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DEBATT       sid 5AGNETA STARK       sid 8 

Ett tåg blir stående 
utan ström – vem 
bär ansvaret?

Tips på semester för 
den tunna plånboken

Vinstjägarna måste 
bort från välfärden

NYHETER       sid 16–17

EKONOMI  Den politiska demokratin i Sverige fyller 100 år i år. 
Men i den ekonomiska sfären lyser demokratin fortfarande 
med sin frånvaro. Hur star det till med idén om en demo-

kratisk ekonomi? Dagens ETC spanar efter ett engagemang 
som flytt.
  sid 18–19

HuR FRST~R VI 
DONAlD TRuMp?

USA:s 
president 
Donald Trumps 
första 17 månader 
som president har rört 
om i den utrikespolitiska 
grytan i Washington DC. Så 
varför tar Trump dessa stora politiska 
risker? Det handlar framför allt om hans 
desperata behov av bekräftelse, menar experter 
som Dagens ETC har pratat med.        sid 6–7

Ekonomisk demokrati – 
vänsterkrav som försvann

”Djurindustrin 
kräver allt 
större angrepp 
på den levande 
världen”
GeorGe Monbiot 

 sid 10–11

pirattjänsten 
som utmanar om 
VM-sändningarna

Sommarbok 
för dig med 
starka nerver 

Somali Cable. Det är namnet 
på strömningssajten som visar 
i stort sett all internationell 
fotboll – gratis. Men lagligt är 
det inte. 
 sid 20–21

Nu startar somma-
rens följetong, som 
kommer att gå alla 
dagar i veckan. 
Svarta vatten 
är en laddad 
kriminalroman 
som utspelar sig 
i 80-talets Texas. 
När advokaten Jay en sen kväll 
hör ett skrik i mörkret och räd-
dar en kvinna från att drunkna, 
öppnar han oavsiktligt Pando-
ras ask ... 
 sid 22–23
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VI Ökar 
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sVerIge!*

+22%+22%

Ett stort 
samhällsproblem 

är att få 
personer äger 
det som berör 

många.

sid 2 / Kajsa EKis EKman
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Kämpa, Ryssland!
 Hur mår jämställdheten i Ryssland? Så där. I går kunde du 
läsa artiklar om prostitution i samband med fotbolls-VM. Och 
sedan var det Burger Kings ryska kampanj som utlovade gratis 
hamburgare för resten av ditt liv, om du som rysk kvinna 
lyckas bli gravid med en av mästerskapets stjärnor … Kampan-
jen drogs tillbaka. Dock är det svårt att betrakta det som en 

framgång.ledaRe

Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är  
oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Här skriver bland andra Veronica Palm, Göran Greider, 
Johan Ehrenberg, Kajsa Ekis Ekman, Jenny Bengtsson, 
Somar Al Naher, Birger Schlaug, Ulrika Lindahl och 
Andreas Gustavsson.

Tipsa oss!
Telefon: 08-410 357 00
tipsa@etc.se
Kundtjänst
Telefon: 08-410 359 00
kundtjanst@etc.se
Ris eller ros?
lasarmejl@etc.se
Mejla medarbetare
förnamn.efternamn@etc.se

Johan Ehrenberg
Ansvarig utgivare

Andreas Gustavsson
Chefredaktör/vd
0708-48 57 15

Signe Lidén
Redaktionschef, kulturredaktör 
070-680 83 60

Gunnar Wesslén
Redaktionsledning

Rebecka Bohlin
Nyhetschef
070-435 6167

Anna-Maria Carnhede
Nyhetschef
0733-866 775

Andrea Wesslén
Utrikesredaktör

Maria Holm
Miljöredaktör

Sam Linderoth
Webbredaktör

Henrik Johansson
Redigeringschef 

Reportrar:

Eigil Söderin (gräv)
Karin Holmberg
Karl Grauers
Jörgen Lund
Gustav Gelin
Jenny Wickberg
Karin Annebäck
Adolfo Diaz
Daniel Rossetti

Stina Berglund  
Christopher Holmbäck
Dag Ankersen

sen mellan vad vi betalar in och vad vi får ut är 
30 procent - vilket experter på Konsumenternas 
Försäkringsbyrå menar är oskäligt. Varför ska vi 
betala 30 procent till de här bolagen? Varför inte 
inrätta en statlig försäkring som täcker allt, och 
som inte drivs av vinstintresse? På det sättet 
skulle man känna sig trygg med att samma vill-
kor gäller för alla. Och att vi faktiskt får tillbaka 
allt vi betalar in. Som en tjänst åt medborgarna 
för ökad trygghet. Det skulle också spara tid 
som slösas när människor sitter och ska för-
söka sätta sig in i vilket bolag de ska välja.

 
3. IT-driften
Alla får vatten i kranen av det allmänna utan att 
tänka – så varför inte internet? Mycket enklare 
att staten erbjuder internet till alla. Det skulle 
spara pengar och tid för individen, och 
inte minst skattepengar. Idag betalar 
kommuner, landsting och myndig-
heter multum till olika IT-bolag, 
framför allt amerikanska och isra-
eliska, för IT-driften. Bolagen sätter 
överpriser för lösningar som inte 
har kostat så mycket att utveckla. 
Eftersom priserna baseras på antal 
licenser så blir allt dyrare för små 
kommuner – från att köpa in 
datorer till appar, säkerhets-
skydd, fiber och medborgar-
service. Ett annat problem 
är att bolagen får tillgång 
till känsliga uppgifter då 
många kommuner och 
myndigheter istället out-
sourcar hela hanteringen. 
Om staten tog över detta 
skulle det bli både billi-
gare och säkrare. En central 
skulle förse alla kommuner 
med datorer, program och 
skydd, och kommunerna 
skulle spara in på IT-bud-
geten som växer varje år. 

 
4. Matbutikerna
Staten säljer alkohol 
och vapen – varför inte 
mat? Visste ni att Ica är 
lönsammast i Europa? 
Varje kvartal gör ICA-

gruppen 1 313 miljoner kronor i vinst. Vilket 
kan bero på att maten är 25 procent dyrare här 
än genomsnittet i EU. Tänk er om det fanns en 
matbutik som inte gjorde vinst. Hur mycket 
vi skulle kunna sänka matpriserna har jag inte 
lyckats hitta någon beräkning på, men att det 
blir billigare är ju självklart – det är bara att 
räkna bort vinstdelen på varje vara. Coop brukar 
skryta med att vinsten går tillbaka till medlem-
marna, vilket dock är en sanning med modifi-
kation – det är bara en del av vinsten och den 
måste användas för att köpa nya varor på Coop. 
Dessutom är maten ofta dyrare där. En statlig 
matbutik behövde inte ersätta andra matbu-
tiker utan kan finnas som komplement. Detta 
skulle dels kunna sänka priser, dels försäkra att 
landsbygden och mindre orter hade tillgång 

till matbutik med samma priser. En ytter-
ligare fördel är matsäkerheten, som inte 

bör ligga i händerna på privata bolag i 
händelse av kris eller krig. 

  
5. Byggbolagen
I grundlagen står: ”Det skall särskilt 
åligga det allmänna att trygga rätten 
till arbete, bostad och utbildning.” 

Men om staten inte äger vare 
sig arbetsplatserna, bygg-
bolagen eller skolorna blir 
detta bara tomma ord. Det 
enda som då går att göra 
är att skapa incitament 
för företagen att i sin tur 
skapa jobb, vilket med 
nödvändighet innebär att 
ge efter för deras krav. För 
att Sverige ska bli ett bra 
land att bo i behöver alla 
ha arbete, bostad och 
utbildning och då måste 
det allmänna ta lite 
mer kontroll. Ett sätt 
är att införa ett statligt 
byggbolag. Då kan man 
bygga de bostäder som 
behövs utan att behöva 
övertyga privata bolag 
som dessutom slukar 
pengar. Dessutom 

skapar det jobb. 
/ KAjSA EKIS EKMAn

5 saker vi 
alla borde äga 
Ett stort samhällsproblem är att få 

personer äger det som berör många. 
Det är ett problem i främst två avse-
enden: att få personer fattar beslut 
som påverkar mångas liv, vilket 

strider mot demokratin, samt att få personer 
gör vinst medan många förlorar på det. 

Här är några förslag på saker i samhället som 
skulle fungera mycket bättre och gagna alla om 
vi ägde dem. 

 
1. Bankerna 
De fyra storbankerna gjorde sammanlagt 107 
miljarder kronor i vinst förra året. De kommer 
huvudsakligen från svenska bolån. Hälften av 
svenskarna har idag ett bolån, så detta betyder 
att halva befolkningen arbetar för bankernas 
profit. I genomsnitt ger vi tio arbetsdagar varje 
månad åt banken. Tid som vi inte får tillbaka. 
Varför ska vi göra det? Har ni tänkt på att detta 
är pengar vi betalar in som vi aldrig får tillbaka? 
Om det vore vi som ägde banken kunde vi reg-
lera nivån på räntan så att vi betalade mindre i 
ränta. En gräns på 0,5 procent vore inte orimligt 
med tanke på att den varaktiga minusräntan. 
nu är det ju så att vi redan har en statlig bank, 
Sbab. Som Moderaterna vill sälja om de vinner 
valet. jag har en annan idé: Låt Sbab erbjuda 
den lägsta räntan på marknaden så att alla kan 
gå över till den. Så får vi mer pengar kvar och 
slipper arbeta gratis åt banken. Eller så skulle 
vi kunna använda dessa 107 miljarder i vinst till 
att göra något som kommer alla till gagn istäl-
let för bara bankerna. Bättre förlossningsvård? 
Mindre barngrupper i förskolan? Ett sommar-
OS? Sänka skatten? Det är upp till oss. 

 
2. Försäkringsbolagen
En annan jättemarknad är människors rädsla 
för olyckor. Företag som If, Folksam, Trygg-
hansa och Gjensidige tjänar miljarder på att 
vi försäkrar våra liv, hem, resor, barn och bilar. 
Förra året ökade livförsäkringarna med 14 
miljarder kronor och skadeförsäkringarna med 
tre miljarder. Alla som har haft med ett försäk-
ringsbolag att göra inser att detta är en smart 
affärsidé, eftersom det oftast är stört omöjligt 
att få ut pengar när något hänt. Hur bra försäk-
ringen än låter när man tecknar den visar det 
sig att det finns en klausul som säger att just i 
ens eget fall gäller den tyvärr inte. Diskrepan-

”I genomsnitt 
ger vi tio 
arbetsdagar 
varje månad 
åt banken. Tid 
som vi inte får 
tillbaka. Varför 
ska vi göra 
det?”
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16 000
… nya dollarmiljonärer fick Sverige i fjol, enligt Capgeminis rikedomsrapport. 

Det är rekord och den största ökningen bland världens länder. Totalt har Sverige 
132 000 dollarmiljonärer. Det är många. Folkligt många. VI gissar att det är därför 

de borgerliga säger att ytterligare skattesänkningar gynnar folket. Bernie Sanders på Twitter.

”När den mäktigaste nationen säger att 
det är acceptabelt att slita barn från 
föräldrarnas armar, sänds en signal 
till andra länder: Så här kan ni be-
handla migranter och minoriteter.”

Prenumerera på Dagens ETC
234 kronor/månad (papper)
199 kronor/månad (digitalt)
www.etc.se/prenumerera
Telefon: 08-410 359 00 
kundtjanst@etc.se

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

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt 
anlitar som medarbetare:
20 kvinnor, 45 män.

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

Edition: Göteborg
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chefredaktör
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nyhetschef
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Redigering:
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Karl Skagerberg
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SÅ HÄR KOMPENSERAR VI!
1/3 av din månadsbetalning blir 
nya solceller i vår solpark. 
 1/3 blir biokol som vi gräver 
ner i marken. (1 kg biokol 
lagrar 3 kg CO2). 
 1/3 blir fermenterat näring på 
organiskt avfall som lagras i 
matjorden. 

Vi både pressar ut smutsig 
el med ren solel och lagrar 
samtidigt utsläpp med biokol och 
näring i jord.

Källa uträkningar:
klimatkollen.se av IVL. 

Källa kompensationskostnaden: 
klimatkompensation.etc.se

KLIMATKOMPENSERA 
FÖR LIVET!
Alla svenskar har idag större utsläpp än vad som är uthålligt 
för klimatet. Men hur mycket? Välj vår prenumererade  
klimat kompensation baserat på din livsstil. Ditt mål är 
1,5 ton per år utifrån Parisavtalet. Vem av nedanstående 
är du mest lik? Kryssa för lämpligt exempel.

 SMÅHUS

 Du bor i en normalstor villa som drivs av värmepump eller fjärr
värme i en stad, har ingen bil, äter inte kött och åker oftast 
kollektivt och köper en elektronisk pryl per år. Källsorterar alltid. 
Flyger inte. Har Bra Miljövals el typ ETC el. Du skapar 2,9 ton 
 växthusgaser per år. Att klimatkompensera det till målet 1,5 ton 
kostar 985 kr. Totalt 82 kr i månaden.

 SMÅHUS +  KÖTT

Du bor i en normalstor villa men äter kött 1 – 3 gånger i veckan. Du 
skapar 3,0 ton växthusgaser per år. Att klimatkompensera det till 
målet 1,5 ton kostar 1 045 kr. Totalt 87 kr i månaden.

 SMÅHUS +  KÖTT +  BIL

Du bor i en normalstor villa, äter kött, har fossildriven bil som du 
åker 1 000 mil med varje år, flyger inte. Du skapar 5,6 ton utsläpp. 
Att klimatkompensera det till målet 1,5 ton kostar 2 850 kr.  
 Totalt 237 kr i månaden.

 SMÅHUS +  KÖTT +  FLYG

Du bor i en normalstor villa, äter kött, ingen bil, men gör en längre 
flygresa utanför EU per år. Du skapar 5,9 ton. Att klimatkompense
ra det till målet 1,5 ton kostar 3 065 kr. Totalt 255 kr i månaden.

 SMÅHUS +  KÖTT +  BIL +  FLYG

Du bor i en normalstor villa, äter kött, har fossildriven bil som du 
åker 1 000 mil med varje år, gör en längre flygresa utanför EU per 
år. Du skapar. 8,3 ton. Att klimatkompensera det till målet 1,5 ton 
kostar 4 896 kr. Totalt 408 kr i månaden.

