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Skräddarsy din 
stjärnfamilj genom 
nya barnboksappen

FN: Dödliga attacker 
mot aktivister ökar

”Kändisar tjänar pengar på 
reklam för ohållbart mode”

NYHETER       SID 10
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   SID 16–17

”MP borde 
lära av 
De Gröna 
i Tyskland.”
TYSKLANDS SVAR PÅ MILJÖPARTIET 
HAR VUXIT EXPLOSIONSARTAT 
I  OPINIONEN SEDAN DE GICK 
I OPPOSITION. CARL SCHLYTER
SER ANLEDNING ATT INSPIRERAS.
   SID 8

”STOPPA 
PREEMS GALNA 
OLJEBYGGE”

Nytt rödgrönrosa 
block i Göteborg

Feministiska 
tidningar hotas 
av nedläggning

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Feministiskt initiativ 
bildar ett nytt  politiskt 
block – utan Social-
demokraterna.   SID 12–13

Deras vision är att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle – men sam-
tidigt vill Preem göra sin största utbyggnad någonsin. En satsning som kommer 
dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen 
godkänna planerna. ”Inget annat än ett svek”, skriver Johan Ehrenberg.    SID 6–7
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DAGENS ETC En S-ledd 
minoritets-

regering 
skulle ha 

legitimitet 
bland 

väljarna.
SID 2–3 / GÖRAN GREIDER

DAGENS ETC
SID 2–3 / GÖRAN GREIDER

PREEMS GALNA 
OLJEBYGGE”
Deras vision är att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle – men sam-Deras vision är att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle – men sam-
tidigt vill Preem göra sin största utbyggnad någonsin. En satsning som kommer tidigt vill Preem göra sin största utbyggnad någonsin. En satsning som kommer 
dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen dubblera  koldioxidutsläppen. I veckan väntas Mark- och miljödomstolen 
godkänna planerna. ”Inget annat än ett svek”, skriver Johan Ehrenberg.godkänna planerna. ”Inget annat än ett svek”, skriver Johan Ehrenberg.   SID 6–7
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Vian Tahir, 
chef redaktör 
för Bang,
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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.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

Eigil Söderin
Tf Chefredaktör
0762-16 76 16

Andreas Gustavsson
Chefredaktör/vd (föräldraledig)

Signe Lidén
Redaktionschef
070-680 83 60

Gunnar Wesslén
Redaktionsledning

Rebecka Bohlin
Nyhetschef
070-435 6167

Anna-Maria Carnhede
Nyhetschef
0733-866 775

Ulrika Lindahl
Opinionsredaktör
070-395 01 94

Andrea Wesslén
Utrikesredaktör

Maria Holm
Miljöredaktör

Jenny Wickberg
Kulturredaktör

Sam Linderoth
Webbredaktör

Kristin McMillen
Webbredaktör

Karl Skagerberg
Redigeringschef 

Reportrar:

Karin Holmberg
Karl Grauers
Jörgen Lund
Gustav Gelin
Karin Annebäck

Daniel Rossetti
Dag Ankersen

lösningen i denna bedrövliga situation: En 
socialdemokratisk minoritetsregering?

Svaret på frågan är: De vet att om de ger 
upp Alliansprojektet så kommer det att smu-
las sönder fullständigt, kanske för gott. Jag 
har nyligen liknat Alliansen vid en maräng: 
Det går inte att dela på en maräng utan att 
den går i smulor. (Visserligen invände någon 
att gamla maränger ofta blir riktigt sega…). 
Alliansen var efterkrigstidens stora borgerliga 
försök att utmana den socialdemokratiska 
hegemonin. Alliansen talade till det djupa 
sossehat som konstituerar mycket av den 
borgerliga världsbilden. Under valrörelsen, 
och även långt innan, tog det sig uttryck i en 
slående arrogans hos de borgerliga parti-
ledarna: De såg det som fullständigt självklart 
att Löfven måste bort. Även efter valet, som 
slutade i ett nederlag för Alliansen (143 mot 
144) har arrogansen dröjt kvar, särskilt hos 
Moderaterna. Den räckte för att med SD:s 
hjälp rösta bort sittande regering, trots att 
samtliga inblandade i kuppen visste att de 
inte hade någon egen självklar statsmi-
nisterkandidat.

ALLIANSEN VAR OERHÖRT framgångs-
rik under den första mandatperiod 
den satt vid makten, då den lyckades 
slå sönder en hel del av den 
svenska välfärdsstaten. Men 
just den ”framgången” 
bidrog till att göda 
svensk högerpopu-
lism, som till stor 
del är en irratio-
nell reaktion på 
en försämrad 
välfärdsstat. 
Den mark-
nadsliberalism 
Alliansen står för 
– hård arbetslinje, 
åtstramningar och 
skattesänkningar för 
de rika – banade väg för 

Åkessons växande rörelse, på samma sätt som 
tillbakarullningen av trygghets systemen i såväl 
USA som Frankrike eller Tyskland röjde väg för 
xenofoba missnöjespartier.

JAG HAR DÅ OCH DÅ påpekat något som allt för 
sällan sägs: Att svensk och europeisk borgerlig-
het krisar lika mycket och ibland mer än social-
demokratin. Denna borgerlighet sitter fast i en 
dogmatisk marknadsliberal syn på snart sagt 
varje samhällsfråga. Låsningen i svensk politik 
är i allra högsta grad en effekt av att såväl Cen-
tern som Liberalerna anammat en ekonomisk 
politik som är mer eller mindre nyliberal.

På vänstra kanten i svensk politik hävdar 
många att Socialdemokraterna bör släppa 
varje försök att ta makten. Men även det är ett 
dogmatiskt renhetsivrarprojekt. Om S ger upp 
varje maktanspråk innebär det i praktiken att 
svensk högerpopulism normaliseras, när en 
högerregering måste stödja sig på SD. Många 
vänstersossar verkar inte se det problemet. Och 

skulle en ekonomisk kris slå till under man-
datperioden kan vi vara säkra på att de 

som drabbas av en moderatledd höger-
regering är arbetarklassen medan S bara 
vanmäktigt kan stå och titta på.

JAG HAR LÄNGE HÄVDAT att en social-
demokratisk minoritetsregering är 

den enklaste och mest praktiska 
lösningen. I förra veckan såg 

det faktiskt ut som om till och 
med DN:s ledarsida var på väg 
att ansluta sig till den idén. 
S blev det största partiet, i 

det största regeringsun-
derlaget, och en S-ledd 
minoritetsregering skulle 
ha legitimitet bland 
väljarna.

ULF KRISTERSSON kan 
knappt leda sitt eget 

parti.
 / GÖRAN GREIDER

En S-ledd minoritetsregering 
är det mest praktiska

Moderatledaren Ulf Kristers-
son är en pressad man. Han 
leder ett parti där mer än 
hälften av anhängarna vill 
ha någon form av samarbete 

med Sverigedemokraterna fastän han själv 
säger sig inte vilja ha det. Lokalt har mode-
raterna inlett samarbeten med eller släppt 
fram Sverigedemokraterna och Kristersson 
har inte haft auktoritet nog att kritisera de 
egna kommunpolitikerna, i stället har han i 
det närmaste fl ytt problemet. Kristersson är 
dessutom ledaren för en allians som är djupt 
splittrad och kan befi nna sig under avveckling 
och där hans enda hängivna supporter är Ebba 
Busch Thor, den mest reaktionära av samtliga 
Alliansens partiledare.

Jag har sett liberala partiföreträdare tyst 
och förtvivlat skaka på huvudet åt KD-ledaren, 
exempelvis när hon för egen del önskade 
sig posten som jämställdhetsminister i en 
 borgerlig regering.

DEN STORA FRÅGAN NU är vad som rör sig i 
huvudena på Annie Lööf och Jan Björklund. 
Rimligen borde de ta intryck av det som sker 
i Sverige, när moderata kommunpolitiker 
samarbetar med SD och göra dem allt tveksam-
mare till att släppa fram en regering ledd av 
Kristersson. Lööf och Björklund måste också ha 
noterat hur en högerpopulistisk våg fortsätter 
att rulla fram i världen: Alternativ för Tyskland 
hade nyligen stora framgångar i ett delstatsval; 
i Brasilien valdes en president som kallats för 
tropikernas Trump. I USA kommer dag efter 
dag nya xenofoba utspel från den amerikanske 
presidenten. Varför drar inte Centern och Libe-
ralerna den självklara slutsatsen: Att till varje 
pris försäkra sig om att svensk högerpopulism 
inte normaliseras.

Skulle de släppa fram en M-ledd regering i 
någon variant innebär det i praktiken att SD får 
in en fot i värmen – och vi kan vara säkra på att 
de inte drar tillbaka den i första taget. Så varför 
vågar de inte ge upp Alliansen för att i stäl-
let släppa fram det som är den minst dåliga 

”Om S ger 
upp varje 
makt anspråk 
innebär det i 
praktiken att 
svensk höger-
populism 
 normaliseras.”

Så många gigawattimmar solel har ETC Solpark i 
 Katrineholm producerat hittills i år. Ett rekord såklart. 
Nu hoppas vi att � er gör samma sak.
   Och sparar 700 ton utsläpp från den  nordeuropeiska 
elmixen!
(Följ produktionen på https://etcel.se/ETCSolpark)1
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SÅ BYGGER VI RÖRELSEN ETC
 Nu drar vi igång en aktivistisk studiecirkel 
för dig som vill hjälpa till att sprida Dagens ETC 
till fl er. Vi diskuterar arbetarrörelsens historia 
och nutid vad gäller tidningar, medier och dess 
 betydelse för den politiska kampen, vi diskute-
rar vilka frågor Dagens ETC borde lyfta fram – 
och bjuder på fi ka. ETC Bokcafé Stockholm på 
St. Paulsgatan 14 ikväll kl 17.30. 
   Välkommen!

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:
37 kvinnor, 26 män.

Edition: Göteborg
Hanna Strömbom 
chefredaktör

Annelie Moran
nyhetschef

Christian Egefur 
nyhetschef

Sanna Arbman Hansing
reporter

Emanuel Videla
reporter

Redigering:

Jakob Jörlås
Jenny Lindström
Olof Rydén
Daniel Andréasson

Tryck: 
Ektab

Svanenmärkt 
trycksak

Annons

Bosse Lindberg
bosse.lindberg@etc.se

Benny Eklund
benny.eklund@etc.se

Thomas Kågström
thomas.kagstrom@etc.se

Sälj och marknad:
08-24 63 00

Jim Berg
Marknadschef
0705-95 27 87

DAGAR KVAR ATT RÄDDA KLIMATET
ETC.SE/800DAGAR

74
Så många har den senaste veckan tagit en digital 

prenumeration på ETC för att kunna läsa våra artiklar 
på webben. Vi tackar för att du är med och stöttar vår 

journalistik. 
Sedan vi började låsa artiklar på webben tidigare i år har 
totalt 1 119 personer tecknat en digital prenumeration.

20180908 Fika vid 
Feldts konditori 
i Halmstad. Foto: 
Fotograferna 
Holmberg / TT / 
kod 96
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Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. 
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina 
arbets- och levnadsvillkor. För vägen ut ur fattigdom går genom en hållbar 
handel, som leder till ekonomisk, social och miljömässig utveckling.  
Det börjar med Fairtrade!

Läs mer på fairtrade.se

FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

diana afrah
kakaoodlare, Ghana
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Vi på Apoteket delar 
Unionens företräda
res syn på problemen 
med rasistiska kom
mentarer mot våra 

medarbetare.  Vi kan inte accepte
ra en arbetsmiljö där medarbetare 
utsätts för rasism. Ingen medar
betare ska diskrimineras eller be
höva utstå nedsättande kommen
tar på grund av ursprung, hudfärg 
eller av andra skäl.

Apoteket står för alla män
niskors lika värde och vi är 
stolta över den mångfald vi har 
i företaget. Vi är övertygade om 

att det är en fördel att ha medar
betare från olika delar av världen 
som har förståelse för olika 
kulturer och kan hjälpa män
niskor med läkemedel och hälsa 
på flera språk. Vi strävar efter att 
ha en mångfald av medarbetare 
som speglar Sveriges befolkning 
och det gör vi till stor del idag. 
Vi kommer också att fortsätta 
arbeta för att hjälpa nyanlända 
farmaceuter att få sin utbildning 
godkänd i Sverige genom att 
erbjuda praktik och stöd. 

Flera åtgärder pågår sedan 
en tid tillbaka för att både få en 
tydligare bild av de arbetsmiljö
problem som finns och för att 

kunna ge utbildning och vägled
ning för medarbetare och chefer 
som behöver hantera frågorna i 
det dagliga arbetet. 

