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Ta tag i det,
skit i ryssen, 

satsa peng-
arna där de 

säkrar vår 
demokrati.

SID 2–3 / BIRGER SCHLAUG

”Makten 
viktigare 
än politiken”
En uppgörelse fi nns på bordet mellan mellan S, MP, C och L.  En av 
de stora vinnarna är Annie Lööf (C) som fått igenom l ångtgående 
 förändringar i arbetsrätten, hyressättningen samt den statliga inkomst-
skatten. ”Den stora frågan är varför Löfven vill administrera detta”, 
skriver Johan Ehrenberg.   SID 6–8 ”Den stora frågan är varför Löfven vill administrera detta?” 
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VARFÖR STÄLLS INGEN TILL SVARS?
 Våren 2017 spenderade en man i 20-årsåldern två veckor på 
ett häkte i Stockholmsområdet. Mannen led av kraftig psykisk 
ohälsa men fi ck inte medicin. Vattnet i cellen var ofta avstängt 
vilket ledde till att han till slut dog av uttorkning. Avdelnings-
chefen åtalades för vållande till annans död och tjänstefel, 
men i fredags friades han av Attunda tingsrätt. Samma möns-
ter ser vi i utredningarna av dödsfallen i polisens arrester. Fem 
döda under 2018 men samtliga utredningar lades ner. Männ-
iskor dör men ingen ställs till svars. Det är ohållbart. LEDARE
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fatta? Att de socialliberaler som gått ner sig 
i det marknadsekonomiska träsket så här i 
den globaliserade senkapitalismen tidevarv är 
kanske inte så konstigt. Men de andra? När blev 
det socialdemokratisk, grön eller för den delen 
konservativ ideologi att sälja ut grundläggande 
infrastruktur på den globala marknaden som 
vore det tillverkning av sega råttor?

VI FÅR HÖRA HUR den ena politikerna efter den 
andra lovar ut ytterligare miljarder till försvars-
makten – målet är att åtta procent av statens 
utgifter skall gå till militären! Samtidigt 
som vi har krackelerande avloppssys-
tem i landet vars upprustning skulle 
påbörjats för länge sedan och som 
kostar många tiotals miljarder – men 
istället har man beställt fl er JAS-plan. 
Vi har en sårbarhet när det gäller pen-
ningförsörjning som är extrem – men 
det ska vi inte låtsas om. Vi har 
sjukvård som går på knäna 
på många ställen, skolor 
som behöver rustas upp, 
tågbanor som är er-
barmliga, saknar fl yg 
för bekämpning av 
bränder, vi har myn-
digheter som snart 
sagt vem som 
helst med lite lust 
kan hacka sig 
in i på grund av 
eftersläpande 
datasäkerhet, vi 
har en sårbarhet 
vad gäller livsmed-
elsförsörjning som är 
grotesk – men vad är 

det man pratar om? Hot från Ryssland! Hotet 
mot vår säkerhet och vår demokrati fi nns här 
inne i vårt eget land, de ekonomiska och social 
klyftorna ökar, landsbygdsbefolkning blir allt 
mer frustrerad över löften som aldrig infrias – 
senaste fi ness är att till och med in på pengar 
till viltstängsel dras in trots att det pratas som 
att ge landsbygden växtkraft och förståelsen 
för varg skall öka. 

Vi har problem här och nu som sopas under 
matten. Elnäten behöver säkras – medan JAS-

planen fl yger omkring kan vi inte ens se till att 
el fungerar i Roslagen på kanske ytterli-

gare en dryg vecka!

URSÄKTA MIG, men civilsamhällets 
grundläggande funktioner krackelerar. 
Sårbarheten blir större var vartenda år. 
Det räcker med en tredagars utbildning 
för att skaffa sig tillräcklig kompetens för 

att slå ut elnät, datakommunika-
tion, penningförmedling, mo-

bilnät och förgifta dricksvat-
ten för miljoner människor. 
Det är där hoten fi nns, det 
är där sårbarheten är så 
enorm när komplexiteten 
ständigt ökar. Ta tag i 
det, skit i ryssen, satsa 
pengarna där de säkrar 
vår demokrati. Och ta 
tillbaka makten över 
infrastrukturen, sluta 
leka marknad med 
vår överlevnad. Och 

be hövligt ägarna av 
Omers Infrastructure 

att dra åt fanders.
/ BIRGER SCHLAUG

Sluta leka marknad
med vår överlevnad

Det fi nns skäl att bli förbannad. 
Ägarna av ett av Sveriges största 
elnät tänker minska sina bas-
investeringar med 40 procent 
eftersom de inte anser sig få till-

räckligt stor vinst. ”Nödvändiga investeringar 
i elnätet uteblir, vi har inte tillräckligt stort 
investeringsincitament”, meddelar Johan Lind-
hag, som är VD på Ellevio i Ekonomiekot. El-
levio äger elnät där 950 000 hushåll och företag 
är uppbundna. Ellevio ägs till 50 procent av det 
kanadensiska jättebolaget Omers Infrastruc-
ture (f.d Borealis Infrastructure management). 
Bolaget äger och kontrollerar infrastruktur på 
fl era kontinenter. Säkra och stadiga pengar. 
Elnät är ju monopol.

Ska det inte vara nog snart? Vad i helvete har 
jättebolag på andra sidan Atlanten att göra med 
svenska elnät som de facto är monopol? Vad är 
det för politiker vi har i det här landet som låter 
grundläggande infrastruktur ägas av kommer-
siella vinstgivande internationella bolag vars 
syfte är att dra ut så stor vinst som möjligt ur 
verksamheten? Det är sjukt. Det är marknads-
fundamentalism som är grotesk.

DEN GLOBALISERADE sentida marknadslibe-
ralismen borde hållas från grundläggande 
infrastruktur som människor är totalt be-
roende av. Vi vet att det kommer att bli fl er 
stormar när klimatförändringarna ökar, vi vet 
att elnäten är utsatta, vi vet att el är nödvändigt 
för människor. Så varför fi nns det inte en enda 
ledande politiker som står upp och säger att nu 
får det vara nog med detta fundamentalistiska 
marknadsgyckel? Bolagisering med vinstut-
tag som mål har inte i vissa verksamheter att 
göra – vissa verksamheter skall bara ha ett enda 
mål: bäst för medborgarna. Är det så svårt att 

”Ursäkta 
mig, men 
civilsamhällets 
grundläggande 
funktioner 
krackelerar.”
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... procent. Antalet an-
mälningar mot banker till 
 Allmänna reklamations-
nämnden ökade med 85 
procent förra året, jämfört 
med året innan. Myndighe-

tens chef Marcus Isgren säger till GP att en orsak till ökningen 
är att medierna rapporterade många för konsumenterna 
positiva beslut i somras. Det �ck sedan ringar på vattnet och 
ökade andras benägenhet att anmäla. Helt rätt! Ta strid mot 
din bank. De kommer undan alldeles för lätt.
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KÄRNKRAFTEN ÄR FORTFARANDE FARLIG OCH DYR
 2,8 miljarder kronor kostar det att fortsätta med nuvarande 
 kärnkraft. Detta är prislappen för de nya kylsystem som måste 
byggas för att driften ska få fortsätta. 2,8 miljarder motsvarar 280 
miljoner watt solceller som tillsammans producerar 2,8 TWh el varje 
år. Eller vindkraft som kan producera ca 5 TWh. Gratis. (Det finns 
nästan inga kostnader efter att sakerna står på plats. Detta jämfört 
med kärnkraften som alltid bara kan producera dyr el med uran). 
Det här borde vara en ickefråga om ekonomin fick styra. Läs mer i 
Dagens ETC på måndag.

85



Gräv ner biokolen i din odling eller gräsmatta och se livet 
komma åter med full kraft! Du gör klimatnytta för alla 
andra och odlingsnytta för dig själv.

Köp ETC Biokol i vår butik i ETC Solpark, Katrineholm, eller hos 
ETC Bokcafé på Sankt Paulsgatan 14, Stockholm. Du kan också 
beställa via vår webbshop varuhuset.etc.se (frakt tillkommer).
Läs mer på varuhuset.etc.se

Det nya 
svarta guldet!

3 liter ....... 60 kr
10 liter ..... 120 kr
40 liter .....250 kr
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Vi människor har aldrig 
levt längre ifrån våra 
grundläggande livsvill-
kor än i vårt samtida 
västerländska samhälle. 

Som kollektiv har vi tappat förståel-
sen för jordens naturgivna gränser. 
Ska klimatkrisen lösas i tid måste 
kunskaperna om jordens ekosys-
tem upp på agendan. Hos alla och 
överallt.

