade nu ser att det här 
måste redas ut. 

Men Henrik Munck får inte 
medhåll om de interna problem 
han målat upp av partiets ordfö-
rande i Göteborg, Anna Sibinska. 
Hon säger att det inte finns pla-
ner på att diskutera händelsen i 
partiets styrelse. 

– Om Henrik Munck har 
synpunkter på hur mötet har 
hanterats så får han vända sig 
till revisionen. Men jag menar 
att mötet har gått till på ett kor-
rekt sätt. 

Vad menar du har hänt?
– Det vill jag inte gå in på. 

Vårt möte har gått till som det 
skulle så jag ser ingen anledning 
till att diskutera det. Om det är 
frågor som rör Ulf Kamne är det 
bättre att du tar dem direkt med 
honom, jag vill inte recensera 
det här på något sätt. 

Utöver den fråga som fått 
mest uppmärksamhet i efterspe-
let, den om Västlänken, har även 
Henrik Munck sågat Miljöpar-
tiets integrationspolitik. Men 
han menar dock att han inte 
utmanar partilinjen, utan att han 
vill ta ansvar utifrån de uppdrag 
han har.

Ulf Kamne säger själv att han 
inte delar den beskrivning av 
händelserna som Henrik Munck 
ger. Tvärtom menar han att 
han i ett tidigt skede svarat på 
Muncks debattartikel, tillsam-
mans med andra partiföreträdare. 
Att Ulf Kamne och Henrik Munck 
inte pratat om situationen tidi-
gare beror på att det var först efter 
Muncks sista debattartikel om 
Västlänken som Ulf Kamne kände 
behovet att reagera.

– Jag har inte lagt mig i det 
här så mycket. Men när han går 
ut medialt och säger att han har 
en annan uppfattning än partiet 
i den stora frågan om Västlänken 
blir det väldigt tveksamt om 
han kan företräda partiet i den 
frågan. Artiklarna har heller inte 
förankrats med oss. Det var inte 
konstigare än så.  

Henrik Munck menar själv 
att ditt inlägg syftade till att 
påverka mötet. Stämmer det?

– Det blir ett lite märkligt 
påstående när det är han som 
skrivit debattartiklarna och han 
som valt att publicera dem nu. 
Vad hans syfte med tajmingen är 
vet inte jag, men jag har reagerat 
på det som han skrivit. 

Så du menar att det inte är 
ditt inlägg utan debattartiklarna i 
sig som påverkat medlemmarna?

– Ja, så kan man se det. Sen är 
det svårt att säga exakt, då måste 
man fråga var och en som röstat 
varför de gjorde sitt val. 

Ulf Kamne menar att frågan 
fått för stort utrymme den 
senaste tiden. Han upplever inte 
att Henrik Muncks linje har stöd 
internt i Miljöpartiet. 

– Den bilden som finns 
i media är inte i närheten av 
hur intressant frågan är internt. 
Det finns en tydlig enighet om 
Västlänken hos oss. Vi ser ju 
Västlänken som det bra inslaget 
i Västsvenska paketet. 

Henrik Munck menar dock å 
sin sida att han har stöd för sin 
linje i Västlänkenfrågan. 

– Jag uppfattar att jag på flera 
sätt har ett stort stöd hos en del 
av partiet, säger han.

På söndag avgörs framtiden för den trafikpolitiskt ansvarige

Henrik Munck (MP) kommer 
driva frågan om listorna vidare

Är det frågan om 
kupp och odemo-
kratiskt beteende 
inför ett val är 
det omedelbart 
en fråga för riks-
organisationen.

lucaS dE ViVo
lucas.devivo@etc.se
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Ulf Kamne, kommunalråd i Göteborg och ordförande i byggnadsnämnden. Henrik Munck, ordförande i stadsdelsnämnden Västra Göteborg, 1:e vice ordförande i trafiknämnden.
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på egen hand eller i kombination.
Trumpregeringen har, som om 

det vore dess svar på rön av det här 
slaget, systematiskt raserat den 
amerikanska miljöskyddsbyråns 
(EPA) integritet, rivit upp Obamas 
klimatplan Clean Power Plan, 
annullerat miljöstandarder för mo-
torfordon, upphävt förbudet mot 
chlorpyrifos (ett bekämpningsme-
del som nu kopplas till försämrad 
kognitiv och beteendemässig 
funktion hos barn) och upphävt 
en anmärkningsvärd rad liknande 
offentliga skydd.

Begränsade till väst

Även i Storbritannien har flera på 
varandra följande regeringar 

inskränkt sin förmåga att 
bemöta kriser. Något av det 
första David Cameron gjorde 
var att stoppa regeringens 

tidiga förvarningssystem: 
den kungliga kommissionen 

om miljöföroreningar (Royal 
Commission on Environmental 
Pollution) och kommissionen för 

S
tår den västerländska 
civilisationen på randen 
till kollaps?” undrade 
huvudartikeln i den brit-
tiska tidskriften New 

Scientist härom veckan. Svaret är: 
förmodligen. Men varför bara den 
västerländska? Jo, vissa västerländ-
ska regeringar ägnar sig frenetiskt 
åt självdestruktivitet. I en tid av 
enastående komplexitet och sam-
mankopplade kriser har Trump-
administrationen inlett en enorm 
avkvalificering och förenkling 
av staten. Donald Trump må ha 
sparkat sin strateg, Steve Bannon, 
men Bannons uttalade föresats, 
”nedmonteringen av den adminis-
trativa staten”, förblir den centrala 
– kanske den enda – politiken. 