Det handlar bland annat om:
Översyn av utbildningar kring • 
arbetsmiljöfrågor där bland 
annat frågan om trakasse
rier kommer att få ett större 
utrymme.
Tydligare vägledning och ruti• 
ner vid hot och trakasserier.
Ett nytt verktyg för att enklare • 
kunna anmäla arbetsmiljö
problem av olika slag.

VårA mEDArbETArE hanterar 
tillsammans cirka 100 000 

kundmöten varje dag och det 
händer att kunder uppträder 
olämpligt och hotfullt av olika 
skäl. Vi behöver ha verktyg och 
riktlinjer, men också en intern 
dialog om våra värderingar och 
hur vi agerar när en kund beter 
sig olämpligt. I arbetet med 
detta vill vi också samarbeta 
med de fackliga organisationer 
som företräder våra medarbe
tare.

/ LArS SkUThoLm
vice vd Apoteket och direktör  

 för Försäljning & Drift

/ AnnA rogmArk
HR-direktör Apoteket

Apoteket accepterar inte  
rasism mot våra medarbetare

Kommentarer till artikeln ”Nytt 
V-upprop till stöd för Amineh 
Kakabaveh”:

tjatigt
n Snälla. Lägg ner. Detta 
börjar bli tjatigt. hon har 
ingen politisk agenda, bara 
en politisk vendetta. 

/ Pinar Dal

som en borgare
n herregud när ska hon 
lämna partiet? hon argu
menterar som en borgare 
när hon talar om förorten. 

/ Sherin Blad

skulden på offret
n Det är ganska obehagligt 
hur ni i detta kommen
tarsfält lägger skulden för 
mobbningen på den som 
mobbas! 

/ Inger Lundberg 

Kommentarer till artikeln  
”Väns terns identitetspolitik 
 gynnar bara Trumphögern”:

Vad är det ens?
n Jag är mycket osäker 
på vad ”vänsterns identi
tetspolitik” är för något? 
men jag är helt säker på 
att Trumphögern och SD i 
Sverige är identitetspolitik  
i sin renaste form. 

/ Gunnel Gomér

tack och loV
n man skulle faktiskt kun
na säga: Tack och lov att 
identitetspolitik finns för 
vissa grupper. hur skulle 
det sett ut annars? 

/ Liss H Eriksson 

mer klass politik
n Felet är inte att det förs 
för mycket identitetspolitik 
utan att det förs för lite 
klasspolitik! 

/ Björn Arnoldh Arnoldsson

mest läst  
på etc.se

från facebook

1. nytt V-upprop till stöd för 
amineh kakabaveh 
[inrikes]

2. björn Wiman: ”jag drabbades 
existentiellt” 
[klimat/intervju]

3. ulf kristersson blir stats-
ministerkandidat – ska prövas 
av riksdagen 
[inrikes]

4. självhjälpsboken som går 
hem hos vilsna unga män 
[ledare]

5. hon är den amerikanska 
vänsterns hopp 
[utrikes]

Apoteket står för alla människors lika värde och vi är stolta över den mångfald vi har i företaget, skriver debattörerna. bild ROGER ViKSTRÖM / TT

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

Först var det Lena ohlin 
och bahar Pars för 
kappAhl, nu Icona 
Pop för gina Tricot 
samt Filippa och Anja 

för Ellos. kända och beundrade 
skådespelare, musiker och sport
stjärnor som mitt i miljö och 
klimatkrisen gör reklam för så 
kallad fast fashion. modeindu
strin står för cirka tio procent 
av utsläppen av växthusgaser 
och räknas tillsammans med 
oljeindustrin som de mest 
smutsiga industrierna i världen. 
Vi svenskar köper i genomsnitt 
cirka 16 kilo kläder varje år, och 
vi slänger i genomsnitt åtta kilo 
kläder. Fast fashion är synonymt 

med låga priser som möjliggörs 
av hjärtskärande arbetsvillkor 
i produktionsledet. Dessa låga 
priser gör att vi kan köpa många 
fler plagg än vad vi behöver och 
planetens gränser tillåter.

när FoLkkärA och kända 
svenskars ansikten och vackra 
kroppar dyker upp på bilder med 
fast fashionkläder och logo
typer så leder det tyvärr till en 
utveckling som går direkt tvärs 
emot alla de politiska mål som 
sätts om klimat, biodiversitet, 
hållbara varukedjor, fattigdoms
bekämpning etcetera. Var är alla 
förebilder och kändisar i reklam 
för hållbara varumärken? Jag 

misstänker att det inte är lika 
int ressant för ett företag att 
anlita heidi Andersson eller 
malena Ernman som antagligen 
skulle ställa krav på hållbarhet 
mot att fronta ett varumärke. 
man kan fråga sig vad Icona Pop, 
Lena, bahar, Anja och Filippa 
vinner på sitt arbete för fast 
fashionföretag? 

Jag tror att om vi finner svaret 
på denna fråga så är vi bättre 
rustade att anta utmaningen att 
göra vår konsumtion mer håll
bar. Troligtvis bygger dessa da
mer sina varumärken genom att 
medverka i denna typ av reklam. 
Icona Pop:s musik synliggörs, 
Lena och bahar kanske behöver 

synas för att få fler roller, Filippa 
och Anja har av olika kommer
siella skäl ett behov av att synas. 
Att varumärkesbyggande står i 
vägen för hållbar konsumtion är 
inget nytt, men när kända perso
ner prioriterar den kommersiella 
sidan av sig själva, som arbe
tet med det egna varumärket 
innebär, så skyms omsorgen om 
miljö och mänskliga relationer. 

Det är dags att ifrågasätta den 
konsumtionskultur som närs av 
förebilder utan förankring i rela
tionen till människa och hennes 
livsbetingelser.

/ cEcILIA SoLér
Docent, Handelshögskolan  

vid Göteborgs universitet

kändisar bygger varumärken 
utan ett hållbart perspektiv

FÖRTYDLIGANDE
n i en artikel i måndagens 
dagens ETC skrev vi att 13 
personer fick sätta livet till i 
arbetsplatsolyckor under en 
och samma månad. detta gäller 
alltså hela landet och inte en 
specifik arbetsplats.

replik
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NORDEA FÅR LÄGST BETYG I NY RAPPORT
■ Storbankerna i Sverige brister i sitt arbete för jämställd-
het, hållbarhet och mot skattefl ykt. Det visar en ny rapport 
från Fair fi nance guide. Allra sämst är enligt rapporten 
Nordea. Jämfört med andra länder där liknande rankningar 
görs är dock svenska banker bland de bättre i klassen. 
Men luckan mellan vad bankerna lovar och faktiskt gör är 
fortfarande stor. Den årliga rapporten är ett internationellt 
initiativ från bland annat Sveriges konsumenter, Natur-
skyddsföreningen och Amnesty.

RÅDET: MINSKA PÅ KÖTTET I SKOLORNA
■ Minst en vegetarisk rätt om dagen, som alla får ta del av, och 
att ett salladsbord med minst fem sorters grönsaker alltid ska 
fi nnas. Så ser Livsmedelsverkets uppdaterade råd till skolorna 
för skolmåltiden ut.

– Tidigare räknades vegetarisk mat som specialkost, men 
många skolor erbjuder redan nu vegetarisk mat till alla, säger 
Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket, till Ekot.

Råden handlar också om att socker och läsk ska plockas 
bort inom skolans miljö.

Visionen är att leda omställ-
ningen mot ett mer hållbart 
samhälle – men samtidigt 
vill Preem göra sin största 
utbyggnad någonsin. Därmed 
kommer koldioxidutsläppen 
öka till det dubbla. I veckan 
väntas Mark- och miljödom-
stolen godkänna planerna. 

När Preem presenterade sina 
planer på utbyggnad i juni 2016 
pratades det om den största 
satsningen som gjorts i raffi na-
deriets 40-åriga historia. Bola-
gets vd, Peter Abrahamsson, var 
tydlig: 

– Vi måste möta omvärldens 
krav på att tillverka fl er miljö-
anpassade bränslen än vad som 
görs idag, sa han.

Även idag motiveras ut-
byggnaden som en nödvändig 

åtgärd på vägen mot hållbar-
het. I ansökan till Mark- och 
miljödomstolen skriver Preem 
att ”Preems uttalade vision är 
att leda omvandlingen mot ett 
hållbart samhälle genom att 
producera mer hållbara driv-
medel”. Genom den planerade 

utbyggnaden kommer raf-
fi naderiet att i allt högre grad 
överge tjockoljan för att i stället 
tillverka svavelfri bensin och 
diesel. 

– Det är nödvändigt för att 
möta efterfrågan. I och med 
utbyggnaden kommer vi kunna 
producera mer svavelfria pro-
dukter, och vi kommer kunna ta 
in förnybara råvaror, säger Peter 
Abrahamsson till Dagens ETC. 

Ökade utsläpp

Men utbyggnaden kommer inte 
bara innebära att Preem kan 
överge tjockoljan, utan också 
att utsläppen av koldioxid kom-
mer att öka. Som ETC tidigare 
har rapporterat handlar det om 
en fördubbling – från 1,7 miljo-
ner ton per år till 3,4 miljoner 
ton. Därmed blir raffi naderiet 

den industri som släpper ut 
mest koldioxid i Sverige. Inge 
Löfgren, ordförande i Natur-
skyddsföreningen i Lysekil och 
Munkedal och gruppledare för 
Miljöpartiet i Lysekil, menar att 
det i sig själv är skäl nog till att 
inte bygga ut.

– Sverige ska bli fossil-
fritt, att då göra en sådan här 
satsning går helt emot det. Det 
handlar om en jätteinvestering 
på runt 15 miljarder. Den som 
investerar så mycket vill ha 
en lönsam anläggning i minst 
30–40 år framåt, det säger sig 
självt att vi i så fall inte når 
klimatmålen, säger han.

Stor efterfrågan 

Peter Abrahamsson menar dock 
att utbyggnaden är nödvändig, 
trots ökade utsläpp. 

– Ökade koldioxidutsläpp 
är förstås inget vi strävar efter, 

men det blir en 
effekt av lagstift-
ningen och den 
framtida utveck-
lingen mot lägre 
svavelhaltiga 
bränslen. Ska 
man uppgra-
dera tjockoljan 
leder det till 

koldioxid utsläpp. Å andra sidan 
innebär de nya bränslena att 
utsläppen minskar på användar-
sidan, säger han.
   Ni är själva med i Hagainitia-
tivet, där målet är att företag 
ska minska sina utsläpp med 40 
procent från 2010 till 2020 – hur 
går det ihop med att samtidigt 
bygga ut?

– Alternativet att inte bygga 

Preems satsning leder 
till fördubblade utsläpp

DAGAR KVAR ATT RÄDDA KLIMATET
ETC.SE/800DAGAR

Peter 
Abrahamsson.

Ra�  naderiet säljs in som en grön åtgärd – men kommer öka     utsläppen  med 1,7 miljoner ton

Utbyggnaden av Preems ra� inaderi i Lysekil innebär att 
bolaget överger tjockoljan för att i stället tillverka svavel-
fri bensin och diesel. Men samtidigt kommer utsläppen 
av koldioxid att öka – från 1,7 miljoner ton per år till 3,4 
miljoner ton. Därmed blir ra� inaderiet den industri som 
släpper ut mest koldioxid i Sverige.   BILD PREEM
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RÄTTEGÅNG MOT SS-SOLDAT
 ■ Igår påbörjades rättegången mot Johann 
Rehbogen som åtalas för brott under andra 
världskriget då han var SS-soldat och vakt i 
koncentrationslägret Stutthof, rapporterar 
AP. Åklagaren anser att han som lägervakt 
var medvållande till hundratals dödsfall. 
Rehbogen har medgett att han tjänstgjort vid 
Stutthof men har uppgett att han inte visste 
hur omfattande mördandet i lägret var. 

33 000 
... människor dör årligen till följd av antibiotikaresistens, enligt en ny studie som publicerats i den ansedda 
tidskriften The Lancet, rapporterar SVT.

KOMMENTAR
JOHAN EHRENBERG

Sätt stopp för det 
vanvettiga bygget 

D
et Preem gör när de ansöker om att få öka produktionen 
av diesel och bensin och andra produkter i ett utbyggt 
raffi naderi är att ansöka om att få öka de svenska utsläp-
pen – rejält.

Det är hela sanningen.
Utsläppen av svavel, av CO2 och av andra skadliga ämnen.
Det mest absurda är att det ska ske i Sverige för att Preem ska 

kunna sälja ännu mer diesel och bensin till andra länder.
Sverige är ett exportland av smutsig, fossil energi.
Energi vi själva inte använder eller behöver.

DET HÄR ÄR PRECIS LIKA GALET som när Norge satsar på att ta upp 
mer olja och gas och sedan kallar sig klimatvänliga för att man 
bygger elbilsladdare. Utsläppen från den fossila energin sker ju 
”av andra”.