FÖR BARA NÅGRA årtionden sedan 
var kopplingen mellan hunger/törst 
och odlingen/vattenbrunnen/djur-
uppfödningen fortfarande självklar 
för de fl esta människor. Att naturen 
var ett komplext system som satte 
gränser, inte minst vid misskötsel, 
det visste alla. Idag tycks vi leva 
invaggade i tanken att maten vi 
äter, vattnet vi dricker och luften vi 
andas är ett självspelande piano. De 
tekniska och logistiska system vi 
byggt för boende och livsmedels-
försörjning avskärmar oss mentalt, 

Vår samlade okunskap 
dödar planeten

”Tiden räcker 
inte till för 
den okunnig-
het om jor-
dens ekolo-
giska system 
som resulte-
rar i handfal-
lenhet, tröga 
politiska pro-
cesser eller 
ren klimat-
förnekelse.”

MARCUS PEHRSSON,
Socialdemokraterna i 
Nyköping,miljövetare 
och ledamot i Kultur- & 
fritidsnämnden samt 
ersättare i Kommunstyrelsen

För bara några årtionden sedan var kopplingen mellan hunger/törst och odlingen/vattenbrunnen/djuruppfödningen fortfarande självklar för de flesta människor, skriver debattören. BILD JOHAN NILSSON/TT

och mycket effektivt, från vår livs-
givande miljö och själva förutsätt-
ningarna för vår existens. 

Om vi raljerar en smula: Maten, 
och allt annat vi behöver, fi nns ju i 
affären. Skiten spolar vi ned i toa-
letten (borta!) och soporna är det 
någon som hämtar ibland (också 
puts väck). 

Det största problemet i dagens 
debatt och engagemang i klimat- 
och miljöfrågorna handlar om 
just detta: En grundläggande brist 
på kunskap om vilka gränser vår 
livsmiljö och våra resurser faktiskt 
sätter.

Okunskapen gör debatten po-
lariserad. Forskare, meteorologer, 
ekologer och biologer twittrar och 
larmar. Miljömedvetna demon-
stranter tjoar och tjatar. Samtidigt 
lever stora delar av befolkningen 
antingen med ett ganska lågt enga-
gemang för något som de inser an-
tagligen är ett stort problem, eller i 
sämsta fall, fnyser åt hysterin. 

Uppvärmningens eller regn-
skogsskövlingens oåterkalleliga 
effekter (så kallade tipping points) 
skrämmer livet ur alla med tillräck-
liga kunskaper om konsekvenser-
na av kollapsade ekosystem. Andra 
tycker fortfarande att insektsdöd 
och regnfria somrar med oändlig 
värme mest är ganska najs. Okun-
nighet kan vara salighet, det vet vi. 
Men hur länge?

RAPPORTER FRÅN Naturskyddsför-
eningen visar att inte ens i skolan 
har hållbarhetsfrågorna nått den 
dignitet som krävs i relation till de 
globala mål som världens länder 
satt upp tillsammans. En kan fråga 
sig vad vi som samhälle egentligen 
vill med skolan, utöver att alla i 
slutet av tunneln ska ha ett jobb att 
gå till och bidra till konsumtionen? 

Ett inte alldeles långsökt och 
övergripande mål för skolan 
skulle kunna vara ”ett hållbart 
samhälle”. I dag fi nns rubriker 

som denna mest som tillfälliga 
temadagar, trots att den svenska 
läroplanen är tydlig med att skolan 
har en skyldighet att ge eleverna 
verktyg för att kunna förstå hur 
miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa 
hänger ihop.

TIDEN RÄCKER INTE till för den 
okunnighet om jordens ekologiska 
system som resulterar i handfal-
lenhet, tröga politiska processer 
eller ren klimatförnekelse. Varken 
i statsbudgetar, i skolan eller på 
våra arbetsplatser. Alla vi som 
inser vad vi nu står inför måste ta 
initiativet. För kunskap och utbild-
ning, utbildning och åter utbild-
ning. Precis överallt. I våra politiska 
partier, i skolan, på arbetsplatserna 
och i våra dagliga samtal. 

För trots våra varma bostäder, 
mysiga TV-serier och ännu väl-
fyllda livsmedelsbutiker kvarstår 
ett faktum som nu gäller hela 
mänskligheten: Okunskap dödar.

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

DEBATTERA HOS OSS!
Svensk politik behöver debatteras.

Vad tycker du eller din organisation?
Skicka in ett förslag på debattartikel till Dagens ETC!

debatt@etc.se
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I helgen tar partierna det avgö-
rande besluten om regerings-
bildningen.

Men en omfattande uppgö-
relse mellan S, MP, C och L är 
redan klar. 

Reformerad arbetsrätt, 
slopad arbetsgivaravgift och 
marknadshyror ingår i upp-
görelsen. Även Reepalus utred-
ning om vinster i välfärden 
begravs.

– Det är unikt i svensk histo-
ria att S kan tänka sig att driva 
den här politiken, säger Annie 
Lööf, C.

En uppgörelse finns på bordet 
mellan mellan S, MP, C och L. 
Det rapporterade Aftonbladet 
under fredagsförmiddagen och 
hänvisade till anonyma källor 

med insyn i förhandlingarna. 
På fredagseftermiddagen höll 
Annie Lööf en presskonferens 
där hon redogjorde för upp-
görelsen och vad hon ser som 
Centerpartiets vinster i den.

Partierna ska ha kommit 
överens om flera sakpolitiska 
frågor. S har bland annat gått 
C och L till mötes i frågor om 
arbetsrätten, vinster i välfärden 
och hyresregleringen. Mitten-
partierna har också fått igenom 
ett utökat Rut-avdrag, slopad 
eller minskad arbetsgivarangift. 
S har i den nya uppgörelsen 
gått med på betydligt mer av 
mittenpartiernas krav än vad 
partiet gjorde i december, när 
förhandlingarna havererade.

MP ska ha fått igenom att 
flygskatten återinförs och att 

jämställdhetsmyndigheten 
räddas. L fick med att ett förslag 
om förstatligande av skolan. I 
uppgörelsen återinförs också 
familjeåterförening i migra-
tionspolitiken.

– Jag vill ge en stor eloge till 
Miljöpartiet för detta, sa Annie 
Lööf på pressträffen.

Ska avgöras i helgen

Under fredagen kom ett mot-
bud från M-ledaren med bland 
annat ett löfte om att en Kris-
terssonregering inte kommer 
att förhandla eller samarbeta 
med SD. M och KD garanterar 
dessutom att genomföra hela 
Alliansens reformagenda om L 
och C släpper fram Ulf Kristers-
son.

Under presskonferensen 

framställde Annie Lööf upp-
görelsen som en ”rejäl” vinst 
för Centerpartiet. Visserligen 
betonade hon att en blockö-
verskridande regering inte den 
lösning hon helst hade velat se, 
men att den är bästa möjliga i 
en svår situation.

– Det är unikt i svensk histo-
ria att S kan tänka sig att driva 
den här politiken. Det hedrar 
Socialdemokraterna, säger hon 
och förklarar att hennes parti 
inte har avsikt att sitta i Löfvens 
regering.

– Vi kommer vara ett liberalt 
oppositionsparti, sa hon. 

Nu ligger bollen hos de 
inblandade partierna i över-
enskommelsen, det vill säga 
Liberalerna, Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna. De högsta 

MITTENREGERING 
NÄRA ATT KLUBBAS 
S, MP och mittenpartierna överens • ”En rejäl vinst för C”
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Annie Lööf (C)

Det är unikt  
i svensk historia 
att S kan tänka  
sig att driva den 
här politiken. Det 
hedrar Social- 
demokraterna.
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Partierna ska ha kommit överens om flera sakpolitiska frågor. S har bland annat ha gått C och L till mötes i frågor om arbetsrätten, vinster i välfärden och hyresregleringen..
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MITTENREGERING
NÄRA ATT KLUBBAS 

organen inom L och C ska träf-
fas och fatta beslut i dag och i 
helgen och Socialdemokraterna 
kommer att ha ännu ett parti-
styrelsemöte under fredagen. 
Även Miljöpartiet kommer att 
fatta beslut under helgen.

Exakt hur  partiorganen kom-
mer att ställa sig till uppgörel-
sen var på fredagskvällen ännu 
inte klart. 

