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i helgen samlades 
klimatförnekarna

Med melankolin 
som bränsle

”fi är aktivister  
i själ och hjärta”

El Perro del Mar kände att hon var tvungen att 
skildra samhällets brist på medmänsklighet 
och empati genom musiken. I dag släpper 
hon ep:n ”We are history”. 

  sid 24

Under helgen som gick samlades ett hundratal 
personer i Mölndal för att lyssna på föreläsningar 
om klimat. Utgångspunkten var att debatten är 

hyckleri och att människan inte alls är skyldig till 
att påverka klimatet.    

    sid 12–13

I helgen kan Gita Nabavi ersätta 
Viktoria Kawesa som partiledare 
i Feministiskt initiativ.

ETC har träffat en ”obotlig opti-
mist” vars uppdrag är att bogsera 
partiet in i riksdagen. ”Jag tror att 
det finns väldigt många feminister 
och antirasister i riksdagen som 
skulle stärkas av att Fi kom in.”
 sid 10–11
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Stena Lines färjor är de sista stora fartyg som jämte 
kryssningsfartyg trafikerar Göteborgs inre hamn.  
Utan dem blir det bra tomt.  gert gelotte     sid 2–3
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fredag 23 februari 2018

ETC Göteborg har en röd och 
grön ledarsida som är oberoende 
av politiska partier och andra 
intressegrupper.

Tisdagar
Hanna Strömbom

Måndagar
Cecilia Verdinelli
Sven-Eric Liedman
Ann-Marie Ljungberg

Ledare göteborg

Tipsa oss!
Telefon: 0723-24 32 59
goteborg@etc.se

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

Johan Ehrenberg
Ansvarig utgivare
Andreas Gustavsson
Chefredaktör/vd
Hanna Strömbom
Chefredaktör
0766–71 29 03
hanna.strombom@etc.se

Christian Egefur
Tf nyhetschef
0723–24 32 59
christian.egefur@etc.se

REpoRTRAR i GöTEboRG:
Lucas de Vivo
lucas.devivo@etc.se

Annelie Moran
annelie.moran@etc.se
Caroline Axelsson
caroline.axelsson@etc.se
Sanna Arbman Hansing
sanna.arbman.hansing@etc.se
Martin Spaak
martin.spaak@etc.se 

Webbredaktör
Emanuel Videla
emanuel.videla@etc.se

Korrektur:
Clara Kron
clara.kron@etc.se

DAGEnS ETC:
Rebecka Bohlin
Anna-Maria Carnhede
Signe Lidén
Andrea Wesslén
Maria Holm
Gunnar Wesslén
Julia Skott

Sam Linderoth
Eigil Söderin
Karin Holmberg
Karl Grauers
Jörgen Lund
Gustav Gelin
Jenny Wickberg
Karin Annebäck

Gert Gelotte
Socialliberal skribent med 
fokus på allas lika värde.

Utan hamn är  
vi ingen hamnstad

Regeringen väntas komma med ett förslag i må
nadsskiftet mars/april.

Utan nya slussar upphör den kommersiella 
Vänersjöfarten och därmed en väsentlig del av 
fartygsrörelserna i Göteborgs hamn. Med det är 
i sammanhanget en bisak. Vänersjöfart i stället 
för lastbilstransporter är miljömässigt rätt. Med 
nya slussar kan trafiken utvecklas med större 
fartyg och mer ekonomiska transporter.

Stena Lines terminaler, särskilt Danmarks
terminalen på Masthuggskajen, har länge varit 
föremål för flyttplaner. Terminalerna sägs ligga 
i vägen och utgöra ett miljöproblem.

Men Stena Lines färjor är de sista stora fartyg 
som jämte kryssningsfartyg trafikerar Göte
borgs inre hamn. Utan dem blir det bra 
tomt. 

FöR paSSaGeRaRna, rederiet men 
också för Göteborg som evenemangs
stad ligger terminalerna perfekt. 

Därmed inte sagt att miljöproble
men med stora färjor och tung trafik i 
centrum kan ignoreras. absolut inte. 
Det finns lösningar på en del av 
problemen.

Färjornas avgas
utsläpp kan minskas 
radikalt genom 
eldrift inomskärs. 
ett sådant projekt 
pågår och på 
några års sikt 
är det möjligt 
att bygga helt 
eldrivna Dan
marksfärjor.

Biltrafiken, 
särskilt den 
tunga trafiken 
till och från 
färjorna, är svå

rare att göra något åt. Men eldrivna truckar och 
dragbilar på kajen vore en början. Ytterst måste 
vi välja. Vill vi ha en levande blandstad går det 
inte att utesluta allt som är obehagligt. Gör vi 
det får vi en sovstad.

Det tredje beslutet som avgör Göteborgs 
framtid som hamnstad är nästa brobygge över 
älven. I de så kallade Sverigeförhandlingarna 
har Göteborgs stad, Västra Götalandsregio
nen och staten enats om att finansiera en ny 
spårvägslinje från Linnéplatsen och Masthug
get via en bro eller tunnel till Lindholmen och 
Frihamnen. 

MeD en TUnneL får vi behålla hamnen 
och en miljövänlig Vänersjöfart. Vi kan 

släppa in kryssningsfartyg i hamnen, 
vi kan behålla Stenas färjor inom 
synhåll och låta spårvagnstrafiken 
slippa ständiga avbrott för bro
öppning.

en bro blir billigare men kan 
knappast byggas med segelfri höjd 

för Vänersjöfarten. Än mindre för 
kryssningsfartyg och Stenas Dan

marksfärjor. av och påfarter skulle ta 
för stor plats. Väljs broalternativet 

blir det en lågbro som måste 
öppnas för varje fartygspassage. 

på sommaren för varenda 
segelbåt som skall uppför 
Göta kanal eller bara lägga 
till i Göteborgs gästhamn 
vid Lilla bommen.

Summa summarum: 
Bygg nya slussar i Trollhätte 
kanal, lämna Stenas ter
minaler i fred och bygg en 
tunnel mellan Masthugget 
och Lindholmen! Så slar
var vi inte bort Göteborgs 
identitet som hamnstad.

Kärt barn har många namn. evene
mangsstad, kunskapsstad, indu
stristad. alla stämmer. Men den 
som söker efter Göteborgs identitet 
bör uppsöka hamnen. Utan älven, 

hamnen, öarna och havet är Göteborg inte den 
stad vi göteborgare älskar.

Därför, när Göteborg byggs om för att vända 
ansiktet i stället för ryggen mot älven, får vi 
inte obetänksamt och i hastigt mod gör oss av 
med Göteborgs identitet som hamnstad.

Då räcker det inte med att hänvisa till att 
Göteborg har Sveriges största och viktigaste 
kommersiella hamn. Det har vi, men den ligger 
utom synhåll för göteborgarna och är inte den 
hamn vi menar när vi säger hamnen.

Ur stadsmiljösynpunkt är det Göta älv mel
lan Älvsborgsbron och den nya Hisingsbron 
som är hamnen. Fast ändå inte, inte riktigt. 
Göta älv är hamnens förutsättning. Hamnen är 
mycket mer än ett stycke vatten. Den är fartyg 
som passerar, fartyg som lägger till, lossar och 
lastar, fartyg som kastar loss, människor som 
kommer och går, liv och rörelse.

Låt oss komma ihåg detta när debatten om 
hamnens framtid ofta fastnar i drömmar om 
uteserveringar och kajpromenader. Sånt är 
också viktigt. Men Göteborg har inte medel
havsklimat. en hamn utan hamn, om ni förstår 
vad jag menar, ligger övergiven större delen av 
året.

TRe BeSLUT I nÄRa, respektive relativt nära 
framtid kommer att avgöra om Göteborg kan 
behålla sin identitet som hamnstad.

Besluten är nya slussar eller inte i Trollhätte 
kanal, eventuell flytt av Stena Lines terminaler 
samt bro eller tunnel för spårvagnar mellan 
Masthugget och Lindholmen.

1916 års slussar i Trollhätte kanal åldras och 
måste stängas av säkerhetsskäl senast 2030. 
Trafikverket föreslår att nya slussar byggs. 

”En hamn utan 
hamn, om ni 
förstår vad jag 
menar, ligger 
övergiven 
större delen av 
året.”
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Mejl:
goteborg@etc.se

Telefon:
0766-712 992

fredag 23 februari 2018

Onsdagar
Tomas Kåberger
Thomas Sterner

Torsdagar
Laila Vianden

Fredagar
Janan Zapata
Gert Gelotte

Adolfo Diaz
Daniel Rossetti
Stina Berglund
Christopher Holmbäck
Dag Ankersen
Hanna Gimstedt

Henrik Johansson
Redigeringschef

RedigeRing:
Mats Petersson
Karl Skagerberg
Elin Björklund
Jakob Jörlås
Jenny Lindström

Hilda Arneback
Olof Rydén
Daniel Andréasson

Jim Berg
Marknadschef
0705–95 27 87
jim.berg@etc.se

Sälj & MaRknad:
Bosse Lindberg
08–24 63 00
bosse.lindberg@etc.se

Benny Eklund
08–24 63 00
benny.eklund@etc.se

PoSt:
ETC Göteborg
Heurlins plats 1, vån 4
413 01 göteborg
Webb: goteborg.etc.se
Mejl: dagens@etc.se

tryck: V-tab

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt anlitar 
som medarbetare: 28 kvinnor, 29 män.

Medverkande förutsätts acceptera publicering/
lagring på webb. Utbetalt arvode inkluderar 
publicering på etC göteborgs webbsida.

”Tre beslut i nära, respektive relativt nära framtid kommer att avgöra om Göteborg kan behålla sin identitet som hamnstad”, skriver Gert Gelotte.
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SEMINARIER ETC SOLPARK
VÅREN 2018

BOKA BILJETT PÅ 
VARUHUSET.ETC.SE

Vägbeskrivning från 
Centralstationen 
i Katrineholm 
till Energikullen 1.

 22.2 	 TOALETT UTAN VATTEN. Hur	kan	vi	undvika	att	spola	ner	dricks-
vatten	i	WC:n	.	På	kullen	använder	vi	compostera,	en	toalett	
som	är	vatten	och	avloppsfri.	Vi	går	igenom	hur	det	fungerar.	
Tid: 12.00 – 15.00 Pris: 500 kr  
(mat ingår).

 25.2 	 KULLENDAG. Våra	populära	vandring-
ar	kring	all	teknik	och	omställning	
vi	kan	visa	upp.	Ca	3	timmar.		
Tid: 12.00. Pris: 200 kr.

 1.3 	 ALLT OM DINA SOLCELLER.	Så	fungerar	
solceller.	Så	räknar	du	ut	ekono-
min.	Så	monterar	du	solceller.	Lars	
	Holmquist	och	Bengt	Nordin	lär	ut	
det	vi	lärt	oss.  
Tid: 10.00 – 15.00 Pris: 950 kr 
(mat  ingår) 

 8.3 	 BYGG ETT SOLCELLSVÄXTHUS.	Sten	Åke	Nordin	visar	hur	
du	gör	både	el	och	samtidigt	ett	växthus.		
Tid: 12.00 – 15.00 Pris: 500 kr (mat ingår)

 15.3 	 SÅ BYGGER VI VÅR SOLSKOLA.	Genomgång	av	material	och	
hur	vi	snickrar	och	isolerar.	Hur	vi	energisparar.		
Tid: 12.00. Pris: 500 kr (mat ingår).

 15.3 	 ALLT OM DINA SOLCELLER.	Så	fungerar	solceller.	Så	räknar	du	
ut	ekonomin.	Så	monterar	du	solceller.	Lars	Holmquist	och	
Bengt	Nordin	lär	ut	det	vi	lärt	oss.		
Tid: 10.00 – 15.00 Pris: 950 kr (mat ingår).

 22.3 	 BYGG DITT EKOHUS.	Med	Varis	Bokalders.		
Tid: 10.00 – 15.00 Pris: 1 000 kr (mat ingår).

 25.3 	 KULLENDAG. Våra	populära	vandringar	kring	all	teknik	och	
omställning	vi	kan	visa	upp.	Ca	3	timmar.		
Tid: 12.00 Pris: 200 kr.

 6.4 	 NU VÄXER DET.	Gör	växtstöd	med	hassel!		Lisbeth		Öhman	
visar	smarta	naturliga	knep.		
Tid: 9.00 – 16.00 Pris: 600 kr (mat ingår).

 12.4 	 OFF GRID.	Vi	lär	oss	hur	man	sätter	upp	en	solcellsanläggning	
utanför	elnätet.		
Tid: 12.00 – 15.00 Pris: 300 kr.

 19.4 	 ODLA MED BIOKOL. Biokol	kan	med	stor	
	fördel	användas	i	odling	(och	mycket	
annat).	Representanter	från	biokolsverige	
kommer	och	har	seminarie.	
Tid: 10.00 – 15.00 Pris: 500 kr (mat ingår).

 29.4 	 KULLENDAG.	Våra	populära	
vandringar	kring	all	teknik	
och	omställning	vi	kan	visa	upp.		
Ca	3	timmar.		
Tid: 12.00 Pris: 200 kr.

 4.5 	 FÅRSKÖTSEL FÖR NYBÖRJARE.	Kurs	med	fårfar-
maren	Anne	Kroon	om	att	ha	får	
småskaligt.	Bra	för	dig	som	vill	ha	
hjälp	med	gräs	och	sly!		
Tid: 13.00 – 16.00 Pris: 250 kr.

 9.5 	 ODLA MED BIOKOL.	Biokol	kan	med	stor	
fördel	användas	i	odling	(och	mycket	
annat).	Representanter	från	biokolsve-
rige	kommer	och	har	seminarie.	
Tid: 12.00 – 15.00 Pris: 500 kr   
( mat i n går).