MEN SJÄLVKLART ÄR DET VI I SVERIGE som blir ansvariga för att vi 
ger världen mer smutsig, raffi nerad, fossil energi. Liksom norr-
männen är ansvariga för det de tar upp.

DET ÄR INTE SMÅ MÄNGDER vi talar om. Preemraff kommer 
fördubbla CO2-utsläppen. Att det kan tillåtas – om Mark- och 
miljödomstolen fattar beslutet – beror bara på att just den värsta 
klimatboven, CO2, inte behöver några tillstånd för att få släppas 
ut.

Det är denna sjuka politiska fl athet Preemraff försöker utnyttja.
Men det här går tvärs emot allt vi borde göra idag.
Preeemraff låser fast oss i mer fossil energi. Allt tal om ”fossil-

fria bränslen” handlar om små, små satsningar som fungerar som 
alibin för denna 15-miljardersatsning på förstört klimat.

DET HÄR BORDE INTE FÖRVÅNA någon. Preemraff är ett saudiskt 
bolag, det kallas svenskt för att det ligger i Sverige, men ägare och 
investerare är diktaturens Saudi. 

Det vi gör är att öka Saudiernas oljemakt genom att erbjuda 
billig och ren svensk el som driver raffi naderiet.

Det bör vi naturligtvis avstå ifrån.

DEN MEST UPPRÖRANDE LÖGNEN är naturligtvis att Preem själva 
påstår att detta projekt på sikt skulle minska CO2-utsläppen. 
Argumenten känns igen: det är bättre att Preem gör det själva än 
att låta någon annan göra jobbet och då släppa ut ännu mer. De 
påstår också att man ska lagra utsläpp i norska havet. Det här är en 
teknik som ingen vet om den fungerar och som kraftigt kritiserats 
i Norge. Det är en ren chansning att lagrad CO2 på havsbotten 
verkligen stannar kvar. 

I själva verket är det här exakt samma bluff som 
Vattenfall genomförde när man storsatsade på 
kolkraft i Tyskland i början på 2000-talet. CO2 
skulle grävas ner och de smutsiga verken vara 
”renare än alla andra”.

Det blev bara utsläpp av de orden. Förstörelse.

VI MÅSTE MINSKA FOSSIL ENERGI på jorden. Vi 
måste stoppa investeringar i mer förstörel-
se. Vi måste sluta låtsas och börja ställa 
om på riktigt.

Mark- och miljödomstolen måste 
sansa sig och bromsa det här bygget.

Ingen vinner på att saudiska ägare får 
dubbla utsläppen i Sverige.

Utom den giriga diktaturen.

KARIN ANNEBÄCK
karin.anneback@etc.se

Preems satsning leder 
till fördubblade utsläpp

ut skulle inte betyda att vi räd-
dar världen, utan bara att någon 
annan producerar samma 
produkter men med betydligt 
högre utsläpp. Vi har det mest 
energieffektiva raffi naderiet i 
Europa. Efterfrågan på produkter 
är större än någonsin globalt, 
och det är inte så att efterfrågan 
skulle minska om Preem inte 
fanns.

Inge Löfgren tycker inte att 
det argumentet håller. 

– Det är bakvänt. Menar de 
allvar måste de sluta använda 
fossila bränslen och ställa om på 
riktigt, säger han.

”Obegripligt”

Inge Löfgren har länge argumen-
terat för att raffi naderiet i Lysekil 
bör avveckla sig själv eller ställa 
om helt till förnybar produktion. 

Men i en kommun där Preem är 
den största privata arbetsgivaren 
är han ganska ensam om den 
åsikten. 

– De andra politiska partierna 
jublar snarast över att Preem 
bygger ut, de är stora påhejare 
av Preemraff. Som jag ser det är 
det obegripligt. Vi måste se det 
större perspektivet, säger han.

Både Inge Löfgren och Peter 
Abrahamsson räknar med att 
Mark- och miljödomstolen 
kommer att godkänna Preems 
ansökan. Det innebär i så fall att 
styrelsen kan ta beslut om ut-
byggnaden. Går allt enligt plan 
tror Peter Abrahamsson att den 
nya anläggningen kommer vara i 
drift 2023.  

Läs berättelsen om 
Oljelandet Sverige 
i senaste numret av 
nyhetsmagasinet ETC.

Ra�  naderiet säljs in som en grön åtgärd – men kommer öka     utsläppen  med 1,7 miljoner ton

Preemra�  Lysekil 

● 2017 stod Preem i Lysekil 
för utsläpp av 1,58 miljoner 
ton koldioxid, enligt Natur-
vårdsverket. Det motsvarar 
cirka två procent av hela 
Sveriges klimatpåverkande 
utsläpp.
● 20 år tidigare låg utsläppet 
på cirka en miljon ton, och 30 
år tidigare under 800 000 
ton.
● En procent av produktio-
nen vid Preem är förnybar.

● Bränsleanvändningen vid 
Preemra�  Lysekil bedöms öka 
från dagens ca 7 000 GWh till 
ca 11 500 Gwh. Elanvändning-
en förväntas öka från dagens 
ca 550 GWh till ca 1 000 GWh 
per år i och med nya anlägg-
ningar. 
● Att konvertera tjockolja till 
svavel- och metallfria fordons-
bränslen är energikrävande. 
Det innebär att en ökad andel 
av den inkommande råoljans 
kol ger utsläpp av koldioxid 
vid ra� inaderiet, enligt Preem 
minskar i stället utsläppen vid 
användning av produkterna.

Läs berättelsen om 
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Han sänkte 
elkostnaden 
med 90 %

Kan satiren 
överleva 
politiken?

Kalle Lind:
”Töm gärna fi ckorna
innan du äntrar planet!”
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Analyser, 
kommentarer 
och nyheter 
hittar du på 
ETC.se!

LÄS DET 
SENASTE 
PÅ WEBBEN

HUR GICK DET I MELLANÅRSVALET I USA?

Det tyska miljöpartiet Die 
Grüne har efter en period i 
opposition ökat kraftigt i opi-
nionen. i vissa mätningar är de 
nästan dubbelt så stora som 
Socialdemokraterna. Svenska 
Miljöpartiet har mycket att 
lära, menar Carl Schlyter som 
inte tycker partiet bör vara 
rädda för att gå i opposition.

Efter en regeringsperiod med 
många svåra kompromisser och 
en hård svekdebatt har Miljö-
partiet dalat i opinionsunder-
sökningarna. I Tyskland gjorde 
systerpartiet Die Grüne en 
liknande resa. Några år senare 
pekar deras opinionssiffror nu 
rakt uppåt.

I de senaste mätningarna 
har De Gröna, som nu befinner 
sig i opposition, med råge gått 
om de krisande socialdemo-
kraterna SPD. I en sammanväg-
ning av tre opinionsinstitut får 
Die Grüne 20,6 procent, medan 
socialdemokraterna får 14 och 
den kristdemokratiska unionen 
26,4. I en av mätningarna får 
De Gröna 24 och SPD 13 pro-
cent. 

”Gå i opposition”

Die Grünes resa går att dra 
lärdomar av, menar den nyligen 

avhoppade riksdagsledamoten 
Carl Schlyter. 

– De gjorde väldigt många 
svåra eftergifter när de satt i 
regering. Men sedan lät de också 
personerna inom partiet som 
kritiserat uppgörelserna vara med 
och utveckla politiken efter reger-
ingsmakten, säger Carl Schlyter. 

Schlyter ser inte någon anled-
ning för svenska Miljöpartiet att 
vara rädda för att gå i opposition 
efter sin tid i regeringen.

– MP borde nu ställa krav 
på att sänka utsläppen med tio 
procent om året för att sitta i 
regeringen igen, annars borde de 
gå i opposition, säger han.

De Gröna har också insett att 
de måste ha en intressant politik 
för att vinna val, menar Schlyter. 

Han pekar på att de 

breddat sin politik från ett en-
sidigt fokus på klimatfrågan till 
att innefatta social trygghet och 
en ekonomisk politik som både 
fördelar inkomster och är hållbar. 

Fånga svikna sossar

Bland annat vill han att MP 
ska driva att kommunalt ägda 
byggbolag ska bygga hyresrät-
ter, att Riksbanken ska låna ut 
pengar till klimatomställningen 
i stället för privata banker och att 
grönområden i storstäderna ska 
värnas. Men också en återinförd 
förmögenhetsskatt.

– Nu när vi har skatteavtal 
med många tidigare skattepara-
dis så är det en realistisk politik 
för social sammanhållning, 
säger Carl Schlyter.

Att ändra synen på skulder, 
tillväxt och hela fi nansbran-
schen är en del av förnyelsen, 
menar han. MP borde rikta in 
sig på att klyftorna ökat i Sve-
rige trots att vi haft socialdemo-
kratiska regeringar och hitta ett 
grönt svar på det. 

– Den nya gröna rörelsen mås-
te fånga upp alla de människor 
som svikits av socialdemokra-
terna, säger han. 

Schlyter: MP bör snegla på Tyskland  

26,4

14,0

14,4

9,5

9,9

20,6

Union AfD LinkeSPD FDP Grüne

Läget i opinionen

”De lät också 
de inom partiet 
som kritiserat 
uppgörelserna 
vara med och ut-
veckla politiken 
efter regerings-
makten.”

20,6

Die Grünes partiledare Annalena Baerbock.  BILD MARKUS SCHREIBER/AP

DANIEL ROSSETTI
daniel.rossetti@etc.se

som svikits av socialdemokra-
terna, säger han. 
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Läs mer Folkets presstöd på etc.se/folkets-presstod
Vill du stödja oss använd bankgiro 675-0855
Du kan också betala med Swish 1235087549

INSAMLAT HITtILlS 2 NOVEMBER

N
u startar vi ett Folkets presstöd för att 
utveckla ETC tillsammans med våra läsare. 
Det här är en intern fond som används till 
nya satsningar, inte till löpande utgifter. Vi 
kommer kontinuerligt redovisa vad vi klarar 

av att skapa och vilka kostnaderna är i Dagens 
ETC och ETC.se. Folkets presstöd betalas antingen 
direkt av dig via engångssummor ELLER som en 
summa automatiskt varje månad. 

I 
oktober har vi redan startat ett projekt 
tillsammans med vår medarbetare Joakim 
Medin som har tagit fram en berättelse vi 
tror är extra viktig inför EU:s nya strid om 
nationalismen. EU-valet sker ju i vår och vi 

måste skildra hotet men också visa motstånd 
när det gäller till exempel 
klimat- och flyktingpolitiken. 
En idé vi diskuterar är en 
intervjuserie med ledarna för 
Europas progressiva rörelser. 
Kanske kan vi också prova 
en nyhetsinriktad webbradio: 

En enkel nyhets samman fattning 
på etc.se att lyssna på eller 
analyser av veckans nyheter av 
våra profiler? Radion ser vi som 
en test där du sen ger betyg 
om det fungerar eller inte.

Stöd FOLKETS  
PRESsTÖD
Engångssumma betalar du in på BG 675-0855. 
Swish 1235087549 eller med kort direkt på ETC.se.  
Som prenumerant kommer du att få möjlighet att 
stödja oss med en summa varje månad. (Anmäl 
gärna det vi mejl till stod@etc.se så kontaktar vi dig.)

NU BYGgER VI EN BRED 
RADIKAL MEDIEMAKT 
TILlSAMmANS!

INSAMLAT HITtILlS 2 NOVEMBER

måste skildra hotet men också visa motstånd 
när det gäller till exempel 
klimat- och flyktingpolitiken. 
En idé vi diskuterar är en 
intervjuserie med ledarna för 
Europas progressiva rörelser. 
Kanske kan vi också prova 
en nyhetsinriktad webbradio: 

PRESsTÖDPRESsTÖD
fattning 

på etc.se att lyssna på eller 
analyser av veckans nyheter av 
våra profiler? Radion ser vi som 
en test där du sen ger betyg 

Stöd FOLKETS 
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407 000 kr
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UNgERN vill Ha flER baRN – UTaN iNvaNdRiNg
n Ungerns regering har dragit igång en massiv informa-
tionskampanj för att förmå ungrarna att föda fler barn 
och på så sätt lösa landets demografiska kris. Däremot är 
landet fortfarande negativt till att öppna gränserna för 
invandring.

– Vi ser framtiden i ungerska barn, säger statssekretera-
ren Katalin Novak till AFP.

NY aNalYs av REglER föR familjEåTERföRENiNg
n En återgång till de tidigare, mjukare reglerna för anhöriginvandring skulle inte 
innebära att antalet asylsökande sköt i höjden. Tvärtom skulle det bara öka antalet 
marginellt. Det konstaterar Migrationsverket i en analys framtagen på uppdrag av 
justitiedepartementet. Enligt migrationsverkets analys skulle det handla om en 
ökning från uppskattningsvis 23 000 till ungefär 24 000 asylsökande per år.

Tillfälliga uppehållstillstånd och fortsatta svårigheter att ta sig till och genom 
Europa beräknas ha en kraftigare begränsande påverkan. 