Kaos inom L

Flera politiska bedömare har de 
senaste veckorna argumenterat 
för att det mest troliga alter-
nativet för C och L är Löfven 
och inte Kristersson. C och L:s 
avståndstaganden från Kristers-
sonalternativet har varit av den 
principiella arten, eftersom en 

ADOLFO DIAZ
ANNA-MARIA CARNHEDEANNA-MARIA CARNHEDE

Daniel Suhonen, 
 tankesmedjan Katalys

Det som oroar 
mig är att S inte 
verkar ha en 
analys av hur 
man kommit till 
den här punkten.
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Överenskommelsens 
innehåll
Under fredagen o� entlig-
gjordes ett antal punkter 
i den överenskommelse 
mellan S, MP, C och L som de 
nu ska ta till sina respektive 
partier. Några exempel:

● Regeringen kommer inte 
driva frågan om vinstförbud 
i välfärden eller någon form 
av vinstbegränsning
● Arbetsförmedlingen 
reformeras i grunden och 
privata aktörer ska matcha 
arbetslösa
● A-kassan förändras till en 
flex-security-modell som 
innebär en hög A-kassa inled-
ningsvis som trappas ner
● Fri hyressättning i nybygg-
nation
● Förändrat strandskydd
● Familjeåterförening kom-
mer att återinföras för alter-
nativt skyddsbehövande
● RUT-avdraget tredubblas 
och breddas till fler tjänster
● Grön skatteväxling på 15 
miljarder, höjd skatt på kli-
matskadliga verksamheter 
och sänkt skatt på arbete 
● Sänkt statlig marginalskatt 
och den så kallade värnskat-
ten tas bort
Utbyggnad av höghastig-
hetståg
● Flygskatten räddas 
● Stopp för försäljning av 
fossilbilar 2030
● Den utökade nyckelbiotop-
sinventeringen återupptas 
inte
● Jämställdhetsmyndighe-
ten räddas 
● Språktest för medborgar-
skap införs
● Lagen om anställnings-
skydd ska ändras genom 
tydligt utökade undantag 
från turordningsreglerna

Centerpartiets Annie Lööf 
under fredageftermiddagens 
presskonferens.
 BILD PONTUS LUNDAHL/TT

Kristerssonledd regering förut-
sätter ett samarbete med SD.  

Inom Liberalerna har det stor-
mat rejält den senaste veckan. 8 
av 20 riksdagsledamöter gick ut 
öppet med att de hellre ser Kris-
tersson som statsminister och 
fi ck medhåll från fl era liberala 
opinionsbildare. Dagen efter fi ck 
de dock mothugg av nästan lika 
många toppnamn. 

”Det här är en katastrof för S”

Var C stod var fram till fredagsef-
termiddagen mer dunkelt. Lööfs 
ekonomiska politik står långt 
ifrån Löfvens och sakpolitiskt 
råder inget tvivel om vilket av 
de största partierna C har mest 
gemensamt med. Klart är också 
att partiet har förlorat stöd på att 

agera stödparti med S historiskt. 
Efter budgetsamarbetet mellan 
partierna 94–98 tappade C var 
tredje väljare i valet. 

Socialdemokraten Daniel 
 Suhonen på den fackliga 
 tankesmedjan Katalys såg upp-
görelsen mellan mittenpartierna 
och S och MP som något posi-
tivt – innan innehållet var känt.

– I grunden är det förstås det. 
Om de liberala mittenpartierna 
väljer att avvisa högern och 
extremhögern och i stället går 
till S och MP, sa han till Dagens 
ETC innan Annie Lööfs press-
konferens.

När innehållet väl var känt 
skruvade han upp tonläget rejält:

–Det här är en katastrof för 
Socialdemokraterna, det vore 

bättre med nyval, säger han till 
Expressen. 

Suhonen uttrycker till Dagens 
ETC oro för att Socialdemokra-
terna saknar idéer för framtiden.

– Det som oroar mig är att S 
inte verkar ha en analys av hur 
man kommit till den här punk-
ten. Man lagar efter läge, men det 
som behövs är en idé för framti-
den. Jag ser SD som ett hot mot 
demokratin, och vi måste hindra 
dem från att få infl ytande även 
om fyra, om åtta, om tolv år. Det 
behövs tydligt ideologisk åtskilda 
alternativ. S måste vara ett starkt 
sådant. Om de inte är det riskerar 
de att försvagas ytterligare.
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som hänt. Om man är företagare 
och röstar på SD (vilket var fjärde 
företagare i Sverige gör, större an-
del kommer från den gruppen än 
från LO-medlemmar) så ser man 
nu att rösten på SD lett till en ökad 
högervridning av politiken.

Fast med Löfven som adminis-
tratör. Och med passivt stöd från 

V eftersom denna regering bara 
kan komma tillstånd om det 
partiet släpper igenom den. Det 

är mycket svårt att se hur vänster-
krafterna i Sverige ska kunna 
bygga upp en trovärdig radikal 
politik inför framtiden på denna 
plattform. Regeringsfrågan har bli-
vit viktigare än politikens innehåll. 
Ja, vi får en regering (kanske).

Med en borgerlig klimatpolitik. 
En borgerlig arbetsmarknadspolitik.

En borgerlig budgetpolitik. Och 
en borgerlig statsminister som är 
socialdemokrat. 

Är detta verkligen vad den 
politiska kampen om framtiden 
ska handla om?

D
et lutar alltså mot en 
borgerlig regering fast 
ledd av en socialdemo-
kratisk statsminister. 
För vad ska man annars 

kalla en regering tvingad att genom-
föra en borgerlig politik? Den kan 
ju knappast titulera sig rödgrön. 
Eller icke-borgerlig. En regering som 
styr med en borgerlig budget som 
röstats igenom av SD.

Så märkligt kan resultatet bli 
om den överenskommelse mellan 
S, MP, C och L som presenterades 
på fredagen godkänns internt av 
de så kallade mittenpartierna. 

Sakpolitiskt innebär förslaget 

på överenskommelse försämrad 
arbetsrätt, fortsatt offensiv mot 
facken, mobilförbud i klassrum, 
språkkrav för medborgarskap och 
så marknadshyror även om orden 
man använder kommer vara andra.

ALL BORGERLIG politik är förvisso 
inte usel. Vi kanske äntligen får 
höghastighetståg och en för-
statligad skola samt att en liten 
fl ygskatt kan komma tillbaka 
vid nästa budget. Alla partier har 
någon symbolfråga som kan visas 
upp för de egna. Men inriktningen 
på politiken är ju höger. Det blir 
mer marknad, mindre offentligt 

ingripande och fortsatt ökade 
klassklyftor i landet.

Den stora frågan är varför 
Löfven vill administrera detta? Vad 
är det i statsministerposten som 
är viktigare än den politik han och 
hans parti faktiskt kan genomföra? 
Vad är det för vision om samhället 
som S nu ska driva? Hur ser refor-
mismen ut när den ekonomiskt 
gjort sig omöjlig (inga satsningar 
i nya budgeten och inget utöver 
”överskottet” i kommande). Hur 
ska det hållbara samhället med 
stora offentliga regleringar och 
investeringar i snabb omställning 
under skuggan av klimatkollapsen 
hanteras?

RISKEN ÄR UPPENBAR att vi får en 
regering som är piskad att ständigt 
skryta över en fi nfi n klimatpoli-
tik men som i praktiken skjuter 
upp allt i fyra år. Argumentet för 
uppgörelsen är att SD inte ska ha 
något infl ytande över politiken, 
men i själva verket är det precis vad 

ANALYS
JOHAN EHRENBERG
johan@etc.se

Regeringsfrågan har blivit viktigare än politi-
kens innehåll. Det är mycket svårt att se hur 
vänsterkrafterna i Sverige ska kunna bygga upp 
en trovärdig radikal politik inför framtiden när 
Löfven säljer ut sin själ för statsministerposten, 
skriver Johan Ehrenberg.

Vi kan få en S-ledd 
 borgerlig regering

”Risken är uppenbar att vi får en regering som är piskad att ständigt skryta över en finfin klimatpolitik men som i praktiken skjuter upp allt i fyra år”, skriver Johan Ehrenberg.  BILD FREDRIK SANDBERG/TT 
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Plastavfall från hushåll och 
industrier i Ghana når floder 
och hamnar till slut i havet – 
där det utgör ett hot mot fisket 
och marina arter. Landets 
miljöskyddsmyndighet varnar 
för konsekvenserna.

Naa Adjeley, 12, bor i Glefe, ett 
av huvudstaden Accras största 
slumområden. Efter varje frukost 
har han och hans familj förbru-
kat omkring 30 engångspåsar. 
När de har ätit upp frukosten 
som består av degknyten som 
kallas kenkey, friterad makrill 
och pepparsås, kastas plastpå-
sarna som maten varit förpackad 
i och de hamnar i floden som 
rinner genom området och till 
slut i havet, omkring 50 meter 
från deras hem.

På en månad har familjen 
använt över 900 engångspro-
dukter av plast och bidragit till 
att mikroplast hamnar i havet. I 
området med 1 500 hushåll finns 
inget system för avfallshantering.

Om grannarna också dumpar 

avfall i floden och förbrukar lika 
stora mängder plast per dag 
så innebär det att 1,3 miljoner 
engångsartiklar av plast hamnar 
i havet varje månad.

Situationen är densamma i 
alla andra bosättningar som lig-
ger i närheten av de förorenade 
lagunerna längs kusten.

Engångsförpackningar

Accra har omkring 265 informella 
bosättningar, däribland Chor-
kor, James town, Osu, Labadi, 
Teshie, Korlegonor, Opetequaye, 
Agege och Old Fadama. Omkring 
40 procent av befolkningen i 
landets städer bor i informella 
bosättningar.

Professor Alfred Oteng-
Yeboah, ordförande för landets 
nationella kommitté för biolo-
gisk mångfald, påminner om 
att för tio år sedan var maten 
förpackad i löv och kvinnor gick 
till marknaden med flätade kor-
gar och bomullspåsar.