 SMÅHUS +  KÖTT +  BIL +    FLYG

Du bor i en normalstor villa, äter kött, har fossildriven bil som du 
åker 1 000 mil med varje år, gör tre längre flyg resor utanför EU per 
år. Du skapar 13,8 ton. Att klimatkompensera det till målet 1,5 ton 
kostar 9 145 kr. Totalt 762 kr i månaden.

SMÅHUS

FYLL I OCH SKICKA IN!

Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

FÖR OCH EFTERNAMN

ADRESS

EPOSTADRESS TELEFONNUMMER

Vårt enda 
syfte är 
att göra 

världen lite 
bättre!

Jag vill betala med autogiro (klimatsmartast)  

Jag vill betala med årsfaktura  

Jag vill betala månadsfaktura (minsta årskostnad 300 kr)

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

ETC:s klimatkompensation handlar om att göra ren energi, lagra CO2 i jorden och 
därmed inte bara minska fossil energi, utan även lagra utsläpp du redan gjort.

Du vet väl att du kan prenumerera direkt på: etc.se/klimatkompensera
Har du frågor? Kontakta kundtjänst: kundtjanst@etc.se 

 LÄGENHET

Du bor i en normalstor lägenhet i en stad, har ingen bil, äter inte 
kött och åker oftast kollektivt och köper en elektronisk pryl per år. 
Källsorterar alltid. Flyger inte. Har Bra Miljövals el typ ETC el. Du 
skapar 1,8 ton växthusgas. Att klimatkompensera det till målet 
1,5 ton kostar 240 kr. Totalt 20 kr i månaden.

 LÄGENHET +  KÖTT

Du bor i en normalstor lägenhet men äter kött 1 – 3 gånger i veck
an. Du skapar 1,9 ton växthusgas. Att klimatkompensera det till 
målet 1,5 ton kostar 300 kr. Totalt 25 kr i månaden.

 LÄGENHET +  KÖTT +  BIL

Du bor i en normalstor lägenhet, äter kött, har fossildriven bil 
som du åker 1 000 mil med varje år, flyger inte. Du skapar 4,4 ton 
växthusgas. Att klimatkompensera det till målet 1,5 ton kostar 
2 109 kr. Totalt 176 kr i månaden.

 LÄGENHET +  KÖTT +  FLYG

Du bor i en normalstor lägenhet, äter kött, ingen bil, gör en längre 
flygresa utanför EU per år. Du skapar 4,8 ton. Att klimatkompense
ra det till målet 1,5 ton kostar 2 320 kr. Totalt 194 kr i månaden.

 LÄGENHET +  KÖTT +  BIL +  FLYG

Du bor i en normalstor lägenhet, äter kött, har fossildriven bil som 
du åker 1 000 mil med varje år, gör en längre flygresa utanför EU 
per år. Du skapar då 7,1 ton. Att  klimatkompensera det till målet 
1,5 ton kostar 4 152 kr. Totalt 346 kr i månaden.

 LÄGENHET +  KÖTT +  BIL +    FLYG

Du bor i en normalstor lägenhet, äter kött, har fossildriven bil som 
du åker 1 000 mil med varje år, gör tre längre flygresor utanför EU 
per år. Du skapar då 12,6 ton. Att klimat kompensera det till målet 
1,5 ton kostar 8 400 kr. Totalt 700 kr i månaden.

LÄGENHET
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Kasta ut vinstjägarna
från allas vår välfärd

Missade klimatmål med Moderaterna

Torsdag den 7 juni rösta-
de riksdagen om vinst-
uttagen. Högern och SD 
röstade då tillsammans 
för oinskränkta vinster 

i skolan, barnomsorgen, LSS och 
äldreomsorgen. Högerpartierna och 
SD har nu övertydligt visat vilkas 
ärenden de går. Vinstfesten i privata 
skol- och omsorgsbolag kan fort-
sätta ett tag till, allt betalt med våra 
gemensamma skattepengar. 

Det finns ett parti som hela tiden 
stått upp mot vinstjakten och tänker 
fortsätta göra det.

Vänsterpartiet. 
Och vi har majoriteten av folket 

med oss. De flesta svenskar anser 
inte att deras skattepengar ska 
hamna i fickorna på riskkapitalis-
ter eller i något skatteparadis, utan 
att de ska gå oavkortat till det de är 
avsedda för.  

BOrgerLiga parTier och SD vet 
om att deras egna väljare inte gillar 
hur de röstat i vinstfrågan idag, 
därför vill de inte gärna prata om 
den konflikten, men väljarna ser 
vad som händer. Välfärden har 
förvandlas alltmer till en marknad, 
där olika aktörer konkurrerar om 
kunderna. Barns rätt till kunskap, 
sjukas rätt till vård och äldres rätt 
till omsorg förvandlas till varor, 
vilka som helst, att producera så 
billigt som möjligt för att ge största 
möjliga vinst åt några få stora bo-
lag, deras ägare och riskkapitalister.

Från 90-TaLeT Har Sverige genom-
gått ett av de mest långtgående 
privatiseringsexperimenten i värl-
den. Stora delar av den skattefinan-
sierade välfärden – skolor, omsorg, 
vård – har öppnats upp för vinstdri-
vande bolag. inte i något land tillåts 
vinstintresset på sådant sätt inom 
till exempel skolan. 

Länge var Vänsterpartiet en-
samma om att motsätta sig denna 
utveckling. Men steg för steg har 
vi börjat vända den. på 90- och 
00-talen drev vi igenom stopplagar 

och lokala privatiseringsstopp och 
satsade på den kommunala välfär-
den. 2012 lade vi förslag på hur man 
kunde få bort vinstjakten helt från 
välfärden – utan att röra medbor-
garnas möjligheter att välja välfärd. 
Strax följde LO efter och motsträvigt 
även S och Mp. 2014 fick vi reger-
ingen med på att utreda frågan. 
Som en följd av det röstades det om 
lagförslaget att skattepengar ska gå 
till välfärd och inte riskkapitalbolag. 

VänSTerparTieT SLäpper aldrig 
frågan om att skattepengar ska gå 
till välfärd, inte privat profit. nu är 

det valrörelse och nu tar vi den till 
svenska folket. efter att högern och 
SD fällt förslaget i riksdagen ska 
vi påminna väljarna om att partier 
som sätter riskkapitalbolagen före 
deras rätt till skola och omsorg, 
kommer att göra det på andra områ-
den också. Vi tänker låta de borger-
liga och SD betala ett högt politiskt 
pris för att de sviker de omsorgsbe-
hövande och eleverna. 

nu gör vi genomförandet av den 
nya lagstiftningen till en valfråga. 
på valdagen den 9 september kan vi 
tillsammans se till att vinstjägarna 
försvinner från välfärden. 

”Höger
partierna 
och SD har 
nu övertyd
ligt visat  
vilkas ären
den de går.”

Vänsterpartiet 

Kiruna

”Flygskatten 
är en perfekt 
intäktskälla 
som kan 
användas 
till att skapa 
alternativa 
resvägar.”

Kommentarer på artikeln  
”Det är Uppdrag granskning 
som begår häxjakt”:

GRÅSKaLOR
n Länge leve den gran-
skande journalistiken i Ug. 
Livet är inte svart eller vitt, 
det finns gråskalor. Låt dem 
synas i debatten även här 
på asociala medier. 
 / Bertil Bergqvist

NeUtRaL
n Ug:s ”mediegranskning” 
var ju synnerligen dålig. 
De fokuserade inte alls på 
mediernas hantering av 
Virtanen utan på kvinnorna 
och de tog tydlig ställning 
för Virtanen. Hur var det 
med att vara neutral? 
 / Matilda Eriksson

Kommentarer på artikeln  
”Barnen. I burarna. Skriken”:

VIdRIGt
n Jag brukar inte önska 
andra människor illa. Men, 
jag måste erkänna att jag 
just nu ber om att blixten 
ska slå ner i somliga perso-
ner. Det här är så fruktans-
värt vidrigt att jag nästan 
inte orkar att läsa om det. 
 / Yvonne Sternberg

StOPPa det
n Skulle inte vara förvånad 
om det sitter en och annan 
SD:are/nazist och njuter 
när de tänker sig att detta 
ska ske i Sverige, när alla 
muslimer ska repatrieras. 
Vi måste stoppa detta till 
varje pris.  / Mats Holmberg

MaNIFeStatION
n Det är så vidrigt att det 
minsta vi kan göra är att 
skriva på amnestys pro-
testlista.  /Ana Maria Almada

MeSt LÄSt  
PÅ etC.Se

dyrare att åka hållbart med tåg än 
att förstöra vårt klimat med flyg. Det 
kan ju också lösas med flygskat-
ten, att flygskattens intäkter kan 
gå till billigare tågbiljetter, eller 
att den används så att flygen blir 
dyrare än tågen. 

Det Ulf Kristersson säger om att 
man ska ta bort både flyg och bensin-
skatten är fel. Jag ställer mig frågan: 
Har han inte tänkt på att vi ska nå 
tuffa klimatmål redan 2030? De målen 
kommer vi definitivt inte nå ifall 
Moderaterna får styra. / Max Holm

FRÅN FaCebOOK

Ulf Kristersson (M) har inför valet 
lovat att slopa flygskatten ifall al-
liansen vinner. Det tycker jag är helt 
fel. Det har funnits invändningar 
om att flygskatten inte minskar 
själva flygningen, men den är enligt 
mig viktig av andra orsaker. 

Flygskatten borde användas till 
att skapa direkttåg ut till europa, 
som det fanns förut, främst nattåg. 
Flygskatten är en perfekt intäktskäl-
la som kan användas till att skapa 
alternativa resvägar för de som åker 
utomlands samt inrikes. Sedan så 
finns det klagomål på att det är 

1. barnen. I burarna. Skriken. 
[ledare]

2. Hemlig nazistsekt har  
infiltrerat Sd
[inrikes]

3. en dag ska de levande  
spikarna lossna från allt
[ledare]

4. Reaktionära män utplånade 
matchglädjen
[debatt]

5. Här är politikerna som har 
samröre med nazistsekten
[inrikes]

Med vinstdrivande bolag i välfärden förvandlas barns rätt till kunskap, sjukas rätt till vård och äldres rätt till omsorg till vilka 
handelsvaror som helst, menar Vänsterpartiet i Kiruna. (Bild från manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm 2013.)

Vad tycker du? Skicka din text till debatt@etc.se
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21 593
Så många har nåtts av artikeln 

”Tusentals flyktingbarn  
separeras från sina föräldrar”  

på Facebook.
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Ett hotande kärnvapenkrig har 
bytts mot en historisk chans till 
fred i Korea – vilket kritise-
ras av Demokraterna. USA:s 
president Donald Trumps första 
17 månader som president har 
rört om i den utrikespolitiska 
grytan i Washington DC. Men 
hotet mot Iran är allvarligt, och 
”kriget mot terrorn” beskrivs 
nu av militären som ”oändligt”.

Ni kanske minns? I augusti sa 
Trump att Nordkorea ”kommer 
att mötas med eld och raseri av 
ett slag världen aldrig skådat”. I 
september gjorde han debut i FN: 
”om USA hotas, har vi inget an-
nat val än att fullständigt förgöra 
Nordkorea”.

Och när Nordkoreas ledare 
Kim Jong-Un sa i sitt nyårstal att 
hela USA är inom räckhåll för 
Nordkoreas kärnvapen sva-
rade Donald Trump, på Twitter, i 
januari: ”Kan någon från hans ut-
armade och svältande regim vara 
snäll att informera honom om 
att jag också har en kärnvapen-
knapp, men den är mycket större 
och mycket kraftfullare, och min 
knapp funkar!”

Krigsglad rådgivare

Det skulle bli värre. Två månader 
senare utsåg Donald Trump en 
ny nationell säkerhetsrådgivare, 
drömpositionen för den som vill 
påverka USA:s säkerhetspolitik. 
Valet föll på John Bolton. Han 
som menar att det enda sättet 
att hantera stater som Nordkorea 
och Iran är väldiga militära attack-
er som störtar regimerna. Många 
menade att John Boltons inträde 
i Vita huset var det farligaste som 
hade hänt under Trump.

– Alla personer som Trump 
har omgivit sig med sedan han 
tillträdde delar det amerikanska 
utrikespolitiska etablissemangets 
konsensus, som säger att USA 
har rätt att invadera och attackera 
andra länder, och döda vem de vill, 
inklusive civila, var som helst i värl-
den, om det upplevs gagna USA:s 
politiska intressen, säger Allan 
Nairn, som rapporterat om USA:s 
militära äventyr sedan 1980-talet.

Men inom detta konsensus 
ryms olika inriktningar, menar 
Allan Nairn. Trumps första sä-
kerhetsrådgivare, Michael Flynn, 
tyckte bäst om avrättningar 
genom drönare och mindre speci-
alförband. Hans efterträdare H. 
R. McMaster förordade få men 
genomtänkta invasioner, följda 
av långvariga ockupationer, så att 
nya invasioner kunde undvikas.

– Och han följdes alltså av 
John Bolton som kommer från en 
tradition som glorifierar krig och 
blodspillan. Han är konstant på 
jakt efter nya krig, nya människor 
att döda.

Det var alltså ingen över-
raskning att Donald Trump i 
maj lämnade kärnvapenavtalet 
med Iran. Många ser det som ett 

steg på vägen mot en militär kon-
frontation mellan USA och Iran, 
vilket är precis vad Bolton käm-
pat för – både i offentligheten 
och bakom kulisserna – i 15 år.

Under tiden hade Trump 
svängt i Nordkoreafrågan. 
Plötsligt skulle han bli den första 
amerikanska president någonsin 
att möta en nordkoreansk ledare. 
John Bolton kämpade hårt för att 
stoppa mötet, berättar Gareth Por-
ter, historiker och journalist som 
1970 rapporterade från Vietnam-
kriget, vilket publicerades i bland 
annat Dagens nyheter. Men det 
fanns fler motståndare till mötet: 
högt uppsatta personer inom 
militären, försvarsdepartementet 
och underrättelsetjänsten CIA. 

– De representerar tillsam-
mans mycket mäktiga intressen, 
och de har alla försökt få Trump 
att ändra sin Nordkoreapolicy 
genom att läcka till media, säger 
Gareth Porter.

Trump är naiv

Medierapporteringen inför, under 
och efter mötet har också till 
stor del handlat om att Trump är 
naiv och låter sig duperas av Kim 
Jong-Un. Veckan innan mötet 
gick dessutom sju demokratiska 
senatorer, däribland demokrater-
nas ledare i senaten Chuck Schu-
mer, ut i offentlig protest mot att 
Trump bytt linje från krigshets-
ande till fredsmäklande. 