Attackerna mot försvarare av 
de mänskliga rättigheterna 
ökar världen över. Experter 
menar att stater inte gör 
tillräckligt för att vända ut-
vecklingen.

Förra veckan hölls ett möte i 
Paris där ett stort antal experter 
och aktivister hade samlats för 
att diskutera situationen för 
människorättsförsvarare. En 
av deltagarna var FN:s chef för 
mänskliga rättigheter, Michelle 
Bachelet, som underströk hur 
viktiga aktivister är i denna 
kamp.

– Varje steg mot ökad jämlik-
het, värdighet och ökade rättig-
heter har uppnåtts på grund av 
kamp och påverkansarbete från 
människorättsförsvarare, sa  
hon.

Mötet hölls samtidigt som 20 

år har gått sedan FN:s deklara-
tion om människorättsförsvara-
re antogs, vilken slår fast att alla 
människor har rätt till åsikts- 
och yttrandefrihet. 

Men trots konventionen fort-
sätter morden på människorätts-
aktivister i många länder, utan 
att de skyldiga ställs till svars.

”Mer bekymrad än någonsin”

FN:s särskilda rapportör om 
situationen för människo-
rättsförsvarare, Michel Forst, 
uttryckte nyligen sin oro över 
utvecklingen.

– Deklarationen innebär 
en milstolpe för de mänskliga 
rättigheterna, men trots det är 
jag mer bekymrad än någonsin. 
Vi står inför en djupt oroande 
situation för människorättsför-
svarare, där läget förvärras över 
hela världen – trots att staterna 

har åtagit sig att försvara dem, sa 
Michel Forst.

Vid mötet i Paris underströk 
Amnesty Internationals gene-
ralsekreterare Kumi Naidoo att 
situationen är alarmerande.

– De faror som möter akti-
vister över hela världen har nått 
en krisartad nivå. Dagligen blir 
vanliga människor hotade, torte-
rade, fängslade och mördade på 
grund av sin kamp eller för att de 
är de personer de är. 

300 mord förra året

Michel Forst uppger i en rapport 
att minst 3 500 människorätts-
aktivister har mördats i världen 
efter att FN-deklarationen om 
deras rättigheter antogs. Bara 
under förra året mördades över 
300 människorättsförsvarare i 
27 olika länder i världen, enligt 
den internationella människo-

rättsorganisationen Front 
Line Defenders. Det innebär en 
fördubbling av antalet mord i 
jämförelse med hur många som 
rapporterades 2015.

Nästan 85 procent av morden 
begicks i de latinamerikanska 
länderna Colombia, Brasilien, 
Guatemala, Honduras och Mexi-
ko. Allra farligast är situationen 
i Colombia, där 120 aktivister 
uppges ha blivit mördade under 
förra året.

Enligt Front Line Defenders 
var en majoritet av de aktivister 
som mördades under förra året 
engagerade i frågor om mark, 
miljö och urfolks rättigheter gen-
temot stora projekt som drivs av 
mäktiga företagsintressen.

”Systematisk straffrihet”

Samtidigt är straffriheten stor 
i många länder. Det gäller även 

Colombia, där människorättsor-
ganisationer menar att myndig-
heterna inte utreder och väcker 
åtal mot dem som begår brott 
mot aktivister. Av det skälet vill 
organisationerna att Internatio-
nella brottmålsdomstolen, ICC, 
ska inleda en utredning.

Men även i fall där åtal väcks 
händer det att ingen rättvisa 
skipas. En säkerhetschef för en 
gruva, som ägdes av ett kana-
densiskt bolag, blev friad för 
morden på två aktivister som 
begicks 2009 – trots att det 
fanns både fysiska bevis och 
vittnesmål. Åtalet, som väcktes 
2013, gällde även våldtäkter 
under vapenhot på elva kvinnor 
som ska ha begåtts av gruvans 
säkerhetspersonal i samband 
med en vräkning som genom-
fördes 2007.

ThArAngA YAkupiTiYAgE/ipS

Amnesty Internationals generalsekre-
terare Kumi Naidoo menar att de faror 
som möter aktivister över hela världen 
har nått en krisartad nivå.  

Allt fler attacker mot 
människorättsaktivister
Organisation slår larm om en fördubbling av antalet mord

300

85

... människorättsförsvarare mördades 
i 27 olika länder i världen förra året, 
enligt den internationella människo-
rättsorganisationen Front Line Defen-
ders. Det innebär en fördubbling av 
antalet mord i jämförelse med hur 
många som rapporterades 2015.

... procent av morden begicks i de 
latinamerikanska länderna Colombia, 
Brasilien, Guatemala, Honduras och 
Mexiko. 

2016 sköts miljö -och människorättsaktivisten Berta Cáceres ihjäl i La Esperanza, Honduras.  BiLD FernanDo antonio/ap

3 500 
... människorättsaktivister har mördats i världen efter att 

deklarationen om deras rättigheter antogs, enligt Fn.
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NYHETER onsdag 7 november 2018

Sedan valnatten har det varit 
oklart vilka som ska styra i Göte-
borgs stad. Nu kommer nästa giv 
i striden om makten i Göteborg 
– Vänsterpartiet, Feministiskt 
initiativ och Miljöpartiet bryter 
med Socialdemokraterna och 
bildar i stället ett rödgrönrosa 
block. Det nya blocket skulle få 
19 mandat i kommunfullmäkti-
ge, mot Socialdemokraternas 17.

– Vi kommer att lägga fram 
en gemensam budget som vi 
hoppas kan bli en mer progressiv 
och hållbar budget för Göteborg, 
säger Daniel Bernmar, grupple-
dare för Vänsterpartiet i Göte-
borgs kommunfullmäktige och 
kommunalråd.

Ska förhandla som enskilt block

Förutom en budget ska partierna 
dela upp poster mellan sig och 
förhandla som ett enskilt block 
framöver.

– Jag tror att många av Social-
demokraternas väljare tycker att 
det här blir en riktigt bra och jäm-
lik budget om man jämför med 
Alliansens, säger Karin Pleijel, 
tillträdande gruppledare för MP. 

Budgeten ska innehålla of-
fensiva satsningar på jämlikhet, 
slog partierna fast under en 
presskonferens igår. Ett näs-
tan färdigt förslag fi nns att ta 
ställning till, men fullständiga 
detaljer presenterades inte på 
tisdagen.

– Vårt arbete med att stärka 
mänskliga rättigheter i Göteborg 
hittar vi i ett rödgrönrosa samar-
bete och det vill vi fortsätta med, 
säger Stina Svensson, grupple-
dare för Fi i Göteborg.

Budgetomröstning i november

Kommunfullmäktige närmar sig 
en omröstning om budget för 
staden – den 22 november ska 
det beslutet fattas för 2019. Att 
den omröstningen rycker allt 
närmare samtidigt som de tre 
rödgrönrosa partierna inte ser 
någon vilja till samtal från soci-

aldemokratiskt håll är bakgrun-
den till att de tre partierna nu går 
skilda vägar med S.

– Vi uppmanar Socialdemo-
kraterna och alla andra partier 
att rösta på vår budget som då 
blir den största budgeten på vän-
stersidan inom politiken, säger 
Daniel Bernmar.

Har du fått några signaler om 
att S skulle vilja vara villiga att 
rösta så?

– Socialdemokraterna har 
under den här tiden valt att inte 
förhandla med oss rödgrönrosa 
så vi har inga signaler alls. Så vitt 
vi vet har de inte förhandlat med 
något annat parti heller.

Alliansen större

I dagsläget är Alliansen – C, M, 
KD och L – det största enskilda 
blocket med 24 mandat i kom-
munfullmäktige. Potentiellt kan 
en brytning mellan de rödgrön-
rosa och S alltså leda till att Al-
liansens budget röstas fram.

– Men vår förhoppning är att 
Socialdemokraterna och andra 
partier hellre röstar på vår bud-
get än Alliansens, som riskerar 
utförsäljningar, privatiseringar 
och arbetet med ett jämlikt Göte-
borg, säger Daniel Bernmar.

Det är ingen hemlighet, anser 
han, att samarbetet mellan S, V, 
MP och Fi knakat under den förra 
mandatperioden, särskilt mot 
slutet. Så sent som för två veckor 
sedan uteslöts S från det tillfäl-
liga presidiet som leder kom-
munfullmäktiges arbete. Och 
efter valet har det varit tyst – inga 
förhandlingar har förekommit 
mellan partierna på vänsterkan-
ten i kommunfullmäktige.

– Vi ser det förstås som 
anmärkningsvärt. Det enda som 
riskerar att hända är att alliansen 
blir största block genom Social-
demokraternas agerande, säger 
Daniel Bernmar.

Efter att det knakat en längre tid står det nu klart att Vänsterpar-
tiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ bildar ett nytt block i 
Göteborgs stad. De tre partierna bryter därmed med Socialdemo-
kraterna och går fram med ett eget budgetförslag.

Rödgrönrosa bildar ett  nytt block i Göteborg
V, MP och Fi samlar � er 
mandat än S men blir 
mindre än Alliansen

Mandatfördelning blocken i Göteborgs kommunfullmäktige 2018

24

19 17

14

7

Mandatfördelning i Göteborgs kommunfullmäktige valet 2018

12

3

6

3

17

11

6

2

14

7

EMANUEL VIDELA
emanuel.videla@etc.se

Vad händer nu?

● Den 22 november är nästa kommunfullmäktigemöte. Då ska politi-
kerna bestämma vilken budget som stadens styrande ska följa under 
2019. Kommunfullmäktige röstade igenom Socialdemokraternas bud-
get redan i juni, men eftersom det är valår måste budgeten fastställas 
av de nyvalda politikerna. I våras lade Alliansen fram en gemensam 
budget, men de rödgrönrosa partierna presenterade separata förslag. 
Även Demokraterna, Sverigedemokraterna och Vägvalet presente-
rade egna budgetalternativ.
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Rödgrönrosa bildar ett  nytt block i Göteborg

Ann-Sofi e Hermansson är 
kritisk till de rödgrönrosa parti-
ernas planer på att lägga fram 
en egen budget. Själv vill hon 
fortsätta att förhandla över 
blockgränsen. 

I fl era veckor har de rödgrönrosa 
partiledarna fl aggat för att de 
tycker att förhandlingarna med 
Socialdemokraterna går trögt 
och att partiet verkar ointres-
serat av att få till ett rödgrönt 
samarbete. 

Ändå blev Ann-Sofi e Her-
mansson förvånad när hon nåd-
des av nyheten att de rödgrön-
rosa partierna bildar ett egen 
block utan Socialdemokraterna. 

– Jag tycker det är lite oväntat 
att Miljöpartiet går med på det 
här samarbetet och ställer sig i 
vänsterhörnet, säger hon.

Konfl ikt om budgeten

En konfl ikt som pågått de se-
naste veckorna har varit hur man 
ska göra med stadens budget. 
Socialdemokraterna har inte 
velat satsa på en gemensam röd-
grön budget, utan vill ha blockö-
verskridande förhandlingar för 
att se om man kan lägga fram en 
budget som backas av något el-
ler några av allianspartierna. De 
övriga partiledarna till vänster 

vill däremot se en rödgrönrosa 
budget. Ann-Sofi e Hermansson 
tycker att det är en oseriös väg 
att gå. 

– Jag har sagt hela tiden att 
våra gemensamma 36 mandat 
inte räcker för att lägga fram en 
rödgrön budget. I så fall hade 
vi blivit beroende av Sverige-
demokraterna. Därför har jag 
sagt nej till en rödgrönrosa 
budget, säger hon.

Vill fortsätta förhandla

Hon vill få till samarbeten över 
blockgränsen och menar att det 
är ett oschysst utgångsläge att 
komma till förhandlingsbordet 
med en färdig budget. 

– Det är som att bjuda upp 
med en rak vänster. Om man 
ska förhandla måste man 
göra det förutsättningslöst, 

prata om som vad är viktigt 
för er och för oss. Att komma 
med färdigskriven rödgrönrosa 
budget funkar inte om man 
ska få till ett seriöst samarbete, 
säger hon.

Ann-Sofi e Hermansson  
håller inte med om de andra 
partiledarnas beskrivning av att 
Socialdemokraterna varit passiva 
i förhandlingarna, utan menar 
tvärtom att hon tydligt sagt nej 
till en rödgrönrosa budget. Däre-
mot har hon velat ha fl er samtal 
över blockgränsen för att få till 
bred majoritet. 

Röstar 22 november

Den 22 november ska partierna 
rösta fram en budget för nästa 
år och Ann-Sofi e Hermansson 
hoppas att ett nytt styre ska 
vara på plats till dess. Annars 
är hon inte främmande för att 
skjuta på förhandlingarna. 