Departement förlorar finansie-
ring, team upplöses och exper-
terna de förlitar sig på avfärdas. 
Samtidigt stängs forskningspro-
gram ned och de tjänstemän som 
fortfarande har kvar sina jobb 
baktalas. Den självhatande staten 
raserar själva regeringsapparaten. 
Samtidigt förstör den offentliga 
skydd som försvarar oss mot 
katastrof.

En rad studier som publicerats 
de senaste månaderna har börjat 
undersöka föroreningarnas vidare 
påverkan. En av dem, publicerad 
i den brittiska tidskriften British 
Medical Journal, skriver att ofödda 
barns exponering för städernas 
luftföroreningar orsakar ”något 
som börjar likna en folkhälsoka-

tastrof”. Föroreningar som fostret 
utsätts för i livmodern kopplas nu 
till låg födelsevikt, rubbningar i ut-
vecklingen av barnets lungor och 
hjärna samt en rad tärande och 
dödliga sjukdomar senare i livet.

En annan rapport, publicerad i 
medicintidskriften The Lancet, häv-
dar att luftföroreningar orsakar tre 
gånger så många dödsfall som aids, 
malaria och tuberkulos tillsam-
mans. Föroreningar, skriver förfat-
tarna, ”hotar nu det mänskliga 
samhällens fortsatta överlevnad”. 
En samling artiklar i den veten-
skapliga tidskriften PLOS Biology 
avslöjar att det inte finns någon 
tillförlitlig säkerhetsdata om de 
flesta av de 85 000 syntetiska ke-
mikalier som vi kan utsättas för. 

Hundratals av dessa kemi-
kalier ”kontaminerar blodet 
och urinen hos nästan var-
enda människa som testats” 
och  volymen av material som 
innehåller dem ökar varje år, 
men vi har ingen aning om vilken 
påverkan de sannolikt har, vare sig 

Miljökollaps i kombination med regeringars 
självdestruktiva beteende har fört in oss på en 
väg mot ruinens brant. Och vi blockerar alla 
flykt vägar.

Är det nu  
civilisationen 
kollapsar? 

AnAlyS
GeorGe Monbiot
Översättning: Jenny Cleveson

Ny forskning, nya innovationer. Avslöjanden och 

debatt. Allt du vill veta om du är intresserad av 

att rädda planeten. Följ med på den gröna revolu-

tionen. Anmäl dig på ETC.se/klimatnyhetsbrev

VISST VILL DU HA 
VÅRT NYHETSBREV 

OM KLIMATET!



19tisdag 6 februari 2018

kombination med den mänskliga 
hjärnans oförmåga att omfatta det, 
skulle kunna sprida kriser snarare 
än begränsa dem. Vi löper risk att 
dra ned varandra. New Scientist 
borde ha frågat: ”Står komplexa 
samhällen på randen till kollaps?”

Komplexa samhällen har kol-
lapsat många gånger förr. Det har 
inte alltid varit något dåligt. James 
C Scott påpekar i sin fascine-
rande bok ”Against the Grain” att 
när den centraliserade makten 
började kollapsa – genom epide-
mier, missväxt, översvämningar, 
jorderosion eller regeringens 
självdestruktiva fördärv – tog 
dess undersåtar chansen att fly 
sina fållor. I många fall slog de sig 
samman med ”barbarerna”. Denna 
så kallade sekundära primitivitet, 
skriver Scott, ”kan mycket väl ha 
upplevts som en påtaglig förbätt-
ring gällande säkerhet, livsmedels-
försörjning och social ordning. Att 
bli en barbar var ofta ett försök att 
förbättra sin lott”. Den mörka tid 
som ofrånkomligen följde statens 

glansdagar kan ha varit den bästa 
tiden att leva i under den eran.

Endast en bråkdel överlever

Men i dag finns det ingenstans att 
ta vägen. De vilda marker och rika 
ekosystem som en gång försörjde 
jägare-samlare, nomader och flyk-
tingar från imploderande tidiga 
stater som anslöt sig till dem 
finns nu knappt kvar. Endast en 
bråkdel av den nuvarande befolk-
ningen skulle kunna överleva en 
återgång till det barbariska livet. 
(Ha i åtanke att Storbritanniens 
befolkning under den mesolitiska 
stenåldern, när människor över-
levde genom att jaga och samla, 
var, enligt en uppskattning, som 
störst max 5 000 personer.) I den 
formellt demokratiska eran är nu 
den komplexa staten, med alla 
sina svagheter, det enda som står 
mellan oss och katastrof.

Så vad gör vi? I en kommande 
krönika kommer jag att föreslå en 
ny väg framåt. Den väg vi nu följer 
är inte den väg vi måste ta.

hållbar utveckling (Sustainable 
Development Commission). Han 
ville inte höra vad de hade att säga. 
Sparka de opartiska rådgivarna och 
ersätt dem med lismare: detta har 
föregått många imperiers fall. Nu, 
när vi i England frigör oss från den 
Europeiska unionen försämrar vi 
vår förmåga att lösa de problem 
som färdas över våra gränser.