Inget av detta har rått på 
Trump.

– Det är högst märkvärdigt, 
sättet på vilket Trump har backat 
från sina tidigare uttalanden mot 
den nordkoreanska regimen, 
och de risker han är beredd att 
ta för att sluta ett avtal med Kim 
Jong-Un, säger Andrew Bacevich, 
en annan erfaren historiker och 
expert på USA:s säkerhetspolitik.
Så varför tar Trump dessa stora 
politiska risker?

– Det handlar framför allt om 
hans desperata behov av bekräf-
telse, och i det här fallet, hoppet 
om att få Nobels fredspris, säger 
Gareth Porter.

Allan Nairn håller med.
– Trump drivs av egoistiska 

intressen. Han vill synas på 
den internationella scenen, bli 
internationellt erkänd – det är 
alltid det som är viktigast för 
honom. Den här gången har hans 
ego gjort att han snubblar fram 
till att göra något bra, till att göra 

rätt sak, något som sågs som 
omöjligt av det utrikespolitiska 
etablissemanget.

Men Nordkorea är – än så 
länge – ett undantag. ”Trumps 
ego” är en osäker faktor i världs-
politiken, och kan leda till 
motsatt resultat när det gäller 
Iran. Här tros John Bolton kunna 
få större genomslag. Hans dröm-
mar om ett iranskt regimskifte 
sammanfaller med Saudiarabiens 
och Israels – som båda länge haft 
starkt inflytande över amerikansk 
utrikespolitik, men som hittills 
lyckats ännu bättre med Trump.

Oändligt krig mot terror

Och under tiden vi fokuserar på 
Iran och Nordkorea pågår USA:s 
globala krig mot terrorn – i Afgha-
nistan, med drönarattacker och 
specialförbandsinsatser i Somalia 
och mängder av andra länder, och 
med soldater kvar i länder som 
Syrien och Irak. Här har Trump i 
stort sett fortsatt Obamas politik, 
enligt analytiker som Dagens 
ETC talat med. Skillnaden är att 
befälen under Obama behövde be 
om tillstånd för bombningar och 
attacker som kunde drabba civila, 
medan Trump låter befälen göra 
som de vill. De civila dödsoffren 
har ökat under Trump. 

Sedan attackerna den 11 sep-
tember 2001 har USA lyckats skapa 
förödelse i Mellanöstern och 
andra delar av världen, men de har 
svårt att lyfta fram en enda militär 
seger, där kriget är över, landet får 
fred och soldaterna kan åter-
vända hem. Därför började kriget 
mot terrorn kallas för ”det långa 
kriget”. Nu, rapporterar Greg Jaffe 
i Washington Post, har de militära 
befälhavarna börjat ge upp tanken 
på att vinna några krig. Istället 
handlar det om att ”stanna på 
plats, och inte förlora.” Och nu ta-
las det inte längre om det ”långa” 
kriget, utan om det ”oändliga”.

Passiv kongress

Men det oändliga kriget diskute-
ras knappt i USA, och kongressen 
har för länge sedan gett upp sitt 
uppdrag att begränsa presiden-
tens makt att föra krig. Inte ens 
att en oberäknelig person som 
Donald Trump när som helst kan 
beordra en kärnvapenattack har 
fått kongressen att vilja begränsa 
hans makt. Istället får han kritik 
från demokrater när han försöker 
mäkla fred i Nordkorea.

– Hur kommer det sig att den 
mäktigaste nationen i världen 
fastnar i dessa långvariga krig 
som vi inte kan vinna och ändå är 
oförmögna att dra oss ur?, säger 
historikern Andrew Bacevich.

– Det är frågan jag menar att 
amerikaner borde engagera sig 
i, bråka om och försöka hitta 
lösningar på. Men den frågan är i 
stort sett ignorerad.

TRUMPS EGO KAN BLI    KOREAS RÄDDNING

ChrISTophEr hoLMBÄCK
christopher.holmback@etc.se

”Det är högst 
märkvärdigt,  
sättet på vilket 
Trump har backat 
från sina tidigare 
uttalanden mot 
den nordkoreanska 
regimen.”

President Donald Trump svarar på 
frågor om mötet med Nordkoreas ledare 
Kim Jong Un under en presskonferens i 
Singapore.  bilder SuSan WalSh/aP/TT

Nordkoreas ledare Kim Jong Un skakar 
hand med president Donald Trump.
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Barack Obama stärkte USA:s 
militära närvaro i Stillhavsre-
gionen, under förevändning 
att USA måste möta hotet 
från Nordkorea. Nu talar Do-
nald Trump om en nedtrapp-
ning.

Även om avtalet som Kim 
Jong-Un och Donald Trump 
skrev under förra veckan inte är 
konkret, är det som händer nu 
av avgörande historisk vikt. Det 
menar Christine Hong, expert 
på den koreanska konflikten, 
professor vid University of 
California Santa Cruz, och 
fredsaktivist. 

Det är första gången som 
det finns trovärdigt hopp om 
att USA inte står i vägen när 
Nord- och Sydkorea försö-
ker skapa fred, menar Hong. 
Trump har sagt att han kom-
mer att stoppa de krigsövning-
ar som USA genomför utanför 
Nordkorea varje år – världens 
största militära övningar som 
simulerar en kärnvapenattack 
och regimskifte i Nordkorea.

Trump medger provokation

– Trump kallade till och med 
övningarna för provokativa, 
säger Hong till The Intercept, 
och tillägger att det är ett skifte 
från den politik som Barack 
Obama och hans utrikesmi-
nister Hillary 
Clinton förde 
i Stillahavsre-
gionen. Under 
deras ledning 
flyttades en 
stor del av 
militären över 
hit i syfte 
att säkra USA:s inflytande 
i regionen, eftersom USA:s 

ekonomiska framtid anses 
tryggas genom att ut-

vecklingen i Asien och 
Stillahavsregionen går 

åt rätt håll. 
– Allt gjordes under 

Barack Obama under före-
vändning av att det fanns 

ett kärnvapenhot från 
Nordkorea, säger Hong.

Denna imperialis-
tiska ambition hotas 

nu alltså av Trump. 
Inte undra på att 

han fått stora delar 
av det amerikan-
ska etablisse-
manget mot sig.

ChriSTOpher 

hOlmBäCk

TRUMPS EGO KAN BLI    KOREAS RÄDDNING
Trump trappar 
ner USA:s
dominans vid 
Stilla havet

USA:s specialförband

l USA:s specialförband AKTA finns nu 
i 149 länder.
l”Sedan elfte september-attackerna 
har vi utökat våra styrkor med nästan 
75 procent för att ta oss an uppdrag 
som sannolikt kommer bestå”, berät-
tade de amerikanska specialförban-
dens chef general Raymond Thomas 
förra året. 
l Han leder idag omkring 70 000 
elitsoldater, som utgör en armé 
inom armén. 
l Under 2018 skickas varje 
dag omkring 8 000 av dessa 
elitsoldater till omkring 80 
länder, enligt siffror som den 
undersökande journalisten 
Nick Turse tagit fram. 
l Förra året utförde ameri-
kanske elitsoldater hemliga 
attacker, träningar av lokala 
soldater och andra uppdrag 
i 149 länder. Det är mer än 
tre fjärdedelar av planetens 
samtliga länder.

Barack Obama.
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agneta stark

Hur mycket kostar
marknadsbyråkratin?

te Varför har du ett elabonnemang? 
För att du använder el, förstås. Men 
varför abonnerar du? Varför söker du 
inte varje dag efter det lägsta priset? 
skulle inte det bli billigare?

Jo, kanske. Men skulle du vilja lägga tid på 
att köpa el så ofta? eller hemförsäkring, eller 
bredband? Jag och många med mig har mycket 
som är viktigare, och mer givande, än att söka 
bredbandsvillkor dagligen. 

År 1991 fick den brittiske ekonomen ronald 
H Coase riksbankens ekonomipris till alfred 
nobels minne. Han var då 81 år, och fick priset 
mest för en artikel han skrivit vid 27 års ålder, 
där han introducerade begreppet ”transaktions
kostnad”. 

Det kostar att hitta rätt och komma överens 
om villkor för att köpa någonting på en mark
nad, sa Coase. Det är därför företag anställer 
människor på arbetskontrakt i stället för att 
varje morgon söka dagens medarbetare. Det 
är därför företag ingår långsiktiga avtal med 
varandra. Det är, med hans ögon, därför du och 
jag inte ägnar tid åt elköp var dag vid tandborst
ningen. Det skulle vara för dyrt i tid räknat.

Det är pÅ grunD aV transaktionskostnaderna 
som företag finns, anser Coase. på insidan är 
företag planekonomier. Olika medarbetare 
ägnar sin arbetstid åt vad som står i en budget 
eller plan, utan att det nödvändigtvis förhand
las om pris för allt de utför. (”Vi på ekonomi
avdelningen fixar den här fakturan för 368 kro
nor, det är 28 kronor dyrare än förra veckan för 
vi har mer att göra!” ”Det har vi på försäljning 
inte råd med, 340 kronor är vårt högsta bud.” 
”Men vi på informationsavdelningen fixar det 
för bara 290 kronor! Vrakpris!”) 

Om man tänker sig ett företag där med
arbetarna förhandlar och prissätter varenda 
aktivitet så skulle det bli väldigt litet tid över 
till företagets verksamhet på sin marknad. 

Men gränsen mellan företag och omvärld 
ändras oavbrutet. några företag vill kalla in 
människor dag för dag, utan att anställa dem – 
vilket ger dem som arbetar en extremt osäker 
tillvaro. Företag kan köpa ekonomihantering 

från ett annat företag i stället för att sköta 
det med egna anställda, eller köpa telefon
växeltjänster utifrån. 

utåt sett kan samma företag existera på 
en marknad, där prisförhandlingar är själv
klara.

Det tar tiD För parter att komma överens, 
och det tar också tid att lösa problem som 
uppstår. Vems är ansvaret? Vad exakt stod i 
kontraktet? Vem ska betala kostnaden för att 
lösa problemet? Om experthjälp krävs – vem 
betalar experten? Och om det blir tvist om 
kontraktet, vem betalar juristhjälpen?

Det är nu 81 år sedan Coase skrev artikeln 
om transaktionskostnaderna. Men insikten 
om deras betydelse kommer och går. 

ett tåg blir stående utan ström. Fel 
på kontaktledningen. är det tåget 
som stannat som orsakat felet, eller 
ett tidigare tåg, eller leverantören 
av material till strömavtagarna, 
eller underhållet av strömavta
garna, eller av ledningarna, eller 
av spåren? Om alla dessa ägs och 
sköts av olika företag som i sin tur 
använder nätverk av underleverantö
rer så behövs noll fantasi för att 
föreställa sig hur många män
niskor som sedan arbetar 
med att reda ut ansvar, och 
betalningar och rättsproces
ser och avtalstolkningar. 
sparar man pengar på att 
alla delar i ett och samma 
transportsystem sköts av 
olika företag, som därtill 
var och en lever på mark
nadens villkor och därför 
behöver göra överskott?

efter förödande 
många förseningar 
ändras nu ansvaret litet 
grann för det svenska 
järnvägsunderhållet. 
Men upphandlings
byråkratierna arbetar 

hårt inom byggverksamhet, sjukvård, omsorg, 
städning, takskottning och alla samhällets delar 
där någon del av offentliga pengar används. 
Många gånger är upphandling bra. Den har lett 
till bättre resultat av det som upphandlats, till 
nya idéer, nya företag har fått gjort ett bra jobb.

Men att kOMMa överens kostar. Det finns nu 
en upphandlingsmyndighet som tillhandahål
ler information om fönsterputs, engångshand
skar, simhallars alla delar, korruptionsrisker 
och annonseringsregler. Det finns upphand
lingskonsulter, specialiserade jurister, kon
kurrensverket har sin roll, överklaganden av 
upphandlingar tar år i juridiska processer i dom
stolar och nämnder. Dessutom finns en mängd 

kontrollfunktioner som ska säkra att det som 
levererats stämmer exakt med kontraktet. 

alla de människor som arbetar med 
”kommaöverensochkontrollera” de

len av marknadstransaktionerna ska 
ha betalt. Jag undrar vad – den helt 
nödvändiga – marknadsbyråkratin 
kostar?

Men kärnFrÅgan är en annan. Vem 
bär ansvaret? när skolgolvet 

måste bytas ut i förtid, är 
det materialleverantören, 

byggaren, städföretaget, 
förvaltaren, fastighetsä
garen, rektor, eleverna 
eller ingen alls som 
gjort fel? när olyckan 
har skett, vem bar an
svar för säkerheten? 

när det kan ta år att i 
domstolarna fastställa 
ansvar kan så förångas 
det. Det missgynnar 
starkt de många som 
sköter sina uppgifter 
omsorgsfullt och skick

ligt. Det är en långsiktig 
förlust som vi inte har 
råd med.

Agneta  Stark.
Ekonom, samhälls
debattör och åter
kommande skribent 
i Dagens ETC.

”När skol-
golvet måste 
bytas ut i 
förtid, är det 
materialle-
verantören, 
byggaren, 
städföreta-
get, förval-
taren, fastig-
hetsägaren, 
rektor, 
eleverna el-
ler ingen alls 
som gjort 
fel?”
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H
uruvida vi människor kommer att 
överleva det här århundradet och 
nästa, huruvida andra livsformer 
kan leva jämte oss – det avgörs 
framför allt av hur vi äter. Vi kan 

skära ned vår konsumtion av allt annat till 
nästan noll, men ändå driva de levande syste-
men mot kollaps om vi inte ändrar vår kost.

All beVisning pekAr nu i samma riktning: 
den nödvändiga omställningen är den från en 
köttbaserad till en växtbaserad kost. en artikel 
som nyligen publicerades i vetenskapstidskrif-
ten science avslöjar att medan vissa sorter av 
kött- och mejeriproduktion är mer skadliga än 
andra, så är samtliga mer skadliga för den le-
vande världen än odlingen av växtprotein. i ar-
tikeln framgår att djuruppfödningen upptar 83 
procent av världens jordbruksmark, men den 
står bara för 18 procent av de kalorier vi äter. 
en växtbaserad kost minskar markanvänd-
ningen med 76 procent och halverar utsläppen 
av växthusgaser och andra föroreningar som 
orsakas av matproduktionen.