– Man måste besluta om 
skattesatsen då, men man kan 
bordlägga budgetomröstning-
en. Det får man göra om det 
fi nns särskilda skäl och det kan 
man lugnt säga att det gör nu, 
säger hon.

”De bjuder upp med en rak vänster” 

Ann-Sofie Hermansson utesluter inte ett rödgrönrosa samarbete framöver. ”Jag 
tror säkert att den dörren kan öppnas igen, även om de smällt igen den just nu”, 
säger hon.  BILD BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

”Att komma med 
färdigskriven 
rödgrönrosa 
budget funkar 
inte om man ska 
få till ett seriöst 
samarbete”

SANNA ARBMAN HANSING
sanna.arbman.hansing@etc.sesanna.arbman.hansing@etc.se

Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet,  Daniel Bernmar, gruppledare för 
Vänsterpartiet, och Stina Svensson, gruppledare för Fi, presenterar det nya 
rödgrönrosa blocket i Göteborgs kommunfullmäktige. 
 BILD SANNA ARBMAN HANSING
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Folkvandringen 
fortsätter
mot gränsen

Jerson Suazo 
och Anabel Pi-

neda är tillsammans 
med sin sexåriga 
son Fernando på väg 
norrut mot USA i den 
så kallade migrant-
karavanen. Tusentals 
människor från Syd- 
och Centralamerika 
har slagit läger över 
natten i idrottsare-
nan Jesus Martinez 
i Mexico city. Målet 
för folkvandringen 
är att nå USA men 
vid gränsen väntar 
amerikanska soldater 
som skickats dit av 
Trump.
Bild RodRigo ABd/Ap
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värde i det långsamma som en 
kontrast till det snabba. Våra 
skribenter får möjlighet att fun-
dera och resonera på ett annat 
sätt, vi ger en djupgående analys 
på aktuella debatter, samtidigt 
som vi ibland också kan vara 
först med en infallsvinkel.

Beroende av presstöd

Bang är dock inte den enda 
feministiska tidningen som 
har det tufft. Även Feministiskt 
perspektiv hotas av nedläggning. 
Tidningen har sedan starten 2010 
varit webbaserad, och just det är 
en anledning till att det är svårt 
att överleva, menar Anna-Klara 
Bratt, chefredaktör.

– Ända sedan vi startade har 
det funnits planer på att göra 
om mediestödet så att det blir 
mer teknikneutralt. När senaste 
förslaget till nytt mediestöd 
kom i våras fanns ingenting om 

det med. För oss innebär det till 
exempel att vi inte kan få distri-
butionsstöd, säger hon.

Till skillnad från Bang räknas 
Feministiskt perspektiv som en 
nyhetstidning, och har därför 
rätt till presstöd. Bang å sin sida 
är beroende av det statliga pro-
duktionsstöd som Kultur rådet 
delar ut till kulturtidskrifter. 
Men båda tidningarna är också 
beroende av intäkter från prenu-
meranter. 

”Massiv högervåg”

Anna-Klara Bratt menar att det 
är särskilt svårt att ta betalt för 
en digital produkt.

– Just därför tycker jag att det 
är så obegripligt att mediestödet 
inte blev teknikneutralt. I en 
värld som är allt mer digital är det 
väldigt märkligt att en tidning 
ska tvingas tryckas på papper för 
att överleva, säger hon.

Men Anna-Klara Bratt tror 
inte bara att det är mediestödet 
som gör det svårt för de feminis-
tiska tidningarna. Hon menar att 
det är extra svårt att nå ut i en tid 
då feminismen attackeras från 
alla håll.

– Vi ser en global ultrakon-
servativ, antidemokratisk våg, 
och många av den vågens före-
trädare har tagit sikte på just 
feminismen. Det spelar ingen 
roll om vi pratar om Sverige-
demokraterna eller om Trump, 
allt är enligt dem feminismens 
fel. Progressiva krafter pressas 
tillbaka. Den här massiva höger-
vågen gör det tuffare för oss, 
säger hon.

Samtidigt är väl feminismen 
högst levande i Sverige just nu?

– Ja den är supervital! 2017 
var ett revolutionens år skulle 
jag säga, med Metoo-rörelsen 
världen över. Men till exempel, 

i  samband med att Donald Trump 
höll sitt installationstal samlades 
den största världsomspännande 
demonstrationen någonsin, men 
det blev ändå mest en notis av 
det. Det är fruktansvärt svårt för 
feminismen att komma igenom 
bruset. Men visst, vi har ett starkt 
stöd också. Det har vi sett nu 
sedan vi gått ut med hur svårt 
läget är.

Kan gynna feminismen

Vian Tahir håller till viss del med 
Anna-Klara Bratt, men tror också 
att högervågen kan gynna de 
feministiska tidningarna.

– Samhällsklimatet påverkar 
också oss som kulturtidskrift, 
men i en tid som präglas av 
konservatism, rasism och antife-
minism, växer också motstånds-
rörelsen. Jag tror och hoppas att 
vi kommer se att det leder till 
ökat engagemang för feminis-

men, och att fler inser att Bang 
behövs, säger hon.

Både Feministiskt perspektiv 
och Bang har den senaste veckan 
vädjat om fler prenumeranter. 
Och det har också gett resultat. 
Men än vet varken Vian Tahir el-
ler Anna-Klara Bratt eller hur det 
kommer att sluta.

– Det rullar in pengar, prenu-
meranter och stöduttalanden. 
Men ska vi fortsätta hålla sam-
ma utgivningstakt och göra lika 
mycket journalistik som vi gör 
nu behöver vi komma upp i en 
nivå på 2000 prenumeranter, där 
är vi inte riktigt än, men jag har 
gott hopp om att vi ska klara 
det, säger Anna-Klara Bratt.

– Vi har sett ett jättestöd, och 
har nu fått in ungefär hälften av 
de prenumeranter vi behöver. Vi 
är inte i mål, men nu känns det 
ändå hoppfullt, säger Vian Tahir.

Karin  annebäcK

KULTUR onsdag 7 november 2018

Feministiska tidskrifter  riskerar att gå i graven
Bang och Feministiskt perspektiv hotade: ”Den massiva    högervågen gör det tuffare för oss”
Den ena har blivit en institu-
tion för det feministiska sam-
talet, den andra är Sveriges 
enda renodlade feministiska 
nyhetstidning. 

Men nu hotas båda av 
nedläggning. Bang och Femi-
nistiskt perspektiv är i akut 
behov av prenumeranter för 
att överleva.

Redan efter utgivningen av sitt 
tredje nummer, i juni 1992, kalla-
des kulturtidskriften Bang oum-
bärlig i en recension i Expressen. 
Bakom tidningen låg ett gäng 
studerande från Stockholms 
universitet, som samtliga var 
engagerade i en arbetsgrupp för 
kvinnliga studenter. Målet var att 
göra en tidning som ”använder 
det feministiska perspektivet för 
att spegla andra saker”. 

Sedan dess har Bang fortsatt i 
samma anda. Men nu kan Bangs 
historia vara på väg att ta slut. 
Nyligen lanserade de kampanjen 
Rädda Bang – och minst 800 
nya prenumeranter eller 200 000 
kronor behövs.

– Vi har tappat för många 
prenumeranter. Ska vi kunna 
fortsätta måste fler läsa oss, säger 
Vian Tahir, chefredaktör för Bang.

Hon tror inte att tappet beror 
på att tidningen inte längre är 
angelägen, snarare menar hon 
att det handlar om att de har 
tappat förtroende bland sina 
läsare efter ett oväntat uppehåll i 
utgivningen förra året.

– Att det blev så var delvis 
en följd av arbetsmiljöproblem. 
Det finns en hel del som den 
dåvarande styrelsen kunde ha 
skött bättre, både internt och i 
kommunikationen utåt. Jag tror 
att förtroendet för Bang fick en 
törn, och det har visat sig i att en 
del prenumeranter lämnat oss, 
säger Vian Tahir.

Hitta nya läsare

Själv tog hon över som chef-
redaktör för ett år sedan. Hon har 
under den här tiden, tillsammans 
med övriga medarbetare, jobbat 
med att förbättra arbetsmiljön 
samtidigt som tidningsutgiv-
ningen har fortsatt. Nu ligger 
fokus på att hitta nya läsare, och 
få de gamla att komma tillbaka.

– Bang har varit lite av en 
institution i det feministiska 
landskapet, men det är inget 
som bara rullar på av sig själv. Vi 
måste fortsätta vara relevanta, 
och vi måste vara det även för 
den yngre generationen feminis-
ter. De är vana vid en annan sorts 
mediekonsumtion, så det gör 
utmaningen ännu större.

Feministisk debatt idag förs ju 
på en mängd ställen, inte minst 
i sociala medier. behövs bang 
fortfarande då?

– Ja, absolut. Det finns ett 

Samhällsklimatet 
påverkar också 
oss som kultur
tidskrift, men i en 
tid som präglas 
av konservatism, 
rasism och anti
feminism, växer 
också motstånds
rörelsen. 

Vian Tahir, chefredaktör Bang.

Vian Tahir, chef
redaktör för Bang, tror inte 

att läsartappet beror på att 
 tidningen inte längre är ange

lägen, snarare menar hon att 
det handlar om att de har tap

pat förtroende bland sina 
läsare efter ett oväntat 
uppehåll i utgivningen 

förra året. ”Ska vi 
kunna fortsätta 

måste fler läsa 
oss”, säger 

hon.
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värde i det långsamma som en 
kontrast till det snabba. Våra 
skribenter får möjlighet att fun-
dera och resonera på ett annat 
sätt, vi ger en djupgående analys 
på aktuella debatter, samtidigt 
som vi ibland också kan vara 
först med en infallsvinkel.

Beroende av presstöd

Bang är dock inte den enda 
feministiska tidningen som 
har det tufft. Även Feministiskt 
perspektiv hotas av nedläggning. 
Tidningen har sedan starten 2010 
varit webbaserad, och just det är 
en anledning till att det är svårt 
att överleva, menar Anna-Klara 
Bratt, chefredaktör.

– Ända sedan vi startade har 
det funnits planer på att göra 
om mediestödet så att det blir 
mer teknikneutralt. När senaste 
förslaget till nytt mediestöd 
kom i våras fanns ingenting om 

det med. För oss innebär det till 
exempel att vi inte kan få distri-
butionsstöd, säger hon.

Till skillnad från Bang räknas 
Feministiskt perspektiv som en 
nyhetstidning, och har därför 
rätt till presstöd. Bang å sin sida 
är beroende av det statliga pro-
duktionsstöd som Kultur rådet 
delar ut till kulturtidskrifter. 
Men båda tidningarna är också 
beroende av intäkter från prenu-
meranter. 

”Massiv högervåg”

Anna-Klara Bratt menar att det 
är särskilt svårt att ta betalt för 
en digital produkt.

– Just därför tycker jag att det 
är så obegripligt att mediestödet 
inte blev teknikneutralt. I en 
värld som är allt mer digital är det 
väldigt märkligt att en tidning 
ska tvingas tryckas på papper för 
att överleva, säger hon.

Men Anna-Klara Bratt tror 
inte bara att det är mediestödet 
som gör det svårt för de feminis-
tiska tidningarna. Hon menar att 
det är extra svårt att nå ut i en tid 
då feminismen attackeras från 
alla håll.

– Vi ser en global ultrakon-
servativ, antidemokratisk våg, 
och många av den vågens före-
trädare har tagit sikte på just 
feminismen. Det spelar ingen 
roll om vi pratar om Sverige-
demokraterna eller om Trump, 
allt är enligt dem feminismens 
fel. Progressiva krafter pressas 
tillbaka. Den här massiva höger-
vågen gör det tuffare för oss, 
säger hon.

Samtidigt är väl feminismen 
högst levande i Sverige just nu?

– Ja den är supervital! 2017 
var ett revolutionens år skulle 
jag säga, med Metoo-rörelsen 
världen över. Men till exempel, 

i  samband med att Donald Trump 
höll sitt installationstal samlades 
den största världsomspännande 
demonstrationen någonsin, men 
det blev ändå mest en notis av 
det. Det är fruktansvärt svårt för 
feminismen att komma igenom 
bruset. Men visst, vi har ett starkt 
stöd också. Det har vi sett nu 
sedan vi gått ut med hur svårt 
läget är.

Kan gynna feminismen

Vian Tahir håller till viss del med 
Anna-Klara Bratt, men tror också 
att högervågen kan gynna de 
feministiska tidningarna.

– Samhällsklimatet påverkar 
också oss som kulturtidskrift, 
men i en tid som präglas av 
konservatism, rasism och antife-
minism, växer också motstånds-
rörelsen. Jag tror och hoppas att 
vi kommer se att det leder till 
ökat engagemang för feminis-

men, och att fler inser att Bang 
behövs, säger hon.