 18.5 	 ODLA UTAN JORD.	Om	näringslösning	
och	odling	i	städer.		
Tid: 14.00 Pris: 500 kr (mat ingår).

 24.5 	 ALLT OM DINA SOLCELLER.	Så	fungerar	solceller.	Så	räknar	du	
ut	ekonomin.	Så	monterar	du	solceller.	Lars	Holmquist	och	
Bengt	Nordin	lär	ut	det	vi	lärt	oss.		
Tid: 10.00 – 15.00 Pris: 950 kr (mat ingår).

 31.5 	 SOLFÅNGARE SOM GER SOLEL.	Värme	eller	solceller.		
Vad	passar	till	vad.		
Tid: 12.00 Pris: 500 kr (mat ingår).

 9.6 	

STORA SOLFESTEN. Vår	stora	solfest	där	vi	visar	upp	allt	vi	
kan	erbjuda.	Rundvandringar	i	parken	där	vi	visar	nya	pro-
jekt,	mat,	underhållning,	seminarier	och	musik. 
Tid: 13.00. Pris: 200 kr.

 14.6 	 OFF GRID KURS.	Vi	lär	oss	hur	man	sätter	upp	en	
solcells	anläggning	utanför	elnätet.	
Tid: 12.00 – 15.00 Pris: 300 kr.

KATRINEHOLM

BilGå

Kyrkogatan

B
ie
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n

Väg 52

Väg 52

Energikullen 1

Centralstation

Köp din biljetten 
redan  idag  
direkt på 
varuhuset.etc.se

Prova vår 
ekologiska 

chiligryta och 
egenrostade 

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

goteborg@etc.se

David Lega (KD) har 
uppenbarligen 
stor tilltro till min 
makt. Om jag i ett 
trollslag kunde be

stämma allt skulle kraftigt ökad 
jämlikhet redan varit på plats. 
Nu är verkligheten mer kompli
cerad än så. Jag gör mitt yttersta 
i min politiska roll som handlar 
om att skapa bästa möjliga för
utsättningar för alla skolor och 
förskolor i staden. 

Alliansen tar ofta felaktigt åt 
sig äran av den pågående centra
liseringen av grundskolan. Det 
är inte Alliansens förslag som 
 blivit verklighet, det handlar 
om en bred överenskommelse. 
Vi har gemensamt beslutat att 
bygga nytt utifrån vad aktuell 
forskning säger om framgångs
rika skolorganisationer. Här 
pekas tre viktiga förstärknings
områden ut: undervisningens 
kvalitet, styrning utifrån ett 
stödjande tänk och likvärdighet. 

All styrning, allt stöd syftar 
till att lärare skall ges bästa 
möjliga förutsättningar att få 
eleverna att växa. 

Det är förstås svårt att veta 
vad som hänt om Alliansens 
centralisering av skolan, så som 
den formulerats tidigare, blivit 
verklighet. HUr man omorga
niserar avgör om det blir bra. så 
sent som i valet 2014 förespråka
de till exempel KD en elevpeng, 

lika för alla  långt ifrån rättvist 
om varje elev skall ha likvärdiga 
chanser. Att socioekonomisk 
viktning ger bättre likvärdighet 
ville Alliansen inte tro på då, 
men idag har de kommit på 
bättre tankar. 

Den centralisering vi rödgröna 
tillsammans med Alliansen nu 
inlett skapar goda förutsättning
ar för en kulturvända med under
visningen i fokus. Vi är glada och 
stolta över att omorganisationen 
har ett brett politiskt stöd.

Att studiero och trygghet är 
avgörande för att lyckas i skolan 
är jag helt enig med Lega om. 
Detta har varit ett bekymmer i 
flera skolor. Några har efter kritik 
från skolinspektionen gjort ett 
stort arbete för att lyckas, andra 
är på väg. På många skolor har 
god studiero länge varit en själv
klarhet.

försKOLAN är avgörande för 
en lyckad skolgång, det tycker 
vi också. Därför tog vi rödgröna 
initiativ till att även centrali
sera förskolan enligt samma 
principer som grundskolan. Vi 
har satsat mycket på att minska 
barngruppernas storlek. Många 
förskolor är på väg att införa 
det nya arbetssätt som innebär 
att barnen vistas i en mindre 
grupp en större del av dagen. 
Att, som Lega skriver, fyra av 
tio stadsdelar inte lever upp till 
fyra månadersregeln om plats i 
förskola är fel. 

Det är bara i stadsdelen Cen
trum som 20 barn ännu inte fått 

MP driver på för en jämlik stad

svenskt Näringslivs 
uppmaning om att 
förbjuda politiska 
samtal på arbetsplat
ser är ett desperat 

försök att stoppa facklig verk
samhet under valrörelsen. Det 
riskerar dessutom att allvarligt 
inskränka yttrandefriheten på 
arbetsplatser runt om i landet, 
skriver LO:s förste vice ordfö
rande therese Guovelin och Dan 
Gabrielsson ordförande för LO
distriktet i Västsverige.

sVeNsKt NäriNGsLiV HAr på 
sedvanligt vis inlett valåret med 
ett utspel tydligt riktat mot oss 
som är fackligt aktiva: sätt stopp 
för politiska samtal på arbets

platser, heter det i en uppma
ning till 60 000 arbetsgivare.

redan i dag får vi samtal från 
medlemmar vars arbetsgivare 

vill förhindra dem att diskutera 
politik på jobbet. Och det lär inte 
bli bättre efter uppmaningen 
från svenskt Näringsliv.

Den grundläggande fack
liga uppgiften är att diskutera 
villkoren på jobbet. Därför är det 
väsentligt att få prata om att de 
borgerliga partierna vill ta bort 
anställningstryggheten, lagstifta 
om sänkta löner och införa fler 
otrygga anställningsformer. en 
moderatledd regering med stöd 
av sverigedemokraterna efter 
valet i höst, kommer att skapa 
en otryggare vardag och sämre 
villkor för våra medlemmar. Om 
detta kommer vi prata om, det 
berör hela sveriges utveckling.

MeN OAVsett OM man är 
fackligt aktiv eller inte bör man 
uppmuntras att diskutera sina 
åsikter på arbetsplatsen. Det är 

en grundläggande del i en demo
krati och gynnar enbart ett friare 
och öppnare klimat.

svenskt Näringsliv har inlett 
valåret med att säga att vanligt 
folk ska vara tysta, medan det 
rika fåtalet ska få komma till tals. 
Vi tänker aldrig låta oss tystas. Vi 
är fast beslutna att genomföra 
500 000 samtal under valrörel
sen. Och vi kommer även efter 
valet att fortsätta prata om poli
tik som påverkar oss. Varje dag, 
året om. Det kan ett desperat 
svenskt Näringsliv aldrig sätta 
stopp för.

/ tHerese GUOVeLiN, 
LO:s förste vice ordförande

/ DAN GAbrieLssON
ordförande LO-distriktet i Västsverige

svenskt Näringsliv kan inte stoppa facket
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Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv. BILD LarS PehrSon/SVD/TT

erbjudande inom given tid. Det 
är förstås ändå inte acceptabelt, 
och vi ser tyvärr att förskole
platser kommer vara en stor 
utmaning framöver. Vi gör nu 
allt i vår makt för att snabbt hitta 
lösningar på den uppkomna 
situationen som orsakats av en 
snabbare behovsökning än sta
dens beräkningar förutspådde. 
behoven har ökat bland annat 
för att barnfamiljer bor kvar 
längre i centrala delar och att 

fler återgår tidigare till arbets
livet. Lösningarna inbegriper 
bland annat fler dagbarnvårdare, 
femårsgrupper, fristående och 
andra stadsdelars möjligheter, 
utredning om förskolebuss (en 
utflyktsavdelning på hjul), och 
paviljonger.

På LäNGre siKt behöver vi fo
kusera ännu mer på lokaler och 
personal. efter inspiration från 
bland annat stockholm hoppas 

vi hitta bra modeller för plane
ring och byggande av pedago
giska lokaler, något vi föreslagit 
i Kommunstyrelsen. tillgången 
på personal är också avgörande, 
där arbetar vi målmedvetet för 
fler yrkesgrupper i förskolan, 
hälsofrämjande arbetsmiljöer 
och med att skapa attraktiva 
arbetsplatser, där alla kan växa i 
sitt yrke. 
 / KAriN PLeiJeL (MP) 

 Skolkommunalråd

REPLIK

”Den centralisering vi rödgröna tillsammans med Alliansen nu inlett skapar goda förut-
sättningar för en kulturvända med undervisningen i fokus”, skriver debattören.

ETC gbg 12 februari 2018.
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Nyheter

Allt fler blir sjukA i livmoderhAlscANcer
n Efter flera årtiondens minskning har antalet fall med livmoder-
halscancer ökat på nytt. Ökningen är dessutom kraftig, och ligger 
på runt 20 procent. Den tidigare minskningen har kopplats till den 
screening som sedan 1977 funnits i alla svenska landsting, där alla 
kvinnor kallas regelbundet till cellprovstagning. Ökningen, som rör 
sig om hundra fler fall per år, är tydligast i sju landsting: Östergöt-
land, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna. 
Varför antalet fall ökar är inte klarlagt än. 1 Den platsen har Sverige på 

listan över de mest korrupta 
länderna i Skandinavien. Detta 
enligt Transparency Internatio-
nals årliga mätning av upplevd 
korruption. Även om vi är sämst 
i Skandinavien står vi oss fort-
farande bra internationellt och 
rankas som det sjätte minst 
korrupta landet i världen. 

Medan europeiska politiker 
håller fast vid sina åtstramade 
migrationslagstiftningar och 
stängda gränser fortsätter 
behovet för säkra flyktvägar.

Dagens ETC påminner om 
den brutala verkligheten 
bortom det politiska spelet om 
opinionen.

– Att bygga högre murar eller 
fokusera på att stänga gränser 
och avvisa båtar kommer bara 
leda till att fler människor dör, 
säger Caroline Bach, kommu-
nikatör för FN:s flyktingorgan 
UNHCR.

Svält. Krig. Osäkra flyktvägar. Så 
ser verkligheten ut för miljontals 
människor i världen. I slutet av 
2016 var 65,6 miljoner människor 
på flykt från sina hem. Och för-
utsättningarna i världen blir inte 
bättre, trots att stängda gränser 
gör att allt färre märks av i och 
lyckas ta sig till Europa.

– Människor kommer att 
fortsätta fly så länge det pågår 
krig. Att bygga högre murar eller 
fokusera på att stänga gränser 
och avvisa båtar kommer bara 
leda till att fler människor dör – 
för det de flyr från är hemskare 
än risken att dö, säger Caroline 
Bach, kommunikatör för FN:s 
flyktingorgan UNHCR.

Just nu varnar UNHCR spe-
ciellt för tre farliga situationer i 
världen – krigets Syrien, konflik-
ternas och torkans Somalia och 
den livsfarliga flyktvägen över 
Medelhavet. Att många flyr från 
Syrien är inte nytt för någon  
som har läst tidningarna de  
senaste åren, men det är även 
över 870 000 människor som är 

på flykt från Somalia, och när-
mare 2,5 miljoner har fått lämna 
sitt hemland Sydsudan. 

Ofta inte planerat

Sedan början av året har ungefär 
10 000 personer korsat Medel-
havet, de flesta från Libyen eller 
Tunisien till Italien. Nästan 
400 har dött eller försvunnit på 
vägen.

De som, trots stängda gränser 
och farliga flyktvägar, lyckas ta 
den här vägen till Europa hade 
ofta inte planerat att det skulle 
gå som det gjorde – enligt stu-
dier från Warwickuniversitetet 
och projektet MEDMIG lämnar 
många sina hemländer utan 
ett bestämt mål, andra har ett 
tilltänkt mål som sedan visar sig 
inte leva upp till förhoppningar. 
En grupp lämnar sitt hemland 
för att söka internationellt 
skydd, men tvingas vidare på 
grund av bristande skydd eller 
stöd.

Bara 46 procent av de 720 
ensamkommande minderåriga 
som korsade Medelhavet från 
Libyen som intervjuades av Uni-
cef och Reach runt början av 2017 
hade lämnat sina hemländer i 
syfte att ta sig till Europa. Och 
jämfört med resten av världen 
är det få människor på flykt som 
tar sig till världsdelen.

– I dag befinner sig endast sex 
procent av världens flyktingar i 
Europa. Nästan nio av tio flyk-
tingar flyr till sina grannländer, 
säger Caroline Bach.

– Många flyktingar har familj 
i Europa som de vill återförenas 
med, och skulle även kunna 
komma som kvotflyktingar, 

på arbetsvisum eller student-
visum – det finns lagliga och 
säkra sätt. Vi kan hjälpa män-
niskor i säkerhet utan att de 
ska behöva riskera sina liv på 
Medelhavet.
   Vad vill UNHCR se för insatser 
från EU:s regeringar?

– UNHCR har lagt fram 
praktiska lösningar för ett EU 
som skyddar och integrerar 
flyktingar på hemmaplan, klarar 
av att hantera ett rättssäkert 
mottagande och är engagerat 
globalt med att minska den 
globala flyktingkrisen. Vad vi 
behöver är en solidaritetsinsats 
bland EU-länderna, och att alla 
tillsammans delar på ansvaret. 
Vägen framåt är via ett gemen-
samt asylsystem och stärkta 
integrationsinsatser.
   I Sverige diskuteras ju säker-
hetsläget i Afghanistan mycket, 
i samband med utvisningar. Hur 
ser ni på läget där?