Dessa patologier är dock inte 
begränsade till ”väst”. Uppgången 
för demagogi (tillämpningen av 
förenklade lösningar på komplexa 
problem, åtföljt av nedmonte-
ringen av den beskyddande staten) 
är märkbar överallt. Miljökollapsen 
kommer allt närmre världen över. 
Utrotningen av hela djurpopula-
tioner, insektageddon, utplåning-
en av regnskogar, mangrove, jord 
och akviferer samt förstörelsen av 
hela geosystem – såsom atmosfä-
ren och haven – fortskrider i förvå-
nansvärt hög takt. De här sam-
mankopplade kriserna kommer 
att påverka alla, men de fattigare 
länderna drabbas först och värst.

De krafter som hotar att för-
störa vårt välbefinnande är också 
desamma överallt: huvudsakligen 
lobbymakten hos de stora före-
tagen och de stora kapitalägarna, 
vilka ser den administrativa staten 
som ett hinder för deras omedel-
bara intressen. Förstärkta av den 
övertygande kraften hos kam-
panjbidrag, hemligt finansierade 
tankesmedjor, inbäddade journa-
lister och fogliga akademiker hotar 
de att övermanna demokratin. Om 
du vill veta hur de arbetar, läs Jane 
Mayers bok ”Dark Money”.

Skulle kunna sprida kriser

Till en viss punkt stärks vår åter-
hämtningsförmåga av vår sam-
manlänkning. Till exempel, om 
den lokala livsmedelsförsörjning-
en faller, gör regionala eller globala 
marknader det möjligt för oss att 
utnyttja produktionen någon an-
nanstans. Men bortom en viss nivå 
hotar konnektivitet och komplexi-
tet att bli ohanterliga. Systemets 
framträdande egenskaper, i 

Nu, när vi 
i England 
frigör oss 
från den 
Europeiska 
unionen, 
försämrar vi 
vår förmåga 
att lösa de 
problem 
som färdas 
över våra 
gränser.

Även i Storbritannien har flera på varandra 
följande regeringar inskränkt sin förmåga 
att bemöta kriser. Något av det första David 
Cameron gjorde var att stoppa regeringens 
tidiga förvarningssystem: den kungliga 
kommissionen om miljöföroreningar och 
kommissionen för hållbar utveckling.
 Bild AlAstAir GrAnt/AP/tt 
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Dålig Oscarsglans 
på Netflix och HBO
Hur bra är de svenska video
tjänsterna på de senaste 
årens Oscarsnominerade 
filmer? Sådär, visar en kart
läggning som Dagens ETC har 
gjort. Den som vill strömma 
kvalitetsfilm får vända sig till 
hyrtjänster som Plejmo sna
rare än till Netflix och HBO.

Har du suttit framför tv:n en 
fredagskväll och skrollat som en 
galning utan att hitta något 
att se på? Gjort fruktlösa 
sökningar som slutar med 
”Visar innehåll relaterat 
till Interstellar”? Väl-
kommen till klubben. 

För det är inte bara 
priset, offline-läget 
och möjligheten att 
ansluta till exem-
pelvis Apple TV eller 
Chromecast som 
avgör hur bra en 
filmtjänst är. Nej, vilka 
filmer och serier som 
finns är såklart bland de 
viktigaste faktorerna.

Testet: Oscarsrullar

För att undersöka tjänster-
nas utbud gjorde Dagens 
ETC en sökning med hjälp 
av gratistjänsten Vo-
deville, som håller 
reda på var en viss 
film kan ström-
mas vid ett givet 
tillfälle.

43 filmer 
har nomi-
nerats till 
en Oscar 
för bästa film 
under de senaste fem 
åren (2013–2017). Men bara en 
handfull finns att strömma hos 
prenumerationstjänster som 
HBO Nordic, Netflix och C More. 
Bäst i den klassen är Viaplay, 
med sju filmer. 

– Kvalitetsfilmer är något som 
våra användare uppskattar och 
som vi ständigt kurerar för att 
möta behovet. Anledningen till 
att fler inte finns tillgängliga i 
prenumerationstjänsterna är på 
grund av hur fönsterstrukturen 
ser ut efter att en film gått på bio, 
vilket gäller alla aktörer inom 
streamingbranschen, säger Jo-
hanna Löf, presschef på Viaplay.

Fönsterstrukturen hon 
nämner är filmbranschens rät-
tighetssystem. Avtalet mellan 
filmdistributörerna och olika 

visningsföretag avgör tydligt 
när en film får visas. 

Först går filmen upp på 
bio. I nästa steg, ett par 
månader senare, säljs 
den på dvd/bluray och i 

vissa strömningstjänster 
– med en avgift per vis-

ning både för konsumenten 
och för filmtjänsten. 

– Kostnaden för oss 
skiljer extremt mycket 
beroende på film, format, 

producent och distributör – 
från en dryg femma upp till 
nästan 30 kronor. Nyprodu-
cerade filmer i HD-format är 
dyrast, säger Peter Öhman, 

innehållschef på SF Anytime.