Både Feministiskt perspektiv 
och Bang har den senaste veckan 
vädjat om fler prenumeranter. 
Och det har också gett resultat. 
Men än vet varken Vian Tahir el-
ler Anna-Klara Bratt eller hur det 
kommer att sluta.

– Det rullar in pengar, prenu-
meranter och stöduttalanden. 
Men ska vi fortsätta hålla sam-
ma utgivningstakt och göra lika 
mycket journalistik som vi gör 
nu behöver vi komma upp i en 
nivå på 2000 prenumeranter, där 
är vi inte riktigt än, men jag har 
gott hopp om att vi ska klara 
det, säger Anna-Klara Bratt.

– Vi har sett ett jättestöd, och 
har nu fått in ungefär hälften av 
de prenumeranter vi behöver. Vi 
är inte i mål, men nu känns det 
ändå hoppfullt, säger Vian Tahir.

Karin  annebäcK
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Feministiska tidskrifter  riskerar att gå i graven
Bang och Feministiskt perspektiv hotade: ”Den massiva    högervågen gör det tuffare för oss”

FeMinistisKt perspeKtiv

l Beskriver sig själva som: ”Femi-
nistiskt Perspektiv är en partipoli-
tiskt obunden, oberoende feminis-
tisk nyhetstidning.”
l Gav ut sitt första nummer: 1 
januari 2011.
l Finansieras av: Prenumerationer 
och presstöd.
l Utkommer: Två gånger i veckan.
l Ges ut av: Den ideella föreningen 
Feministiskt perspektiv.

Bang

l Beskriver sig själva som: ”Bang 
är Sveriges största feministiska 
och antirasistiska tidning! Ert 
ljus i det patriarkala mörkret, till 
er tjänst. Bang är en tidskrift om 
kultur- och samhällsfrågor.”
l Gav ut sitt första nummer: Hös-
ten 1991.
l Finansieras av: Prenumeratio-
ner, kulturstöd och annonsintäkter.
l Utkommer: Fyra nummer per år.
l Ges ut av: Den ideella organisa-
tionen Bang.

Det spelar ingen 
roll om vi pratar 
om Sverigedemo
kraterna eller om 
Trump, allt är 
enligt dem femi
nismens fel. Pro
gressiva krafter 
pressas tillbaka.

Anna-Klara Bratt, chefredaktör 

Feministiskt perspektiv.

Anna-Klara Bratt är chef-
redaktör för Feministiskt 
perspektiv.  Bild press  



ETC el
Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

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

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

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

kommande elleverantör är, från min nätleverantör.
•  Inhämta uppgifter om mitt elavtal från min elleverantör.
•  Säga upp mitt befintliga elavtal när elavtalet löper ut med min nuvarande elleverantör. 
• Denna fullmakt gäller i ett år från datum för underskrift.

*Rörligt pris på el per kWh. Det är vårt inköpspris plus 4 öre/kWh i påslag + skatt och elcertifikat. 
Behöver du hjälp? Kontakta etcel@etc.se

SIGNATUR

ORT OCH DATUM

FÖR- OCH EFTERNAMN PERSONNUMMER

GATUADRESS POSTADRESS

E-POSTADRESS TELEFONNUMMER

Vi gör inte el 
för att skapa 

vinst, utan 
för att rädda 

klimatet!

 

Politik är inte detsamma som val. Politik är att 
använda de krafter vi har för att ändra på alla plan. 
En enkel sak är att välja solel. Bra för dig och bra för 
alla grannar och så givetvis moder jord. Varje kWh el 
via ETC el betyder mer solceller i landet!
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Systrarna Blom tyckte att det 
saknades representation av 
olika typer av familjer i barn-
litteraturen, och bestämde 
sig för att göra någonting åt 
saken. 

På söndag kommer beta-
versionen av deras app 
 ”Sagostund” där man själv 
kan välja hur familjerna ska 
se ut i sagorna.

Under vintern för två år sedan 
skulle Felicia Blom köpa en bok 
i julklapp till sin syster Elinas 
dotter Juni. Hon ville hitta något 
som kunde återspegla Elina och 
hennes frus familj.

– Det blev snabbt uppenbart 
att det inte fanns så mycket 
representationer av andra typer 
av familjer. Det fi nns ett hål i 
marknaden när det kommer till 
barnlitteratur, det fi nns inte så 
många med 
pappa-pappa 
eller mamma-
mamma, menar 
Felicia Blom.

Samtidigt 
studerade hon 
3D-design och 
som julklapp 
till systerdottern blev det i stäl-
let en sagobok hon själv snickrat 
ihop i skolan. 

Felicia Blom började diskutera 
bristen på representation av al-
ternativa familjebildningar med 
sin syster Elina, och så föddes 
idén till appen ”Sagostund”. 

– Barn antar ju inte någon-
ting. Ger du dem en öppen, fri 
syn på världen kommer de när 
de är äldre bidra med den synen 
till samhället, säger Felicia Blom. 

Skräddarsyr stjärnfamiljen

De började med att skapa funk-
tionen att ändra från olikkönade 
till samkönade föräldrar, men se-
dan dess har appen gått igenom 
många revisioner, och fl er och 
fl er val har tillkommit. 

– Till slut kände jag att andra 
inte ska straffas av min lathet 
för att jag inte orkar ordna fl er 
typer, så nu gör vi så brett det 
bara går. Vi blir aldrig nöjda, 
planen är till och med att ta in 
ytterligare så att man verkligen 
ska kunna hitta en represen-

tation av sig själv, säger 
hon.

Ensamstående, sam-
könade eller olikkönade 
föräldrar kommer att vara 
möjliga val i Sagostund, 
men också både barn 
och vuxna med köns-
överskridande identite-
ter och olika hudfärger. 

Inuti appen kommer 
det i startpaketet att fi n-
nas tre böcker, och sedan 
ytterligare några som 
man kan köpa till. Felicia 
och Elina Blom vill göra 
en interaktiv app som 
föräldrar och barn kan 
använda tillsammans, 
och inte bara för att 
kunna representera sin 
egen familj utan också 
för att kunna visa sitt 
barn att familjer kan se 
ut på olika sätt.

– Jag har alltid tyckt 
att det är viktigt att inkludera. 
Ju större variation desto roligare 
och desto bättre. Det handlar 
inte bara om att representera sig 
själv utan också att kunna säga 
”så här ser andra familjer ut”, 
säger Felicia Blom.

Utmanande arbete

Arbetet med appen har förlagts 
till fritid och helger, båda systrar-
na Blom har heltidsjobb. Felicia 
Blom är appens grafi ker, medan 
Elina Blom har kodat, något som 
hon fått lära sig efterhand under 
arbetsprocessen.

– Det har varit otroligt roligt, 
det känns inte som ett jobb. 
Vilket är tur, för man jobbar så 
mycket, men det är bara utma-
nande och roligt. Det känns 
som att vi gör någonting som 
kan hjälpa andra, något som 
kan göra det lite enklare och lite 
roligare, säger Felicia Blom.

I dagarna kommer de att pre-
sentera en betaversion av appen 
för de som är intresserade redan 
nu, men den färdiga produkten 
kommer troligtvis först i mars 
nästa år. Än så länge fi nns den 
på svenska och engelska, men 
även där vill Felicia Blom att de 
ska kunna erbjuda fl er alternativ 
i framtiden.

ANJA BERGDAHL

Fler kanaler stoppar Trump-� lm
■ Fler amerikanska tv-kanaler slutar sända en av Donald 
Trumps reklamfi lmer, då innehållet anses vara rasistiskt. 
NBC och Fox stoppar nu fi lmen, som redan tidigare har 
stoppas av CNN. 

Filmen ifråga handlar om en migrant som är dömd för 
två polismord, där demokraterna framställs som skyldiga 
till att ha släppt in honom i landet. 

Moderna brister i arbetsmiljö
■ Moderna museet i Malmö kritiseras av Arbetsmiljöverket, 
för fl era brister i arbetet med att säkra arbetsmiljön. Det är 
rutinerna mot kränkande särbehandling som är oklart 
formulerade och brister i museets rapportering av olyckor 
och tillbud. 

Senast den 15 mars måste bristerna vara åtgärdade, 
skriver SVT kultur.

Ny barnboksapp 
som inte utesluter

Planeras vara klar i mars nästa år

● Appen Sagostund kommer i 
en betaversion på söndag. Den 
färdiga versionen planeras vara 
klar i mars 2019.
● Ensamstående, samkönade 

 eller olikkönade föräldrar kom-
mer att vara möjliga val i Sago-
stund, men också både barn och 
vuxna med könsöver skridande 
identiteter och olika hudfärger.

● Böckerna i boken kommer 
vara både pekböcker och för lite 
äldre barn.
● På engelska heter appen 
 ”Storytime”.

Ju större variation desto roligare och desto bättre. Det 
handlar inte bara om att representera sig själv utan 
också att kunna säga ’så här ser andra familjer ut’.

Felicia Blom.
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”Barn antar ju inte någonting. Ger du 
dem en öppen, fri syn på världen kom-
mer de när de är äldre bidra med den 
synen till samhället”, säger Felicia Blom. 

Donald 
Trump. Moderna i Malmö.
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www.crd.org

Det finns mycket som du tar för givet. Du kan kritisera och göra narr av politiker, 
blogga om din jobbiga chef, protestera mot klimatpolitik och stå upp för det du tror 
på. Du röstar på vem du vill – både i riksdagsval och melodifestival.

Men tänk om du inte fick göra det. Tänk om du blev trakasserad och förföljd av 
statsmakten för att du tycker miljön är hotad eller att skatten är skev. Eller för att 
du älskar någon av samma kön.

Det vi tar för givet drömmer många om. Men det finns också modiga människor som 
vågar stå upp för sina och andras rättigheter. Som trots risk för sin egen och sin 
familjs säkerhet tar till gator, domstolar och torg – för förändring och mot förtryck.

Civil Rights Defenders är på plats och stöttar dessa människorättsförsvarare. 
Tillsammans med tusentals modiga människor världen över arbetar vi för att 
människors fri- och rättigheter ska gälla alla.

Ditt stöd behövs idag. Du behöver inte vara modig, bara mänsklig. 
Swisha din gåva till 900 12 98 och skriv ETC som meddelande.
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DU BEHÖVER INTE VARA MODIG. 

BARA MÄNSKLIG.

Genom att ge en gåva godkänner du att Civil Rights Defenders kontaktar dig med information om sitt arbete. Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

CRD_ETC_252x372_jan.indd   1 2018-01-22   11:02
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En oberoende dagstidning kan bara växa genom läsar-
nas stöd. Vår ekonomi bygger på att ständigt växa och 
vårt mål är nu att nå 12 000 prenumeranter innan 2019.
Det ger oss en bra bas att satsa vidare på.
Du kan hjälpa oss med en direkt insats.

1. Ge bort en kvartalsprenuermation till en vän. 
Pris 738 kr.

2. Tipsa oss om vänner som får prova tidningen 
gratis några dar. Sen ringer vi och frågar om de 

vill fortsätta.

Jag vill ge bort en kvartalsprenumeration till:

NAMN........................................................................................................

GATUADRESS.............................................................................................

POSTNUMMER...........................  ORT.........................................................

TELEFON...................................  MEJL........................................................

Fakturan skickas till mig:

NAMN........................................................................................................

ADRESS......................................................................................................

POSTNUMMER...........................  ORT.........................................................

TELEFON...................................  MEJL........................................................

Följande två vänner vill prova tidningen gratis några dagar:

NAMN........................................................................................................

ADRESS......................................................................................................

POSTNUMMER...........................  ORT.........................................................

TELEFON...................................  MEJL........................................................

NAMN........................................................................................................

ADRESS......................................................................................................

POSTNUMMER...........................  ORT.........................................................

TELEFON...................................  MEJL........................................................

Det går också bra att mejla oss direkt till kundtjanst.etc.se

I dag!
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12 000 
PRENUMERANTER!

FLER MUSIKER I 
TRUMPPROTESTER
■ Axl Rose och Rihanna sällar 
sig nu till skaran av artister 
som vill stoppa president 
Trump från att spela deras mu-
sik. Båda protesterar på twitter 
sedan de nåtts av rykten om att 
deras låtar spelats i samband 
med presidentens valmöten. 
I Rihannas fall är det ”Don’t 
Stop the Music” som har fram-
förts. Axl Roses protest gäller 
användandet av Guns N´Roses 
hit ”Sweet Child o’ Mine”.

Rihanna har tagit hjälp 
av advokat, för att förhindra 
fl er spelningar. Men enligt 
tidningen New York Times är 
listan över artister som velat 
förhindra liknande bruk av 
deras material lång. Och lagen 
ger inte artister självklar rätt 
att förhindra när och av vem 
deras musik framförs.