– Säkerhetsläget i Afghanis-
tan har försämrats de senaste 
åren och fortsätter att vara myck-
et oförutsägbart. Konflikten 
såväl som de omfattande kränk-
ningarna av mänskliga rättighe-
ter har eskalerat avsevärt och vi 
är bekymrade över det våld som 
riktas mot barn i landet – sexu-
ellt våld, tvångsrekrytering av 
minderåriga och bombattentat 
mot skolor fortsätter att öka. 
Det finns för närvarande inget 
fungerande barnsskyddssystem 
i Afghanistan för att kunna ta 
hand om barn som mår väldigt 
dåligt.

ANDREA WESSLÉN
andrea.wesslen@etc.se

UNHCR: ”Det de flyr från är 
hemskare än risken att dö”

Venezuela
Allt fler lämnar Venezuela. Det räknas 

med att någonstans mellan några hundra 

tusen och en miljon personer har flyttat 

från landet, och över 130 000 av dem har 

sökt asyl. Samtidigt har över 190 000 

personer fått annan laglig status i sina 

nya hemländer, vilket innebär att de får 

uppehållstillstånd utan asyl.

Asylsökande: 

133 574

TioTals miljoner 
människor  
är på flykT 
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Friskoleelever klarar sig sämre på högskolan
n Elever från kommunala gymnasieskolor har lägre betygsgenomsnitt än 
elever från fristående gymnasieskolor men får trots det bättre resultat under 
första året i högskolan. Dessa skillnader finns oavsett vilket gymnasieprogram 
studenterna kommer ifrån eller på vilken betygsnivå de befinner sig. Det visar 
en granskning från Skolverket. Av studenterna från kommunala skolor klarade 
66 procent av studenterna från kommunala skolor minst tre fjärdedelar av 
högskolepoängen, jämfört med 61 procent av studenterna från fristående 
gymnasieskolor. 

Kongo-Kinshasa
Häromdagen varnade FN för att Kongo-

Kinshasa står inför en ”humanitär katastrof 

av enorma proportioner”, eftersom våldet 

eskalerar speciellt i landets sydöstra delar. 

Mer än en halv miljon människor har lämnat 

Kongo-Kinshasa för att söka asyl i andra län-

der och UNHCR räknar med att 1,7 miljoner 

har tvingats fly sina hem i landet.

Asylsökande: 

508 296

sydsudan
2017 lämnade uppskattningsvis 668 

192 människor Sydsudan. UNHCR 

räknar med att 1,9 miljoner människor 

är internflyktingar i landet. Landet har 

plågats av ett inbördeskrig sedan slutet 

av 2013, som har lett till Afrikas största 

flyktingkris, ett resultat av ledande politi-

kers tragiska misslyckanden enligt FN:s 

flyktingkommissionär Filippo Grandi.

Asylsökande: 

2 435 120

syrien
Kriget i Syrien har pågått sedan 2011 

och sedan dess har över 5,5 miljoner 

människor lämnat landet. Många har 

tagit sig till Turkiet, Libanon, Jorda-

nien, Irak och Egypten, andra har flytt 

längre bort. De som har flytt har allt 

större problem med fattigdom och ju 

mer tid som går, desto svårare är det 

för de humanitära insatserna att klara 

sig på bristande pengar.

Asylsökande: 

5 564 569 Jemen
Kriget i Jemen har skördat 

många offer, inte minst för 

att det har lett till stängda 

transportrutter och svält. 

Trots det har närmare  

200 000 personer lyckats 

fly från landet för att söka 

asyl i andra länder.

Asylsökande: 

190 352

Burma
Förföljelsen av rohyngier i Burma 

har lett till att hundratusentals har 

lämnat landet och korsat gränsen 

till Bangladesh. Ett avtal om deras 

återvändande är nått, men processen 

drar ut på tiden och många är rädda 

för att åka tillbaka till ett land där de 

har förtryckts.

Asylsökande: 

858 898

somalia
I Somalia råder en av världens i dag 

värsta humanitära kriser. Efter 20 år 

av konflikter och frekvent torka har 7,5 

miljoner människor tvingats lämna sina 

hem, över 870 000 har lämnat landet – 

främst till andra länder i närområdet. Nu 

går området kring Afrikas horn igenom 

sin värsta torka på 60 år och någon 

ljusning verkar inte vara på väg. Allt fler 

lämnar landet.

Asylsökande: 

871 568

urval av de värsta kriserna i världen enligt unhCr

”De som begår våldshandlingar får nästan  
hjältestatus, för då har de ju agerat i den  
här kampen eller vad de nu vill kalla det.  

Organisationen tycker inte att våld är dåligt alls.” 
Esa Henrik Holappa, finsk NMR-avhoppare, till Sveriges Radio igår. SR:s kartläggning  

visar att var fjärde medlem i Nordiska motståndsrörelsen är dömd för våldsbrott.  
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VAR ÄR ALLA? Bristen på arbetskraft 
i välfärden är akut. 

Samtidigt läggs förslag 
som hindrar människor 

att flytta hit.

Tidsam 4868-10
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REPORTAGE: EKONOMISKA 
SANKTIONER SlÅR lIKA HÅRT 
MOT CIVIlA SOM bOMbER 

Ministrar ska inte längre 
kunna gå direkt från reger-
ingen till lobbyism och uppdrag 
inom näringslivet. Det tycker 
regeringen som nu föreslår ett 
års karenstid för statsråd och 
statssekreterare då deras nya 
jobb ska granskas. 

Sverige har varit ett av få länder 
där ministrar och höga politiker 
har kunnat gå direkt till uppdrag 
för näringslivet. Efter flera upp-
märksammade fall där företrä-
dare för regeringar fått toppjobb 
inom de branscher som de nyss 
haft lagstiftande makt har det 
svenska systemet kritiserats, 
även internationellt.

Men nu vill regeringen strama 
åt reglerna. Enligt ett nytt förslag 
ska statsråd och statssekrete-
rare hållas i ”karantän” under 
ett år innan de kan gå vidare i 
karriären. Sedan tidigare finns 
ett system med ekonomisk 
ersättning till ex-ministrar efter 
avslutat uppdrag, den så kallade 
statsrådspensionen. 

Inga sanktioner

För att undvika intressekonflik-
ter och misstankar om korrup-
tion ska alla uppdrag som en 
ex-minister tänker ta de första 
tolv månaderna anmälas till ett 
råd för granskning. 

Det kommer inte att innebära 
några sanktioner eller straff att 
bryta mot reglerna, enligt för-
slaget. En minister som skippar 
karantänen riskerar är i stort sett 
bara ett mediedrev, men enligt 
regeringens utredning kommer 

Ministrar som gått till näringslivet

Björn Rosengren (S) 
Från näringsminister till 
 råd givare i Stenbecksfärens 
 maktbolag Kinnevik.

Tomas Östros (S)
Från näringsminister och ekono-
misk-politisk talesperson till vd 
för Svenska Bankföreningen.

Göran Persson (S)
Från statsminister till flera styrelse-
uppdrag bland annat i Sveaskog 
och Cambio Healthcare Systems. 
Konsult för PR-byrån JKL.

Fredrik Reinfeldt (M)
Från statsminister till konsult och 
rådgivare för pensionsförvalta-
ren Max Mathiessen.

Anders Borg (M)
Från finansminister till styrelse-
uppdrag i Kinnevik och Millicom.

Pär Nuder (S)
Från finansminister till ordfö-
rande i pensionsbolaget AMF och 
rådgivare till riskkapitalbolaget 
EQT.

Göran Hägglund (KD)
Från socialminister till styrelsen 
i vårdkoncernen Aleris och flera 
andra uppdrag. 

Jan Nygren (S)
Från samordningsminister till vd 
för Riksbyggen och vice vd för 
Saab.

personer på den här nivån att 
följa de regler som finns ändå. 

Sekretess kritiseras

Enligt förslaget som skickades 
på remiss ska det råda sekretess 
kring vilka jobberbjudanden 
som ministrarna har fått och 

som rådet behandlar, vilket har 
fått kritik. Regeringens utredare 
Sten Heckscher ser inte det som 
ett större problem.

– Sekretessen varar bara i 
de max tre veckors tid som 
prövningen tar, så det är ingen 
dramatisk sekretess, sa Sten 

Heckscher i en intervju med 
tidningen Resumé tidigare. 

Även vilka som omfattas 
av reglerna har fått viss kritik i 
remissrundan. Att även departe-
mentsråd, enhetschefer, myndig-
hetschefer och general direktörer 
föreslogs, och även politiker på 

lägre nivå, till exempel inom 
kommuner och landsting. 

Lagändringarna väntas träda 
i kraft den första juli i år och 
skulle då omfatta ministrar och 
statsekreterare i den nuvarande 
regeringen. 

Daniel Rosetti

Nya jobb granskas av råd – men inget straff för regelbrott

Förslag: Ex-ministrar 
ska sättas i karantän
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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

UTBILDNING OCH VARM CHOKLAD.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Fortin bley,  
kakaoodlare, elfenbenskusten
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mötet 
Gita Nabavi  – väntas bli Fi:s nya partiledare 
tillsammans med Gudrun Schyman

D
et är en klädsamt reserverad 
partiledarkandidat som svarar 
när Dagens ETC ringer upp. Gita 
Nabavi jobbar till vardags som 
IT-konsult och vill inte ta ut 
någon seger i förskott när det 
gäller partiledarskapet.

– Det är upp till kongressen att bestämma 
så det får vi se på lördag eller söndag hur det 
blir, säger hon. 
    Vad är dina starkaste sidor som politiker?

– Mina starkaste sidor generellt är att jag 
är väldigt strukturerad. Jag är målinriktad, 
lösningsfokuserad och en obotlig optimist.
    Vilka egenskaper måste man ha för att 
kunna leda Feministiskt initiativ?

– Jag tycker att man behöver förstå att Fi 
är aktivister i själ och hjärta och att vi har så 
himla höga mål för att vi har en så stor vilja 
och stort engagemang.
    Valberedningen lyfter fram dig som en 
framtida nyckelperson i förhandlingar. Vilka 
nuvarande riksdagspartier kan du tänka dig att 
förhandla med? 

– Vi har ju samarbetat med V, MP och S i de 
sammanhang som vi har varit i hittills och 
jag tänker att det är samarbetspartners även 
framöver. Det beror så klart på, men jag ser 
det också som svårt att samarbeta med partier 
som inte förstår strukturer och klass. Sverige-
demokraterna är ett typiskt exempel, de för-
står inte rasism. Jag har också svårt att se hur 
vi skulle kunna samarbeta med Moderaterna 
med tanke på hur deras rörelser har gått.
    Riksdagslistan ska spikas på kongressen 
också. Har du eller Fi varit i kontakt med 
Rossana Dinamarca, som nyligen aviserade att 
hon hoppar av Vänsterpartiet i riksdagen?

– Haha, inte vad jag känner till, får jag väl 
säga.
    År 2014 fick ni 3,12 procent i riksdagsvalet. 
Vad kan du bidra med för att ni ska klara fyra
procentsspärren 2018?

– Jag har varit med ganska länge och 
känner mig bekväm i Fi:s politik och jag kan 
bidra med den ideologiska grunden. Jag 
har varit med och utvecklat vår politik och 
jag kan strukturera upp arbetet både för att 

komma in i riksdagen och arbetet när vi väl 
är inne.
    Du har varit inom Fi i tolv år, hur stor blir 
festen om ni kommer in i riksdagen i år?

– Oj, det kommer vara obeskrivligt stort! 
Men jag måste helt ärligt säga att jag redan nu 
tänker att ”när vi är där ska vi göra det och det”, 
så jag är redan ett par år in i riksdagen. Men jag 
tror att det är viktigt att stanna upp och fira 
sina segrar. Det glömmer vi ibland. 
    Ni hade extrem medvind inför valet 2014, 
feminismen hamnade då högst upp på dagord
ningen. Nu spås andra frågor, som migration 
och säkerhetspolitik, bli stora valfrågor. Hur ska 
ni nå ut genom bruset?

– Jag tror att vi behöver tillämpa vår vink-
ling på de frågorna. När vi talar om säker-
hetsfrågor pratar vi till exempel om mänsklig 
säkerhet framför nationell säkerhet. Vi behöver 
lyfta kraften i feminism och antirasism som 
utgångspunkt. Alla partier var ju feminister 
2014, men den fernissan föll av ganska snabbt.
    Kan #metoo påverka valet?

– Både ja och nej. Jag tror att #metoo var 
viktigt för att sätta ljuset på strukturen, men 
nu är knepet att visa på hur politiken gör 
skillnad på dessa strukturer genom andra 
prioriteringar, till exempel hur man använder 
pengarna. 
    Om du blir vald så blir du den nionde parti
ledaren för Fi sedan starten 2005 och den 
tredje bredvid Gudrun Schyman på mindre än 
två år. Varför är det så stor omsättning på parti
ledarna hos er?

– Det hänger ihop med det ideella upp-
draget. Gudrun har möjlighet att arbeta som 
partiledare vid sidan av sitt ordinarie arbete 
som feministisk folkbildare, men många av 
oss andra jobbar med andra jobb. Det är slitigt 
men vi hjälps åt och turas om att bära den här 
rollen för att orka hela vägen.
    Vad kommer du att göra för att stanna kvar 
längre än dina företrädare?

– Jag tror att min erfarenhet i partiet kan 
vara en bidragande faktor, och jag tror att det 
komma att hjälpa till att vi kommer in i riks-
dagen. Då kommer man inte att behöva arbeta 
med två jobb.

    För ett år sedan anklagades du av Sissela 
Nordling Blanco för att frångå arbetsrätten 
i ditt arbete som vikarierande gruppledare i 
Stockholm. Du förnekade helt. Hur kommer det 
sig att det blev två så vitt skilda berättelser om 
händelsen?