Oberäkneligt

Ytterligare ett par 
månader senare kom-
mer rättighetsfönst-

ret för betal-tv och 
så småningom 
vanlig tv och 
abonnemangs-

tjänster.
Netflix och de 

andra har helt enkelt valt 
att köpa filmerna när de är som 
billigast eftersom det är vad 
som passar deras affärsmodell 
– massor av filmer med ett fast 
månadspris oavsett hur mycket 
och vad man tittar på.

– Det är mycket möjligt att 
flera av filmerna tidigare har 
funnits hos exempelvis Netflix 
eller Viaplay, men efter ett 
antal månader försvinner de, 
bara för att sedan kanske efter 
något år dyka upp igen. Det är 
frustrerande att utbudet är så 
 varierande från tid till annan – 
med fysiska filmbutiker fanns 
ju en film kvar i sortimentet 
så länge dvd-skivan inte blev 
utsliten, säger Daniel Åberg, 
skribent på film- och tv-sajten 
TVdags.

Pay per view vinner

Den som vill vara säker 
på att hitta filmer som ”12 
 years a  slave”, ”Selma” eller 

 ”Philomena” får istället söka sig 
till betaltjänsterna SF Anytime 
eller Plejmo, som har i princip 
alla de nominerade från de 
senaste åren. 

– Vi har en uttalad ambition 
att ha det bredaste filmutbudet 
i Norden, både på bredden och 
djupet, säger Peter Öhman.

Att det fortfarande oftast 
kostar 39 kronor att hyra en film 
– trots att bolagen inte längre 
har kostnader för fysisk distribu-
tion – tycker Daniel Åberg ändå 
är rimligt.

– Priset för en biobiljett har 
ju nästan dubblats sedan mit-
ten av 90-talet. Och bild- och 
ljudkvaliteten på de digitala hyr-
filmerna vi har i dag går ju inte 
att jämföra med en sönderkollad 
VHS-kasett. 

Ordlista
l Strömmad film (Video on 
demand, VOD.) Samlingsnamnet 
för all sorts video över nätet. Det 

kan vara allt från Youtube till 
Plejmo. Förkortningen vod har 
också gett namn åt filmsök
motorn Vodeville och nu ned
lagda filmtjänsten Voddler.
l Hyrtjänster (Transactional 

video on demand, TVOD, eller 
pay per view, PPV.) Tjänster där 
användaren betalar för varje film 

hen ser. Som att gå till videobuti
ken, med andra ord. Förutom de 
tjänster som är med i testet har 
bland annat Triart och Folkets bio 
uthyrning, precis som Google, 
Apple och Microsoft.  
l Prenumerationstjänster 
(Subscription video on demand, 
SVOD.) Tjänster där användaren 
betalar en fast summa varje 
månad – oavsett hur mycket eller 
lite film hen ser. Kvalitetsfilm
tjänsten Draken film och hbtq

specialiserade Gazenet är två 
exempel utöver de mer välkända 
som Netflix och HBO Nordic.
l Offlineläge Låter dig spara 
filmer på din enhet så du kan se 
dem där det inte finns uppkopp
ling eller är för dyrt att koppla 
upp sig. Finns numera hos de 
flesta leverantörer.
l Rättighetsfönster Filmbran
schens egen hierarki som avgör 
när en film kan visas på till exem
pel bio eller hos hyrtjänsterna. 

Så bra är videosajterna 
på de nya toppfilmerna

Så gjordes testet
l Dagens ETC valde ut de största  filmtjänsterna 
i Sverige, men  uteslöt plattformsspeci
fika tjänster som Microsoft Store, Google 
Play och Itunes. En sökning genomfördes 
på tjänsten Vodeville, som håller ord
ning på om en viss film finns hos någon 
prenumerations, hyr eller köptjänst. 
l Vi har antagit att de flesta användare 
i första hand vill hyra en film – i andra 
hand köpa. Därför kan det hända att fler 
hyrfilmer än vi har angivit även finns som 
köpfilmer.

Det är frustrerande 
att utbudet är så 
varierande från tid 
till annan.

”Birdman” tog hem priset för Bästa film på Oscarsgalan 2015. Vill du se den, eller någon av de andra nominerade filmerna det 
året, så måste du hyra eller köpa – hos prenumerationstjänsterna ekar det tomt.  Bild John Shearer/inviSion/aP/TT

SIGNE LIDÉN
signe.liden@etc.se

daniel Åberg, skribent på  

film- och tv-sajten Tvdags.
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Totalt 43 filmer nominerade till Bästa film 2013–2017

4
1

7

1

5

varav 1 
köpfilm

41 42

varav 14 
köpfilmer

25

varav 4 
köpfilmer

19

Prenumerationstjänster Hyrtjänster

Totalt filmutbud

2 332
Totalt filmutbud

710
Totalt filmutbud

531
Totalt filmutbud

1 000
Totalt filmutbud

762
Totalt filmutbud

7 822
Totalt filmutbud

4 967
Totalt filmutbud

5 801
Totalt filmutbud

1 938

De nominerade filmerna Siffran till höger är en sammanvägning av betygen (max 100) från kritikersajten Rotten Tomatoes och publiksajten IMDB.

Argo finns inte på någon av pre-
numerationstjänsterna. Django 
Unchained finns på Netflix och 
Les Misérables på Amazon Prime 
Video.