Det här beror delvis på den extrema inef-
fektiviteten i att mata boskap med spannmål: 
merparten av dess näringsmässiga värde för-

svinner i omvandlingen från växtprotein till 
animaliskt protein. Detta underbygger mitt 
påstående att den som vill äta mindre soja bör 
äta soja: 93 procent av den soja vi konsumerar 
– vilken driver på förstörelsen av skogar, sa-
vanner och sumpmarker – är inbäddad i kött, 
mejeriprodukter, ägg och fisk, och merparten 
av den försvinner i omvandlingen. när vi äter 
den direkt behövs mycket mindre av grödan 
för att leverera samma mängd protein.

Än mer skadligt är köttet från frigående 
djur. De miljömässiga konsekvenserna av 
att omvandla gräs till kött, påtalas i artikeln, 
”är ofantliga vid alla produktionsmetoder 
som praktiseras i dag”. Detta beror på att det 
krävs så mycket mark för att producera varje 
gräsbetad biff eller kotlett. Trots att omkring 
dubbelt så mycket mark världen över används 
till bete som till odling av grödor levererar 
den bara 1,2 procent av det protein vi äter. en 
stor del av denna betesmark kan inte använ-
das till att odla grödor, men den kan återför-
vildas. Därigenom kan vi låta de många rika 
ekosystem som förstörts av djuruppfödning 
att återhämta sig, absorbera koldioxid från 
atmosfären, skydda flodområden och genast 
stoppa den sjätte stora utrotningen.  Den 

mark som borde avsättas till bevarandet av 
mänskligt liv och resten av den levande värl-
den används för närvarande till att producera 
en pytteliten mängd kött.

VArje gång jAg tar upp den viktiga frågan 
om skörd per hektar möts jag av en störtflod 
av smädelser och skällsord. Men jag kritise-
rar inte lantbrukare – jag påpekar bara att 
siffrorna inte går ihop. Vi kan varken föda 
världens växande befolkning eller skydda dess 
levande system genom boskapsuppfödning. 
kött och mejeriprodukter är en extravagans vi 
inte längre har råd med.

Det finns ingen väg ut ur det här. De som 
hävdar att ”regenerativ” eller ”holistisk” djur-
hållning efterliknar naturen lurar sig själva. 
Den är beroende av stängsel medan vilda 
växtätare i naturen strövar fritt, ofta över 
enorma avstånd. Den utestänger eller utrotar 
predatorer, vilka alla levande system behöver 
för att fungera hälsosamt. Den tenderar att 
eliminera trädplantor, vilka säkerställer att 
den komplexa mosaik av trädvegetation som 
återfinns i många naturliga system – och som 
är nödvändig för att främja ett stort urval av 
vilda djur – saknas.

Den mark  
som borde 
avsättas till 
bevarandet av 
mänskligt liv 
och resten av 
den levande  
världen används  
för närvarande 
till att produ
cera en pytte
liten mängd 
kött.

Uppfödningen av köttdjur hotar allt liv 
på jorden och kött från ”frigående” djur 
är värst av allt, skriver George Monbiot. 

Skippa ktt 
ocH mejeri 
proDukter

Bästa sättet att rädda planeten? 
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Den andra invändningen är att odlat 
kött undergräver lokal matproduktion. De 
som påstår detta kanske inte är medvetna 
om var djurfoder kommer från. Att passera 
argentinsk soja genom en närbelägen gris 
innan den når dig, gör den inte mer lokal än 
om man skulle göra den till människomat 
direkt. Den tredje invändningen väger tyngre: 
odlat kött inbjuder till bolagskoncentration. 
Återigen, djurfoderindustrin (och i allt större 
utsträckning köttdjursproduktionen) har 
kapats av enorma konglomerat. Vi måste 
kämpa för att säkerställa att det odlade köttet 
inte går samma väg. I den här sektorn, liksom 
i alla andra, behöver vi starka antitrustlagar.

Detta skulle också kunna vara en chans att 
bryta vårt totala beroende av konstgjort kväve. 
Förr i tiden förenades djuruppfödning och 
växtodling genom användningen av gödsel. 
Svinn från detta system ledde till en gradvis 
försämring av jordens bördighet. Utveckling-
en av industrigödsel räddade oss från svält, 
men till ett högt miljömässigt pris. I dag är 
kopplingen mellan boskap och grödor nästan 
helt bruten: grödor odlas med hjälp av indu-
striella kemikalier medan slammet från djuren 
samlas, outnyttjat, i stinkande laguner. Det 

förstör floder och skapar döda zoner i haven. 
När det läggs på marken hotar det att snabba 
på antibiotikaresistensen.

GeNom Att GÅ över till en växtbaserad kost 
skulle vi kunna få en fin synergieffekt. De 
flesta proteingrödor – ärter och bönor – tar upp 
kväve från luften, gödslar sig själva och höjer 
kvävenivåerna i jorden, vilka efterföljande 
grödor, såsom spannmål och oljeväxter, kan 
ta upp. Övergången till växtprotein kommer 
sannolikt inte att stoppa det globala systemets 
behov av konstgödsel, men det banbrytande 
arbete som utförs av ekologiska veganodlare, 
som bara använder växtbaserad kompost och 
för in så lite bördighet som möjligt från andra 
håll, bör stödjas av forskning som regeringarna 
hittills har underlåtit att finansiera.

Förståeligt nog kommer köttdjursin-
dustrin att motsätta sig allt detta, och de 
kommer att utnyttja de idylliska bilder och 
pastorala fantasier som så länge lurat oss. 
men den kan inte tvinga oss att äta kött. Det 
är vi som ska göra omställningen. Den blir 
lättare för varje år som går.

 GeorGe Monbiot
Översättning: Jenny Cleveson

Djurindustrin kräver allt större angrepp på 
den levande världen. Se på grävlingsslakten i 
Storbritannien, som nu sprider sig över landet 
som svar på mjölkböndernas missriktade krav. 
Folk frågar hur jag kan rättfärdiga vargarnas 
återkomst med vetskapen att de skulle döda 
några får. Jag frågar hur de kan rättfärdiga ut-
rotningen av vargar och en lång rad andra vilda 
djur för att göra plats för fåren. Det viktigaste 
vi kan göra för miljön är att minska mängden 
mark som används för jordbruk.

om DU INte kan laga bra mat – och många 
människor har varken kunskapen eller utrym-
met att göra det – kan en växtbaserad kost 
vara antingen tråkig eller dyr. Vi behöver bätt-
re och billigare vegansk färdigmat och snabba 
och lätta köttsubstitut. Den stora omställ-
ningen kommer att komma i samband med 
massproduktionen av odlat kött. Det finns 
tre huvudsakliga invändningar. Den första är 
att tanken på konstgjort kött är äcklig. om du 
känner så föreslår jag att du ska titta på hur 
köttet i dina korvar, burgare och kycklingnug-
gets föds upp, slaktas och processas. Jag har 
arbetat på en intensiv grisfarm, så jag vet mer 
än de flesta hur äckligt ser ut.

Vi behöver 
bättre och  
billigare  
vegansk  
färdigmat  
och snabba 
och lätta  
kött substitut.

George Monbiot
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Gratis sommaräventyr    i hela Sverige

Cykla
l Motion och naturupplevelse 
i ett! Vill du inte bara cykla 
omkring planlöst finns det 
mängder av fina cykelleder i 
Sverige. Ofta räcker det med 
att gå in på hemsidan för den 
kommun du ska besöka för att 
hitta gratis kartor online. Eller 
annars besök en turistbyrå. 

Hyr
l Allt går kanske inte att låna, 
men mycket går att hyra. Har 
du  en dröm om att fjällvandra 
till exempel, men saknar ett 
ordentligt tält eller annan 
utrustning, så behöver du 
inte köpa. På sajten Hygglo.
se finns allt från kvalitetstält, 
kajaker och vandringsrygg-
säckar, till verktyg och instru-
ment. Privatpersoner hyr ut 
och sätter själva priset. 

Besök en bondgård
l Kor, grisar, får, hästar och 
hönor. På landets 4H-gårdar 
finns det ofta gott om djur. 
Att besöka en 4H gård kostar 
inget, och vem som helst är 
välkommen även om syftet 
med 4H är att sprida kunskap 
om svenska landskapsdjur till 
barn och ungdomar. Gå in på 
www.4h.se för att hitta gårdar 
i närheten av där du bor, och 
deras öppettider. 

Tälta
l Äger du ett tält blir 
det knappast billigare. 
I alla fall inte så länge 
du håller dig från 
campingplatserna. 
Enligt allemansrät-
ten får du tälta i alla 
fall någon natt på de 
flesta ställen. I natio-
nalparker och natur-
reservat gäller dock 
särskilda regler – ofta 
är tältning bara okej 
på särskilt angivna 
platser. Saknar du tält 
eller annan utrustning 
som kan vara bra att 
ha, kolla om någon du 
känner kan låna ut. 

Utforska hembygden
l Det kryllar av hembygdsföreningar i Sverige. Hur många det 
egentligen finns vet ingen (eller, någon kanske vet, men de är i alla 
fall jättemånga – bara i Bohuslän finns över 60 stycken!). Hur aktiva 
föreningarna är varierar, men de flesta har olika arrangemang under 
sommaren. Det kan handla om guidade vandringar, om visaftnar eller 
slåtterdagar. Kolla nya.hembygd.se för att hitta föreningar i din när-
het, och deras program. 
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Lifta
l Äger du ingen bil och har du inte råd med tåg, lifta! Förutom att det 
är gratis gör du också klimatet en tjänst. Vill du inte chansa och ställa 
dig vid en väg med tummen i luften finns det flera samåkningssajter 
på nätet, som samakning.se, skjutsgruppen. Vissa tar dock betalt 
för att man ska få åka med. Vill du utanför Sveriges gränser finns det 
sajter även för det. Bland annat roadsharing.com.

Volontära
l Se och gör något annorlunda 
genom att volontärarbeta på 
en lantgård. Via sajten wwoof.
com kan du hitta gårdar både 
i Sverige och utomlands, som 
söker frivilligarbetare. I utbyte 
mot att hjälpa till på gården får 
du bo gratis. Tanken är att du 
samtidigt lär dig om ekologiskt 
lantbruk. I Sverige finns det 
inte mindre än 177 lantgårdar 
att arbeta och bo hos.

Hitta gratis kultur
l Många städer bjuder på 
utomhusbio och gratis teater 
utomhus under sommaren. 
Sommarscen Malmö har till 
exempel ett gediget program 
från 16 juni till 9 augusti (som-
marscen.se), och i Stockholm 
bjuder Parkteatern på teater, 
konserter, dans och cirkus 
(kulturhusetstadsteatern.se/
parkteatern). Även i Göteborg 
bjuds på gratis underhållning i 
olika delar av staden (sommar-
underhallningen.se).

B
il

d
 F

r
ed

r
iK

 s
aN

d
B

er
G

/t
t

B
il

d
 B

o
d

il
 J

o
h

aN
s

s
o

N
 

B
il

d
 ir

éN
e 

iv
aN

s
s

o
N



13måndag 25 juni 2018

Gratis sommaräventyr    i hela Sverige Låna ett tält, besök en bondgård, eller övernatta i en av 
 Sveriges alla öppna stugor. Semester behöver inte vara 
dyrt. Det kan till och med vara gratis. Dagens ETC guidar 
till den bästa och mest plånboksvänliga sommaren. 

”Det verkar 
vara unikt 
för  Sverige”
Moa Karlberg
Fotograf som tillsam-
mans med journalisten 
Kjell Vowles ligger 
bakom boken Stuglandet 
– en guide och reportagebok 
till fria övernattningar. 

Ni har hittat över 200 stugor som 
är gratis för allmänheten att bo 
i, hur fick ni veta att alla dessa 
stugor finns?

- Det var Kjell som själv 
övernattat i flera stugor när han 
varit ute och vandrat, och han 
började fundera på hur många 
sådana här stugor det egentli-
gen finns. Vi hörde oss för med 
länsstyrelser och hembygds-
föreningar till exempel, och det 
visade sig att det finns jätte-

många. Jag tror att det finns 
en del sådana här stugor även 
i Norge, men annars verkar det 
vara ganska unikt för Sverige. 
Många av stugorna är också 
väldigt lättillgängliga. Du kan ta 
en buss nästan hela vägen fram, 
eller bara behöva gå någon kilo-
meter. Sedan finns det ju också 
de som ligger ensligt. 

Den som själv vill ge sig ut, vad 
ska man tänka på?

– Liggunderlag kan vara bra 
att ha med sig, även om det of-
tast finns sängar och madrasser. 
Men det kan hända att du inte 

är ensam i stugan, och då kan 
du i alla fall sova på golvet om 
sängarna skulle vara upptagna. 
Sovsäck är också bra, och mat. I 
de flesta stugor finns möjlighet 
att laga mat eller att göra upp 
eld, men det kan vara bra att 
kolla innan. Toapapper är också 
en bra sak att ha med. 

Om jag bara ska besöka en av 
dessa stugor, vilken skulle du 
välja?

– Både jag och Kjell blev 
både väldigt förtjusta i Blom-
mastugan, som ligger i Torsås 
kommun i Kalmar län. En familj 
med sex barn bodde där i början 
av 1900-talet, och en av sönerna 
bodde kvar till slutet av 80-talet. 
Hembygdsföreningen har sedan 
tagit hand om stugan och rustat 
upp den jättefint. Inredningen 
är väldigt fint bevarad, sängarna 
är bäddade och det finns ett fullt 
utrustat kök. Dessutom ligger 
den vackert mitt i Småland. 

Karin Annebäck

3
frågor

Bo gratis
l Sov på någons soffa. För 150 
kronor kan du skaffa medlems-
skap i coachsurfing.com, och 
där hitta mängder av personer 
som erbjuder soffplats. För 
den som har familj kanske det 
passar bättre med medlems-
skap i exempelvis organisa-
tionen Servas. Då får du en 
lista över värdfamiljer som du 
kan kontakta för att fråga om 
övernattning hos dem. Eller, 
byt bostad med någon! Kolla 
om någon du känner vill byta, 
eller använd en bytessajt.

Vandra
l Ska du fjällvandra krävs 
både utrustning och (för de 
flesta) en resa för att ta dig till 
fjällen. Men varför inte testa 
vandringslederna i närheten 
av där du bor? Oavsett var i 
Sverige det är finns det garan-
terat fin natur alldeles i när-
heten. Djupa skogar, bördiga 
slättlandskap, blommande 
ängar, glittrande sjöar. Är det 
något vi har gott om är det ju 
trots allt natur. På vandrings-
guiden.se hittar du tips på 
många leder. 