– Jag tror att det handlade mycket om 
oerfarenhet faktiskt, från båda sidor. Det som 
jag gjorde var att ta reda på vad som gäller 
avseende anställningsförhållande och arbets-
givaransvar och det gjorde jag för att det var 
väldigt otydligt vad som gäller. 
    Gjorde du det i avsikt att säga upp folk i 
Stockholm?

– Det stämmer inte alls att jag skulle 
försöka säga upp någon. Det här är en väldigt 
ovanlig arbetsplats och därför kände jag att det 
var mitt ansvar som gruppledare att ta reda på 
vad som gällde.
     Hur är relationen mellan dig och Sissela 
Nordling Blanco i dag?

– Vår personliga relation är bra, det finns 
ingen konflikt där över huvud taget. Jag tycker 
att det är tråkigt att det framställs som att 
det finns en konflikt där, det finns inga hard 
feelings.
    Vilka konkreta politiska feministiska frågor 
är de andra partierna dåliga på att lyfta?

– Jag tycker att det är så tråkigt att prata om 
vad andra är dåliga på, det är bättre att prata 
om hur vi kan stärka varandras positiva egen-
skaper och det är det jag vill jobba med. Jag 
tror till exempel att det finns väldigt många 
feminister och antirasister i riksdagen som 
skulle stärkas av att Fi kom in.
    Vilka är de tre viktigaste feministiska frå
gorna att jobba med just nu?

– För mig personligen är det arbetstids-
förkortning, asylrätten och att stärka skatte-
kraften. Arbetstidsförkortningen är en för-
utsättning både när det gäller det sociala, 
ekonomiska och ekologiska. Asylrätten är en 
obrytbar mänsklig rättighet i min bok och 
skatte kraften är grunden för hur vi skapar för-
utsättningar för det samhälle vi vill se.

Gita Nabavi
l Ålder: 35
l Familj: Man och ett 
barn
l Bor: Stockholm
l Yrke: IT-konsult
l Politisk karriär: En-
gagerade sig i Fi 2006, 
har varit vikarierande 
gruppledare för FI 
i Stockholm och är 
mångårig ordförande 
i partistyrelsen. I hel-
gen väntas hon röstas 
fram som Fi:s nya 
partiledare tillsam-
mans med Gudrun 
Schyman.

Gita Nabavi är en av de mest rutinerade i Feministiskt initiativ. När det i helgen är dags för 
kongress för att välja ny partiledare efter Viktoria Kawesa väntas hon bli nästa ansikte utåt. 
Så vilka är de viktigaste feministiska frågorna just nu?
    – För mig personligen är det arbetstidsförkortning, asylrätten och att stärka skattekraften.

En obotlig optimist 
med uppdraget att 
ta Fi till riksdagen

DAG ANKERSEN
dag.ankersen@etc.se
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”Jag tror att det 
finns väldigt 
många feminister 
och antirasister 
i riksdagen som 
skulle stärkas av 
att Fi kom in.”

I MORGON:
Kritiken mot 

Fi:s riksdagslista:
”Den är oseriös”
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n De tre partierna som utgör Alliansen i Göteborg ville för-
svåra för kriminella att tjäna pengar på att hyra ut lägenhe-
ter svart. Därför ville de införa ett krav på att den som får för-
sörjningsstöd skulle kunna visa upp att deras lägenhet hyrs 
vitt för att de ska få ekonomiskt stöd. Men förslaget mötte 
kritik: från tjänstemännen som menade att förslaget dels 
är olagligt och dels skulle leda till att många barnfamiljer 
kunde bli hemlösa. Även fackföreningar och hyresgästfören-
ingar har stämt upp i kritiken och de rödgröna partierna har 
kallat förslaget ”kallhamrat”.

Men nu vänder Alliansen och skrotar förslaget, rapporte-
rat GP. Jonas Ransgård (M) uppger till tidningen att partierna 
vill slippa debatten om huruvida förslaget är olagligt, men 
avfärdar att folk skulle bli hemlösa till följd av de förslagna 
reglerna. Istället vill alliansen nu att tjänstemännen tittar 
på frågan igen och tar fram andra förslag på hur reglerna för 
försörjningsstöd skulle kunna utformas.

Tidigare har ETC Göteborg rapporterat att Vägvalet ställt 
sig tvekande till förslaget, vilket skulle innebära att det inte 
hade fått stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. 

Tege Tornwall visar upp en 
förenklad skiss av hur koldioxid 
passerar mellan hav och atmos-
fär. Mer koldioxid tas upp vid po-
lerna och släpps från det varmare 
vattnet vid ekvatorn. Han menar 
att havet tar upp så mycket koldi-
oxid att vi inte behöver oroa oss 
för om det blir mer av växthus-
gasen i atmosfären – det tas om 
hand av havet.

– Det här är ren fysik och det 
är inte ens möjligt för polerna 
att smälta, säger Tege Tornwall, 
Klimatsans pressansvarige, när 
ETC Göteborg träffar honom i ett 
rum på ett hotell i Mölndal.

I salen bredvid sitter cirka 115 
personer som är besökare på 
konferensen Climate sense.

En skiss över samma pro-
cess, men mer detaljerad, finns 
att hitta på SMHI:s hemsida. 
Samma fysikaliska process lärs 
också ut till bland andra Göte-
borgs universitets studenter i 
geovetenskap, naturgeografi och 
oceanografi. 

Den har också länge dryftats 
av forskare runt hela världen. 
Den är komplicerad eftersom 
det är andra faktorer än bara 
breddgrader och temperatur 
som påverkar vattnets förmåga 
att absorbera koldioxid, som 
strömmar och vindar. Och det 
är bekräftat att haven har tagit 
upp stora mängder av den extra 
koldioxid som den industriella 
revolutionen har lett till, men 
oceanografisk forskning visar 
också att det har fått konsekven-
ser, som att djur med kalkskal 
inte klarar av den förändrade 
balansen. Enligt FN:s klimatpa-
nel, IPCC, så finns det nu tecken 
på att havens förmåga att ta upp 
koldioxid minskar.

”Mer koldioxid är bra!”

Men Tege Tornwall tror inte på 
IPCC. Och den uppfattningen 
delar han säkerligen med fler av 
deltagarna i rummet bredvid. 
Konferensen anordnades av 
nätverket Klimatsans och deras 

Under den gångna helgen 
möttes ett hundratal klimatför-
nekare på ett hotell i Mölndal. 
Trots vetenskaplig konsensus 
tror de inte på att människan 
påverkar klimatet. De tror att 
klimatfrågan enbart handlar 
om ekonomi.

”IPCC är politiska och vet inte    vad vetenskap är”
Ett hundratal personer kom till konferens om skepticism mot       klimatdebatten och växthuseffekten

Under den gångna helgen hölls en konferens på ett hotell i Mölndal som handlade om skepticism mot vetenskaplig konsensus om klimatet. BILD Hanna StrömBom

att det enbart handlar om 
naturliga variationer. Han är en 
av de som håller fast vid att det 
faktum att det har varit stora 
variationer i klimatet förr, med 
exempelvis istider, och därför 
behöver vi inte oroa oss för de 
förändringar vi ser nu.

Drivs av viljan att öppna ögon

Med andra ord är de som sätter 
sig emot forskarkonsensus inte 
helt överens om varför det är en 
lögn  att klimatförändringarna är 
orsakade av mänsklig aktivitet. 
Det som driver dem är viljan att 
öppna ögonen på folk för deras 
syn på saken. 

Det försöker de göra genom 
att skicka in debattartiklar, 
insändare och kontakta journa-

med miljöinriktning för ”nyttiga 
idioter” och menar att dagens 
professorer får sina tjänster ge-
nom att ”känna en politiker”.

På en av hans presentations-
bilder står det att ”klimatföränd-
ringarna har varit bra! Värme är 
bra! Mer koldioxid är bra! IPCC 
har totalt fel!”

Otillförlitlig forskning

Sture Åström tror inte att 
växthuseffekten, det vill säga 
den atmosfäriska process som 
gör att vi har varmare på jorden 
än i rymden, ens existerar. Han 
lägger stor vikt vid observatio-
ner, i huvudsak hans kollega i 
Klimatsans, forskaren Nils-Axel 
Mörners, observationer. Även 
han föreläste på både konferen-

sen och kvällen innan. Nils-Axel 
Mörner har tidigare varit kopplad 
till Stockholms universitet, men 
gick i pension för 13 år sedan 
och finansierar nu sin fortsatta 
forskning på annat sätt. Han 
ifrågasätter om havsnivån verkli-
gen kommer att stiga och menar 
att hans egna mätningar visar 
på motsatsen. Han anser också 
att dagens forskningsteknik för 
att prognostisera framtidens 
förändringar och analysera data 
är otillförlitlig.

– Istället för att sitta på ett 
kontor och leka med en dator så 
går jag ut i fält, sa han till sina 
åhörare i slutet av förra veckan.

Medan Sture Åström hävdar 
att växthuseffekten inte existe-
rar, så menar Nils-Axel Mörner 

norska motsvarighet Klimarea-
listene under helgen som gick. 
Sture Åström är det svenska 
nätverkets grundare.

– IPCC är en helt politisk 
organisation, de vet inte vad ve-
tenskap är. De som styrs av EU:s 
alla medlemsnationer. De flesta 
kommer från U-länder, varav de 
flesta är väldigt korrumperade, 
säger han och tillägger att det för 
länderna handlar om att få mest 
pengar ur den Gröna klimat-
fonden.

Han höll ett föredrag redan 
dagen innan för ett antal åhörare. 
Sture Åström inledde med att be-
rätta att han själv inte är forskare, 
men har erfarenheter från andra 
länder i egenskap av affärsman. 
Han kallar företrädare för partier 

som, enligt honom, bevisar att 
den ökade mängden koldioxid i 
luften är naturlig.

Men vad är det som driver 
de här personerna till att lyfta 
frågan? De vill berätta någon 
som de anser har mörkats av 
allt från etablerade medier till 
nu aktiva forskare och politiker. 
Tege Tornwall anser att omställ-
ningen från fossila bränslen görs 
helt i onödan.

– Det kostar förfärligt mycket 
pengar helt i onödan. Det är 
tiotusentals kronor som lassas 
ut till saker, som hade kunnat gå 
ut till annat, säger han.

lister. Men det är sällan de får 
lov att skriva debatt i etablerade 
medier, det hävdar både Sture 
Åström, Nils-Axel Mörner och 
Tege Tornwall om.

– När de har pratat med oss 
två gånger så läser de inte ens 
våra mejl. Det är mejl om kon-
kreta uppgifter om de har skrivit 
något som är fel i tidningen. Och 
det gör de ständigt, säger Sture 
Åström.

Nils-Axel Mörner säger att 
tidningarna inte vågar publicera 
det som han anser är fakta, utan 
är förblindade av klimatpanelens 
resultat. Tege Tornwall menar att 
journalister är dåligt pålästa, att 
de som skriver om klimat inte 
känner till de fysikaliska proces-
serna som ligger bakom och 

tege tornwall, Klimatsans

Det här är ren fysik 
och det är inte ens 
möjligt för polerna 
att smälta

efter kritiken: alliansen drar tillbaka svartkontraktsplanen
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TroTs reseskandalen – rydén (M) kvar på riksdagslisTan
n Maria Rydén (M) avgick från alla sina kommunala uppdrag efter att GT avslöjat att hon gjort 
privata lyxresor på betald arbetstid och att hon nyttjat bonusar hon fått i jobbet i pri-
vata sammanhang. Men hon står kvar ännu kvar på partiets riksdagslista. 

Nu öppnar dock en moderat kommunfullmäktigeledamot, Lisbeth Boëthius, 
som också sitter i partiets valberedning, för att Rydén bör petas från listan. Till 
GT säger hon: 

– Jag tycker att det är en väldigt känslig fråga. Om man saknar förtroen-
de i kommunen, hur kan man då begära att få förtroende att representera 
oss i riksdagen? Det är en oerhört känslig fråga, säger Lisbeth Boëthius 
till tidningen. 

618 000
... kronor i rättegångskostnader ska 

Hamnarbetarförbundet betala till Sveriges hamnar 
och APM Terminals. Detta efter att de förlorat en 

konflikt om fackliga rättigheter som facket krävt av 
arbetsgivaren trots att inget kollektivavtal funnits.

kommentar
annelie moran

Använder en 
enkel metod

k
limatförändringsförnekarnas metod är enkel. 
De förminskar och förringar dagens forsknings-
resultat. För även om några av föreläsarna på 
konferensen i Mölndal under helgen har tunga 
universitet eller högskolor i sina meritlistor, så 

har också påfallande många av dem lämnat dem eller sin 
tid som aktiv forskare bakom sig. Därmed har de också 
lämnat en institution där resultat granskas och kritiseras, 
på samma sätt som forskningsrapporter som publiceras i 
framstående vetenskapliga tidskrifter granskas innan de 
släpps fram. Själva menar klimatförändringsförnekarna att 
de tystas för att de är oliktänkande, att det är därför de inte 
får anslag, och att vi journalister inte vågar skriva om deras 
syn på saken eller publicera inlägg på debattsidor. Eller att vi 
helt enkelt är lata och inte orkar göra vår research.

DE kRiTiSERAR MED ANDRA ord våra källor och FN:s kli-
matpanels källor, i form av hundratals forskare och rap-
porter. källkritik är superviktigt, där är vi eniga, men hur 
ser deras källor ut? Egna observationer av träd och strand-
linjer? Erfarenhet av ett liv som runtresande i affärer? De 
manar själva till ödmjukhet bland forskare, privatperso-
ner och politiker som har accepterat konsensus som säger 
att att vi människor återigen har ställt till det i naturen, 
så som vi gjorde med ozonlagret och försurningen. En 
uppmaning de själva borde lyssna till.