12 Years a Slave finns att se på 
Netflix och HBO Nordic. De övriga 
nominerade saknas på prenume-
rationstjänsterna. 

Birdman finns inte på någon av 
 prenumerationstjänsterna. Det 
gör inte heller någon av de övriga 
nominerade filmerna.

Spotlight finns att se på Netflix, 
där finns även The Big Short. 
Room finns hos Cmore. The 
 Revenant, The Martian och 
Bridge of Spies finns hos Viaplay. 

Moonlight finns på Viaplay, där 
finns även Manchester by the Sea, 
La La Land och  Arrival. På Cmore 
finns Hell or High Water, Hacksaw 
Ridge,  Hidden Figures och Lion.

2013 2014 2015 2016 2017
Amour 86.5

Zero Dark Thirty 84.5

Django Unchained 82.5

Argo 81.5

Lincoln 80

Beasts of the Southern Wild 79.5

Silver Linings Playbook 79.5

Life of Pi 79

Les Misérables 69.5

Manchester by the Sea  87.5

Moonlight 87

La La Land 87

Hell or High Water  82

Arrival 80.5

Hacksaw Ridge 76.5

Hidden Figures 76

Fences 75.5

Lion 75

12 Years a Slave 88.5

Gravity 87

Her 85

Dallas Buyers Club 82

Nebraska 81.5

American Hustle 81.5

Captain Phillips 80.5

The Wolf of Wall Street  78.5

Philomena 76.5

Boyhood 89.5

Whiplash 86.5

The Grand Budapest Hotel 84.5

Birdman 83

Selma 82

The Imitation Game 76.5

The Theory of Everything 74.5

American Sniper 72.5

Spotlight 87

Mad Max: Fury Road 85.5

Room 84

The Revenant 82.5

Brooklyn  81

The Martian 80

The Big Short 79.5

Bridge of Spies 78.5

Finns på prenumerationstjänst          Saknas          Oscarsvinnare för bästa film
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ALLTID REDO

ETC STRÖMBACKUP
Tillbringar du dina resor med att ständigt 
vara på jakt efter två hål i väggen? Nu kan 
du sluta med det. Med ETC:s alldeles egna 
extrabatteri för smartphone eller surfplatta 
har du alltid en strömbackup i fickan. 
I strömbackupen finns litiumbatteri på 2 200 
mAh, ytterhöljet är av aluminium. USB-utgång, 
laddare för Iphone och Android ingår. 

139 kr

ENERGISNÅL DESIGNLAMPA

NANOLEAF GEM
Energisnål LED-lampa med snygg design. 
Lampan ger ett behagligt ljus och kan 
dimmas. Hållbar, miljövänlig och med en 
livstid på 27 år! 

Fri frakt  och 
klimat k ompensation

 ingår alltid i priset! 

199 kr

299 kr

Nanoleaf GEM 470 Lumen

Nanoleaf GEM 800 Lumen



Pichler fick pris för  
bästa nordiska film
l Gabriela Pichlers film ”Amatörer” vann Dragon award 
best nordic film, ett pris som är på en miljon kronor. 
Gabriela Pichler slog igenom med filmen ”Äta sova dö”. 
I ”Amatörer” har hon regisserat ett manus av Jonas 
Hassen Khemiri. Filmen utspelar sig i den fiktiva staden 
Lafors, där textil- och skinnindustrin är på nedgång. 
   Motiveringen till priset löd: ”För dess levande, nyan-
serade och intelligenta porträtt av en småstad i dagens 
Sverige, som sträcker sig över olika generationer, bak-
grunder och medier.”
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VILL DU HYRA KONFERENSLOKALEN? 
MEJLA SOLPARK@ETC.SE OM TIDSFÖRSLAG OCH PRISER.

VÄLKOMMEN TILL 
ETC SOLPARK!
ETC Solpark i Katrineholm 
är Sveriges största publika 
solpark. Här vandrar du runt i de    
nya energilösningarna och ser 
framtiden redan nu.

Vi har också en välsorterad 
klimatbutik och ett fantastiskt 
kafé med luncher från våra 
tomatodlingar.

Du är varmt välkommen.

För de flesta  
verkar det vara 
högst personligt 
om, när och  
varför man  
bör dumpa sina 
befläckade  
idoler. Det går 
dock utmärkt att 
hitta kryphål i sin 
egen moraliska 
kompass. 
Krönikören Anders Nilsson om  

sexualbrottsanklagade musiker  

i nätmagasinet Gaffa.

3 293 000 Så många tittare såg den första 

deltävlingen i årets Melodifestival, 

meddelar SVT. Det innebär att 

antalet som bänkade sig framför 

tv:n var aningen högre än i fjol.

Pris till  
roman utan 
våld mot 
kvinnor
l I november i 
år kommer priset 
Staunch book prize 
att delas ut för första 
gången. Priset har in-
stiftats av författaren 
och manusförfattaren 
Bridget Lawless, och 
ska gå till böcker där 
ingen kvinna våldtas, 
mördas eller utnyttjas 
sexuellt. 
   Enligt The Guardian 
fick hon idén till priset 
när hon förra året såg 
hur många av filmerna 
som nominerats till 
Bafta, British Academy 
Film Awards, som 
innehöll våldtäkts-
scener. 
   Det nya priset riktas 
till spänningsromaner, 
då dessa ofta ligger till 
grund för kommande 
filmatiseringar. b
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Hemmingssons serier 
tar plats på scenen
Ögonblicksbilder av narcis
sism, humor och psykisk 
ohälsa sammansvetsat till ett 
feministiskt kollage. Teater 
Tamauer blandar det dråpligt 
roliga med det djupt allvarliga 
när de flyttar Nina Hemmings
sons seriealbum till teater
scenen. 