– Nu säljs all mat i detta 
land i engångsförpackningar av 

plast och förvaras i plastpåsar. 
Om huvudstaden Accra har en 
befolkning på över 2,6 miljoner 
och om alla använder en ny 
plastpåse varje dag – då inser vi 
hur mycket plastavfall det hand-
lar om, säger han.

Omkring 2,6 miljoner ton 
plast importeras till landet varje 
år och 73 procent slutar som 
avfall, medan endast 19 procent 
återanvänds, enligt landets mil-
jöskyddsmyndighet. Mindre än 
0,1 procent av avfallet återvinns, 
vilket betyder att mycket av pla-
stavfallet hamnar i naturen.

”Lömskt hot havet”

John Pwamang, chef för landets 
miljöskyddsmyndighet, är oroad 
över utsläppen av plast som till 
slut når havet.

– Den obetänksamhet som 
leder till utsläppen har blivit det 
mest lömska hotet mot havet 
idag, säger han.

– Vi måste påminna oss om 
att vi snabbt närmar oss den tid-
punkt när det kommer att finnas 

”Snart �nns det mer plast än �sk i haven”

Omkring 2,6 miljoner ton plast importeras till Ghana varje år och omkring 73 procent slutar som avfall.  BILD ALBERT OPPONG-ANSAH/IPS

Plast – ett växande 
problem i Ghana

Det handlar om 
avloppsslam, plast, 
sprayburkar och 
annat fast avfall 
samt utsläpp av 
tungmetaller  
från industrier  
– bly, kvicksilver 
och arsenik 
till exempel.

mer plast än fisk i haven. Våra fis-
kare ser redan detta. De har alltid 
mer plast än fisk i sina trålar. Jag 
är benägen att tro att situationen i 
Ghana till och med kan vara värre 
än det verkar, tillägger han.

Kofi Okyere, universitetslek-
tor vid Cape Coast University, 
säger att många olika arter har 
sin hemvist i lagunerna längs 
landets kust. Det finns 90 
laguner och 10 flodmynningar 
med tillhörande våtmarker och 
mangroveskogar längs Ghanas 
550 kilometer långa kust.

– Även om jag inte kan presen-
tera några exakta siffror så har de 
flesta laguner, särskilt de som lig-
ger i stadsområden, blivit mycket 
förorenade under de senaste tio 
till tjugo åren. Utsläppen kommer 
från hushållen och industrier. Det 
handlar om avloppsslam, plast, 
sprayburkar och annat fast avfall 
samt utsläpp av tungmetaller 
från industrier – bly, kvicksilver 
och arsenik till exempel, säger 
han till IPS.

ALBERT OPPONG-ANSAH/IPS

VÄRLDEN INTE REDO FÖR EN MENSEMOJI 
När hjälporganisationen Plan International genomförde 

en undersökning bland 2 000 brittiska kvinnor i åldrarna 
18–34 svarade hälften att en mensemoji skulle underlätta 
kommunikationen med vänner och partners. Ett förslag 
sändes därför i fjol till Unicode Consortium, det standardi-
seringsorgan som beslutar om nya emojis, men fick kalla 
handen, rapporterar Arbetet.

ÖVERKLAGAN FRÅN FÄNGSLADE JOURNALISTER AVSLÅS 
En domstol i Myanmar avslår de fängslade Reuters-journalisterna Wa Lone och 

Kyaw Soe Oos överklagan av en sjuårig fängelsedom. Det rapporterar AP. Journalis-
ternas advokat har, rapporterar nyhetsbyrån, enligt domstolen inte kunnat bevisa 
deras oskuld. 

Journalisterna greps när de arbetade med ett avslöjande om mord på människor 
ur den muslimska minoritetsgruppen rohingya i delstaten Rakhine. Beslutet kan 
överklagas till högsta domstolen.
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I november och december avslö-
jades att den tyska polisen utre-
der två militanta högerextrema 
nätverk, det ena inom militären 
och det andra inom polisen (se 
mer i text på sid 8). 

Nätverken har byggts upp 
med hjälp av chattkanaler i 
programvaran Whatsapp. I båda 
fallen hade polisen struntat i 
att informera sina parlamenta-
riska kontrollorgan eller andra 
berörda. 

I det första fallet handlar  
det föreningen Uniter, från  
början en förening registre-
rad 1996 avsedd att under-

lätta försäkringsåtaganden åt 
medlemmar inom den militära 
elitstyrkan KSK, och hjälpa 
medlemmarna in i det civila 
samhället efter att de pensione-
rats från styrkan. 

Dödslistor upprättades

Redan för ett år sedan avslöjade 
dagstidningen die tageszeit-
ung (20/12/17) att i augusti  
samma år hade den federala 
polisen slagit till mot sex  
personer på landsbygden  
i Mecklenburg-Vorpommern 
(vid Östersjökusten). Listor 
med namn på 5 000 personer, 

huvudsakligen engagerade 
på vänsterkanten, hade be-
slagtagits liksom datorer med 
chattkanaler där det spekulera-
des om möjligheterna att gripa 
makten och döda personerna 
på listorna. 

Bland de misstänkta finns en 
åklagare och en polis, men det 
som förenade fem av dem var att 
de var medlemmar i ett relativt 
nystartat (2011) projekt där den 
tyska militären försöker organi-
sera personer med militär erfa-
renhet så att de kan kallas in om 
yrkesarmén inte skulle visa sig 
tillräcklig. Som die tageszeitung 
kunde visa hade de misstänkta 
fyra månader senare ännu inte 
frihetsberövats och de lokala 
åklagarna avfärdade gruppen 
som ofarliga ”preppers”. Själva 
hade de kallat sin huvudsak-
liga chatkanal ”Heimatschutz”, 
hemvärnet.

– De här nätverken uppvisar 
samma ideologier och inbör-

deskrigsfantasier som finns i 
den högerradikala rörelse som 
de senaste året brett ut sig över 
Tyskland, säger Ulli Jentsch från 
NSU-Watch.

Planerade falskt attentat

I mitten av november i fjol  
kom nya avslöjanden om den 
här gruppen, nu på förbunds-
nivå. Den här gången hade 
die tageszeitung (17/11 och 
22/12/18) samarbetat med  
nyhetsmagasinet Focus 
(#48/18), och kunde visa att 
gruppen i Mecklenburg-Vor-
pommern bara var en del av 
ett nätverk som omfattar hela 
Tyskland. Polisen hade kommit 
nätverket på spåren i samband 
med att en löjtnant Franco A. 
från Offenbach i Hessen 2016 
misstänktes planera attentat 
mot bland andra den socialde-
mokratiske utrikesministern 
Heiko Maas och de Grönas 
Claudia Roth. 

Högerextrema nätverk har den senaste tiden avslöjats i både den 
tyska militären och polisen.

Ingen vet hur omfattande nätverken är, men flera av de miss-
tänkta har avancerad militär utbildning.

– Det militära nätverket har förberett sig för att delta i ett 
inbördeskrig, konstaterar Ulli Jentsch från NSU-Watch, en organi-
sation som består av forskare och jurister som noga studerat rät-
tegångarna mot terroristnätverket NSU och även följer liknande 
nätverk.

Expert: Tyska militärer  
förberedde inbördeskrig
Hemligt högerextremt nätverk planerade terrorattentat

Ulli Jentsch

Det är emellertid 
tydligt att det be-
hövs mer o�entligt 
tryck för att se till 
att dessa nätverk, 
särskilt det inom 
militären, ska utre-
das på ett omfat-
tande sätt och slås 
sönder.

Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) arrangerar demonstrationer mot invandring i Dresden.  BILD OLIVER KILLIG/AP/TT
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Tanken var att utföra at-
tentaten under falsk identitet 
som syrisk fl ykting, för att på 
så vis dessutom öka hatet mot 
fl yktingar. 

Trots att omfattande hus-
rannsakningar har genomförts 
och många misstänka har pekats 
ut, har ännu ingen åtalats.

Utredningen (som ännu 
inte avslutats) ledde till 
avslöjandet av ett nätverk 
om ungefär 200 aktiva och 
tidigare tyska militärer inom 
veteranföreningen Uniter. A. 
ska ha varit medlem i en av 
dess chatgrupper, som kallades 
Süd. Ett par av de chattgrupper 
som gruppen i Mecklenburg-
Vorpommern använt, Nord och 
Nord.com, visade sig också vara 
knutna till Uniter (som liksom 
KSK är baserade i Baden-Würt-
temberg). Där avslöjades nu 
bland annat att pokalen vid en 
årlig skjuttävling arrangerad av 
en av de sex misstänkta uppkal-

lats efter ett av terrorgruppen 
NSUs offer.

Misstankar om vapenlager

Det fi nns misstankar om ansen-
liga vapenlager vid gränserna 
till Schweiz och Österrike, och 
nätverket har egna chattgrupper 
i båda länderna. 

I juli 2016 ska en utvald grupp, 
Die Defence, ha genomfört va-
penövningar på en kommersiell 
träningsanläggning i badiska 
Mosbach, som också används av 
polisen. 