Det är tufft att hänga med i hur klimatmodellerna 
fungerar, även för en forskare som inte är specialiserad 
inom matematik och datorer. Om hen dessutom lämnat 
branschen är det ännu svårare. Det är invecklade matema-
tiska modeller med ett stort antal faktorer som matas in 
och analyseras. Men världen är komplicerad. klimatet är 
komplicerat. Och om vi kan använda modern teknik till 
hjälp för att förstå, varför ska vi låta bli? De som förnekar 
att vi har något att göra med att klimatet nu förändras, ut-
nyttjar att naturvetenskapen ibland är svår att förstå. De 
lyfter fram fysikaliska processer och ”förklarar” dem på 
ett sätt som passar deras åsikter eller misshandlar statis-
tik på ett sätt som borde få deras forskarhjärtan att värka.

DET ARGuMENT SOM funnits sedan vi började prata om 
klimatförändringar som ett problem, är att det handlar om 
naturliga förändringar som vi inte kan styra över. De beror 
exempelvis på solens varierande aktivitet och jordbäv-
ningar. Och att vi har naturliga förändringar tror jag inte 
någon forskare i Sverige skulle förneka. Det skulle vara som 
att förneka att vi haft en istid trots överväldigande bevis på 
exempelvis berghällar runt Göteborg, i sedimentprover och 
isborrkärnor. Men det betyder inte att alla 
de ton koldioxid som vi människor 
släpper ut inte påverkar naturen. 

Det är jobbigt att vi måste lägga 
tid och pengar på att ändra våra 
vanor. Det skulle vara mycket 
skönare om vi utan eftertanke 
kunde resa jorden runt, okri-
tiskt njuta av racersport 
eller äta precis så mycket 
nötkött en vill. Det är 
också lite jobbigt att 
inse att ens kunskap är 
inaktuell.

”iPCC är politiska och vet inte    vad vetenskap är”
Ett hundratal personer kom till konferens om skepticism mot       klimatdebatten och växthuseffekten

Under den gångna helgen hölls en konferens på ett hotell i Mölndal som handlade om skepticism mot vetenskaplig konsensus om klimatet. BILD HAnnA STröMBoM

 Tege Tornwall från nätverket Klimatsans tror inte på de forskningsresultat som IPCC bygger sina 
rapporter på. Han tycker att klimatpengarna borde gå till annat.

Sture Åström är nätverket Klimatsans grundare. Han tycker att mer koldioxid i atmosfären och 
mer värme är bra.

Annelie MorAn
annelie.moran@etc.se

att det enbart handlar om 
naturliga variationer. Han är en 
av de som håller fast vid att det 
faktum att det har varit stora 
variationer i klimatet förr, med 
exempelvis istider, och därför 
behöver vi inte oroa oss för de 
förändringar vi ser nu.

Drivs av viljan att öppna ögon

Med andra ord är de som sätter 
sig emot forskarkonsensus inte 
helt överens om varför det är en 
lögn  att klimatförändringarna är 
orsakade av mänsklig aktivitet. 
Det som driver dem är viljan att 
öppna ögonen på folk för deras 
syn på saken. 

Det försöker de göra genom 
att skicka in debattartiklar, 
insändare och kontakta journa-

med miljöinriktning för ”nyttiga 
idioter” och menar att dagens 
professorer får sina tjänster ge-
nom att ”känna en politiker”.

På en av hans presentations-
bilder står det att ”klimatföränd-
ringarna har varit bra! Värme är 
bra! Mer koldioxid är bra! iPCC 
har totalt fel!”

Otillförlitlig forskning

Sture Åström tror inte att 
växthuseffekten, det vill säga 
den atmosfäriska process som 
gör att vi har varmare på jorden 
än i rymden, ens existerar. Han 
lägger stor vikt vid observatio-
ner, i huvudsak hans kollega i 
klimatsans, forskaren Nils-Axel 
Mörners, observationer. Även 
han föreläste på både konferen-

sen och kvällen innan. Nils-Axel 
Mörner har tidigare varit kopplad 
till Stockholms universitet, men 
gick i pension för 13 år sedan 
och finansierar nu sin fortsatta 
forskning på annat sätt. Han 
ifrågasätter om havsnivån verkli-
gen kommer att stiga och menar 
att hans egna mätningar visar 
på motsatsen. Han anser också 
att dagens forskningsteknik för 
att prognostisera framtidens 
förändringar och analysera data 
är otillförlitlig.

– istället för att sitta på ett 
kontor och leka med en dator så 
går jag ut i fält, sa han till sina 
åhörare i slutet av förra veckan.

Medan Sture Åström hävdar 
att växthuseffekten inte existe-
rar, så menar Nils-Axel Mörner 

norska motsvarighet klimarea-
listene under helgen som gick. 
Sture Åström är det svenska 
nätverkets grundare.

– iPCC är en helt politisk 
organisation, de vet inte vad ve-
tenskap är. De som styrs av Eu:s 
alla medlemsnationer. De flesta 
kommer från u-länder, varav de 
flesta är väldigt korrumperade, 
säger han och tillägger att det för 
länderna handlar om att få mest 
pengar ur den Gröna klimat-
fonden.

Han höll ett föredrag redan 
dagen innan för ett antal åhörare. 
Sture Åström inledde med att be-
rätta att han själv inte är forskare, 
men har erfarenheter från andra 
länder i egenskap av affärsman. 
Han kallar företrädare för partier 

som, enligt honom, bevisar att 
den ökade mängden koldioxid i 
luften är naturlig.

Men vad är det som driver 
de här personerna till att lyfta 
frågan? De vill berätta någon 
som de anser har mörkats av 
allt från etablerade medier till 
nu aktiva forskare och politiker. 
Tege Tornwall anser att omställ-
ningen från fossila bränslen görs 
helt i onödan.

– Det kostar förfärligt mycket 
pengar helt i onödan. Det är 
tiotusentals kronor som lassas 
ut till saker, som hade kunnat gå 
ut till annat, säger han.

lister. Men det är sällan de får 
lov att skriva debatt i etablerade 
medier, det hävdar både Sture 
Åström, Nils-Axel Mörner och 
Tege Tornwall om.

– När de har pratat med oss 
två gånger så läser de inte ens 
våra mejl. Det är mejl om kon-
kreta uppgifter om de har skrivit 
något som är fel i tidningen. Och 
det gör de ständigt, säger Sture 
Åström.

Nils-Axel Mörner säger att 
tidningarna inte vågar publicera 
det som han anser är fakta, utan 
är förblindade av klimatpanelens 
resultat. Tege Tornwall menar att 
journalister är dåligt pålästa, att 
de som skriver om klimat inte 
känner till de fysikaliska proces-
serna som ligger bakom och 
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”De som förnekar har 
ofta mycket att förlora”
De som förnekar att mänsk-
ligheten påverkar klimatet 
via utsläpp är generellt män 
över 55 år. De har mycket att 
förlora om de accepterar att 
vi måste ställa om och väljer 
istället att avfärda kunska-
pen. ETC Göteborg har pratat 
med Chalmersdocenten 
Martin Hultman som forskar 
på ämnet.

Under klimatförnekarnas kon-
ferens i Mölndal var det tydligt 
att ämnet attraherar fler män än 
kvinnor, bara en av de 16 talare 
som stod uppskrivna i konferen-
sens program var kvinna. Bland 
talarna var medelåldern också 
hög, 13 av dem är över 67 år. 
Även på konferensens deltagar-
lista dominerade männen, de 
utgjorde hela 88 procent.

Martin Hultman, docent på 
Chalmers, berättar att det finns 
olika typer av klimatförnekare. 
Han har tillsammans med fors-
karkollegan Jonas Anshelm gått 
igenom 3 500 insändare, böcker 
och ledarartiklar och fann att de 

organiserade offentliga klimat-
förnekarna i Sverige var en väl-
digt homogen grupp. Generellt 
handlade det om män över 55 år 
som haft eller hade inflytelse-
rika positioner inom svenskt 
näringsliv och akademi.

– Det är män som sitter i top-
pen av det som både byggts 
och vidmakthålls av en fossil 
ekonomi. De har väldigt mycket 
att förlora på klimatfrågan och 
att vi måste förändra samhället, 
säger Martin Hultman.

Han tillägger att det dock inte 
enbart handlar om personer 
i ledande ställningar, utan även 
andra som försörjer sig inom in-
dustrier som är avhängiga av att 
beroendet av fossil energi fort-
sätter, som de som arbetar inom 
gruvdrift eller bilindustrin.

Klimatförändringarna, som 
kräver att vi ställer om och age-
rar, utmanar deras ledande roll 
och ifrågasätter deras livsverk, 
berättar Martin Hultman.

– Tänk om ditt barnbarn 
kommer och har läst på om 
klimatfrågan och säger ”i hela 

ditt liv har du hållit på och för-
stört planeten. Vad har du hållit 
på med?”. Det är få i ledande 
ställning som ber om ursäkt för 
vad de har gjort i hela sitt liv. Då 
blir det att man istället förnekar 
den kunskapen som ifrågasätter, 
säger han.

Beroende av fossil industri

De organiserade grupperna har, 
precis som Klimatsans företrä-
dare beskriver, metoder som går 
ut på att höras och synas.

– De skickar ibland arga och 
undertryckt ilskna mejl till jour-
nalister och forskare. De försöker 
göra allt för att påverka dem. 
Ibland genom att skrämma, 
ibland genom förtäckta hot och 
ibland genom att försöka stoppa 
saker, säger Martin Hultman och 
berättar att han själv har blivit 
utsatt genom att omotiverat ha 
blivit anmäld till universitetsled-
ningen när han skulle arrangera 
en konferens.

Martin Hultman delar in kli-
matförnekelse i fyra kategorier. 
Utöver de organiserade nätver-

ken handlar det också om parti-
politiskt organiserad förnekelse, 
responsförnekelse och vardags-
förnekelse . Det vill säga de som 
är knutna till ett politiskt parti, 
som Sverigedemokraterna, och 
både privatpersoner eller exem-
pelvis myndigheter och politiker 
som känner väl till klimatföränd-
ringarna och vad som behöver 
göras, men som ändå inte agerar 
i enlighet med den kunskapen.

– För att förstå hur samhället 
och de i ledande ställning har 
lyckats ignorera den här kunska-
pen under så lång tid, så måste 
alla de fyra aspekterna diskute-
ras. Studier måste göras för att 
försöka förstå varför det är så få 
människor som generellt agerar 
i paritet med hur stor utmaning 
vi har framför oss. Då måste vi 
diskutera också det vardagliga, 
vad det är som gör att vi lever 
som om vi ingenting visste, 
säger Martin Hultman.

AnnEliE MorAn
annelie.moran@etc.se

Martin Hultmans forskning visar att majoriteten av klimatskeptikerna är män över 55 år, många har haft inflytande och deras livsverk utmanas av klimatfrågan. bild annelie moran

martin Hultman.

De skickar ibland 
arga och under-
tryckt ilskna mejl 
till journalister och 
forskare. De försö-
ker göra allt för att 
påverka dem. 

”Få i ledande ställning ber om ursäkt för vad de har gjort hela sitt liv.”
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Prat och 
människor 
DANSTEATER AV BIRGITTA EGERBLADH   
med texter av Kent Andersson och Bengt Bratt. 
Poetisk och humoristisk dansteater för åtta skådespelare, 
med utgångspunkt i det mänskliga kroppsspråket.   

Urpremiär 3 mars 2018 på Stora Scenen 

Doktor 
Faustus 
av Erik Holmström, fritt efter Christopher Marlowe  
FÖR ALLA SOM BARA VILL HA MER. OCH MER.  
Faustus är inte nöjd. Men det finns en lösning till total till- 
fredsställelse. Han behöver bara sälja sin själ till djävulen. 

Spelas till 21 april på Lilla Scenen 

Teater- 
after work! 

Ta med vänner, kollegor eller familj 
till vår populära teater-after work. 
Teaterbiljett, bubbel, tilltugg och 

introduktion ingår. Pris: 250- 
300 kr/pers. Minst 10 pers.

Boka en AW-kväll nu!

»�utmanande och underhållande Do(c)ktor Faustus� « Expressen

»�En mer underhållande teaterkväll får man leta efter. 

    Det blänker och blixtrar utav bara fan ... « GP

»�rakt igenom är så lustfylld och intelligent. Försök få tag på biljett!� « DN

»�genomproffsig, i stycken galet komisk « Aftonbladet

I huvudet på Folkteatern

”Textilindustrin behöver 
hårdare regleringar”
Det talas allt mer om skadliga 
kemikalier i textilier, men kun-
skapsbristen på alla nivåer 
är stor. Och vem i de långa 
globala varukedjorna har 
egentligen ansvaret? Det är 
ämnet för Natasja Börjesons 
nya doktorsavhandling.

En ny t-shirt kan mycket väl 
vara mer berest än många av 
kunderna som frestas att köpa 
den. Bomullen kan vara odlad 
i flera olika 
länder och 
bearbetad i 
andra innan 
det färdiga 
tyget färgas 
och sys någon 
annanstans.

– Varukedjor 
är generellt outsourcade, främst 
till låglöneländer. Det handlar 
ofta om komplexa kedjor som 
inte sällan sträcker sig över flera 
kontinenter. Ett plagg kan ha 
allt från tjugo till tre stopp på 

vägen till butiken, säger Natasja 
Börjeson, doktor i miljöveten-
skap vid Södertörns högskola.