Båtluffa
l Går förvisso inte att göra överallt – en förutsättning är 
att du befinner dig vid kusten där det finns en skärgård. 
Men det gör du ju om du till exempel är i Stockholm eller 
Göteborg. I Göteborg kan du numera ta båt från centrala 
staden ut till öarna i södra skärgården. Inte helt gratis 
dock, en dygnsbiljett kostar 95 kronor. I Stockholm gäl-
ler inte det vanliga SL-kortet, utan antingen får du köpa 
enkelbiljetter som kostar mellan 50 och 150 kronor, eller 
ett femdagars båtluffarkort för 420 kronor.  
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Låna utrustning
l Numer finns Fritidsbanken på flera orter i Sverige. Här kan alla 
som vill låna sport- och fritidsprylar i två veckor. Kolla upp var 
närmaste fritidsbank ligger och åk dit och låna till exempel inlines, 
fiskespö eller tennisrack och passa på att testa något du inte har 
testat tidigare. 

B
il

d
 F

r
ed

r
iK

 s
an

d
B

er
g

/T
T

B
il

d
 a

m
an

d
a 

s
u

n
d

B
er

g

Upptäck stuglandet
l Runtom i Sverige finns över 
200 stugor där vem som helst 
får övernatta gratis. Många av 
stugorna ligger i fjällvärlden, 
men de finns även i stugor i 
skogar och vid havet. De flesta av 
stugorna ägs av länsstyrelser och 
kommuner, och finns till för att 
främja friluftsliv och folkhälsa. 
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The Carters  
spelar i Stockholm

kväll uppträder Beyoncé och 
Jay-Z tillsammans på Friends 

arena i Stockholm. 
    Mitt under den pågående världstur-
nén On the Run II släppte paret förra 
helgen det gemensamma albumet 
”Everything is Love”, som innehåller 
nio nya låtar. Albumet har av recen-
senter beskrivits som ”souligt” och 
”somrigt” och paret ger ut det under 
namnet The Carters. Skivan finns en-
bart tillgänglig via strömningssajten 
Tidal, som de båda är delägare i. 
    Bilden på megastjärnorna är tagen 
under ett uppträdande på Coachella, 
i Cleveland, USA. 
Bild  MaTT RouRke/aP/TT

måndag 25 juni 2018
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Våg av gripanden av 
oppositionella i Egypten
”Att så många frihetsberövas under kort tid är oroande”
Egyptens president Abdel Fat-
tah Al-Sisi och hans regering 
fortsätter att tysta kritiska 
röster. Det blir allt farligare 
att vara oppositionell i landet, 
enligt bedömare.

”Orättvisorna ökar … regimen 
blir allt mer våldsam. Jag kom-
mer att ta en behövlig paus från 
politiken … Det finns inget mer 
att säga”. Så skrev regimkritikern 
Hazem Abdelaziz den 18 maj 
efter ett antal framträdande op-
positionella hade gripits på bara 
några dagar.

Mindre än en vecka efter 
tweeten stormade polisen in i 
hans hem i Kairo. De grep honom 
anklagad för att ”sprida falska 
nyheter” och för att ha ”gått med 
i en förbjuden organisation”.

2014 arbetade samme Hazem 
Abdelaziz för president Al-Sisis 
presidentkampanj något han 
senare har beskrivit som sitt livs 
största misstag. På senare år har 
han kraftigt kritiserat reger-
ingen, särskilt inskränkningarna 
i yttrandefriheten och tillslagen 
mot oppositionella.

Strax innan Hazem Abdelaziz 
greps bland andra satirikern 
och bloggaren Shady Abu Zeid, 
den tidigare oppositionsledaren 
Shady Al-Ghazaly Harb, advo-
katen Haitham Mohamedeen, 
kvinnosaksförkämpen Amal 
Fathy och bloggaren Wael Abbas. 
Samtliga anklagade för att sprida 
falska nyheter eller för att ha gått 
med i förbjudna organisationer.

Gripanden av oppositio-
nella och aktivister är inget nytt 
i Egypten, men att så många 
frihetsberövas under kort tid 
är ovanligt och oroande, menar 
betraktare.

– Situationen har blivit 
svårare, farligare. Det finns ingen 
logik längre, säger advokat Azza 
Solimon som företräder Shady 
Abu Zeid.

Blev en måltavla

Hennes klient arbetade tidigare 
med en satirisk show för en te-
vekanal men 2016 skämtade han 
med polisen och blev efter det 
en måltavla för myndigheterna. 
Han fick sparken från tevekana-
len och har den senaste tiden 

publicerat sig enbart på youtube.
– Han förstår inte alls varför 

han har gripits. Han pratar 
aldrig politik i sina videor och 
anklagelserna är mycket oklara, 
säger Azza Solimon.

Den egyptiska regimen tole-
rerar inga organiserade grupper 
som de inte kontrollera, säger 
journalisten Mahmoud Mostafa. 
Det har landets två mest kända 
fotbollssupportergrupper fått 
uppleva. Ultras Ahlawy, de mest 
dedikerade fansen till Kairoklub-
ben Al-Ahly, upplöste sig själva 
i mitten av maj. Strax därefter 
gjorde Ultras vita riddare, sup-
portrar till Egyptens näst största 
lag Zamalek, det samma.

Försökt upplösa klubbarna

Supporterklubbarna spelade en 
viktig roll under revolutionen 
2011 genom att bland annat 
skydda demonstranter från poli-
sen. Just deras kapacitet att mo-
bilisera människor har setts som 
ett hot av polisen och regeringen 
som har försökt söndra och 
upplösa klubbarna de senaste 
åren. Sedan 2012 har supportar 

förbjudits att se matcher, det 
har förekommit många sam-
mandrabbningar mellan ultras 
och polisen och många av deras 
medlemmar sitter i fängelse. I 
april greps 21 fotbollsfans och i 
maj ytterligare sju. De anklagas 
för att ha startat upplopp.

– Nu är ultras desperata och 
hoppas genom att upplösa sina 
föreningar på fred med regimen 
och på att få ut sina medlemmar 
ur fängelserna, säger Mahmoud 
Mostafa, själv fotbollsfan.

Nyligen uttryckte EU oro för 
de många gripandena den senas-
te tiden i Egypten och beskrev 
utvecklingen som ”oroande”. 
Det egyptiska utrikesdeparte-
mentet svarade med att säga att 
alla de gripna har begått brott.

Och medan ultra-support-
rarna har gett efter för trycket 
tänker advokat Azza Solimon 
kämpa vidare.

– Jag är orolig och gripandena 
blir allt fler, men jag är en krigare 
som håller fast vid min dröm: 
rättvisa, jämlikhet och rättssä-
kerhet, säger hon.

EDuArD CouSin/iPS

Advokaten Azza 
Solimon företräder 
Shady Abu Zeid:
Situationen har bli-
vit svårare, farligare. 
Det finns ingen logik 
längre.

Kvinnosaksförkäm-
pen Amal Fathy 
är en av dem som 
gripits.

Bloggaren och 
satirikern Shady 
Abu Zeid.

Bild Amnesty

En valaffisch för Egyptens president Abdel-Fattah el-Sisi inför valet i mars i år, med ”för natinens säkerhet”, Nu tystas allt fler kritiska röster i landet.  Bild Amr nABil/AP/tt



* OBS! Gäller endast 14/6 – 15/7, för spelarna och på planerna.  
Vad trodde du? Ryssland utnyttjar fotbolls-VM som dimridå för att 
dölja förtryck. Var med och kämpa för rättvisa även utanför planen!

Swisha 100 kr till 900 12 98 – skriv ETC i meddelanderutan.
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Politisk 
demokrati 
– och sedan?
Ekonomisk demokrati 
– vänsterkravet som försvann
Den politiska demokratin 
i Sverige fyller 100 år i år. 
Men i den ekonomiska sfären 
lyser demokratin fortfarande 
med sin frånvaro. Samtidigt 
finns sällsynta exempel på 
personalägda företag och den 
entreprenöriella IT-sektorn 
ställer krav på att delägarskap 
ska underlättas. Lever idén om 
en demokratisk ekonomi?

I maj 1917 var Södermalm i 
Stockholm skådeplatsen för 
ett folkligt uppror, startat av 
upprörda arbetarkvinnor som 
försökt komma åt potatis för att 
lindra hungern. 

Det är nu precis hundra år 
sedan det som kommit att kallas 
potatisrevolutionen ledde fram 
till införandet av allmän och lika 
rösträtt i Sverige, året därpå. Men 
principen om en person, en röst 
nådde aldrig till arbetsplatserna.

Något som Bo Rothstein, 
professor i statsvetenskap, kallar 
för en demokratisk paradox.

– De senaste fyra decennierna 
har varit den politiska demo-
kratins segertid i världen, men 
också den period då diskussio-
nerna om ekonomisk demokrati 
helt kommit att upphöra. Sedan 
löntagarfonderna avvecklades 
har frågan varit stendöd och 
inom socialdemokratin har det 
närmast etablerats ett tankeför-
bud i frågan, säger han.

Ekonomiska undersåtar

Debatten om ekonomisk demo-
krati var länge livlig i arbetar-
rörelsen. S-ministern Ernst 
Wigforss uttryckte det på 1920-
talet som att vi blivit  ”politiska 
medborgare” men ”ekonomiska 
undersåtar”. I dag är det i stället 
sällsynt att höra ledande social-
demokrater ens beröra frågan. 
Ett av få exempel som sticker ut 
är en rapport som Stockholms 
arbetarekommun tog fram 2015, 
skriven av Magnus Nilsson (S).

– Vi pratar ofta om tre former 
av demokrati, den politiska som 
blivit verklighet genom rösträt-
ten, den sociala som genomförts 
med välfärdsstaten. Sedan har 
vi den ekonomiska demokratin 
där det egentligen inte hänt 

någon ting på de senaste 100 
åren, och det är inte direkt en 
valfråga i år, säger Magnus Nils-
son, som i dag är politisk sekre-
terare åt utrikesministern.

Nytt sätt att baka

För svensk del har en anda av sam-
förstånd präglat relationen mellan 
facken och arbetsgivarna sedan 
det mönsterbildande Saltsjö-
badsavtalet skrevs år 1938. I denna 
uppdelning har det inte funnits 
en tydlig plats för företag som ägs 
och styrs av arbetarna själva.

– Fackföreningarna är en 
bromskloss, de har låst sig vid 
tanken om två parter som skriver 
kollektivavtal. Facken har blivit 
skickliga på att förhandla om 
den givna kakan, men kan inte 
tänka sig ett nytt sätt att baka 
den på, säger Bo Rothstein.

En annan orsak till att frågan 
tystnat i Sverige är motståndet 
som de kollektiva löntagar-
fonderna mötte på 1980-talet. 
Idén om att bredda ägandet av 
de stora företagen ledde till att 
högern lyckades mobilisera sin 
största demonstration någonsin, 
den fjärde oktober 1983.

– Det har satt djupa märken. 
Jag tror att frågorna är brända 
inom arbetarrörelsen efter 
löntagarfonderna, med tanke på 
det massiva motståndet, säger 
Magnus Nilsson. 

Frågan lever

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjö-
stedt håller dock inte med om 
att frågan är död inom vänstern. 
När Sjöstedt nyligen presente-

rade sin framtidsvision i SVT:s 
programserie ”Tal till nationen” 
beskrev han hur han såg framför 
sig ett samhälle där företagen 
ägs av medarbetarna själva.

– Den traditionella fackfören-
ingsrörelsen har varit ganska ljum 
inför det här, men frågan lever i 
Vänsterpartiet. Arbetsplatserna 
har en central del i människors liv 
och då är det också naturligt att 
man får vara med och bestämma 
där, säger han till Dagens ETC.
   Hur vill ni gynna personal-
ägande i praktiken? 

– Vi vill underlätta skatte-
lagstiftningen och göra det 
lättare för personalen att ta 
över när det saknas arvingar vid 
generationsskiften. Den statliga 
banken SBAB ska ha ett ansvar 
att hjälpa till med långivning för 
lösa finansieringen. Vi ska lära 
av andra länders modeller, säger 
Jonas Sjöstedt.

Det finns exempel

I ett internationellt perspek-
tiv finns många exempel på 
personalägda företag, inte minst 
från Frankrike och USA där det 
finns underlättande lagstiftning, 
vilket ETC tidigare skrivit om. 
I Sverige är sådana företag mer 
sällsynta, men exempel finns 
såsom Ljuders Nickelsilverfabrik 
i Småland och skolföretaget Ma-
gelungen med 280 delägare.

– Det är inom företag som 
dessa som frågan lever i dag. Till-
sammans med de krav som nu 
kommer från uppstartsföretag i 
IT-sektorn, säger Bo Rothstein.

Under rubriken ”det nya nä-
ringslivets behov” på DN Debatt 
i mars 2015 formulerade sex IT-
entreprenörer sina krav på politi-
ken. Det första kravet var att det 
ska göras lättare att dela ägande 
med anställda. I ett öppet brev 
2016 skrev Spotify-grundaren 
Daniel Ek att det vore ”fantas-
tiskt om just Sverige blev landet 
där medarbetarna blev delägare i 
företagen där de arbetar.”

– En politisk allians mellan 
den intellektuella vänstern och 
den nya entreprenöriella eko-
nomin borde vara en möjlig väg 
framåt, säger Bo Rothstein.

MaTTIaS GöTHberG

”Sedan har vi 
den ekonomiska 
demokratin där 
det egentligen 
inte hänt  
någonting på 
de senaste 100 
åren, och det är 
inte direkt en 
valfråga i år.”

Medan arbetarrörelsen tystat i frågan om ekonomisk demokrati kommer 
i dag förslagen från ett annat håll. Spotifys grundare Daniel Ek kräver att 
politikerna underlättar för personalägande.  Bild JANERiK HENRiKSSON/TT

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt håller möte i Långbergparken i Strängnäs               den 17 juni 1916. Bild TT

daniel Ek, Spotifys grundare

Fantastiskt om just Sverige blev 
landet där medarbetarna blev  
delägare i företagen där de arbetar.