En tjänsteman vid militärens 
personalkontroll misstänktes ha 
varnat Uniters ordförande André 
S, som också fram tills nyligen 
var aktiv soldat i KSK, inför en 
husrannsakan. Det ligger nära 
till hands att misstänka att An-
dré S både är nätverkets ledare 
och den militära personalkon-
trollens källa – och att det helt 
enkelt handlar om att militären 
spelar väldigt högt. 

Vid ett möte för de tyska 
inrikesministrarna på delstats- 
och förbundsnivå i Magdeburg 
27 november betonades att mot 
bakgrund av erfarenheterna 
från NSU-gruppens terror och 
de högerextrema kravallerna i 
Chemnitz och Köthen i augusti 
måste arbetet mot högerex-
trema nätverk förstärkas. Enbart 
delar av oppositionen (Vänstern 
och De gröna) ville emellertid 
inbegripa nätverk inom polisen 
och militären i dessa ansträng-
ningar. Frågan kommer emel-
lertid att behandlas i försvarsut-
skottet.

Ulli Jentsch och hans forskar-
kollegor menar att det är svårt 
att bedöma hur farliga de här 
grupperna är, eftersom eftersom 
informationen om dem fortfa-
rande är för liten. 

– Men eftersom det rör sig om 

personer från det tyska försvaret, 
även från specialstyrkor, men 
även polisen och nynazister, 
fi nns det uppenbarligen stora 
risker med dessa planer. Man får 
inte underskatta den våldspo-
tential som fi nns i den här grup-
pen, även om myndigheterna 
tenderar att göra det, säger han.

Bara är en fråga om tid

Han menar att nätverken måste 
ses som en del av den höger-
extremism som vuxit fram i 
Tyskland där Pegida, men även 
stora delar av partiet AfD, tror att 
en våldsam sammandrabbning, 
ett inbördeskrig, bara är en fråga 
om tid.

– Detta är en högerterroris-
tisk fantasi, som redan har lett 
till våldsdåd från både enskilda 
personer och smågrupper, till 
exempel Gruppe Freital. De ut-

trycker också våldsberedskapen i 
den kantring högerut som fi nns 
i det tyska samhället, säger Ulli 
Jentsch.

Även om ingen utredning 
offentliggjorts är han övertygad 
om att det ändå pågår en utred-
ning mot en hög företrädare för 
den militära personalkontrol-
len. 

– Myndigheterna talar inte 
om vad de utreder och hur om-
fattande utredningarna är. Det 
kan vara så att myndigheterna 
verkligen vill skydda sin utred-
ning – eller så är deras utredning 
inte tillräckligt omfattande. Det 
är emellertid tydligt att det be-
hövs mer offentligt tryck för att 
se till att dessa nätverk, särskilt 
det inom militären, ska utredas 
på ett omfattande sätt och slås 
sönder, säger han.

MATS DELAND

Högerextrema nätverk
förbereder inbördeskrig
Tysk skandal växer – polis och militär planerade attentat

NÄSTA SIDA:  SEX POLISER TAGNA UT TJÄNST

Militant tysk 
högerextremism
● Pegida (Patriotische Eu-
ropäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes) är en grupp 
som sedan 2014 arrangerar 
demonstrationer mot invand-
ring i Dresden. Gruppen har 
beskyllts för att ge ideologiskt 
understöd till attentat mot 
flyktingförläggningar.
● Alternative für Deutschland 
(AfD) är det tyska högerpopu-
listiska partiet, ursprungligen 
startat som EU-kritiskt parti 
2013 men på senare tid domine-
rat av högerextremister.
● Gruppe Freital, åtta personer 
som i mars 2018 dömdes till 
mellan fyra och tio års fängelse 
vid tingsrätten i Dresden för 
att ha bildat en terrororgani-
sation. De hade bland annat 
vid tre tillfället genomfört 
spängattentat mot flyktingför-
läggningar.
● Terrorgruppen NSU, Under-
jordiska nationalsocialister, 
genomförde åren 2000-2011 
minst tio mord och flera 
bombdåd. För ett halvår sedan 
avslutades – tillsvidare – en 
lång rättegången mot Beate 
Zschäpe och hennes medankla-
gade i det nätverk av höger-
extremister som gjorde det 
möjligt NSU att hålla sig undan 
i drygt ett decennium. Gruppen 
bestod förutom av Zschäpe av 
två män, som begick självmord 
i samband med avslöjandet, 
men den hade fått hjälp av 
sympatisörer under hela sin 
existens.
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Nätverken har byggts upp med hjälp 
av chattkanaler i programvaran Whats-
app.  BILD PATRICK SISON/AP/TT

En utredning ledde till avslöjandet av ett nätverk om ungefär 200 aktiva och tidigare tyska militärer inom veteranföreningen Uniter.  BILD OLIVER BERG/AP/TT

”Det är tydligt att det behövs mer o� entligt tryck för att se till att dessa 
nätverk, särskilt det inom militären, ska utredas på ett omfattande sätt 
och slås sönder”, säger  Ulli Jentsch (inte på bilden).
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Strax före jul avslöjades ett hö-
gerextremt chatnätverk inom 
polisen i Frankfurt am Main. 
Fem poliser togs i oktober ur 
tjänst. 
    – Det visar på den farliga, 
antidemokratiska ideologi 
som finns inom delar av poli-
sen, säger Ulli Jentsch från 
NSU-Watch, som består av 
forskare och jurister som noga 
studerat rättegångarna mot 
terroristnätverket NSU och 
även följer liknande nätverk.

Utredningen hade varit känd 
under en tid, men media i 
delstaten Hessen hade uppma-
nats att vänta med publicering 
för att inte störa utredningen. 
Därför gjordes avslöjandet av 
gratistidningen Frankfurter 
Presse (15/12/18). Utredningen 
hade inletts i augusti samma 
år, efter ett hotbrev skickat med 
fax till advokaten Seda Basay-
Yildiz, som bland annat varit 

målsägarbiträde åt ett av NSUs 
offer. 

I brevet, undertecknat NSU 
2.0, hotades både Basay-Yildiz 
och hennes dotter att ”slak-
tas”, så brevet polisanmäldes. 
Advokatens adress fanns med 
i brevet och eftersom hon har 
skyddad identitet blev det ett 
viktigt spår. 

Det visade sig dock att en polis 
gjort en slagning på henne i po-
lisens register och det var vid en 
undersökning av hennes telefon 
som chatgruppen upptäcktes. 

I samband med publiceringen 
visade det sig att Basay-Yildiz 
ännu inte informerats om att 
de misstänkta i utredningen av 
hotet mot henne fanns hos den 
lokala polisen. 

Parlamentet hade inte heller 
informerats om utredningen, 
vilket ska ske enligt tysk lag. 
Först dagen innan avslöjandet 
flyttades ansvaret för utredning-
en från den lokala polisen till 

delstatsnivå, efter ett ingripande 
från delstastregeringen. 

Några dagar efter avslöjandet 
suspenderades även en sjätte 
polis på en station strax utan-
för Frankfurt, men i övrigt har 
polisen i stort sett undvikit att 
uttala sig. 

Krav på oberoende kontroll

Delstatspresidenten Volker 
Bouffier (CDU) har liksom bland 
annat polisernas fackförening 
den här gången understrukit 
allvaret i anklagelserna. Samti-

digt har Basay-Yildiz riktat stark 
kritik mot polisen, som inte bara 
underlåtit att informera henne, 
utan också undvikit att göra en 
allsidig bedömning av hennes 
och hennes familjs säkerhet. 
Nu fick hon veta hur det låg till 
genom en tidning.

– Jag skulle ha önskat att  
polisen informerat mig dess-för-
innan, säger hon till Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (16/12/18).

I samband med skandalen 
ställer oppositionen krav på att 
statistik över högerextremism 

bland poliser ska rapporteras re-
gelbundet, och att ett oberoende 
granskningsorgan ska införas, lik-
som oberoende polisforskning.

Hittills finns det inga konkreta 
tecken på att nätverken inom 
polisen är kopplade till de miljöer 
som tidigare stödde terrorgrup-
pen NSU. Poliserna i Frankfurt am 
Main verkar i första hand bestå 
av personer som använt polisens 
register för att skicka ut hot mot 
människor som engagerar sig 
mot rasism och fascism. 

MATS DELAND

Reichsbürger och prepper

● Kombinationen mellan militant högerextremism 
och sympatiserande poliser blev aktuell i oktober 
2016 i samband med att en medlem av den så kall-
lade Reichsbürger-rörelsen vid en husrannsakan 
dödade en piketpolis och skadade flera andra. 
● Reichsbürgerrörelsen omfattar ungefär 12 000 
personer, varav 800 enligt säkerhetspolisen be-
döms vara högerextrema. 
● De påminner om den amerikanska militiarö-

relsen; de flesta bor på den tyska landsbygden, 
medelåldern är hög, de erkänner inte förbundsre-
geringen och har en förkärlek för vapen. 
● En del av dem, de så kallade självförvaltarna, räk-
nas också till den tyska prepperrörelsen, personer 
som förbereder sig på att samhället ska kollapsa. 
● Vid rättegången åtalades även en polis, som 
deltagit i chattgrupper med de åtalade utan att 
informera sina kollegor.