TRION SOM LEDER 
MUSIKHJÄLPEN
■ Den trio som ska leda årets 
Musikhjälpen är Farah Abadi, 
Daniel Adams-Ray och William 
Spetz. Sändningen inleds den 
10 december och de insamlade 
pengarna går i år till personer 
med funktionsnedsättning, 
under temat ”Alla har rätt att 
fungera olika”. Spelplats blir 
Stortorget i Lund.

FILM OM ARETHA 
FRANKLIN VISAS
■ Det är 46 år sedan fi lmen 
”Amazing grace” med Aretha 
Franklin spelades in, under ett av 
hennes framträdanden. Men det 
är först nu som dokumentären 
kommer att ha premiär.

Premiär för fi lmen blir det på 
den amerikanska dokumentär-
fi lmsfestivalen DOC NYC, i nästa 
vecka.

Det är ännu inte klart om 
fi lmen också ska visas på bio. 

Spice girls tillbaka – men utan Posh
Så händer det till sist. Popgruppen 
Spice girls återuppstår i vår, och 
kommer att genomföra sex kon-
serter. En av dem blir på Wembley 
stadium i London.

Det är fyra av ursprungsmed-
lemmarna som i en video berättar 

om återkomsten. Melanie Brown 
(Scary Spice), Melanie Chisholm 
(Sporty Spice), Emma Bunton 
(Baby Spice) och Geri Halliwell 
(Ginger Spice) medverkar. Den 
som kommer att saknas på scenen 
är Victoria Beckham (Posh Spice). 

Hennes frånvaro förklaras med 
ett späckat schema och pågående 
modekarriär.

Spice Girls bildades 1994 och 
splittrades 2000 – men gruppen 
har redan gjort en comeback 
tidigare år 2007.

I södra Italien välte 
ett kyrkvalv i sten. 
Det säger något om 
hur våldsamma de 
här ovädren är. Det 
var första gången 
och något i klimatet 
håller helt klart på 
att förändras.
Det säger Fabio Carapezza Guttuso, 
generaldirektör för den nystartade 
Enheten för kulturarvssäkerhet på 
Kulturdepartementet i Italien. De 

vattennivåer som har uppmätts i 
Venedig är de fjärde högsta i sta-

dens historia, uppger Kulturnytt 
i P1. Nu diskuteras möjlighe-
ten att uppföra en barriär runt 
staden, för att skydda dess 
kulturvärden.

Victoria Beckham är för upp-
tagen för att återförenas.

fi lmen också ska visas på bio. 

håller helt klart på 
att förändras.
Det säger Fabio Carapezza Guttuso, 
generaldirektör för den nystartade 
Enheten för kulturarvssäkerhet på 
Kulturdepartementet i Italien. De 

vattennivåer som har uppmätts i 
Venedig är de fjärde högsta i sta-

dens historia, uppger Kulturnytt 
i P1. Nu diskuteras möjlighe-
ten att uppföra en barriär runt 
staden, för att skydda dess 
kulturvärden.

Aretha Franklin dog 
den 16 augusti i år, 
76 år gammal .
BILD AP

90
Så mycket fyller Thea Musgrave i år. 
Den skotska tonsättaren är en av Stor-
britanniens mest framstående, med en 
publik som sträcker sig långt över landets 
gränser. Hon är också den pro� l var musik 
sätts i fokus på Tonsättarefestivalen på 
Stockholms konserthus.

Den fortsatt aktiva tonsättare kom-
mer själv att närvara vid festivalen, vilket 
blir hennes första besök i Sverige. 

Festivalen, som pågår den 22–25 
november, inleds med att Kungliga 
� lharmonikerna ger ett uruppförande av 
Thea Musgraves nyskrivna verk ”Night 
windows”. Verket har inspirerats av 
och lånat sin titel av ett verk målat av 
den amerikanske konstnären Edward 

 Hopper. Festivalen blir den största 
exposé som genomförts av Thea 

Musgraves verk. På programmet 
� nns, utöver musiken, After-
noon tea med tonsättaren, 
för att lyssna till och delta i 
ett samtal.

90 sätts i fokus på Tonsättarefestivalen på 
Stockholms konserthus.

Den fortsatt aktiva tonsättare kom-
mer själv att närvara vid festivalen, vilket 
blir hennes första besök i Sverige. 

Festivalen, som pågår den 22–25 
november, inleds med att Kungliga 
� lharmonikerna ger ett uruppförande av 
Thea Musgraves nyskrivna verk ”Night 
windows”. Verket har inspirerats av 
och lånat sin titel av ett verk målat av 
den amerikanske konstnären 

Hopper
exposé som genomförts av Thea 

Musgraves verk. På programmet 

BILD PRESS

Rihanna. 
BILD AP

Spice Girls, utan 
 Victoria Beckham, 
består av Geri Halli-
well, Melanie Brown, 
Emma Bunton och 
Melanie Chisholm. 
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Om författaren

INNAN TIDEN
RINNER UT

FÖLJETONG

AV ELINA  HIRVONEN
Översättning Mattias Huss

● Elina Hirvonen är 
 för fattare, journalist och 
en internationellt prisad 
 dokumentärfilmare. 
● Hon har varit aktiv i anti-
rasistiskt arbete i Finland 
 sedan slutet av 1990-talet. 
Som journalist skriver hon 

ofta om frågor som rör 
 tolerans och migration.
● Hirvonens första roman 
”Että hän muistaisi saman” 
(”Vill inte minnas, kan inte 
glömma”) publicerades 
 första gången i Finland år 
2005. Den blev nominerad 

till det finska litteratur-
priset Finlandia-priset och 
 rättigheterna har sålts till nio 
länder.
● ”Innan tiden rinner ut” är 
hennes tredje roman och 
den andra som översätts till 
svenska.
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Om jag blir kidnappad på den här 
 resan kommer jag att gå långsam-
mare än de andra, snubbla på  rötter 
och vara svag. Ett svagt o� er får 
 kid napparna att använda mer våld.

När Aslak var några veckor gammal gick vi längs 
samma gator alla fyra, Aava satt på Eeriks axlar och Aslak 
i en bärsjal mot mitt bröst, med tummen i munnen som 
en liten apunge. Det var en blåsig dag och jag hade tagit 
på mig Eeriks stora jacka så att jag fi ck plats med Aslak i 
skydd innanför den. Jag kände barnets andning mot min 
hud, den lilla kroppens rörelser när han famlade efter 
en bra ställning för att falla i sömn. Jag drog jackan om 
honom och dragkedjan bara så högt upp att han hade 
plats att andas och min hand rymdes in genom springan 
för att smeka hans kind. Jag strök med pekfi ngret över 
det mjuka dunet på Aslaks hud och kände en kärlek som 
fi ck det att svida i hela mig. 

Husens konturer verkade skarpare än tidigare, stadens 
ljud lät högre. 

”Jag ska skydda dig från allt det här”, tänkte jag när 
spårvagnen kom slamrande emot oss, när en förvirrad 
man krossade en tom vinfl aska mot en soptunna, när 
en liten pojke hamnade på efterkälken från sina vänner. 
Jag ska bära dig i min famn ända tills du växer dig tålig 
och tillräckligt stark för att möta allt det här, att kliva ut i 
världen och förändra den. 

Jag sticker in handen under jackan och kan nästan 
känna barnets mjuka kind mot mitt fi nger, Aslaks ansik-
te med den grubblande minen som förblev densamma 
genom alla år. 

Jag hatar ordet sorgearbete. Precis som om sorg skulle 
kunna lösas genom något sorts arbete, som om smärtan 
kunde behandlas bort och livet fortsätta utan ärr och 
sviter. Det är samma typ av bedrägeri som krämer mot 
rynkor och fyllnadsmedel som sprutas in under huden. 
Som om det verkligen fanns ett ämne som fi ck tiden att 
gå bakåt, återställde vår släta hy och våra sorglösa själar, 
som om vi genom tillräckligt träget arbete kunde hålla 
oss evigt unga och ivriga och för alltid behålla tron på att 
allt var möjligt för oss. 

Jag och Eerik gör inget sorgearbete. Vi har ingen anled-
ning att slippa ifrån sorgen, inte ett enda skäl att frigöra oss 
från skulden. Vårt enda alternativ är att bära den med he-
der, tyngden av våra egna fel, vår egen medskyldighet och 
kärleken vi känner till Aslak. Vi kommer att hålla oss vid liv 
och älska honom. Och varenda dag, så länge vi har något 
minne kvar, kommer vi att tänka på vilka fel vi gjorde. 

Våra steg blir snabbare när vi närmar oss gränsen för 
polisens avspärrningsområde, vi börjar andas snabbare. 

Vi kramar varandras händer och springer, så snabbt att vi 
inte ens skulle kunna prata, mot det avspärrade området 
och arméns stridsvagnar som skymtar utanför det. 

47

HAN HAR ALLTID varit en klumpig pojke. Den som aldrig 
tog några lyror på brännbollen och som sprang långsam-
mare än de andra. 

Nu reser han sig vigt som en katt och tar ett säkert 
och mjukt steg upp på takfoten. Polisbilarnas ljus dallrar 
som blåa vågor på marken. Han hoppar innan han hinner 
tänka efter, med huvudet före som om han dök ner i 
varmt vatten myllrande av fi skar med glänsande fjäll. 

48

AAVA 

JAG VAKNAR MED gårdagens skrynkliga kläder på mig, 
mönstret från örngottet på kinden och smaken efter går-
dagens middag i munnen. Gerard sover med händerna 
utsträckta, även han har kläderna på sig, skäggstubben 
tittar fram på hakan. Jag lägger handen på hans bröst-
korg och känner hjärtats lugna slag mot handfl atan. 

Jag drar ifrån gardinerna för barackens smala fönster. 
Himlen är klar. Månen kastar ett blekt sken i rummet, 
stjärnorna är som öppningar till en annan, klart upp-
lyst värld. Jag tänker på Bahdoons farfar som tittar på 
stjärnorna och väntar på att växtperioden ska börja och 
barnens armar ska bli starkare igen. 

Flygplanet väntar på mig på Mogadishus internatio-
nella fl ygplats om en halvtimme. Det är en rostig Cessna 
som jag alltid kliver på med svettiga handfl ator och ett 
svalt leende på läpparna. Jag har inte berättat för någon 
här att jag är fl ygrädd. Jag skulle aldrig våga säga något 
sådant. 

Duschbaracken ligger på andra sidan gården, vid den 
här tiden kan det redan vara kö dit. Jag torkar armhålorna 
med en våtservett, det får räcka den här gången. Gerards 
panna är svettig. Jag torkar hans ansikte också, han 
mumlar i sömnen och drar mig till sig och jag trycker 
mitt ansikte mot hans sömnvarma hals en stund. 

Jag packar med mig penna och block, chokladkakor 
till mellanmål och lunchen jag hämtade i köket igår natt, 
en fi ckkniv, vattenfl aska och radiotelefon och klär mig 
på samma sätt som alltid när jag ska åka till byarna. Fula 
underkläder, kjol som räcker ner till vristerna och den 
skottsäkra västen utanpå, en sjal som förutom håret 
täcker det mesta av västen, och hjälm över sjalen. Jag 
tar på mig mjuka strumpor och rejäla vandringskängor, 
sådana som man kan gå långa sträckor i tät vegetation 
med. Mina händer darrar när jag knyter skosnörena. 
Jag tänker på en annan ung läkare, en norsk man som 
kidnappades av Al Shabaab från vårdcentralen i en liten 
by för sju år sedan och vars blick fortfarande förändrades 
när han pratade om det. 

”När man beger sig ut i fält får man inte glömma att 
man när som helst kan bli kidnappad”, sa han och bör-
jade darra på rösten i slutet av meningen. 

”Ta på er ordentliga skor. Som kidnappad tvingas man 
gå mycket.” 

Jag råkar knyta en dubbelknut och den blir bara hårda-
re när jag försöker knyta upp den. Tårarna rinner ner på 
kinderna, jag torkar av dem med sjalen, kapar skosnöret 
med kniven och knyter fast den fransande snörstumpen. 
Nu sitter skon för löst och hälen saknar stöd när jag går. 
Om jag blir kidnappad på den här resan kommer jag att 
gå långsammare än de andra, snubbla på rötter och vara 
svag. Ett svagt offer får kidnapparna att använda mer 
våld. Ett svagt offer är lättare att döda. 

Tidigare har jag inte varit rädd för att bli kidnappad. 
När jag åkte till det här landet tänkte jag på kriget som 
pågått så länge att det blivit en enkel sak att döda män-
niskor. Jag tänkte på vägbomberna, kidnappningarna och 
de maskerade männen som kunde anfalla bostadsområ-
den mitt i natten, döda vakterna och utsätta de boende 
för vad som helst som orsakade maximal rädsla. Jag kröp 
ihop i soffan, drack te och tänkte i detalj på vad männis-
kor som härdats av hat och som vill skrämma utländska 
hjälparbetare så att ingen ska komma hit mer kunde 
tänkas göra med mig. Allt det gick jag igenom i mitt hu-
vud. Jag vill göra något gott på en plats dit nästan ingen 
vill åka, skrev jag i min dagbok då. Det är det enda som 
känns vettigt i livet. Om priset för det är att bli dödad 
eller våldtagen så är jag beredd att betala det. 