Ekonomisk demokrati

l Ekonomisk demokrati är ett brett begrepp som innebär att de 
som deltar i en ekonomisk institution också delar den besluts
fattande makten i den.
l Det internationellt sett mest uppmärksammade exemplet på 
ett omfattande personalägande är det kooperativa konsortiet 
Mondragon i Spanien. Det består av 260 företag, varav ungefär 
100 är arbetskooperativ. Av de 75 000 som är anställda är hälften 
delägare.
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De anställda tog 
över hela företaget

Den tidigare 
finansministern 
Ernst Wigforss 
(S) menade att 
”de som arbeta, 
med hand och 
hjärna, i de 
ekonomiska fö-
retagen, skola ha 
största möjliga 
inflytande över 
dessa företags 
ledning”. Bild TT

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt vill att statliga ban-
ken SBAB ska vara behjälplig med långivning när personalen vill 
ta över ägandet av sina arbetsplatser Bild PaTrick Trägårdh/TT

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt håller möte i Långbergparken i Strängnäs               den 17 juni 1916. Bild TT

Jonas Sjöstedt, 
Vänsterpartiets ledare

Den traditionella 
fackförenings
rörelsen har 
varit ganska ljum 
inför det här, men 
frågan lever i 
Vänster partiet.

Facken har blivit skickliga på att 
förhandla om den givna kakan, men 
kan inte tänka sig ett nytt sätt att 
baka den på, säger Bo Rothstein.

På företaget FYC i Malmö 
fanns en sammansvetsad 
grupp anställda och en 
chef som hade tröttnat. När 
försöken med att hitta en ny 
ägare misslyckades så tog de 
anställda över, och driver nu 
bolaget som  ett kollektiv.

FYC står för fint your crew och 
arbetar med scenbyggen. Tobias 
Andersson började i företaget 
som scenbyggare 2003. FYC var 
ett vanligt privatägt aktiebolag 
men de anställda arbetade 
mycket som ett kollektiv.

– Vi hade ett gemensamt 
arbetssätt med en välkomnande 
stil, där vi var noga med att skola 
in alla nya på ett bra sätt, säger 
han.

Ville inte bli chef

När den dåvarande chefen ville 
sälja så fick Tobias Andersson, 
som fungerade som företagets 
andre man,  frågan om inte han 
ville ta över, men hans svar blev 
nej.

– Jag hade arbetat där i tio 
år och de som jag jobbade ihop 
med vara mina nära vänner. Jag 
ville inte bli deras chef och tjäna 
pengar på det arbete som de 
utförde, säger han.

FYC är ett bemanningsföretag 
som anlitas av allt från lokala 
kommuner till stora världsar-
tister för att bygga, dekorera 
och sedan plocka ner scener, 
festivalområden och annat vid 
tillfälliga arrangemang.

Bildade kollektiv

Företagets existens bygger 
på att de får in nya uppdrag 
i tillräcklig mängd. När den 
dåvarande chefen ville  av-
veckla företaget  började 
antalet uppdrag bli färre. När 
Tobias Andersson tackade nej 
till erbjudandet om att ta över  
försökte ägaren i stället sälja 
företaget till en utomstående, 
men hittade ingen köpare. Det 
var i i det skedet, när bolagets 
framtid såg mörk ut, som  de 
anställda agerade.

– Vi samlades till ett möte och 
bestämde oss för att ta över bo-

laget som kollektiv, säger Tobias 
Andersson.

De anställda tog ett lån och 
köpte för två år sedan ut den 
tidigare ägaren. Det är cirka 
femtio personer som arbetar 
inom företaget, men hur mycket 
de arbetar varierar kraftigt. Alla 
är nu medlemmar i kollektivet 
och kan delta på de möten där 
företagets fortsatta verksamhet 
planeras.

Höjde lönerna

Det första som gjordes sedan de 
anställda tog över var att lönerna 
höjdes. 

– Vi är verksamma inom ett 
område där det inte finns några 
kollektivavtal, men gör  som 
företag vårt bästa för att se till 
så att de som arbetar har skäliga 
villkor, säger Tobias Andersson.

I företaget finns en kärntrupp 
på sju personer som sköter ad-
ministrationen. Alla i kollektivet 
får betalt för de timmar de arbe-
tar och det är lika lön som gäller. 
Mer betalt ges för uppgifter som 
kräver någon form att av specia-
listkompetens och till dem som 
utför arbeten med risktillägg.

Sedan de anställda tog över 
företaget har antalet uppdrag 
ökat kraftigt. Intäkterna används  
till utbildning, utrustning och 
en del går till att betala av på 
lånet som togs för övertagandet. 
Men planen är att på sikt införa 
ett bonussystem.

– Pengarna som vi tjänar 
kommer från allas arbete, och de 
tycker vi också att vi ska dela på 
den vinst som blir, säger Tobias 
Andersson.

JeNNY WiCkberg

”Pengarna som 
vi tjänar kom
mer från allas 
arbete, och de 
tycker vi också 
att vi ska dela på 
den vinst som 
blir.”

Scenen byggs inför Housefestivalen Big slap i Malmö 2016.
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Hesgoal sänder via sin egna 
kanal Somali Cable i stort sett 
alla stora sportevenemang 
helt gratis. Problemet är att 
de gör det utan tillstånd. Tv-
bolagen som äger rättigheter-
na förlorar mångmiljonbelopp 
på strömningen och polisen 
kan inte göra något om de inte 
får in anmälan från rättighets-
innehavarna. Så Hesgoal 
fortsätter sända. 

– Jag ser alla bortamatcher med 
min klubb i Allsvenskan, och 
några hemmamatcher ibland 
också om jag är i stugan. Plus 
lite Premier League, Champi-
ons League, golf och Formel 1 
ibland. Så fort det är sporteve-
nemang som inte går på SVT, 
TV4 eller Eurosport Player så 
går jag in på Hesgoal och kollar 
i stället. 

Fredrik är i 40-årsåldern, bor i 

Stockholm och har ett välbetalt 
kontorsjobb. Han är en ganska 
typisk sportkonsument i Sverige 
2018. Det tidigare säsongskortet 
till sitt allsvenska favoritlag är 
utbytt mot skärmar hemma i 
soffan. 

Problemet är bara att de 
sändningar som han ser saknar 
rättigheter. 

Den främsta piratsajten i dag 
är enligt många Hesgoal, som 
via sin egna ”kanal” Somali 
Cable, visar direktsändningar 
av i stort sett all tänkbar sport. 
Fotboll från Allsvenskan till 
Premier League och alla de andra 
stora europeiska ligorna, stora 
cykellopp, Formel 1, tennis och 
hockey. 

– Den sajten är olaglig, helt 
klart. Rent objektivt sett så gör 
de ju intrång i samtliga rättig-
hetsinnehavarnas sändningar, 
säger Paul Pintér, nationell sam-

ordnare för immaterialrättsliga 
brott på Polisen. 

Värt miljardbelopp

Sändningsrättigheter till de 
stora ligorna och mästerskapen 
är eftertraktade i sportvärlden. 

TV-bolagen vill sällan avslöja 
hur mycket de betalar för rät-
tigheterna, men enligt Dagens 
Industri betalar Viasat runt 300 
miljoner kronor för att visa en 
säsong av engelska Premier Lea-
gue i Sverige. Grundavtalet för 
Sky Sports och BT Sport ligger på 
hisnande 60 miljarder kronor för 
tre säsonger, eller 120 miljoner 
kronor för en enda match. 

Rättigheterna för Fotbolls-
EM 2016 kostade SVT och TV4 26 
miljoner euro, nära 240 miljoner 
kronor i dåtidens penningvärde, 
enligt SvD. 

Och när Discovery tar över 
rättigheterna från Cmore för 

att sända Allsvenskan från 2020 
kommer de betala 540 miljoner 
kronor per säsong, över tre 
miljarder för det sexåriga avtalet, 
enligt Aftonbladet. 

Hur mycket som SVT, TV4 och 
Cmore har betalat för att sända 
Fotbolls-VM som pågår är inte 
känt. 

– Sporträttigheter är åtrå-
värda, och åtråvärt innehåll går 
att tjäna pengar på, säger Per 
Strömbäck, chef på Film- och 
TV-branschens Samarbetskom-
mitté, FTVS. 

”Ett piratparadis”

Där det finns mycket pengar 
finns också möjligheter att hitta 
kryphål för att tjäna pengar på 
mer undanskymda sätt. Pirat-
sajter har mer och mer gått från 
fildelning och nedladdning av 
torrents till att strömma mate-
rial. Mycket fokus ligger på film, 

tv och spel, men även direktsänd 
sport är populärt i piratvärlden. 
Sajterna kommer och går, byter 
servrar och vissa överlever rela-
tivt länge. 

– Illegal streaming är ett stort 
problem, speciellt med direkt-
sänd sport, säger Per Strömbäck.  

Enligt en ny undersökning 
från Mediavision uppgav 21 
procent av svenskarna i åldern 
15–74 år att de laddat ner eller 
strömmat filmer och tv-serier 
under mars 2018. Motsvarande 

Hemlig piratsajt visar     all sport utan tillstånd
”Det handlar om enormt stora belopp som vi hade kunnat                 investera i svensk idrott eller drama i stället”

Illegal  streaming 
är ett stort 
 problem, 
 speciellt med 
 direktsänd  
sport.

Tv-bolagen förlorar miljoner  
på illegal streaming .
OBS MONTAGE
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Hemlig piratsajt visar     all sport utan tillstånd
”Det handlar om enormt stora belopp som vi hade kunnat                 investera i svensk idrott eller drama i stället”

andel i de nordiska grannlän-
derna låg mellan 6 (Finland) och 
14 (Norge) procent. Mediavision 
kallar Sverige ”piratparadis”.

– Det går inte att veta exakt 
hur mycket vi förlorar på den 
illegala streamingen, men enligt 
våra uppskattningar handlar det 
om enormt stora belopp som vi 
hade kunnat investera i svensk 
idrott eller drama i stället, säger 
Johan Gustafsson, kommunika-
tionschef på Cmore i Norden. 

”Har kungatiteln”

Bland sportintresserade svensk-
ar har det tisslats om Hesgoal 
och Somali Cable ganska länge. 
Det är troligt att de är störst av 
piratsajterna i dag. 

– Hesgoal har tagit över 
kungatiteln när det gäller sport. 
Den är absolut vanligast i Sve-
rige, säger polisen Paul Pintér. 

– Det har funnits ett gäng 

olika sajter, vissa mer seriösa än 
andra med mycket reklam så det 
knappt går att komma fram. Men 
Hesoal har ju fungerat klockrent. 
Jag upptäckte den först i höstas 
någon gång. Jag är nyfiken på 
vad det är för sajt, fortsätter han.

Varken SVT, Cmore eller FTVS 
har hört talas om Hesgoal när 
Dagens ETC frågar. 

– Vi är inte närmare bekanta 
med dem och anser att det är 
intrång i någons rätt att olovligt 
sända någons sändning, säger 
Jan Olsson, förhandlingschef på 
SVT Sport. 

Företag, inte aktivister

Vem som står bakom Hesgoal/
Somali Cable är oklart. IP-adres-
serna står på tre olika servrar i 
USA. De har ett kontaktformulär 
på sajten, men har efter närmare 
en vecka fortfarande inte svarat 
på Dagens ETC:s frågor. 

Per Strömbäck menar att det 
finns en snedvriden bild av vilka 
som driver dessa sajter. 

– Det finns en myt om att det 
är pirataktivister, men det är ofta 
företag som tjänar stora pengar. 
Kriminella nätverk som är 
beroende av etablerade företag 
för annonser. Skurkar är skurkar, 
säger han. 

Polisen menar att det kan röra 
sig om privatpersoner också. 

– Definitionen av kriminellt 
nätverk är två eller flera personer 
som begår en brottslig handling. 
I Sverige har vi inte kunnat binda 
någon organiserad brottslighet 

till de domar som funnits mot 
piratsajterna. Däremot har det 
ofta varit multikriminella som 
legat bakom, och vi vet att de 
tjänat enormt mycket pengar, 
säger Paul Pintér. 

Sämre – men enklare

För att Polisen ska försöka 
stänga ner en sajt som sänder 
vidare material utan tillstånd 
krävs det att den som äger rät-
tigheterna gör en anmälan. 

– Ja, så ser lagen ut i dag. Vi 
måste ha rättighetsinnehavarens 
godkännande, säger Paul Pintér. 

Johan Gustafsson på Cmore 
menar att det är svårt att komma 
åt de illegala sajterna. 

– Det är tyvärr en katt- och 
råttalek som ibland kan kännas 
hopplös och ibland ger resultat. 
Vi har samarbetspartners som 
löpande bevakar och i vissa fall 
har vi gått steget längre och 

inlett juridiska processer. 
Sportälskaren Fredrik är nöjd 
med Hesgoal och räds inte över 
att använda en illegal tjänst. 

– Det är så tillgängligt, och 
gratis. Det är ett enklare alterna-
tiv, trots att det är sämre kvalitet. 
Det buffrar och man måste upp-
datera ibland. Men den är bättre 
än allt annat. Många andra sidor 
vågar man knappt gå in på för att 
det blir så jäkla mycket skräp på 
datorn.

Han tjänar bra och har egent-
ligen råd att betala legalt för de 
sportkanaler han vill se. 

– Jag funderar på att kanske 
skaffa ett abonnemang ibland, 
men sen skjuter man upp 
det. Det handlar inte bara om 
pengarna heller. Man har så jäkla 
många olika abonnemang och 
orkar inte hålla på med allt. Det 
är enklare såhär, säger Fredrik.

Gustav Gelin

Hesgoal har 
 tagit över 
kungatiteln när 
det gäller sport.

I stort sett alla sportevenemang 
går att se helt gratis på sajten.

Gustav Svensson och Andreas 
Granqvist i Sveriges herrlandslag 
i fotboll.  BILD TT
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Texas 1981
Båten är mindre än han tänkt sig. Och skabbigare.
Till och med i kvällsmörkret ser Jay att den behöver 

målas.
Det är inte alls vad de hade pratat om. Killen i telefo-

nen sa »månskenstur«. Stadens ljus och hela köret. Jay 
hade föreställt sig något gammaldags, något lite roman-
tiskt, som hjulångarna på Pontchartrain i New Orleans, 
om än mindre. Men det här ser mest ut som en lappad 
och lagad fiskebåt. Den är låg och bred och ful – en 
utspökad pråm, lite som en tjock flicka som är bjuden på 
sin första, och förmod- ligen sista, skoldans. Ljusslingor 
i bjärta färger är upphängda överallt och spända runt 
dörren till salongen. Lamporna flimrar nyckfullt, lite 
förtvivlat, blinkar åt Jay och ger löfte om en glad kväll, 
vill att han kliver ombord. Jay rör sig inte ur fläcken. Han 
stirrar på salongen: fyra sneda och vinda väggar täckta 
med billig carportpanel. Den ser ut att vara hopspikad i 
sista stund, ett hafsigt försök att hålla på värdigheten, 
som en hatt som ett fyllo skjutit på trekvart.