Politikerkrav: Rapportera 
högerextremism inom polisen

I december avslöjades ett högerextremt chatnätverk inom polisen i Frankfurt am Main. Poliserna verkar i första hand bestå av personer som använt polisens register för att skicka ut hot mot människor som 
engagerar sig mot rasism och fascism.  BILD JENS MEYER/AP/TT
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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 BANANASPLIT.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Milien Idely Papito
bananodlare, Dominikanska republiken
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Ifrågasatt val i 
Kongo-Kinshasa

Oppositions-
ledaren 

Félix Tshisekedi 
vann presidentvalet i 
Kongo-Kinshasa och 
utses preliminärt till 
blivande president. 
Valresultatet firas av 
anhängare på gatorna 
i Kinshasa.
   Resultatet strider 
dock mot observa-
törsrapporter och 
ifrågasätts av bland 
andra Frankrike. Den 
inflytelserika biskops-
konferensen anser att 
tvåan Martin Fayulu 
vann valet. Fayulu 
kallar valmyndighe-
tens besked för en 
”valkupp”.
BILD  JEROME DELAY/AP



Swisha till 900 80 04
Din gåva räddar liv i krig och katastrofer 

RÄDDA LIV
I KRIGETS JEMEN

Vi är på plats och hjälper människor att överleva.
Med ditt stöd kan vi rädda fler liv.

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset.
Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet
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Cykelpendlare drabbas 
hårt av luftföroreningar
Under Stockholms rusning-
trafi k exponeras gång- och 
cykelpendlare för nästan 
sex gånger högre nivåer av 
luftföroreningar jämfört med 
stockholmare i snitt, visar en 
ny studie. 

– Detta är beklagligt eftersom 
många tidigare studier har 
funnit en koppling mellan 
exponeringen av luftförore-
ningar från vägtrafi k och för 
tidig död, samt hjärt-, kärl- och 
lungsjukdomar. Vi vet redan 
att luftföroreningar orsakar att 
medellivslängden förkortas med 
omkring sex månader i Sverige. 
Bara i Stockholms län har tidi-
gare forskning visat att omkring 
tusen personer dör i förtid på 
grund av luftföroreningar, säger 
Emma Engström, forskare vid 
Folksam, som ligger bakom den 
nya studien.

Studien genomfördes under 
maj 2018 och omfattade to-
talt 336 resor under totalt 196 
timmar till och från stadsde-
len Skanstull. De som deltog 
i undersökningen pendlade 
antingen med cykel eller gick 
till jobbet. Resorna innefattade 
Stockholms innerstad, och 
närförorter i Söderort, Västerort 
samt Norrort.

För de medverkande var 
koncentrationen av kvävedioxid 
nästan sex gånger högre än 
snittet i Stockholm stad – vilket 
enligt forskarna innebär att 
gång- och cykelpendlare utsätts 
för tre procents högre risk för 
tidig död jämfört med om de 
hade gått eller cyklat på ställen 
med renare luft eller längre från 
motortrafi k.

Sedan enpartistaten Vietnam 
inledde sin satsning på mark-
nadsekonomi har landet blivit 
en av de snabbaste växande i 
regionen – ofta på bekostnad 
av miljön. Men nu har man 
börjat intressera sig för en 
grönare tillväxt.

Tillväxten i Vietnam har lett 
till en snabb urbanisering som 
resulterat i många sociala och 
miljömässiga utmaningar. Un-
der de senaste decennierna har 
närmare 700 kvadratkilometer 
mark ätits upp av de växande 
städerna.

Landets utsläpp av växthusga-
ser i förhållande till bruttonatio-
nalprodukten är dessutom den 
högsta efter Kina, i en jämförelse 
mellan alla utvecklingsländer i 

Asien och Stillahavs-regionen. 
Detta hänger till stor del samman 
med den stora kolanvändningen, 
som står bakom närmare 36 
procent av elproduktionen, och 
förväntas stiga till hela 56 procent 
till år 2030.

Lagt fram en strategi

Samtidigt har landet på senare 
tid även lagt fram en strategi 
som syftar till att stärka en mer 
inkluderande grön ekonomi, 
där målsättningen är att öka 
välståndet för befolkningen 
samtidigt som miljöriskerna 
minskas.

Som en del i den satsningen 
har Vietnams städer utvecklat 
strategier för att utöka använd-
ningen av förnybara energikällor 
och andra ekonomiskt gynn-

samma satsningar, med hjälp 
av den mellanstatliga organisa-
tionen Global Green Growth In-
stitute, GGGI. Organisationens 
Vietnam-representant Adam 
Ward berättar att man exempel-
vis har arbetat med att utveckla 
användningen av solenergi och 
eldrivna bussar.

– Vi har bland annat gett 
myndigheterna rådet att satsa 
på att skapa energi av restpro-
dukter från sockerrör, något 
som vore klokt både ur ett 
ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv.

Adam Ward säger att organi-
sationen tillsammans med myn-
digheterna även har skapat en 
utvecklingsplan för att stärka en 
grön tillväxt i landets städer.

– Städerna är nu juridiskt 
bundna att rapportera om hur 
de arbetar för en grön tillväxt. 
Vårt budskap är att tillväx-
tens kvalitet är avgörande för 
framtiden. Det gäller särskilt 
ett land som Vietnam, som är 
mycket sårbart för klimatför-
ändringar.

PASCAL LAUREYN/IPS

Vietnam vill satsa på grönare ekonomi
”Vi har bland 
annat gett myn-
digheterna rådet 
att satsa på att 
skapa energi av 
restprodukter 
från sockerrör.”

Hanoi i Vietnam. Användningen av kol-
kraft fortsätter att öka i det snabbväx-
ande landet, samtidigt som man säger 
sig vilja satsa på en grönare tillväxt. 
 BILD ADAM BRAY/IPS

MARIA HOLM
maria.holm@etc.se

För de medverkande i studien var koncentrationen av kvävedioxid nästan sex 
gånger högre än snittet i Stockholm stad. BILD JESSICA GOW/TT

NYA TYPER AV 
INTERRAILKORT 
TILLGÄNGLIGA

Intresset för tågresor har 
ökat stort den senaste tiden 
och sedan den 1 januari i år 
fi nns det nya typer av Inter-
railkort tillgängliga att köpa. 
Tågluffarkortet gör det möjligt 
att utforska 31 länder i Europa 
och för att det ska passa alla 
typer av resor har Interrail nu 
utökat sitt utbud. Numera 
går det bra att vara borta så 
lite som tre dagar men också 
möjligt att resa tre månader i 
följd. Priserna varierar mellan 
2044 och 7554 kronor.

HAVEN VÄRMS 
UPP SNABBT

Haven värms upp i en 
mycket snabbare takt än 
forskare tidigare beräknat, 
enligt en ny studie publicerad 
i den vetenskapliga tidskriften 
Science. I snitt har det gått 40 
procent snabbare. Forskarna 
har granskat hur världshaven 
blivit varmare sedan år 1971 
och studien bygger på mät-
ningar med totalt 3 900 bojar 
världen över.

– 2018 kommer att bli det 
varmaste år som uppmätts 
för jordens hav, säger Zeke 
Hausfather, analytiker vid den 
fristående klimatforsknings-
gruppen Berkeley Earth och en 
av forskarna bakom studien, 
till The New York Times.

DAGAR KVAR ATT RÄDDA KLIMATET
ETC.SE/800DAGAR

6
Med så många procent 

uppskattar forskningsinsti-
tutet AGEB att de energire-
laterade koldioxidutsläppen 
i Tyskland har sjunkit under 
2018. Samtidigt kommer 
uppgifter från forsknings-
organisationen Fraunhofer 
om att förnybara källor för 

första gången gått om kolet 
i den tyska elproduktionen.
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Italien och Polen 
vill skapa allians

Italiens vice pre-
miärminister och 

inrikesminister Matteo 
Salvini under vistelse 
i Warzawa i Polen i 
veckan. Syftet med 
hans resa var att skapa 
en högernationalistisk 
allians med Polen inför 
valet till EU-parlamen-
tet i maj. Vid besöket 
under onsdagen sade 
han att länderna skulle 
kunna leda en ”ny vår” 
i Europa.
BILD  ANGELO CARCONI/ANSA/AP
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Ja jag vill teckna ett avtal med ETC el!
Fast avgift 49 kr/månad inkl moms. Rörligt pris*.
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oavkortat går till att sätta upp fler solceller i våra parker.
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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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Om en vecka är det vernis-
sage för Bertil Mårtenssons 
utställning ”På riktigt” där han 
porträtterar arbetare inom 
den grafiska industrin i Skåne. 
Idén till projektet väcktes 
under en fackmöte, och han 
ser det själv som ett fackligt-
kulturellt arbetslivsprojekt.