Vid varje stopp från råva-
ruodling till färdig t-shirt kan 
kemikalier tillsättas för att ge 
materialet önskade egenskaper. 
Inför transporten till butik kan 
tröjan slutligen få sig en dos 
allergiframkallande konserve-
ringsmedel. 

Att många av kemikalierna 
medför risker för hälsa och miljö 
är känt sedan länge. Frågan är 
hur riskerna ska hanteras – och 
av vem?

”Kräver engagemang”

I sin nya avhandling ”Toxic 
textiles: Towards responsibi-
lity in complex supply chains” 
undersöker Natasja Börjeson 
hur ett antal svenska privata och 
offentliga textilinköpare tar, eller 
försöker ta, ansvar för kemikalie-
risker längs med sina varukedjor.

Intresset för riskkemikalier 
varierar mellan inköpare, men 

för dem som vill ha koll är det 
en utmaning.

– Det kräver engagemang 
och samarbete, samtidigt som 
kunskapsnivån hos aktörerna 
är låg. Det gäller både kemika-
liers egenskaper, vilka kemi-
kalier som används och var 
de används. Många inköpare 
ställer krav på sina underleve-
rantörer, men efter levs kraven?  
Vilka kemikalier kan ersätta de 
skadliga kemikalierna? Det vet 
man väldigt lite om, och det gör 
det ännu svårare att ha något 
slags kontroll, säger Natasja 
Börjeson.

En annan svårighet, särskilt 
i klädbranschen, är att varuked-
jorna förändras hela tiden, i takt 
med modets svängningar. Det 
gör det också svårt att miljöcer-
tifiera kläder, eftersom oberoen-
de miljömärkning är en långsam 
process.

Men det stora problemet är 
att det saknas en global kemika-
liereglering för textilier. Därmed 

finns det väldigt lite att luta 
sig emot för aktörer som vill ta 
ansvar, och stora möjligheter för 
andra att skyffla över ansvaret 
på någon annan länk i kedjan. 

Exporterar miljöproblem

– Frågan är hur en global 
lagstiftning skulle utformas. 
Dagens lagstiftning är nationell, 
och vi kan knappast kräva att 
produktionsländer ska ha en 
viss lagstiftning, när vi själva 
inte ens vill producera textilier, 
säger Natasja Börjeson.

De negativa effekterna av 
skadliga kemikalier drabbar 
produktionsländerna hårdast, 
men med den globala handeln 
stannar inte problemen där.

– Vi har exporterat miljöpro-
blemen någon annanstans, men 
med den svaga lagstiftningen i 
EU och i produktionsländerna 
kommer problemen tillbaka till 
oss, säger hon. 

Sedan studien inleddes för 
tio år sedan har det ändå skett 

en positiv utveckling, menar 
hon. Företag samarbetar mer 
med forskningsinstitut, miljöor-
ganisationer och med varandra, 
men utvecklingen går långsamt 
eftersom den drivs av marknads-
aktörer, som har många andra 
mål att leva upp till.

– Många svenska företag och 
organisationer klarar redan lag-
stiftningens krav med råge och 
driver på för hårdare reglering, 
själva kan enskilda företag inte 
åstadkomma mer än margi-
nella förändringar oavsett hur 
bra de är. Jag hoppas att min 
avhandling kan bidra till med-
vetenhet om att textilindustrin 
behöver regleras hårdare om 
det verkligen ska hända något. 
Det krävs ett samlat, struk-
turellt politiskt ansvar, säger 
Natasja Börjeson.

KARIN HOLMBERG
karin.holmberg@etc.se

Natasja Börjeson

”De som förnekar har 
ofta mycket att förlora”
”Få i ledande ställning ber om ursäkt för vad de har gjort hela sitt liv.”

Natasja Börjeson.
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Hon vann EM-guld i somras – 
och bestämde sig för att ta en 
paus från fotbollen. 

Nu är holländskan Loes 
Geurts tillbaka i Göteborg igen.  

– Jag är väldigt motiverad 
och vill vara fotbollsspelare så 
länge jag kan, säger hon.  

Under 2017 vann Loes Geurts, 
32, EM-guld på hemmaplan med 
holländska landslaget. Hennes 
klubblag Paris Saint-Germain 
tog sig dessutom till final i 
Champions League. Trots det 
valde Geurts att ta en paus från 
fotbollskarriären. 

– Jag bestämde mig efter EM 
att jag inte ville fortsätta med 
fotbollen. Jag visste i alla fall inte 
om jag ville jobba med något an-
nat, eller vad jag ville göra. 

I EM var Sari van Veenendaal 
förstemålvakt och Geurts – som 
har spelat nästan 120 landskam-
per för Nederländerna – fick stå 
vid sidan. 

– Det var jättekul att vara med 
såklart och att vinna hela turne-
ringen på hemmaplan. Det var 

så mycket folk som kom till våra 
matcher och vi fick ett stort stöd. 
Det var en helt magisk känsla. 
Holland upptäckte äntligen att 
vi i damlandslaget kan spela bra 
fotboll, säger Loes Geurts och 
fortsätter: 

– Men för mig personligen var 
det jobbigt att inte få spela. Spe-
ciellt efter att ha gjort så många 
landskamper innan, men när EM 
väl spelas i mitt hemland så får 
jag sitta på bänken. Det var en 
”rollercoaster” med känslor för 
mig. Som målvakt måste man 
vara beredd att hoppa in, men 
chansen kom aldrig. 

Hög kvalitet

Samma sak var det i klubblaget 
Paris. 

– Jag lärde mig väldigt mycket 
där. Kvaliteten på träningarna 
var väldigt bra och det var en kul 
upplevelse att ha varit en del av 
en så stor klubb. Allt var väldigt 
professionellt. Det var häftigt 
att vara med om en Champions 
League-final och franska cupfina-
len… fast jag själv inte spelade 

i dem. Det är stora matcher, 
men jobbigt att inte få spela. Jag 
måste få spela i klubblaget för 
att få vara med i landslaget. 

Hur var egentligen 2017 för 
dig personligen?

– Det var ett väldigt stressigt 
år. Jobbigt. Jag lärde mig mycket 
om mig själv, hur jag hanterar 
såna situationer och hur jag får 
ut det bästa av mig själv även när 
jag inte får spela. 

Motgångarna ledde till att 
Geurts bestämde sig för att sluta 
spela helt och hållet. 

– Jag bestämde mig redan 
före EM. Jag var helt tom efter 
säsongen i PSG. Mina batterier 
var helt slut. Jag hade energi för 
EM, men efter det orkade jag inte 
mer. Jag ville göra något annat. 
Det är svårt att jobba så hårt och 
så får man inte spela. 

I höstas och under vintern har 
hon rest runt en del. 

– Jag gjorde annat och tänkte 
inte alls på fotboll faktiskt. Det 
var skönt och i början saknade 
jag inte fotbollen. Men när jag 
började tänka på min framtid 

kände jag att: ”nej, det är inte 
dags för mig att sluta ännu. Jag 
har mer att ge och jag är inte 
färdig med fotbollen.”

”Hem” till Göteborg

Hon vände ”hem” till Göteborg. 
Där fanns hennes pojkvän och 
många kompisar – en del av 
dem i Göteborg FC. Dessutom 
tog hon kontakt med klubbens 
sportchef Lasse Svensson. Det 
ena ledde till det andra … 

– Jag har bra kontakt med fle-
ra tjejer i laget och jag har alltid 
haft bra kontakt med Lasse. Jag 
hörde av mig till honom, frågade 
om vi skulle ta en kopp kaffe och 
prata lite om framtiden. 

Nu siktar hon på att ta platsen 
som förstemålvakt i laget som 
klarade det allsvenska kontrak-
tet med bara en omgång kvar att 
spela förra säsongen. 

– Jag trivs väldigt bra i Gö-
teborg.  Jag gillar storleken på 
staden. Den har det mesta. Det är 
stort, men inte för mycket folk. 
Det är tillräckligt med männis-
kor för att det ska vara levande. 

Och jag är jätteglad över att 
vara tillbaka i klubben och på 
fotbollsplanen igen. 

Vad har du för förväntningar? 
– Jag känner att vi har ett 

jättebra lag om man jämför med 
förra året. Jag såg tre eller fyra 
matcher med laget förra sä-
songen och jag tycker att det ser 
bättre ut nu. Det är svårt att säga 
exakt hur det ska gå, men jag 
tror att vi kan vara med i toppen. 

Utöver Loes Geurts har GFC 
värvat bland andra finska lands-
lagsspelaren Emma Koivisto 
(från Florida State) och svenska 
landslagsspelaren och hemvän-
daren Olivia Schough (Eskil-
stuna). 

– Vi har gjort riktigt bra 
värvningar. Jag siktar alltid på 
att vinna, men vi får se hur 
realistiskt det är att vinna hela 
allsvenskan. Det är fortfarande 
tidigt på säsongen och svårt att 
veta hur bra de andra lagen är, 
men min känsla för vårt lag är 
väldigt positiv i alla fall. 

Marcus OLssON
gbgsport@etc.se 

”Jag är jätteglad att vara 
tillbaka på fotbollsplanen”

Loes Geurts

l Ålder: 32 år.
l Gör: Fotbollsspelare i 
Göteborg FC.  
l Tidigare klubbar: Paris 
Saint-Germain (2016–17), 
Göteborg FC (2014–16), 
Vittsjö (2012–13), Telstar, 
Nederländerna (2011–12), 
AZ Alkmaar, Nederländer-
na (2007–11), Heike Rheine, 
Tyskland (2006–07), Wes-
tern Illinois, USA (2004–
06), R.E.S, Nederländerna 
(1999–2004).
l Landskamper: 117.  
l Aktuell: Tillbaka i GFC, 
som hon lämnade 2016. 

Loes Geurts har mer att ge och vände ”hem” till Göteborg

Jag siktar alltid 
på att vinna, 
men vi får se hur 
realistiskt det är 
att vinna hela 
allsvenskan.

Trots EM-guldet i somras med Nederländerna och kontrakt med franska storklubben Paris Saint-Germain bestämde sig målvakten Loes Geurts att sluta helt med fotbollen eftersom hon sällan fick spela. Men nu är 
hon tillbaka med nyladdade batterier i GFC. Bild Carl Sandin/BildByrån
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KonsT UndeR hoT i spanien
n I onsdags beordrades ett konstcenter i Madrid – 
kontrollerat av den regionala regeringen – att ta bort ett 
konstverk föreställande katalonska separatistledare som 
politiska fångar. Beslutet kom en dag efter att högsta 
domstolen fastställt ett tre och ett halvt år långt fängelse-
straff för en rappare som hädat kungahuset och rappat 
om terrorism och våld. Tidigare har också dockförare, 
poeter och musiker åtalats på tveksamma grunder och 
mötesrätten inskränkts, skriver New York Times.KULTUR

94
Så många procent av kvinnorna som jobbar i den 

amerikanska filmindustrin säger sig ha upplevt sexuella 
trakasserier eller övergrepp, enligt The Guardian.
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Inför helgens fjärde deltävling 
i Melodifestivalen är Mariette 
den största förhandsfavoriten, 
enligt spelbolagen. Och hennes 
mål är att vinna hela tävlingen.  
   – Jag ger mig inte, säger hon.

Med en tredje och fjärdeplats 
i bagaget är Mariette Hansson 
sugen på en finalplats och vinst i 
årets Melodifestival. Under SVT:s 
presskonferens inför tävlingen 
berättade hon att hon egentli-
gen hade tänkt vänta ett tag till 
innan hon hoppade på Melodi-
festivaltåget igen. Men att låten 
”For You” avgjorde allt. 

– Jag hade inte planerat att 
vara med så tätt inpå, men 
jag har alltid tänkt att jag ska 
komma tillbaka. Jag har kommit 
trea och fyra tidigare och jag ville 
komma tillbaka den dagen som 
jag har en låt som jag tror kan ta 
mig hela vägen och nu har jag 
det, säger hon. 

Hitmakare bakom

Det är Jörgen Elofsson, som lig-
ger bakom bidraget ”For You”. 
Han har tidigare skrivit låtar till 
världskända artister som Britney 
Spears, Celine Dion, Jennifer 
Rush och Geri Halliwell. Och 
hans kanske mest kända hitlåt 
”Stronger (What doesn’t kill 
you)” som framfördes av Kelly 
Clarkson, har legat etta på den 
prestigefulla Billboardlistan. 

– Han är en hitmakare. Direkt 
när jag hörde låten så visste jag 
att jag ville vara med och tävla 
med den. Det känns så bra, säger 
Mariette Hansson.

Det är inte bara artisten själv 
som har tilltro till låten. På 
spelbolagens sidor är Mariette 

favorittippad inför helgens  
deltävling och många tror även 
att hon kommer att slåss om 
segern i finalen mot Benjamin 
Ingrosso. 

Segertippade har haft svårt

Men det finns orosmoln även 
för veteranen Mariette. För 
under de tidigare deltävlingarna 
är det främst killar som har tagit 
sig till final. Hittills är det bara 
en enda tjej, Jessica Andersson, 
som har gått direkt till final. Och 
andra segertippade kvinnliga 
artister som har hyllats inför 
tävlingarna har inte ens tagit sig 
till andra chansen. Ett sådant 
exempel är Dotter som kom  
på sjätte plats i förra veckans 
deltävling med låten ”Cry”. 

Programmets popularitet 
har dessutom minskat något i 
år. Den tredje deltävlingen sågs 
av 2 879 000 personer vilket är 
nästan en halv miljon färre än 
premiärprogrammet. 