Jay vrider på huvudet och ser på sin fru, som inte har 
klivit ur bilen ännu. Dörren är öppen och Bernie har föt-
terna på marken, men hon sitter kvar på passagerarsätet, 
kikar ut på sin man genom glipan mellan dörren och 
Buickens rostiga kaross. Hon tittar på sina skor, ett par 
mörkblå Schollsandaler, en lyx hon unnade sig när hon 
var i slutet av sjätte månaden. Hon tittar från sanda-
lerna till båten som gungar och svajar på vattnet. Han 
vet att hon gör en snabb bedömning, jämför sitt fysiska 
tillstånd med båtens. Hon kastar en blick på maken igen, 
väntar sig en förklaring.

Jay tittar ut över floden. Den är inte mycket mer än ett 
smalt, grumligt vattendrag som flyter fram ett tiotal me-
ter under gatunivå; den ringlar sig som en orm genom 
stadens inre, kommer väster ifrån och fortsätter genom 
stadskärnan och ända ut till Ship Channel och Houstons 
hamn, där den till sist rinner ut i Mexikanska golfen. I 
åratal har det talats om att »Bayou City« måste ha en 
flodpromenad som den i San Antonio, fast större förstås, 
och därmed finare. Otaliga byggherrar har talat sig 
varma för diverse förslag om att bygga res- tauranger och 
butiker längs Buffalo Bayou. Stadens byggnadsnämnd 
tog sig till och med för att stensätta en gångväg utmed 
floden där den rinner genom Memorial Park. Längre än 
till den stensatta gångvägen kom aldrig planerna på en 
flodpromenad, utan gångvägen slutar tvärt vid Allen’s 
Landing, här i nordöstra hörnet av stadskärnan där Jay 
nu står. På kvällarna är området i det närmaste dött och 
ödsligt. Ett stycke söderut är det däremot liv och rörelse. 
Konserter på Johnson and Lindy Cole Arts Center, och 
kring Jones Hall och Alley Theatre har barerna och 
restaurangerna öppet. Men vid Allen’s Landing ser det 
allt annat än inbjudande ut. Flodbanken är igenväxt 
med ogräs, växter slingrar på betongpelarna som bär 
upp bron där Main Street går över högt där ovanför, och 
så när som på en svag glödlampa som lyser vid en liten 
träbrygga är det kolmörkt vid Allen’s Landing.

När Jay står där nedanför sin hemstad och stirrar på 
den skraltiga båten får han en klump i halsen, känner 
strupen snöras samman och att han som vanligt gör 
sin fru besviken. Han ilsknar till. Killen i telefonen ljög. 
Killen i telefonen är en lögnhals. Det känns bra att lägga 
över det på någon annan, att kunna skylla ifrån sig. San-
ningen är nämligen den att han jobbar med trettiofem 
olika ärenden och väntar på att få besked om rättegångs-
datum för minst tio eller tolv av dem; han hade inte tid 
att ordna något annat till Bernies födelsedag, och vad 
värre är hade han inte råd, han har inte dragit in några 
pengar på månader. Jay hoppas att skadeståndskraven 
för ett par halk- och fallolyckor ska gå igenom, men 
innan dess kommer det inte in något. Så när en klient, 

som är skyldig pengar för lite jobb med ett testamente, 
sa att han hade en bror eller farbror, eller vad det nu var, 
som ordnar båtturer på floden grep Jay tillfället. Han 
tog turen som ersättning. Precis som matrumsmöbeln 
han och Bernie äter vid på kvällarna. Precis som Bernies 
bil som har stått på cementblock i Petey’s bilverkstad 
sen i april. Jay ruskar misslynt på huvudet. Han är en 
arbetande människa med universitetsexamen, två till 
och med, och ändå lever han på allmosor, tar det som är 
begagnat. Han blir arg igen, och under ilskan lurar dess 
fula släkting skammen.

Han sväljer känslorna.
Det är unga män som är arga, det vet han, själv har 

han blivit för gammal för sådant.
I fören på båten står det en man. Han är mager, 

närmare sjuttio och klädd i illasittande jeans. Grått krull 
sticker fram under en basebollkeps med stuvarfackets 
logga. Texten BROTHeRHOOD OF LONGSHOReMeN AVD 
116, är suddig av smuts och fett. Han röker på en brun 
cigarettstump. Den gamle mannen nickar åt Jay, lyfter 
lite på kepsskärmen.

Jay sträcker fram handen mot sin fru.
»Jag går inte ombord på den där.« Hon försöker lägga 

armarna i kors över bröstet för att visa att hon menar 
allvar, men hennes växande mage är inte där den var förr, 
inte ens där den var för en vecka sedan. Hennes armar 
når knappt runt.

»Kom nu«, säger han. »Mannen väntar ju på oss.«
»Det struntar jag i.«
Jay tar hennes hand, känner att hon ger med sig en 

aning. »Kom nu.«

BERNIE BLåSER LuFT MELLAN tänderna, visslar nästan 
ljudlöst. Jay hör det och förstår genast. Det betyder att 
hennes tålamod börjar tryta. Ändå tar hon hans hand 
och kasar ut till kanten av sätet, låter Jay hjälpa henne 
ur bilen. När hon väl står på benen drar han fram en sko- 
kartong full med kassetter och stereo 8-band ur baksätet 
och klämmer fast den under armen. Bernie ser på, följer 
hans minsta rörelse. Jay tar henne under armen och leder 
henne ut på den smala bryggan. Den sviktar och knakar 
under tyngden, för spensliga Bernie bär på tretton extra 
kilon nu för tiden. Den gamle mannen i basebollkepsen 
placerar en cowboystövel på den halvruttna planka som 
tjänar som landgång, och sprätter cigaretten över bord. 
Jay ser den falla i vattnet, som är svart som olja. Det är 

omöjligt att säga hur djup floden är, hur långt det är till 
botten. Jay kramar hustruns hand, vill ogärna överlämna 
henne till den gamle mannen som står med handen 
utsträckt i väntan på att hon ska ta ett steg framåt. »Är 
det du som är Jimmy?« frågar Jay.

»Nä, Jimmy kommer inte.«
»Så vem är du?«
»Jimmys kusin.«
Jay nickar, som om allt är som han väntade sig, som 

om att vara Jimmys kusin är en fullgod merit för en 
kapten, det enda identitetsbevis en människa behöver. 
Han vill inte att Bernie ska märka att han blir betänksam. 
Han vill inte att hon ska marschera tillbaka till bilen. Den 
gamle mannen tar Bernies hand och hjälper henne var-
samt ner på båtdäcket, visar henne och Jay till salongen. 
Han går tätt intill Bernie, ser till att hon inte snubblar 
eller kliver fel, och då känner Jay en plötslig, oväntade 
ömhet för Jimmys kusin. Han nickar åt den gamle man-
nens keps, börjar småprata. »Är du med i facket?« frågar 
han. Den gamle kastar en hastig blick på Jay, ser hans 
slätrakade ansikte, pressade kostym och finskor, och 
de släta händerna utan minsta skråma. »Vad vet du om 
sådant?«

Jay vet en hel del, mer än hans klädsel antyder. Men 
just nu är frågan inte värd att spilla tid på. Han koncen-
trerar sig på att ta sig över däcket i stället, undviker en 
smutsig vattenpöl som bildats under en luftkonditione-
ringsapparat som sitter i fönstret och tänker på hur lätt 
någon skulle kunna halka och falla. Han går ett steg eller 
två bakom sin fru, ser henne stanna till i dörröppningen. 
Det är svart där inne och hon vill att Jay ska gå före.

Han tar täten och kliver över tröskeln.
Han känner doften av Evelyns parfym som dröjer 

kvar i luften – en rökig, skogsaktig doft, som sandelträd, 
som badtvålen Bernie använde innan hon blev gravid 
och överkänslig mot den och mycket annat, som lukten 
av bensin och äggröra. Doften säger honom att evelyn 
varit där, att hon följt hans noggranna instruktioner. ett 
värmande lugn sprider sig i kroppen och han tar sin frus 
hand, drar henne med sig. Hon tycker inte om mörker, 
det vet han; hon tycker inte om att bli lämnad utanför. 
»Vad är det här?« viskar hon.

Jay tar ett steg till, trevar efter lysknappen.

NÄR LJuSET ÄNTLIGEN TÄNDS FLÄMTAR Bernie till och 
tar sig för bröstet. Salongen är smyckad med ballonger 
i stället för med blommor, där väntar korv och bringa i 
stället för filé, en kylväska med öl och läsk i stället för 
vin. Jay vet att det inte är mycket, inte alls märkvärdigt, 
men det har ändå en viss charm. Han fylls av tacksam-
het – över sin fru, över den här utekvällen, till och med 
över sin svägerska. Det var högst motvilligt han bad 
evelyn om hjälp. Förutom Bernie finns det ingen som är 
så väl medveten om Jays brister som evelyn Anne- marie 
Boykins. I två veckor har hon tjatat på honom, velat veta 
om han tänkt ge hennes lillasyster något finare i födelse-
dagspresent än morgonrocken han köpte förra året, som 
han betalade nästan trettio dollar för på Foley’s varuhus. 
Han hade inte kunnat ordna den här kvällen på egen 
hand, inte utan att väcka Bernies misstankar. Så han blev 
mer än tacksam när evelyn erbjöd sig att köpa lite grillat 
på Scott Street och att blåsa upp några ballonger. Allt 
kommer att vara fixt och färdigt, sa hon. Mitt på golvet 
står ett bord dukat för två, och på det en chokladtårta 
med vita och gula rosor, precis som evelyn lovade. Bernie 
stirrar på tårtan och ballongerna, på alltihop, medan ett 
leende sakta sprider sig i hennes ansikte. Hon ser på sin 
man, ställer sig på tå och lägger armen om hans hals, 
trycker sin kind mot hans. Hon nafsar honom i örat, som 
en liten mild reprimand, en påminnelse om att hon inte 
gillar hemligheter. Ändå uttrycker hon sin uppskattning,

viskar: »Så fint det är, Jay.«
Maskinen startar. Jay känner knäna skaka till.

Svarta Vatten 
kapitel 1

I fören på båten 
står det en man. 
Han är mager, 
närmare sjuttio 
och klädd i illa
sittande jeans. 
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Nervkittlande  
sommarläsning
l Svarta vatten är en laddad kriminalroman som  utspelar sig i 80-talets Texas. Jay Porter 
var i sin  ungdom politisk aktivist, nu är han advokat och  väntar sitt första barn. Men när 
han en sen kväll hör ett skrik i mörkret och räddar en kvinna från att drunkna,  öppnar 
han  oavsiktligt Pandoras ask…

l  Svarta vatten är Attica Lockes mycket hyllade debut. Hon en bakgrund inom 
 filmbranschen som manusförfattare åt de flesta stora amerikanska filmbolagen. Hon 
är bosatt i Los Angeles med sin man och dotter.
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Spännande 
sommarläsning!

I ett förfallet hus möts ett par. Platsen är den ryska gruvstaden Barentsburg, på 
Svalbard. De har mötts på detta sätt i flera år. Paret äter kakor, dricker te, avslutar 
kvällen med en vodka och återgår sedan till sitt. Detta är deras fristad. Men den 
här kvällen kommer mannen aldrig tillbaka hem. 
Monica Kristensens kriminalserie som utspelar sig på Svalbard har blivit en succé 
i Europa, isande miljöskildringar varvat med brinnande spänning är en oslagbar 
kombination. Översättning av Joar Tiberg
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SERIER & PYSSEL
Serie

Max Gustafson

Lösning kryss 20 juni

”Jag fick inte läsa  
på SFI. Han sa att  
det bara är horor  
som går i skolan.”

Brottsofferjouren ger stöd till dig 
som utsatts för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vi erbjuder stöd 
på drygt 25 olika språk. Läs mer på  
www.brottsofferjouren.se

Plusgiro 90 03 44-3

Personen på bilden har ingen koppling till citatet.

PRENUMERERA PÅ 

SMS:a din beställning på 
076-671 18 13 eller gå in på 

www.klokahem.com

6nrav Kloka hem299 :- 

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.

9 5 8

8 5 7 4 9

4 7 2

8 4 3

4 2 1

2 3 6

5 4 2

9 1 8 6 7

6 9 8

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.44)

4 2 3 7 8

8 1

9 8 6 4

1 8 2

2 6 9

9 2 7

6 4 5 1

6 3

7 3 2 9 5

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.39)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Nov 24 10:23:34 2016 GMT. Enjoy!
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Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.39)
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Lätt 1

Lätt 2

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.44)
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861459327
349627518
752813496
187935642
924186753
536742981

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.39)
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05.35 Husakuten
06.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Paul Hollywood 
 bakar jorden runt
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Hela Danmark bakar
15.00 Studio: Fotbolls-VM
15.50 Fotboll: Uruguay–
 Ryssland
16.50 Studio: Fotbolls-VM
17.00 Fotboll: Uruguay–
 Ryssland
18.00 Studio: Fotbolls-VM 
 2018
18.20 Fridas VM-resa
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Solsidan
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Beck: Rum 302
22.00 Nyheterna och  
 Sporten
22.05 Vädret
22.15 Beck: Rum 302
23.45 Law & Order: Special 
 Victims Unit
00.45 112 – på liv och död
01.50 Hawaii five-0

06:00 Jag minns mitt 40-
 tal
07:00 Morgonstudion
10:00 Vallhunden - 
 människans bästa 
 vän
10:40 Vita & Wanda
11:05 Sportspegeln
11:35 Där ingen skulle tro 
 att någon kunde bo
12:15 Animerade 
 drömmar: 
 Bytesdjuren
12:20 Första dejten: 
 England
13:10 Gift vid första 
 ögonkastet Norge
13:55 Barnmorskan i East 
 End
14:50 Jag minns mitt 40-
 tal
15:50 Matiné: Klara Lust
17:30 Matmagasinet
18:00 Rapport
18:15 Sportnytt
18:25 Lokala nyheter
18:30 Seriestart: Engelska 
 Antikrundan
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Fotbolls-VM:  
 Spanien–Marocko
22:00 Fotbolls-VM: Studio
23:00 Rapport
23:05 Gör inte detta 
 hemma
23:35 Nattfilm: Kod 
 Mercury
05:30 Matmagasinet