Nyheten ligger kvar på telefonens upplysta skärm. Jag 
tittar på den igen. 

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

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

En unik miljöbutik. Plastfri och ekologisk fika.  
Vi finns i Stockholm och Katrineholm. 
Välkommen till en klimatsmart mötesplats!  
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Hjälp oss rädda 
de starkaste

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att  
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska. 

Stöd vårt arbete, bli WWF-fadder idag! wwf.se/fadder
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05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.50 Renées brygga
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
18.35 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Sthlm rekviem
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 Brottskod: 
 Försvunnen
01.50 Hawaii � ve-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

05.15 Go’kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go’kväll
09.55 Matmagasinet
10.25 Maträddarna
11.25 Kaffe att ta med
11.40 Alla för en
12.40 Det sitter 
 i väggarna
13.40 Statsministrarna
14.40 Matiné: A Late 
 Quartet
16.25 Drömyrke: veterinär
16.55 Strömsö
17.25 Jag ringer pappa
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go’kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Sarah’s sound 
 of musicals
21.30 Världens 
 sämsta indier 
22.00 Vägen till 
 Fredspriset
22.15 PK-mannen
22.30 Liv med autism
23.00 Våga snacka
23.15 Rapport
23.20 Tjejer gör lumpen
23.50 Dilan och Moa 
00.10 Ord mot ord 
01.00 Det sitter i väggarna
02.00 Dox: Banken som 
 � ck skulden

08.30 Naturens 
 hemligheter
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hundraårskåken
16.45 Vad hände sen?
17.15 Nyheter på 
 lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska 
 Antikrundan
19.00 Helt historiskt
19.30 Förväxlingen
20.00 Eallisilbbat - 
 guldkorn från 
 marknaden
20.30 Hemma 
 hos arkitekten
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhets-
 sammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Berlin - under 
 samma himmel
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Plus
00.35 Engelska 
 Antikrundan
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Jakttid 
02.40 Östersjö� nnarna

05.05 Nanny
05.30 Nanny
06.00 Aftonbladet 
 Morgon
09.00 How I met 
 your mother
09.30 How I met 
 your mother
10.00 Sex and the city
10.30 Sex and the city
10.55 Lyxfällan
11.55 Svenska 
 Hollywoodfruar
12.55 Vanderpump 
 rules
13.55 Sex and the city
14.25 Sex and the city
14.55 Masterchef USA
15.55 Svenska 
 Hollywoodfruar
17.00 Lyxfällan
18.00 Vanderpump 
 rules
19.00 Masterchef USA
20.00 The good 
 doctor
21.00 Navy CIS
22.00 Paradise hotel
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
02.40 Paradise hotel
03.30 Summer house
04.15 I djurens tjänst
04.40 I djurens tjänst

05.35 Extreme couponing
06.00 Extreme couponing
06.25 Ullared
07.10 Railroad Alaska
08.00 Tunnelbanan
09.00 Tra� kpoliserna 
 Köpenhamn
10.00 Top chef masters
11.00 Grey’s anatomy
12.00 So� as änglar
13.00 Andarnas 
 makt Norge
14.00 Ullared
15.00 The big bang theory
16.00 So� as änglar
17.00 Tunnelbanan
18.00 Ullared
19.00 The big bang theory
20.00 Vägens hjältar
21.00 Grey’s anatomy
22.00 Breaking news med 
 Filip & Fredrik
23.00 The big bang theory
00.00 CSI Miami
01.00 Breaking news med 
 Filip & Fredrik
02.00 Tunnelbanan
02.45 Ullared
03.30 CSI Miami

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KUNSKAPSKANALEN       
14.00 UR Samtiden 17.00 Islands fängslande historia 17.30 
Ditt förutbestämda liv 18.15 Omöjlig ingenjörskonst 19.00 
Kvinnor på hög höjd 20.00 Mellan Indien och Pakistan 21.00 
Språknyheterna 21.30 Min passion för hjärnan 22.25 En 
bättre man 23.25 Djurvärldens kriminella

BARNKANALEN      
05.00 Twirlywoos 05.10 Timmy lamm 05.20 Långhalsen Lo 
05.30 Pocoyo 05.35 Misse-kisse 05.40 Raa-Raa - lejonet 
som låter 05.50 Gaspard och Lisa 06.00 Babblarna 06.05 
Tilde 06.15 Daniel Tigers kvarter 06.30 Morgonshowen 
06.31 Misse-kisse 06.35 Charlie och Lola 06.50 Pyjamas-
hjältarna 07.05 Fåret Shaun 07.15 Mekatronik 07.30 Djung-
elboken 07.40 Lulu Zipadoo – äventyr i naturen 07.45 Pirata 
& Piloto  08.00 Ett fall för KLURO 08.10 Blinky Bills bravader 
08.25 Lexi och Lottie, tvillingdetektiverna 08.45 Magiska 
fyran 09.00 Katie Morag 09.15 Pippi Långstrump 09.40 
Octonauterna 10.00 Vi i femman 10.20 Roboten Rob 10.30 
Full fart i Verksta 10.45 Kate och Mim-Mim 11.00 Franklin 
och hans vänner 11.10 Dinosaurietåget 11.25 Träd Fu Tom 
11.50 Raa-Raa – lejonet som låter 12.00 Om evolution – 
lulesamiska 12.10 Punky 12.15 Maxat hela maskinen – syn-
tolkat 13.00 Ninjaman  13.10 Ninjaman 13.15 Solen, månen 
och stjärnorna 13.25 Tjena chavale 13.30 Indogas 13.40 
Challenge club 13.50 Paulinas vlogg 14.05 Ranchen 14.25 
Backstage 14.50 Annedroider 15.15 MI High 15.40 Hank Zip-
zer – världens bästa underpresterare 16.05 Blue water high 
16.30 Jobbigt läge 17.00 Pirata & Piloto 17.10 Misse-kisse 
17.15 Furchester hotell 17.25 Wisska 17.35 Ballonggården 
17.40 Stella och Sam 17.50 Hej Jycke 18.00 Bolibompa 
18.01 Hunden Ib 18.15 Bilakuten 18.20 Bing 18.30 Labyrint 
19.15 Lilla Aktuellt 19.25 Eva 19.55 Kylskåpsparty

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 
Vetenskapsradion 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 
09.12 P1-morgon 09.30 Ring P1! med Henrik Torhammar 
10.00 Ekonyheter 10.03 Plånboken 10.55 Radiofynd: Isaac 
Grünewald om rätt o fel i konsten 1935 11.00 Ekonyheter 
11.04 Katarina Hahr möter kompositören Jacob Mühlrad i 
ett samtal om föräldraskap 11.35 Radioföljetongen: Den un-
derbare mannen, del 4 av 25 12.00 Tolvslaget 12.00 Dagens 
dikt 12.10 Vetandets värld 12.30 Luncheko 12.55 Land- och 
sjöväder 13.00 Kulturnytt 13.05 P1 Kultur 14.00 Ekonyheter 
14.03 Vetenskapsradion Klotet 14.50 Annika Lantz i P1: 
Kära Annika 15.00 Ekonyheter 15.03 Radiosporten 15.04 
Nordegren och Epstein i P1 15.45 Kulturnytt 15.55 Sjöväder 
16.00 Ekonyheter 16.03 Studio Ett 16.45 Dagens Eko 
17.00 Studio Ett 17.45 Dagens Eko 18.01 Ekonomiekot 
18.08 Radiosporten 18.09 Kulturnytt 18.14 P1 Kultur 
19.00 Ekonyheter 19.03 Meny med Tomas Tengby 19.35 
Radioföljetongen: Den underbare mannen, del 4 av 25 20.00 
Ekonyheter 20.03 Tendens 20.35 Vetandets värld 20.55 
Klartext 21.00 Ekonyheter 21.03 Bildningsbyrån – tänka mot 
strömmen 21.35 Ring P1! med Emanuel Karlsten 21.45  Tan-
kar för dagen med Håkan Sandvik, präst i Mariefred 21.50 
Land- och sjöväder 22.00 Ekonyheter 22.10 Radiosporten 
22.12 Studio Ett 22.55 Kulturnytt 23.00 Ekonyheter 23.07 
Studio ett 23.55 Dagens dikt

P2 06.00 P2 Klassiskt 06.50 Klassisk morgon 07.30 
Ekonyheter 07.32 Klassisk morgon 08.54 Kulturnytt 09.00 
Ekonyheter 09.02 Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter 10.03 
Klassisk förmiddag 13.00 Klingan 15.59 P2 Klassiskt 17.00 
Kulturnytt 17.06 P2 på hemväg 19.00 Ekonyheter 19:03 
P2 Live: ZPR med Hörnlund och Parkes 21.00 Musik mot 
midnatt

P3 06.00 Ekonyheter 06.05 P3 Musik 06.30 Morgonpasset 
i P3 10.00 P3 Nyheter 10.02 Relationsradion i P3 11.00 
P3 Nyheter 11.02 Relationsradion i P3 12.00 P3 Nyheter 
12.03 Relationsradion i P3 13.00 P3 Nyheter 13.02 PP3 
med Linnea Wikblad 16.00 P3 Nyheter 16.04 Feeden i P3 
17.00 P3 Nyheter 17.04 Feeden i P3 17.59 Radiosporten 
18.00 P3 Nyheter 18.03 Feeden i P3 19.00 Ekonyheter 
19.03 P3 med Emma Vikström 20.00 Ekonyheter 20.03 
Radiosporten 20.06 P3 med Emma Vikström 21.00 Eko-
nyheter 21.03 P3 med Emma Vikström 22.00 Ekonyheter 
22.03 Morgonpasset i P3 – Gästen 23.00 Ekonyheter 23.07 
Tankesmedjan

Sarah’s sound of musicals
Del 6 av 6: Musikalerna som förändrade världen. Sarah Dawn Finer gör en känslosam resa 
för att trä� a männen bakom sin livsavgörande musikalupplevelse. Och varför blev Trump 
förbannad på ensemblen bakom megasuccén Hamilton? Medverkande: Je� rey Seller, 
Brandon Dixon, Andy Blankenbeuler och Michael Greif. Sarah Dawn Finer besöker de stora 
scenerna på Broadway och West End, vi får höra om musikalens framväxt och historia, 
trä� a de stora kompositörerna och de hårt arbetande artisterna.  SVT1 klockan 21.00

Sthlm rekviem.Navy CIS.
Berlin – under 
samma himmel.

Världens 
sämsta 
indier.

KANAL 5

● Sex, mord, droger. Behövs det fl er komponenter i en fi lm? 
Förmodligen inte, men Rainer Werner Fassbinder slänger för 
säkerhets skull in en massa annat ändå. Som experiment-
lusta, dekadens, visuell poesi, (melo)dramatik och sin högst 
personliga prägel. En kompromisslös provokation som inte 
liknar något annat.

12.03 Relationsradion i P3 13.00 P3 Nyheter 13.02 PP3 
med Linnea Wikblad 16.00 P3 Nyheter 16.04 Feeden i P3 
17.00 P3 Nyheter 17.04 Feeden i P3 17.59 Radiosporten 
18.00 P3 Nyheter 18.03 Feeden i P3 19.00 Ekonyheter 
19.03 P3 med Emma Vikström 20.00 Ekonyheter 20.03 
Radiosporten 20.06 P3 med Emma Vikström 21.00 Eko-
nyheter 21.03 P3 med Emma Vikström 22.00 Ekonyheter 
22.03 Morgonpasset i P3 – Gästen 23.00 Ekonyheter 23.07 
Tankesmedjan

Matrosen och stjärnan

DAGENS TIPS FRÅN

play.etc.se



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

Men vi gör inte detta för oss utan för barnbarnbarnen. 
Alla svenskar har idag större utsläpp än vad som är 
uthålligt för klimatet. Men hur mycket? Klimat-
kompensera ditt liv. Välj nedan utifrån din vardag. 
Tillsammans blir vi en del av lösningen, inte problemet.

 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

E-POSTADRESS TELEFONNUMMER

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

URSÄKTA ATT 
VI TJATAR!

Visst kan 
vi klara 

1,5-graders-
målet!



Prenumerera här–299 kronor för sex nummer! 
SMS:a din beställning på 076-671 18 13 eller gå in på 

www.klokahem.com

Kloka hem är ETC:s gröna bostadsmagasin och Sveriges 
bäst säljande magasin för ekologiskt byggande och inredning. 
Reportage från miljövänliga hem, inspiration för en hållbar livsstil, 
nyskapande grön design, klimatsmarta val till hemmet och 
mycket mer. Följ med oss in i en grönare framtid!

I butik
20 nov!
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