Om utvecklingen fortsätter 
såhär, och vilka artister som i så 
fall gynnas av det är för tidigt 
att säga, men det går aldrig att 
ta en seger för självklar. Även 
om det på pappret ser ut som 
att tävlingsproducent Christer 
Björkman har bäddat för en 
seger till Mariette på lördag. 

Mirja Mattsson

Nu Siktar HoN på Seger

Vad kan du om Melodifestivalen? 

2.
i år deltar 37 artister. 

Hur många har också 
varit med i idol?

a) 11
b) 7
c) 4 
d) 0

3. 
Vad sjöng egentligen  

Samir och Viktor 2016?
a) Vi ska baka kaka som blir enorm

b) Vi ska bada nakna på Sergels torg 
c) Vi ska slå i glasen på Sveriges slott

d) Vi ska dansa nakna  
i Gamla stan

4. 
Hur gammal ska man  

vara för att få tävla?
a) Allt mellan 10 och 70 år är ok

b) Du måste vara myndig
c) Du ska fylla 16 före Eurovision i maj 

d) 14 år med målsmans 
godkännande

1. 
Vem vann 

egentligen  
förra året?

a) Robin Bengtsson 
b) Robin Stjernberg

c) Robin Borg
d) Frans Bengtsson

Mariette Hansson: ”Jag 
har en låt som jag tror 
kan ta mig hela vägen”

”Direkt när jag 
hörde låten så  
visste jag att jag 
ville vara med och 
tävla med den.”
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Brit AwArds gick i #metoos tecken
n Årets upplaga av musikgalan Brit Awards, som hölls på ons- 
dagen, präglades av förra höstens metoo-rörelse. Ed Sheeran, Cheryl 
Cole, Rita Ora och en mängd andra artister bar alla en vit ros på röda 
mattan, alla för att visa solidaritet med kampanjen #timesup, den 
brittiska motsvarigheten till den svenska #tystnadtagning. Solo-
artisten Dua Lipa och rapparen Stormzy kammade hem flest priser, 
fem stycken. Dua Lipa är den första kvinnliga soloartist som fått så 
många nomineringar, rapporterar SVT.

BioAktuell film AnklAgAs för plAgiAt
n Oscarsnominerade och bioaktuella filmen ”The Shape of Water” 
har plagierat pjäsen ”Let me hear you whisper” från 1969. Det häv-
dar David Zindel, son till bortgångne Paul Zindel, den som skrev 
pjäsen som kopierats. I en stämning som lämnats in till en federal 
domstol i Los Angeles skriver David Zindel att mexikanske regissö-
ren Guillermo Del Toro, producenten Daniel Kraus och filmbolaget 
Fox Searchlight ”skamlöst har kopierat handlingen” i pappans pjäs, 
rapporterar SVT.

fredag 23 februari 2018

Nu siktar hoN på seger

6. 
tolv personer vunnit mer än en gång, 

men bara två har vunnit tre gånger. Den 
ena är Carola, men vem är den andra?

a) Kikki Danielsson
b) Tommy Körberg
c) Charlotte Perrelli
d) Marie Bergman

7.
När fick tittarna vara  

med och telefonrösta  
för första gången?

a) 1994 
b) 2002
c) 1984
d) 2008

5. 
Vilken svensk artist  

har varit med  
flest gånger?

a) Jessica Andersson
b) Ann-Louise Hansson
c) Anderas Lundstedt

d) Roger Pontare

8.
alexander Bard har skrivit  

elva bidrag genom åren. Vem  
har han inte skrivit åt?

a) Tommy Nilsson
b) Lasse Stefanz
c) Army of Lovers

d) Alcazar

Rätt svar: 1A, 2C, 3B, 4C, 5B, 6D, 7A, 8D

Mariette
l 2009 kom hon på fjärde plats i TV4-programmet Idol. 
l 2015 kom hon på tredje plats i Melodifestivalen med låten ”Don’t  
Stop Believing” och två år senare kom hon på fjärde plats med låten  

”A Million Years”. 
l I år deltar hon i Melodifestivalens fjärde deltävling i Örnsköldsvik 
med låten ”For You”.
l Övriga deltagare är Emmi Christensson, Elias Abbas, Felicia  
Olsson, Rolandz, Olivia Eliasson och Felix Sandman. 

Några av de finalklara artisterna

Rolandz, Felicia Olsson, Olivia, Felix Sandman, Mariette, Emmi Christensson och Elias Abbas är artisterna i fjärde deltävlingen.  

Förra året slutade 
Mariette fyra i 
Melodifestivalen.
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John Lundvik Benjamin Ingrosso

Dua Lipa vann fem priser.
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Det finns 
mycket kvar 
att kämpa för

*Sms:et är kostnadsfritt, förutom ev. operatörsavgift.
Naturskyddsföreningen sparar dina uppgifter och behandlar dem enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ett medlemskap kostar 295 kronor per år eller 24 kronor per månad. 
Är du under 26 år betalar du 195 kronor per år eller 16 kronor per månad.

Vi kan se till att gamla naturskogar som fått växa i hundratals år - 

inte huggs ner över en dag. Vi kan få politiker och företag att förstå 

att det är dags för förändring. Och vi kan göra det lättare för dig att 

välja varor i butiken som är bra både för dig och naturen. 

Men bara tillsammans. Idag är vi 226 000 medlemmar men vi 

behöver bli fler! Därför vill vi välkomna dig att vara med oss i 

kampen för en hållbar framtid. 

Bli medlem
Sms:a MEDLEM till 72 900
eller gå in på naturskyddsforeningen.se/medlem
Som medlem får du delta gratis i många av våra aktiviteter runt 
om i landet. Du får 5 nummer av tidskriften Sveriges Natur och 
du kan också hyra våra medlemsstugor i naturnära lägen till 
förmånliga priser.
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Korsord från varuhuset.etc.se An
no

ns
Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de gula fälten till 
korsord@etc.se eller posta till Box 4403, 102 68 Stockholm.  
Vinnarna presenteras i nästa vecka tillsammans med lösningen.  
Skicka in ditt svar senast tisdag 27 februari.

1:a pris
Stefan Sundström, ”Stefans stora feta röda”

2:a pris
”Modeslavar”, prisbelönt  

granskning av modeindustrin
3:e pris

En månad med nyhetsmagasinet ETC

Stefan Sundströms bok till vinnaren!

EN VRÅLHINDS GULDNÅL
har �gurerat i �era �lmer
med omstuvning av allra

grövsta slag
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IDA KJELLIN

+
Sista avsnittet av Bron. 
Saga Norén!

Att nyheterna 
behandlar 

klimatfrågan som om 
det fanns två olika 
sidor av saken. Låt inte 
klimatförnekare få 
utrymme!

Nya Queer Eye  
kommer få  
dig att gråta

Året var 2003 och ”metrosexuell” 
var nytt ord som beskriver den 
knasige straighte man som bryr 
sig om sitt utseende. I populär-
kulturen lyste icke-straighta med 

sin frånvaro och i USA skulle det dröja tolv 
år innan högsta domstolen gav grönt ljus till 
 samkönade äktenskap.

Då hade tv-programmet ”Queer Eye for the 
Straight Guy” premiär, eller ”Fab 5” som det 
hette i Sverige. En realityserie som byggde 
på fördomen (eller?!) att homosexuella män 
är mer sofistikerade och med bättre koll än 
straighta snubbar. Serien skapades av David 
Collins, själv gay. Programmet var ett ganska 
ordinärt gör-om-mig-program egentligen. Om 
det inte vore för att fem homosexuella män 
var experterna. Programmet blev en enorm 
succé. 

Alla ville se hur sluskiga snubbar med 
 toviga skägg som i rövhängiga mysbyxor 
lodade runt i sina kalsongluktande ungkarls-
lyor fick en makeover. Carson, Kyan, Ted och 
de andra slängde ut nedsuttna fåtöljer, rakade 
bort oboy-rings-skägg och gav goda råd som 
”visst kan man dricka rött vin till fisk!” och  
”du kan få billigare teaterbiljetter om du köper 
dem samma dag!”

Serien blev otroligt populär men tog slut 
2007. Men plötsligt från ingenstans kommer en 
reboot på Netflix. Och plötsligt pratar alla om 
den!

ATT rEbOOTEN ”QUEEr EyE” är ett nytt  program 
för nya tider slås fast direkt. Inte bara har 
 programmet en kortare titel då man dumpat 
det sista ”for the straight guy”. Den nya mode-
experten Tan France deklarerar i första avsnit-
tet: ”Orginalshowen kämpade för tolerans. Vår 
show kämpar för acceptans.” 

De nya experterna får ta mycket mer plats 
och vad de berättar om sig själva är så intres-
sant att man vill höra mycket mer. Vad hände 
Jonathan när han blev den första och enda 
manliga cheerleadern i en extremt inskränkt 
småstad i amerikanska södern? Hur var barn-
domen för bobby, som levde för kristna kyrkan 

men som grät och bad till gud varje dag att 
han inte skulle vara gay? Hur gick det till när 
Tan, muslim, hittade sin man, en mormonsk 
cowboy? 

PrOGrAMMET UTGÅr I rebooten från Atlanta, 
Georgia – det vill republikanska södern. Där 
Trumps väljarbas bor. Det bränner till i en scen 
i avsnitt tre, då en vit polisman stannar Fab 
5- bilen. Karamo, en afroamerikansk man, stelnar 
till. Det visar sig vara ett practical joke – polisen 
är kollega med Corey, mannen de ska göra om. 
Ett inte så kul skämt från producenternas sida, 
milt uttryckt. Men trots allt utvecklar sig detta 
till något av det mest lyckade i hela programmet. 

För inte bara får Karamo prata öppet 
med kameran om varför han blev 
så rädd för att som svart man bli 
stannad på gatan av en vit polis, i 
just den här delen av landet. Man 
filmade även en lång bilresa med 
bara honom och Corey, en vit 
polis med ”Make America great 
again”-keps och ”Vote Trump”-
skylt i källaren. Kameran är på 
hela tiden. De pratar lite tre-
vande först, om Wu Tang Clan, 
om att ha barn, om sport ... till 
slut tar  Karamo upp ämnena 
rasism och polisbrutalitet. 

Han pratar om ras-
profilering, om black 
lives matter, om 
att hans son inte 
vågar ta körkort 
för att han är rädd 
att han skulle bli 
skjuten. Polisen 
Corey sitter tyst 
och man håller 
andan … Men det 
slutar med att 
de någonstans 
lyckas mötas, 
förstå och respek-
tera varandra. När 
de ska skiljas åt i slutet 

av programmet är båda märkbart tagna. Ja det 
är mycket tårar i programmet, och som tittare 
gråter man med! 

Tillsammans med den förälskade redneck-
gubben som säger ”you can’t fix ugly”. Den 
djupt religiöse sexbarnspappan som önskar sig 
mindre homofobi i kyrkan. Den deprimerande 
app-tillverkaren som äntligen vågar bjuda hem 
vänner. Den homosexuelle mannen som nu 
vågar komma ut för sin styvmor.

Det är för realityvärlden oväntade ämnen 
som tas upp: maskulinitet, rasism, polisbruta-
litet, religion och homofobi. Men också sådant 
som att våga tro på sig själv, vara ärlig, lita på 
att man blir älskad för den man är och vikten av 

att själv anstränga sig för dem man älskar. 
Slitna frågor, visst, men det tas om hand 

på ett hjärtevärmande sätt av de helt 
underbara programledarna på ett sätt 
som faktiskt oftast känns helt ärligt. 

KAN EN MAN förändras i grunden 
av en ny pikétröja i gladare färg, 
kunskap om hur man filéar en gra-
pefrukt eller hur man gör en enkel 
kroppsskrubb hemma av socker? 
Nej. Kan en man förändras genom 
att under en veckas tid tvingas ha 

samtal om känslor och fördo-
mar med personer han aldrig 

annars skulle ha mött eller 
samtalat med? Ja, men 

varför inte?
Inte kommer USA 

bli mer tolerant efter 
nya ”Queer Eye”. Men 

medan man sträckkol-
lar genom åtta härliga 
program känns det i 
alla fall som en skön 
fantasi att hålla fast 
vid. Och dessutom – 
om Queer Eye kan få 

bara en enda man att 
avstå från de avskyvärda 

cargo-shortsen är det värt 
ett pris bara för det.

IDA KJELLIN.
Tv-krönikör och 
manusförfattare

–



Sarah Assbring har gått 
tillbaka de svårmodiga sin-
nesstämningarna. Under 
artistnamnet El Perro del Mar 
släpper den Göteborgsfödda 
sångerskan i dag sin nya ep 
”We are history”. 

I dag släpps din nya ep ”We are 
history”. Berätta om den!

– Det är en slags fortsättning 
på min förra skiva, KoKoro. Den 
fortsätter prata om världens 
och människornas tillstånd i 
samtiden. Jag försöker knyta an 
till vår historia och kunskapen 
om tiden som varit innan oss för 
att hitta svar på var vi befinner 
oss i dag. 

Ep:n beskrivs som en mörkare 
baksida av KoKoro. Varifrån kom-
mer mörkret? 

– Jag hade ett slags ironiskt 
tilltal på KoKoro. På den här ski-
van kände jag att jag inte kunde 
upprätthålla den typen av gla-
dare ton. Jag var tvungen att se 
saker i vitögat på något vis … Det 
fortsätter att ske saker i världen, 

med oss människor och vårt sätt 
att tänka om varandra som jag 
tycker är väldigt mörkt. Jag var 
tvungen att försöka skildra det. 