Det är inte första gången som 
Teater Tamauer tar avstamp i 
en serieskapare för att göra en 
föreställning. Tidigare har de 
bland annat tolkat Liv Ström-
quist i ”Whatever love means” 
och Hanna Petersson i ”Pigan”. 
Nu har turen kommit till Nina 
Hemmingsson. Helena Gezelius 
och Sara Klingvall, som har skri-
vit manus samt medverkar som 
skådespelare, har utgått från 
de tre seriealbumen: Jag är din 
flickvän nu, Snyggast på festen 
och På a svarar jag hej då. 

– Det har funnits med länge 
att vi velat göra något inspirerat 
av henne. Hennes serier är roliga 
och intelligenta. Hon censurerar 
inte sig själv, säger Sara Klingvall. 

– Samtidigt innehåller de 
också mycket svärta, och känns 
väldigt samtida, fyller Helena 
Gezelius i. 

De har slagit sig ned på de 
röda sofforna inne på Haga-
teatern för en snabb paus i 
repetitionerna. Här finns också 
Eddie Mio Larson, som även han 
medverkar som skådespelare, 
och regissören Anders Friberg 
Sandström. 

Feministiskt kollage

En av utmaningarna med att 
tolka Nina Hemmingsson är att 
hon i huvudsak tecknar kortare 
serier, så kallade enrutingar. Det 
innebär att ”All min kärlek” inte 
är en klassisk berättelse från 
A till Ö, utan snarare snabba 
nedslag i Hemmingssons värld, 
som ensemblen själva beskriver 
som ett ”feministiskt kollage”. 
Helena Gezelius och Sara Kling-
vall började manusarbetet med 
att transkribera de tre seriealbu-
men. Sedan följde ett pusslande 
för att kunna väva fram den 
röda tråden. 

– Väldigt mycket post-it-
lappar har det blivit. Ingenting 
har varit heligt, utan vi har flyt-
tat runt och lagt till egna saker 
för att få till det, berättar Sara 
Klingvall. 

Ensemblen ser det inte som 
någon risk att berättelsen kom-
mer att kännas alltför upphack-
ad – snarare är det just det som 
är styrkan. 

– Jag tror att det är en kvalitet 
i det här sammanhanget. Att det 
är små korta bilder som ger en 
känsla av det här händer precis 

caroline axelsson
caroline.axelsson@etc.se

”Hennes serier 
är roliga och 
intelligenta. Hon 
censurerar inte 
sig själv.”

… nu! säger Helena Gezelius, och 
håller upp ett finger i luften. 

Nina Hemmingsson själv har 
gett Teater Tamauer stor frihet 
att göra sin egna tolkning av 
hennes seriealbum. 

– Vi har haft kontakt med 
henne, och hon har varit peppad 
på att vi gör vår egen tolkning av 
hennes material. Det känns fint 
att vi har fått den friheten, säger 
Sara Klingvall. 

Skrattet öppnar för allvaret 

Slutresultatet har blivit en 
föreställning med många tvära 
kast. Från det dråpligt roliga 
till mörka partier om psykisk 
ohälsa. 

– Det handlar om mänskliga 
relationer och om hur man gör 
för att leva i den här världen. Hur 
man hittar strategier för att över-
leva i patriarkatet, säger Eddie 
Mio Larson. 

Ena stunden åmar sig skåde-
spelartrion på baren som finns 
uppbyggd på scenen, för att i 
nästa lågmält leverera repliker 
om ångest. 

– Jag tror att skrattet är ett av 
de bästa tillvägagångssätten för 
att vi ska öppna upp oss. När vi 
skrattar släpper vi på våra försvar 
vilket gör att de mer allvarliga 
bitarna känns mer drabbande, 
utan att vara pekpinne-aktiga, 
säger Helena Gezelius

I Hemmingssons anda

Kostymerna går i Hemmings-
sons anda. Enkla pastellfärgade 
tröjor med grova detaljer som 
i kombination med skådespelar-
nas svarta ögonfransar, påmå-
lade en bra bit under ögonen, 
ger en känsla av att de faktiskt 
är hämtade ur Hemmingssons 
seriealbum. De har också haft 
hjälp av koreograferna Josefina 
Samuelsson och Julia Sjönneby 
för att få till rörelserna. 

Den 9 februari är det dags 
för premiär. Eftersom ”All min 
kärlek” bygger mycket på publik-
kontakt är det en ivrig ensemble 
som nu påbörjar de sista finslip-
ningarna.  

– Skådespeleriet är väldigt 
mycket riktat ut mot publiken, 
just för att få känslan av att 
blicka in i ett seriealbum, berät-
tar Sara Klingvall och Eddie Mio 
Larson blickar ut över den än 
så länge tomma salongen och 
fyller i:

– Så det börjar verkligen 
kännas som att det är dags att 
de här stolarna fylls med män-
niskor.
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Helena Gezelius, Sara Klingvall och Eddie Mio Larson gestaltar Nina Hemmingssons mörka och humoristiska serievärld.
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SERIER & PYSSEL
Serie

Malin Biller

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.