– Det började för drygt tre år se-
dan, på möten med ordförande-
na för klubbar inom det grafi ska 
förbundet. Frågan vi ställde oss 
på de där informella fackmötena 
var varför vi arbetare knappt 
syntes eller hördes i media. Vi 
kände det hängde ihop med det 
bristande fackliga engagemang-
et, berättar han.

Tecknade i blyerts

Den utställning som snart har 
premiär består i teckningar och 
berättelser om tjugo arbetare 
inom den grafi ska industrin i 
Skåne, där de fl esta likt konst-
nären själv jobbar på CA An-
derssons tryckeri i Malmö. Det 
var tänkt att Bertil Mårtensson 
skulle göra intervjuer medan en 
fotograf skulle ta bild av perso-
nerna. Men fotografen dök aldrig 
upp, och Bertil Mårtensson valde 
då att istället rita av dem han 
intervjuade med blyerts.

Själva intervjuerna hade han 
tänkt skulle handla om perso-
nernas arbetsliv, men det han 
fi ck var mer än så.

– Jag lät de intervjuade själva 
välja vad de ville prata om, och 
det jag fi ck var rika och starka 
berättelser om yrkesstolthet och 
arbetsliv, men också om annat i 
livet som kärlek, sorg, motgång-
ar och lycka,  säger han.

Två utställningar

Utifrån Bertil Mårtenssons bilder 
och texter görs nu en traditionell 
utställning, där de inramade bil-
derna ställs ut med korta texter. 
Till det görs en katalog med de 
längre texterna. Utställningen 
visas först på ABF i Malmö och 
kommer senare att gå på turné 
till Folkets hus och liknande 
lokaler runt om i landet.

Det blir också en mindre 
pop-up-utställning som består 
i skärmar med text och bild, 
som kan lånas för att visas på ar-
betsplatser och i samband med 
konferenser. 

Sålde målningar

Bertil Mårtensson har ägnat 
halva sitt fyrtioåriga arbetsliv åt 
kulturell och konstnärlig verk-
samhet, och lika lång tid åt arbe-
ten inom den grafi ska industrin. 
När det gäller industriarbetet så 
fi ck han det mer eller mindre i 
arv av sin pappa, som under hela 
sitt arbetsliv var verksam som 
maskinsättare. 

För Bertil Mårtensson, som 
växte upp i Lund, startade det 
konstnärliga livet med att han 

hoppade av gymnasiet för att 
istället måla impressionistiska 
gatumotiv som han sålde.

– Mina stränga föräldrar lät 
mig inte ta mer än 300 kronor 
per tavla, men jag kunde nog an-
nars ha fått upp till 500 kronor. 
Men jag har aldrig varit så rik 
som då, när jag bodde hemma 
och kunde få in de här extra-
pengarna, berättar han.

Samhällskritik

Bertil Mårtensson utbildade sig 
till grafi sk tecknare och har som 
det arbetat bland annat för den 
tidning som Vänsterpartiets 
ungdomsförbund i Göteborg 
gav ut. Under 80-talet ägnade 
han sig åt samhällskritisk konst, 
med udden riktad mot det dåva-
rande fi nanslivet.

Le Tran Sandell, 48 år, 
bokbinderiarbetare: 
”Vi hade ett litet 
lantbruk i skogen. 
Jag passade korna. 
Jag blev en riktig 
djungelflicka, en 
smutsig barfota 
flicka, alldeles svart 
i ansiktet. Åt grodor 
och gräshoppor, 
klättrade i träd, 
fiskade och sprang ut i 
regnet mitt i natten. Bara 
jag. Mamma visste aldrig 
var jag var. Det var en lycklig 
barndom med mycket frihet.  1980 
befriade den vietnamesiska armén oss. Vi flyttade till Phnom 
Penh. Men jag var rädd för människorna.”

Mikael Dahlgren, 40 år, o� settryckare: 
”Jag har en explosivitet och ett 

temperament som ibland ställt 
till det. Mestadels har jag 

haft nytta av det, både i 
jobbet och på taekwon-

do-mattan. Jag var 
skånsk distriktsmäs-
tare. Faktiskt slog jag 
svenske mästaren en 
gång. Sista året som 
aktiv bröt jag armen 
två gånger. När vårt 

första barn Alva kom, 
kändes det naturligt att 

sluta. Sedan några år till-
baka är vi hemmansägare 

med ett gammalt tegelhus i 
Östra Grevie.” 

Annika Svensson, 55 år, lagerarbetare: 
”Klagshamn hade inga flicklag när 
jag var tolv. Så jag frågade 
mina kompisar i klassen. 
Jag började i centerposi-
tion som målskytt och 
slutade som spelupp-
byggande libero tio 
år senare. Tvåfo-
tad kunde jag slå 
hörnorna både från 
vänster och höger. 
Det var inte bara på 
fotbollsplanen man 
fick kämpa. Där var 
ofta äldre farbröder 
som menade att vi hade 
hamnat helt fel. Det var 
inte det lättaste att få till trä-
nings- och matchtider. Det var inte 
lätt att få bollar att spela med. ”Nä, det är herrfotbollar, dom får 
inte ni spela med”, kunde vi få höra.”

Josef Kubista, 44 år, storformatsoperatör: 
”Från Tjeckoslovakien passerade vi den första gränskontrol-
len och rullade genom Östtyskland. Kontrollen i Sassnitz när 
vi lämnade östblocket kommer jag aldrig att glömma. Unifor-
merade, stövelklädda gränsvakter med automatvapen steg på 
tåget och genomsökte det. Det är snart trettio år sedan. Sedan 

dröjde det bara ett halvår innan Ber-
linmuren rasade och östblocket 

bröt samman. Det kunde 
varken vi eller någon an-

nan föreställa oss när vi 
från tågfärjans däck 

siktade Trelleborg vid 
horisonten. 
De flesta förstår hur 
det är att leva i ett to-
talitärt samhälle som 
i det forna östblocket. 

Men de ser samtidigt 
inte samma fara med 

den växande främlings-
fientligheten.”

Fackmöten gav 
idé till utställning
Bertil Mårtensson porträtterar 
kollegorna i gra� ska industrin

JENNY WICKBERG
jenny.wickberg@etc.se

Utställningen 
På riktigt
● Invigning av ”På rik-
tigt”
● Plats: ABF, Spånehus-
vägen 47, Malmö.
● Tid: Klockan 13-16, den 
20/1.
● Producent: Henrik 
Teleman. Projektet stöds 
av ABF, Folkets konsthall, 
GS-facket samt Arbetarrörel-
sens kulturfond.

Rubriken
asdasdasd
● Fakta

”Vad som slår mig när jag läser berättelserna nu är alla kvällar man gått hem från jobbet och sett nån halvtaskig film. 
Och så var de dramatiska livsberättelserna precis under näsan, en ka� ekopp bort på jobbet”, säger Bertil Mårtensson.
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Kloka hem är ETC:s gröna 
bostadsmagasin och Sveriges bäst 

säljande magasin för ekologiskt 
byggande och inredning. Reportage 

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

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

grönare framtid!

bostadsmagasin och Sveriges bäst 
säljande magasin för ekologiskt 

byggande och inredning. Reportage 
från miljövänliga hem, inspiration för 

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

Nytt 
nummer 
ute nu!

Prenumerera här 
– 299 kronor för en  sex nummer!

SMS:a din beställning på 076-671 18 13
eller gå in på www.klokahem.com 

Net� ix nobbar 
stat med 
kränkande lag

Ai Weiwei på unikt Malmöbesök

För 30 år sedan 
tänkte jag att när 
jag pensionerar 
mig skall jag låta 
översätta Karl-
Bertil Jonssons 
julafton till eng-
elska. Då arbe-
tade jag mycket 
internationellt 
och brukade ha 
med mig något 
svenskt som 
present till kolle-
gor men saknade 
Tage Danielsson.
Det skriver bokförläggaren Bertil 
Magnusson, som nu har gjort allvar 
av sin plan. Idag lördag, är det bok-
släpp för Tage Danielssons saga. 
Den kommer nu inte bara ut på 
engelska, utan även på italienska. 
Evenemanget sker på Scalatea-
tern, där Karl-Beril Jonsson också 
går på scen, med start klockan 13.

50 000
Så många kronor får författaren Pooneh Rohi i pris för sin roman ”Araben”. Priset är instiftat av den småländ-
ska litteraturfestivalen Smålit, under namnet Smålits migrantpris. Syftet med priset är att lyfta författare som ”i 
Vilhelm Mobergs anda skildrar de individuella människoöden som ligger bakom vår tids stora migrantrörelser”.

 Två världsnamn strålar i vår 
samman på Malmö stadsbiblio-
teks författarscen. Den 12 mars 
kommer konstnären Ai Weiwei 
på ett unikt Sverigebesök, där 
han på  Författarscenen ska föra 
ett samtal med den kinesiske 

poeten Yang Lian. Temat för 
samtalet är inre och yttre mig-
rationer. De två är tillsammans 
aktuella med samtalsboken 
”Konst och människa”. 