08:00 Raja - Gränsen
08:30 Romernas historia 
 1900-tal
08:45 Barnen som 
 överlevde 
 Förintelsen - finska
09:00 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Gudstjänst
17:00 En predikstol med 
 hisnande utsikt
17:15 Byggnadsvårdarna
17:25 En bild berättar
17:30 Nyheter på lätt 
 svenska
17:35 Nyhetstecken
17:45 Uutiset
17:55 Promenad med 
 favorithönan
18:00 Medicin med Mosley
18:50 Seriestart: Beppes 
 smakresa
19:00 Fotbolls-VM: Studio
20:00 Lars Monsen på 
 villovägar
21:00 Aktuellt
21:25 Lokala nyheter
21:30 Sportnytt
21:45 Krig och fred
22:45 The Staircase
23:35 Den våldsamma 
 vilda västern
00:20 Oddasat
00:25 Villes kök
00:55 Min squad XL - 
 romani
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

05.20 Unga mammor
06.00 Unga mammor
06.30 Nanny
07.00 Aftonbladet morgon
09.00 Lyxfällan
10.00 Vanderpump rules
10.55 Project runway all 
 stars
11.55 Svenska 
 Hollywoodfruar
12.55 Supernanny Sverige
13.55 Real housewives of 
 Dallas
14.55 Project runway all 
 stars
15.55 Million dollar listing 
 New York
17.00 Vanderpump rules
18.00 Svenska 
 Hollywoodfruar
19.00 How I met your 
 mother
19.30 How I met your 
 mother
20.00 Hemliga beundrare
21.00 The good fight
22.00 Will & Grace
22.30 Will & Grace
23.00 NCIS: Los Angeles
00.00 How I met your 
 mother
00.30 How I met your 
 mother
01.00 Jims värld
01.30 Jims värld
01.55 Navy CIS
02.45 The mentalist
03.30 Bones
04.15 Jims värld

06.00 Railroad Alaska
06.45 Tunnelbanan
07.35 Extreme couponing
08.05 Trafikpoliserna 
 Köpenhamn
09.05 Top chef
10.05 Grey’s anatomy
11.05 Sofias änglar
12.05 Ellen DeGeneres
13.00 Böda camping
14.00 Ullared
15.00 The big bang theory
15.30 The big bang theory
16.00 Sofias änglar
17.00 Böda camping
18.00 Ullared
19.00 The big bang theory
20.00 Sofias änglar
21.00 Sofias änglar
22.00 Pirates of the 
 Caribbean: Svarta 
 Pärlans förbannelse
00.50 The big bang theory
01.40 CSI Miami
02.35 Tunnelbanan
03.20 Criminal minds
04.05 Ellen DeGeneres 
04.50 Världens tuffaste  
 jobb med Carina  
 Berg

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KUNSKAPSKANALEN       
15:00 UR Samtiden 18:00 Multisamlare 18:05 Vetenskaps-
studion 18:35 Supermänniskor 19:25 Envis som en åsna 
20:15 Henrik VIII:s sex fruar 21:00 Genierna som förändrade 
världen 21:45 Life 22:35 Världens natur: Irland 23:30 Stugor 
00:00 Gravarna som historien gömde 00:50 Kvinnor på 
toppen  

BARNKANALEN      
06:00 Wisska 06:05 Ankes värld 06:10 Henry råkar på... 
06:15 Sara och Anka 06:20 Hej Jycke 06:30 Greta Gris 
06:35 Octonauterna 06:45 Lillys Bortomvik 06:55 Dimitri 
07:00 Fåret Shaun 07:05 Victor & Josefine 07:20 Draken 
Digby 07:30 Regnbågsstadens hjälte 07:40 Roboten Rob 
07:55 Biet Maya 08:05 Lille Roy 08:20 Tilde 08:30 Andys 
dinosaurie-äventyr 08:45 Pyjamashjältarna 09:00 Som-
marlov 09:01 Mysteriet på Barnkanalen 09:20 Mysteriet på 
Barnkanalen 09:30 Ridtur 10:00 Lilla Aktuellt 10:05 Zorro 
- legenden föds 10:25 Djupet 10:45 Ranchen 11:10 Matildas 
superkrafter 11:20 Flax Max 11:30 Bästa platsen 11:45 
Katten i hatten vet allt om ditten och datten 12:00 Folksagor 
i världen - finska 12:05 Fel väder - finska 12:10 Twirlywoos 
12:20 Peg + Katt 12:35 Fifi och blomsterfröna 12:45 Daniel 
Tigers kvarter 12:55 Fixarna 13:00 Pippi Långstrump 13:30 
Game on 13:45 Äventyr i tid och rum 13:55 Ett fall för KLURO 
14:05 Vicke viking 14:20 Nina Patalo 14:25 Grötnöt & Fjädrik 
14:40 Äventyrskatten 14:50 Grizzy och lämlarna 15:00 
Geronimo Stilton 15:25 Kompisar på nätet 15:45 MI High 
16:15 Elefantprinsessan 16:40 Pyjamasklubben 17:05 Miss 
Moon 17:15 Simon 17:20 Lunneskär 17:30 Kapten Balans 
och tidsmaskinen 17:35 Hur tänker du? 17:50 Kayos krita 
18:00 Bolibompa 18:01 Ballonggården 18:15 Dimitri 18:20 
Doktorerna 18:30 Sommarlov 18:31 Mysteriet på Barnkana-
len 18:50 Mysteriet på Barnkanalen 19:00 Ridtur 19:30 An-
nedroider 05:00 Nelly och Nora 05:05 Voffa, Kvittra och Len 
05:20 Ankes värld 05:25 Henry råkar på... 05:30 Raa-Raa 
- lejonet som låter 05:40 Ballonggården 05:45 Miffys stora 
små äventyr 05:55 Långhalsen Lo  

RADIO 
P1 06.00 Morgoneko 06.15 P1-morgon 06.30 Ekonyheter 
06.32 Ekonomieko 06.34 Nyheter från Vetenskapsradion 
06.39 P1-morgon 06.50 Tankar för dagen 06.55 Landväder 
06.59 P1-morgon 07.00 Morgoneko 07.18 P1-morgon 07.30 
Ekonyheter 07.32 Ekonomieko 07.36 Nyheter från Veten-
skapsradion 07.39 P1-morgon 07.46 Kulturnytt 07.55 Land- 
och sjöväder 07.59 P1-morgon 08.00 Morgoneko 08.15 
P1-morgon 08.30 Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 08.36 
Nyheter från Vetenskapsradion 08.41 P1-morgon 08.54 
Kulturnytt 08.59 P1-morgon 09.00 Morgoneko 09.14 P1-
morgon 09.30 Ring P1! 10.00 Ekonyheter 10.03 Uppkopplad 
10.35 Odla med P1 11.00 Ekonyheter 11.04 Tendens 11.35 
Radioföljetongen 12.00 Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 12.10 
Vetandets värld 12.30 Luncheko 12.55 Land- 
och sjöväder 13.00 Sommar i P1 med Kaj 
Linna 14.30 På väg 15.00 Ekonyheter 
15.03 Radiosporten 15.04 Nordegren och 
Epstein 15.45 Kulturnytt 15.55 Sjöväder 
16.00 Ekonyheter 16.03 Studio Ett 16.45 
Dagens Eko 17.00 Studio Ett 17.45 Dagens 
Eko 18.00 Ekonomiekot 18.09 Kulturnytt 
18.14 P1 Kultur 19.00 Ekonyheter 19.03 
Teateprogrammet  19.35 Radioföljetongen 20.00 Ekonyheter 
20.03 Tendens 20.35 Drama för unga: Mördarens apa, 
del 1  20.55 Klartext 21.00 Ekonyheter 21.03 Fogelbergs 
ljudbokspodd 21.35 Ring P1! 21.45 Tankar för dagen 21.50 
Land- och sjöväder 22.00 Ekonyheter 22.10 Radiosporten 
22.12 Studio Ett 22.30 Sommar i P1

P2 06.00 Huomenta Ruotsi 06.30 Sisu-uutiset 06.34 
Huomenta Ruotsi 06.35 Oddasat 06.40 Iditboddu 06.50 
Klassisk morgon 07.30 Ekonyheter 07.32 Klassisk morgon 
08.54 Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 09.02 Klassisk morgon 
10.00 Ekonyheter 10.03 Klassisk förmiddag 13.00 Iltapäivä 
14.45 Sisu-uutiset 14.50 Roketti 15.00 Geasse Rádio 15.30 
Nyheter 15.35 Geasse Rádio 16.00 Radio Romano 16.30 
SR på engelska 17.00 Kulturnytt 17.06 P2 Klassiskt på 
hemvägen 19.00 Ekonyheter 19.03 P2 Live 21.00 Musik mot 
midnatt 00.00 Notturno

P3 05.35 Vaken 05.59 P3 Musik 06.00 Ekonyheter 06.05 P3 
Musik 06.30 Morgonpasset i P3 10.00 P3 Nyheter 10.02 P3 
med Amira Brown 11.00 P3 Nyheter 11.02 Relationsradion i 
P3 13.00 P3 Nyheter 13.02 Zia och Nessvold i P3 16.00 P3 
Nyheter 16.04 Feeden i P3 19.00 Ekonyheter 19.03 P3 med 
Samir Yosufi 20.00 Ekonyheter 20.03 Radiosporten 20.06 
P3 med Samir Yosufi 22.00 Ekonyheter 22.03 Morgonpasset 
i P3 23.00 Ekonyheter 23.07 Creepypodden 00.00 Ekonyhe-
ter 00.02 Vaken

Klara Lust
Svensk långfilm från 1972. Helge har bara några timmar kvar att arbeta i verkstaden innan 
semestern börjar. En kompis ber att få låna tusen spänn, men Helge säger sig inte ha några 
att låna ut. Verkstaden börjar bli tyst efter klockan fem. I regi av Kjell Grede med bland andra 
Brasse Brännström, Gunilla Olsson, Carl-Gustaf Lindstedt och Agneta Prytz. STV1 kl 15:50.

Lotta på Liseberg.

The good fight.Krig och fred.

Gör inte detta hemma.

KANAL 5

l ”Du får filma allt, förutom när jag går på toaletten.” Men 
de orden ska Olle Ljungström ha välkomnat regissören Jacob 
Frösséns förslag om att få följa popikonen, postpunkaren 
och reklammannen i hasorna för en dokumentärfilm. I filmen 
framstår han som den musik han skrev – både kraftfull och 
skör på samma gång.

En film om Olle Ljungström

Dagens tips från

play.etc.se

Kaj Linna. 
BILD TT



Vi förvandlar 
utsläpp till 

näring!

Att fermentera 
organiskt avfall 
är en revolution 
för trädgårdar 
och jordbruk.

� liter
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ETC Näring är en fermenterad 
växtnäring som återför både 
näring och energi till jorden. 
Levande fotosyntesbakterier i 
näringen fixerar CO� och kväve. 
Tillsammans med andra natur-
liga jordmikrober producerar 
de en mängd bioaktiva ämnen 
som stimulerar tillväxten, 
t.ex: antioxidanter, vitaminer, 
enzymer och aminosyror. 

ETC Näring är en
klimatsmart växtnäring
som bygger på kretslopp 
av organiskt material.

ANVÄNDNING
Tillsätt näringen direkt i vattenkannan en till två 
gånger i veckan och vattna som vanligt. Normal 
dos är 20 ml växtnäring per liter vatten (två 
matskedar). Per år och m² räcker 2 dl. En jord med 
mycket organiskt material kan klara sig med min-
dre givor och en fattigare jord kan behöva mer.

NÄRINGSANALYS
Kväve 8,9 g/L Mangan 15 mg/L

Fosfor 1,0 g/L Järn 195 mg/L

Kalium 4,0 g/L Zink 18 mg/L

Magnesium 0,9 g/L Bor 2,2 mg/L

Svavel 2,7 g/L

INNEHÅLL
Fermenterat hästgödsel, grönt organiskt material, 
melass. Aktiva kväve- och CO² fixerande fotosyn-
tesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, 
Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. 
Jästsvamp: Saccharomyecs cerevisiae.
Välj mellan flaska 1 liter och dunk 5 liter. 
För yrkesodlare finns 20 L dunk och 1000 L IBC.

FÖRVARAS
Frostfritt, svalt, ej i solljus och ej över 30° C.

KONTAKT
ETC Näring
Box 4403, 102 68 Stockholm
E-post: kundtjanst@etc.se
Telefon: 08-410 359 00

Nu kan du beställa ETC Näring, en ny närings lösning 
som kommer att revolutionera ditt odlande och göra 
det till en ännu mer klimatpositiv åtgärd.

Att fermentera organisk avfall låter inte 
så märkligt – men det är en revolution för 
trädgårdar och jordbruk. Det fungerar lika 
bra i ditt trädgårsland, åt dina bärbuskar, 
som det fungerar för ekobonden som nu kan 
gödsla utan klimatutsläpp och dessutom 
gödsla även när skörden börjar bli klar. När 
du använder näringen spär du ut den med 
vatten och använder cirka 2–4 deciliter per 
kvadratmeter och år. Det räcker att närings-
bevattna 1 gång i veckan. Fermenterad 
näringslösning innebär att organiskt avfall 

görs om utan klimatutsläpp (en kompost 
skapar ju metanutsläpp). ETC Näring är 
en utvecklad metod för att göra näringen 
flytande. Istället för klimatutsläpp får du ren 
näring och hjälper till att lagra CO2 i jorden 
direkt. Fantastiskt!

PRIS
ETC Näring, 1 liter .................................. 99 kr
ETC Näring, 5 liter ................................320 kr
ETC Näring, 20 liter .................Kommer snart

Beställ din näringslösning direkt från varuhuset.etc.se
Du kan också köpa den i vår butik på St Paulsgatan 14 
i Stockholm och i ETC Solpark i Katrineholm.



Beställ boken direkt från varuhuset.etc.se
Du kan också köpa den i vår butik på 
St Paulsgatan 14 i Stockholm och i 
ETC Solpark i Katrineholm.

Det här är  
en bok om hopp!

Och om den rena och fina värld vi kan 
lämna över till våra barnbarn. Jo, jag är 
full av hopp. Varje dag ser jag tecken på 
att vi närmar oss brytpunkten. Du vet, 
det där läget då trenden vänder, då det 
goda blir det självklara och skammen 
är det enda som finns kvar för de som 
inte agerar. Jag skriver alltså en bok om 
hopp i en tid när nästan alla texter och 
utredningar om framtiden handlar om 
förtvivlan. Förklaringen är enkel.

Det är du som är hoppet. 

Att du över huvudtaget intresserar dig för 
den här boken är ett enkelt bevis i sig. 
Alla kan nämligen rädda världen.

Och nu börjar vi.
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