Lätt
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1 7

9 4 5

9 3 2 1 8

6 5 9 8

8 4

9 5 1 7

4 1 8 7 3

7 4 6

2 6

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

5 4 1 7 2

4 7 3

6

6 4 8 1

2 1 5 6

1 4 3 9

6

5 7 3

2 3 7 9 5

Puzzle 2 (Very hard, difficulty rating 0.92)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb  5 08:01:01 2018 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)
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Puzzle 2 (Very hard, difficulty rating 0.92)
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”Jag kan höra på 
pappas steg när 
han går i trappan 
om mamma ska få 
stryk.”

På Brottsofferjouren arbetar vi  
för att stärka stödet till barn som  
upplevt våld i nära relation. Läs 
mer på www.brottsofferjouren.se 

Plusgiro 90 03 44-3

Personen på bilden har ingen koppling till citatet.

Vill du 
annonsera?

Mejla jim.berg@etc.se
eller ring 0705-95 27 87
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ledare

Dagens ETC är en rikstidning med en edition i Göteborg. 
Det betyder att det också finns en riksledare som 
självklart är oberoende av politiska partier och andra 
intressegrupper. Från och med nu får du läsa även 
denna! Här skriver bland andra Beatrice Rindevall, 
Linnéa Bruno, Göran Greider, Johan Ehrenberg, Kajsa 
Ekis Ekman, Jenny Bengtsson, Somar Al Naher, Birger 
Schlaug, Veronica Palm och Andreas Gustavsson.

Växande ojämlikhet – 
en skam för Sverige

Jämlikhet driver fram innovation och 
spetskompetens eftersom urvalskriteriet för 
högre studier är engagemang och förmåga, 
inte pappas möjlighet att betala. Om skolan 
är bra för alla kan varje unge nå sina dröm-
mars mål utan att hållas tillbaka av klass eller 
andra hinder.

Jämlikhet är effektivt resursutnyttjande 
eftersom det blir mer pang för pengarna 
när de allokeras, exempelvis genom att vi 
 gemensamt betalar för vård och omsorg. 
Lyckas vi dessutom täppa till läckaget med 
vinster i välfärden blir systemet än mer resurs-
effektivt.

”Men det spelat väl ingen roll”, kanske nå-
gon säger, eftersom den offentliga debatten om 
jobb, innovationer och resurseffektivitet 
är ju idag marginell i jämförelse med 
debatten om den växande känslan av 
oro och otrygghet. Så himla bra då att 
jämlikhet också är svaret på detta.

JäMLikhet är det ojämförligt smar-
taste sättet att motverka oro och 
otrygghet. När du vet att ett 
samhälle håller ihop och 
det finns ett skyddsnät 
om livet rasar så vågar 
du mer. du vågar 
byta jobb, pröva 
att plugga i vuxen 
ålder eller bryta 
upp från ett dåligt 
äktenskap. Jämlik-
het motverkar också 
oro och otrygghet i det 
så kallat hårda perspektivet. 
Få förändringar driver upp 
brottslighet så snabbt som 
ökad ojämlikhet, som i sin 
tur leder till ökad segregation. i 
ett samhälle där människor inte 
möts ökar oron och känslan av 

otrygghet blir reell. Många människor i Sverige 
utsätts för rasism, oroas över om de har kvar 
jobbet efter influensan, om ungarnas skola ger 
lika bra förutsättningar som de finare sko-
lorna inne i stan, om hemtjänsten har tid med 
mormor och om de vågar gå ensamma hem 
på kvällen.

Att OJäMLikheteN hAr ökat under samma tid 
som otryggheten borde vara en tydlig signal 
om att det inte är med hårdare batonger och 
strängare straff vi skapar trygghet. det gör vi 
genom ökad jämlikhet.

När Socialdemokraterna säger sig priori-
tera trygghet tänker jag därför ”Bra!”, men jag 
kräver några tankeled längre än att stanna vid 

det som kallas för lag och ordning. Självklart 
ska brott lagföras, men det är en returaktiv 

handling. För att vända utvecklingen och 
öka tryggheten krävs ökad jämlikhet, och 
en synlig jämlikhetssträvan. en riktning 
och kompassen inställd på ett samhälle 
som håller ihop, även om vägen kan 
kännas lång.

När JAg NyFörLöSt, blodig och 
utmattad viskade löften till mitt 
första barn så fick min kamp för ett 
samhälle som håller ihop en tydlig 
personlig mottagare. ”hade jag nu 
satt barn till världen så var det min 
skyldighet att också se till att värl-
den blev bättre.” För att mina och 
alla andra barn ska få en framtid 
utan oro och otrygghet finns 
inget smartare är jämlikhet – ett 

samhälle där alla får plats. det är 
inte svårare än så. det behövs bara 
lite rejäl ekonomisk och social för-
delningspolitik för den som under 
ett valår på riktigt vill prioritera 

minskad oro och otrygghet.
 / VerONicA pALM 

ag ska göra allt för er”, viskade jag till 
tvillingarna när de föddes. inte i min 
vildaste fantasi anade jag att det 14 år 
senare skulle betyda att ägna en hel lör-
dagskväll åt att se delfinal i melodifesti-
valen. Men vi bullade upp med chips och 

hallonsoda, och jag fick sitta inklämd mellan 
barnen i soffan och hade ändå en fin kväll.

den kväll vi ägnade åt kicki danielsson och 
edward Blom i en total Svensson-idyll, i en 
soffa, i en lägenhet, i en förort, med chipssmulor 
i knät, den kvällen var bara något dygn efter att 
ScB rapporterat att de ekonomiska klyftorna i 
Sverige är de största sedan de började mäta 1991.