Är det en politisk skiva? 
– Ja helt klart. Jag försöker 

hela tiden påverka eller åtmins-
tone så ett frö till en reaktion 
hos lyssnaren. Jag vill prata om 
frågor om mänsklighet och med-
mänsklighet eftersom de hela 
tiden faller längre och längre 
ner på den politiska agendan. 
Vi kommer hela tiden längre 
bort från frågorna som handlar 
om hur vi faktiskt mår och det 
blir allt svårare att göra något 
åt det. Flyktingfrågor, integra-
tion, omsorg och sjukvård … till 
syvende och sist handlar det om 
medmänsklighet och empati. 
För mig är det kärnfrågan i allt. 
Det är det enda jag kan skriva 
om i dag, för det är det enda som 
känns riktigt angeläget. 

Vad tänker du att konsten spe-
lar för roll i att påverka politiken? 

– Oerhört stor roll. Framfö-
rallt i dagens samhälle där det är 

lätt att ha bilden av att minsta 
lilla tanke är ägd av något stort 
företag. Jag tror att den fritän-
kande konsten är en extremt 
viktig, men någonstans lite 
bortglömd, maktfaktor. Kurt 
Vonnegut liknade konstnären 
vid kanariefåglarna som brukade 
finnas i kolgruvor. Det är den 
första varningsklockan att luften 
börjar ta slut. Det är en bra meta-
for och en påminnelse om rollen 
som konstnärer alltid har haft i 
samhället.

Under arbetet med ”We are 
history” har du reflekterat myck-
et över människans historia, och 
särskilt över medeltiden. Varför? 

– Jag får väldigt starka bilder 
och tankar när jag upplever var-
dagliga saker. Det räcker med att 
titta på en presskonferens med 
Trump, eller en vardagshändelse 
på tunnelbanan när någon ram-
lar och ingen bryr sig om det. 
Jag har slagits av föreställningar 
om hur det såg ut på exakt de 
här platserna som jag är på, men 
för 600 år sedan. Många gånger 

har jag liksom dystopiskt tänkt 
tillbaka på medeltiden och om 
det var stor skillnad på vårat 
mänskliga beteende då. Jag har 
inte tagit ställning, utan bara 
argumenterat med mig själv 
fram och tillbaka. I det har också 
tanken väckts på hur viktigt det 
är att hålla längtan till det för-
gångna och vår historia levande, 
för alla kommande generatio-

ners skull. Det ger förståelse för 
människan och vem människan 
är. Det är något som jag kommer 
att dyka djupare i. 

Din musik beskrivs nästan 
alltid som melankolisk. Är det 
en känsla du måste ha för att 
skapa?

– Det är det verkligen. När 
jag började göra musik för tio år 
sedan så var melankolin väldigt 
stark i mig överlag. Då hade jag 
svårare att separera den från mig 
själv och isolera den till musi-
ken, men i dag kan jag göra det. 
I dag är melankolin ett verktyg 
och ett sätt att uttrycka mig. Ett 
bränsle som jag använder när jag 
skapar. 

När kommer du och spelar 
i Göteborg? 

– Det undrar jag med! Jag 
spelade ju på filmfestivalen nu 
senast, men jag längtar efter att 
få komma tillbaka. Jag hoppas 
att det blir nu i vår.
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Sarah Assbring under artistnamnet El 
Perro del Mar.

”Melankolin är mitt 
bränsle för att skapa”

carolINE axElssoN
caroline.axelsson@etc.se

Biljetter 031 708 71 00

www.stadsteatern.goteborg.se

Urpremiär imorgon kl 17.30 
Utsålt! Lilla Scen

Av & regi CARINA M JOHANSSON

Musik BOB DYLAN, texter i 
översättning av Mikael Wiehe

Musiker SOFIA ANDERSSON, KRISTINA ISSA, JULIA SCHABBAUER

Brodern dör till slut. På sjukhusbritsen ligger en skrynklig liten papperslapp med telefonnummer till mamma. Om en syster och en missbrukande bror. Deras liv flätas samman i ett återberättande om oron, skammen och glädjen.

Fler föreställningar släppta!
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SERIER & PYSSEL Serie
Mina bokmärken

Visste du att  ...

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.

6 3 1 7

7 9

1 3 7 2

4 3 6 2

9 5 3

1 8 9 6

9 3 5 7

8 6

4 7 1 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

2 4 5

5 6 9 3

6 3

5 8 3 9

6 4 7 8

7 1 5 2

9 1

4 6 1 7

8 7 6

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.49)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb 21 15:11:26 2018 GMT. Enjoy!
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Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.49)
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Mellan 1

Mellan 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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375189624
869243571
231975486
457816932

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.49)
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FÖRRA VECKANS STORA KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE
Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra numret: 

ÄNNU BÅDE TORR OCH TRYGG och JORDBRUKSFASTIGHET

SORKBRUDTJAFSIGHET
gjorde att gnagarkollek-

tivet blev av med sin
älskade omstuvning

ETC No 7    
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Spinal muskelatrofi  
är en av de vanligaste  
genetiska störningar  
som orsakas av inavel.
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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.

ÄganderÄtten utarmar skogen
 ”Idag är äganderätten satt ur spel – ett grundfundament 
i vår ekonomi och alla marknadsekonomier.” Det säger Karl 
Hedin, en av Sveriges största skogs- och sågverksägare, till 
Dagens Industri. Det som hotar äganderätten i det här fallet är 
regeringens och myndigheternas försök att skydda skog och 
inventera nyckelbiotoper som är avgörande för den biologiska 
mångfalden. Den äganderätt som har lett till att vi har mindre 
än fem procent helt orörd skog kvar i Sverige.

sparar inte, man slösar och förstör eftersom det 
som samhället behöver inte skapas.

Alla förstår att om vi inte bygger skolor och 
sjukhus blir hela samhället fattigare och fung-
erar sämre.

Om vi inte bygger bostäder blir det bostads-
kris och spekulation.

Om vi inte bygger järnvägar får vi transport-
kris och ökar våra kostnader för klimatkrisen 
(folk reser ju istället med bil eller flyg).

NOrmAlt HAr eN KOmmuN en driftsbudget, 
alltså kostnader för bland annat skola och om-
sorg och så har man skatteintäkter som betalar 
det. Sedan har kommunen en investeringsbud-
get, saker som kommunen ska göra och bygga 
och som ska betalas av på 10, 20 eller 30 år.

Alla företag gör på samma sätt.
men när vi diskuterar statens ekonomi 

så är plötsligt investeringar något 
som man inte har råd med.

Varför?
Den enda orsaken är att staten 

inte ska växa, offentliga sektorn ska 
hållas tillbaka. Istället är det de pri-
vata som ska investera och ha avkast-
ning på de investeringarna.

Problemet är att det privata 
kapitalet tjänar mer på att inte 
bygga än på att bygga.

Och det privata kapitalet 
varken kan eller vill ta ett 
samhällsansvar, det enda 
man ser till är den egna 
avkastningen.

VIll mAN förStå hur vanvettigt 
det här är kan man ta den förvir-
rade debatten om höghastighets-
tågen som även många miljöakti-
vister är emot då de tror att vi inte 
”har råd”. S och m vill inte investe-
ra i det, staten ska inte satsa först 
och betala sedan. möjligen kan 
man bygga bit för bit om staten 
har överskott och då blir en ny räls 
klar om sisådär 60–70 år!

Det här är så dumt att det är genant. Den 
absurda idén att staten inte ska satsa gör att vi 
istället har förslag från kinesiska företag som 
är finansierade av den kinesiska staten. De vill 
göra jobbet åt oss. Det är ju bättre än om inget 
görs, men det är absurt.

Den svenska offentliga sektorn har idag runt 
1 000 miljarder kronor i finansiellt överskott 
(pengarna ligger mest på börsen) och att då be 
en annan stat bygga åt en är väldigt konstigt. 
för Kina bygger ju inte av snällhet. man vet 
att det ger avkastning och man vet att det ger 
makt. Det är inte konstigare än att kinesiskt 
kapital idag har ett stort inflytande i Göteborg 
via ägandet av stadens största industrier.

Personligen tycker jag inte att kinesiskt 
kapital är värre än det tyska eller engelska som 
finansierade järnvägen åt Sverige på 1800-talet. 
men jag kan bara inte begripa varför vi inte an-

vänder den inhemska kraften för att göra det. 
(Det kostar i praktiken inget för staten att 
låna av sina medborgare idag för att göra 
investeringar.)

för Att KlArA Parisavtalet och omställ-
ningen behöver vi investera 1 000 

miljarder, förbjuda förstörelse, 
forska fram nya lösningar och 
sluta bromsa förändringen. 
miljöpartiet har lagt 142 
klimatpolitiska förslag, 
många är bra men många 
blir småjusteringar som inte 
kommer att få tillräcklig 
effekt eftersom den stora 

diskussionen inte är vad vi 
ska göra, utan varför vi inte 

gör det.
Vänsterrörelser och klimat-

rörelser blir maktlösa politiskt 
om man inte en gång för alla gör 
upp med idén om att staten ska 
spara innan den satsar.

Det är precis tvärtom.
Det finns inget ansvarsfullt i 

passiviteten.
 / JOHAN eHreNberG

först ska vi satsa – 
sedan ska vi betala

tänk dig en borgerlig eller S-märkt 
finansminister. Det är människor 
som som för länge, länge sedan 
bestämde sig för att spara pengar. 
Spara och spara och när de hade 

sparat tillräckligt, några miljoner kronor, så 
vågade de bli föräldrar. Det är nämligen vad det 
kostar att ha barn. miljoner. utslaget på de för-
sta 20 åren är det en usel affär, och det är först 
efter ytterligare 30 år som de kommer få tillbaka 
pengarna när barnen som vuxna jobbar och 
betalar skatt som blir pension till de gamla.

Ingen som inte är miljonär kan alltså skaffa 
barn.

först ska vi spara, sedan ska vi satsa. 
eller?
Nej, så är det ju inte.
I själva verket gjorde de där finansminist-

rarna precis som alla andra. först skaffar man 
barn. Sedan betalar man kostnaderna. för att 
varje barn är en seger.

PrecIS lIKADANt är Det med politik, staten, 
kommunen och all ekonomi. först satsar man. 
Sedan betalar man. De som påstår att man först 
sparar ihop pengar eller först har stora överskott 
innan man satsar har aldrig studerat ett företag, 
aldrig byggt ett hus, aldrig träffat någon som 
skaffat barn och aldrig drivit en verksamhet.

Idén att en ansvarig politiker först ska samla 
in skattepengar så vi får ”överskott”, och sedan 
ska vi investera, är grundfel. Det finns inte ett 
land och inte en kommun som kan göra så.

Alla samhällen byggs genom att vi först 
satsar, sedan betalar.

Du Vet Att Det är självklart. först sår en bonde 
(det kostar) innan hen kan skörda. först lånar 
man pengar för att bygga huset, sedan betalar 
man under en livstid. Så varför resonerar politi-
ken inte på det här sättet?

Varför säger man (och alla borgerliga tidning-
ar och SVt håller med) att det är ansvarsfullt att 
inte investera? bara om staten har pengarna i 
handen (det vill säga överskott i budgeten) har 
man ”råd” att göra satsningar. men när man 
inte investerar blir man faktiskt inte rikare, man 

”Alla förstår att 
om vi inte byg-
ger skolor och 
sjukhus blir 
hela samhäl-
let fattigare 
och fungerar 
sämre.
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Chefsbonus väntar på attendo
 En bonus på 2,5 procent av årslönen utgår till den 
verksamhetschef inom privata vårdbolaget Attendo 
Care som lyckas sänka företagets kostnad per vård-
timme med några kronor jämfört med tidigare år. Enda 
sättet att sänka kostnaderna per vårdtimme är att dra 
ned på personal, säger en tidigare verksamhetschef på 
Attendo till Länstidningen i Östersund som granskat 
avtalen. 

nu växer 
dagens etC
 Målet för 2018 är 
att växa som  
tidning, med 10 000 
ytterligare prenume-
ranter (till 20 000). 
Dubbelt upp! Varje 
dag kan du följa 
utvecklingen.
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RING OCH SURFA 
KLIMATSMART 
OCH RÄTTVIST

MOBILTELEFONI SOM ÄR SMARTARE FÖR BÅDE 
MÄNNISKA OCH MILJÖ. BESTÄLL PÅ WWW.ETCMOBIL.SE
MOBILTELEFONI SOM ÄR SMARTARE FÖR BÅDE 

 BESTÄLL PÅ WWW.ETCMOBIL.SE

Nu har 
vi fått in 

Fairphone!

Visste du att din mobil drar lika mycket ström 
som ett kylskåp? Eller att mineralerna i den i 
princip uteslutande är utvunna i krigshärjade 
områden? 

ETC Mobil är lösningen för dig som vill ha en 
mobil men samtidigt inte försämra jorden. 
19 kr/mån + allt överskott från ditt abonnemang 
används för att sätta upp nya solceller i ETC:s 
solparker runt om i Sverige, för att kompensera 
för den el som din mobil förbrukar hela vägen 
via master ut till servrar på internet runt om i 
världen.

Fairphone är världens första uppgraderingsbara 
mobil, tillverkad med schyssta villkor, utan 
konfl iktmineraler – och byggd för att hålla länge.

Fairphone kan du enkelt reparera själv med olika 
delar – vilket gör att klimatutsläppen blir 30 
procent mindre** under en femårsperiod jämfört 
med om du istället hade skaffat dig en ny mobil. 
Nu fi nns den att få med förbättrad kameradel!

  *  Priset avser Fairphone med bindningstid på 24 månader (260 kr/mån) 
med ETC Bas-abonnemang (139 kr/mån).

** Enligt hållbarhetsinstitutet IZM

Ny och bättre 
kamera på 12 MP

Beställ nu:
399 kr/mån 
inkl abonnemang*
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