UNder deN periOd ScB:s rapport handlar om 
har vi faktiskt haft nästan lika många år med 
borgerliga regeringar som med socialdemo-
kratiska, och oaktat färg på regeringen har den 
ekonomiska ojämlikheten stadigt ökat. det är 
en skam. en skam för ett land som har resurser 
att klara utjämningen, och för kanske världens 
starkaste arbetarrörelse, att ojämlikheten har 
tillåtits växa.

Jämlikhetssträvan har allt sedan per-Albin 
hanssons folkhemstal varit svensk socialdemo-
kratis signum. det har retat många, inte bara 
högern utan också radikaler på vänsterkanten. 
det har nämligen inte alltid gått så fort som en 
kan önska. Men en enträgen strävan mot ökad 
jämlikhet har gett resultat. Stadigt under 1900-
talet har de allra flesta (undantaget de rikaste) 
fått det bättre, och stadigt har den ekonomiska 
jämlikheten ökat.

JäMLikhet är moraliskt riktigt, men det är inte 
någon gullig snällpolitik. det är ett smart och 
rationellt styrmedel för ett effektivt samhälls-
bygge.

Jämlikhet skapar tillväxt och jobb eftersom 
köpkraften blir starkare när den är fördelad på 
hela befolkningen. När också de som produce-
rar varor och tjänster har råd att köpa dem.

”Jämlikhet 
är moraliskt 
riktigt, men 
det är inte 
någon gullig 
snällpolitik. 
Det är ett 
smart och 
rationellt 
styrmedel för 
ett effektivt 
samhälls- 
bygge.”

J

dubbelt så stor dagens etC 
 Som vi tidigare berättat är målsättningen att 
vi under 2018 ska växa med 10 000 prenume-
ranter. dubbelt upp! det arbetet pågår, bland 
annat tack vare att befintliga prenumeranter 
värvar vänner och bekanta (då får de premier 
för besväret). Vi tänker att vi ska redovisa hur 
det hela fortskrider. Med start idag. Välkom-
men, prenumerationstermometern! 0

1 522
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Tid aTT sToppa CeTa
 Innan Ceta, det nya frihandelsavtalet mellan Kanada och EU, har spikats, 
så har svenska politiker rätt att rösta nej. Ceta innebär sämre möjlighet 
för kommuner och stater att stoppa privatiseringar – det är ett avtal som 
tvärtom utvidgar de kapitstarkas rätt att ta över offentlig verksamhet. (”Våga 
vägra privatisering”, skrev Johan Ehrenberg i fredags i en ledare som spridits 
ordentligt. Birger Schlaug skrev i söndags speciellt om Ceta.) Inför valet 
finns det all anledning att undersöka vad din politiker gör i den här omröst-
ningen. Vilka säljer ut demokratisk makt utan förklaring och diskussion?3

… norska miljöorgani-
sationer – Greenpeace, 
Natur og Ungdom och 
Besteforeldrenes 
klimaaksjon – vägrar ge 
upp. De förlorade nyligen i 
tingsrätten efter att ha för-
sökt stoppa norska  staten 
att tillåta exploatering i 
känsliga Barents hav. Nu 
överklagas domen.

”Jämlikhetssträvan har allt sedan Per-Albin Hanssons 
folkhemstal varit svensk socialdemokratis signum. Det 
har retat många, inte bara högern utan också radikaler 
på vänsterkanten”, skriver Veronica Palm.  BilD TT
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Prenumerera här–299 kronor 
för en helårsprenumeration!

www.klokahem.com

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!

Kloka hem är ETC:s gröna bostadsmagasin och Sveriges 

Nytt 
nummer
ute nu!


	EGBG-0206-A-001-A
	EGBG-0206-A-002-A
	EGBG-0206-A-003-A
	EGBG-0206-A-004-A
	EGBG-0206-A-005-A
	EGBG-0206-A-006-A
	EGBG-0206-A-007-A
	EGBG-0206-A-008-A
	EGBG-0206-A-009-A
	EGBG-0206-A-010-A
	EGBG-0206-A-011-A
	EGBG-0206-A-012-A
	EGBG-0206-A-013-A
	EGBG-0206-A-014-A
	EGBG-0206-A-015-A
	EGBG-0206-A-016-A
	EGBG-0206-A-017-A
	EGBG-0206-A-018-A
	EGBG-0206-A-019-A
	EGBG-0206-A-020-A
	EGBG-0206-A-021-A
	EGBG-0206-A-022-A
	EGBG-0206-A-023-A
	EGBG-0206-A-024-A
	EGBG-0206-A-025-A
	EGBG-0206-A-026-A
	EGBG-0206-A-027-A
	EGBG-0206-A-028-A