– Det blir ett möte mellan 
två av Kinas viktigaste och mest 

intressanta intellektuella röster. 
De vill prata om en inre rotlös-
het likväl som exilen och värl-
dens svek mot migranter, säger 
Författarscenens producent 
Per Bergström i ett pressmed-
delande.

 Strömningstjänsten Netfl ix 
kommer inte att spela in en 
ny serie i North Carolina, där 
den är tänkt att utspela sig. 
Inspelningsplats för den fi k-
tiva staden Outer Banks, blir 
istället grannstaten South Ca-
rolina. Orsaken är den norra 
delstatens omdiskuterade 
HBTQ-lag, som fått smek-
namnet ”badrumslagen” och 
som tvingar transsexuella 
att välja offentliga toaletter 
utifrån det kön de har på sina 
födelsecertifi katet.

Seriens skapare Jonas 
Pate, som är bosatt i North 
Carolina, har kommenterat 
det med att ”lagen kostat 
delstaten 70 bra, rena och 
pensionsgrundande jobb”, 
skriver tidningen Hollywood-
reporter.

Namnet på serien är ”OBX”.
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12 mars möts konstnären Ai Weiwei 
(bilden) och författaren Yang Lian på 
Malmö stadsbiblioteks författarscen.

Pooneh Rohi.
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Bara en person får träffa mamma i kväll, har läkaren 
sagt, för hon är svag efter operationen. Vi får inte tala 
om för henne vad vi vet, att hon inte får fi nnas kvar. För 
då kanske hon ger upp och inte överlever natten. Pappa 
ska åka, vi andra stannar kvar hemma. Det är omänsk-
ligt att vi ska veta men inte hon. Det är hennes liv och 
hennes kropp. Men vi vågar inte säga emot läkarna. De 
har ju lång erfarenhet av sådana här saker. 

Vi systrar gör allting tillsammans, men mest ligger 
vi tätt ihop och stirrar in i väggen. Jag gråter så att det 
känns alldeles stumt i hjärtat och hostar hårda små 
gula klumpar av min egen kropp. 

Till slut kommer pappa hem. Han skakar i hela 
 kroppen. 

”Hon mår förhållandevis bra”, säger han. 
Vi bäddar ner honom bredvid oss. Ingen av oss kan 

sova, men vi ligger där och ser ut på månskenet inifrån 
huset. Det hus som mamma och pappa har byggt 
tillsammans. 

Nästa morgon, innan någon gått upp, tar jag min barn-
domscykel och cyklar in till henne. Det är dimma över 
dalen och vägen är mörk av fukt. 

I det stora huset där hon är nedsövd är det fortfa-
rande tyst, en kvav hetta. Jag smyger mig in i rummet 
där hon ligger och sover. Jag vågar inte gå för nära, vill 
bara se henne, vill inte väcka henne för jag är rädd att 
hon ska se sin framtid i mina ögon och ge upp. Hen-
nes händer vilar på täcket och hennes kind är blöt av 
dregel. Hon ser så liten ut. Förvandlingen har redan 
inletts. Hon ska bli en fågel nu, en liten fågelunge. Hon 
kommer att förlora allt fett på kroppen och få samma 
färg som solen. Men än har det bara börjat, jag kan 
skymta det på händerna, knotigheten. 

Min mamma är så vacker när hon ligger där bland 
allt det vita, i sin ljust blå nattskjorta. Till slut gör det 
för ont i ögonen och jag måste därifrån. På vägen hem 
får jag tvångstankar. Tänker att om jag kan cykla utan 
att hålla i styret hela vägen hem så kommer han låta 
henne gå. Då kommer han släppa henne fri. Jag cyklar 
koncentrerat och lagom snabbt för att hålla balansen. 
Händerna i midjan. Blinkar fort för att få bort tårarna 
från ansiktet. De får inte störa sikten. Inte förstöra 
min enda möjlighet att ändra framtiden. Jag lyckas 
väja undan från tjälgroparna i asfalten. Jag lyckas ta 

fart och trampa upp för alla uppförsbackar. Jag lyckas 
hela vägen hem, för att jag måste. Stannar till utanför 
grindstolparna och väntar. 

Som om något skulle hända. Som om jag kunde 
påverka. Som om jag kunde göra någon skillnad. 

Jag leder ner cykeln i förrådet och kastar den mot de 
andra cyklarna. De viker sig, fastnar i varandra och böjs 
som en massa mot träväggen. Ett ihoptrasslat domino. 

Odjur, du har redan stulit så många år från mig och 
min familj! 

Det räcker nu. Gå någon annanstans. Se dig runt om-
kring, det fi nns så många andra. Det räcker nu! 

När jag kommer in har resten av familjen börjat röra 
oroligt på sig. Vi orkar inte prata med varandra, det 
enda vi hör är ekot av våra egna panikslagna tankar. 

Pappa är med när läkarna ger mamma beskedet. Hon 
blir så förtvivlat ledsen och frågar med en gång hur vi 
mår. 

Vem kan egentligen leva sig in i hur det är att få veta 
att ens tid är utmätt i nästan exakta dagar, om man 
inte själv varit där? Vad som händer med en människa 
som får veta att det är nu, inte sedan? Orättvisan i att 
behöva gå så tidigt. Jag kan inte förstå det, jag kan bara 
älska henne. 

När vi får träffa henne är hon blek och svag. Vi får 
ransonera tiden och gå in fem minuter var. För att säga 
adjö, om det redan nu skulle hända något. Hon har 
borstat håret och ler när jag kommer in. 

”Vad jag älskar dig, Lill-Ettan, minns det nu och för 
alltid”, säger hon. 

Jag gråter och håller hennes huvud i mina händer. 
Strax har mina fem minuter gått och jag måste lämna 
henne. Att lämna henne då, med vetskapen om att det 
är mycket möjligt att det är sista gången, river själen 
ur kroppen. Jag får andnöd och gömmer mig i det kalla 
trapphuset för att slippa möta någon. 

De närmsta dagarna passerar som i dvala. Varje mor-
gon vaknar jag till en mardröm. 

Ett mossgrönt krypande mörker. En Odjursdimma. 

Hon är liten. 
Hon sitter i sin pappas famn vid ekskrivbordet. Räven har 

pipan i munnen och visar henne en ritning. Hon tittar när han 

Och runt
mig faller
världen

Marit Sahlström

Hon ska bli en 
 fågel nu, en liten 
fågelunge. Hon 
kommer att för-
lora allt fett på 
kroppen och få 
samma färg som 
solen. Men än har 
det bara börjat, 
jag kan skymta 
det på händerna, 
 knotigheten. 
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förklarar. Han pratar till henne som om hon vore stor. Som om 
hon förstod. Hon tycker om det. Lutar sig över pappret och följer 
linjerna med fi ngret. 

Mamma har betytt mycket för många, det är otaliga 
som vill säga adjö. Släktingar, vänner, gamla älskare, 
alla vill de titta in och hålla hennes hand i sin en sista 
gång. Till slut blir vi tvungna att säga stopp, hon orkar 
inte med. Den lilla energi hon har vill hon dela med 
oss, säger hon, och några få nära vänner och släktingar. 
Vi vill så innerligt gärna få vara hos henne. 

Vi åker till sjukhuset varje dag. Hon fyller våra 
möten med viktigt innehåll. Alla får lite egen tid med 
henne och så får vi lite tid alla tillsammans. Vi vet att 
om vi tröttar ut henne för mycket fi nns en risk att hon 
blir sämre. Alltså håller vi oss noga till läkarnas förma-
ningar och vår tidsplan. Hon vill prata om det förfl utna, 
om nuet, om allt. 

”Är det något jag gjort som du blivit besviken på? 
Något du är arg på mig för? Jag vill att vi pratar om det 
nu och reder ut det, medan tid är.” 

Och vi pratar och reder ut. Hon mår bättre efter ope-
rationen och jag skjutsar henne i en rullstol på gräs-
mattan utanför sjukhuset. Hon lyssnar noga på allt jag 
säger. Ja, jag är arg på henne. Kanske allra mest för att 
hon levt så mycket för andra. Att hon lät kampen med 
systrarna ta all hennes tid och kraft. 

”Jag skulle velat att du hade tagit dig tid och energi 
till dig själv också. Att du hade hållit fast vid sådant 
som fi ck dig att må bra. Det gör mig arg att du inte 
gjorde det”, säger jag. 

Hon säger att hon inte ångrar det, att det inte fanns 
några andra alternativ. Hon säger att det var ett medvetet 
val och att hon skulle göra det igen om det behövdes. 
På något sätt är hon glad för den tiden, säger hon, för då 
hittade hon så många delar av mina systrar som hon inte 
visste fanns. Som gömda skatter. Som gjorde att hon såg 
hela dem och kunde älska det hon inte sett innan.

 ”Jag vill inte vara utan den tiden, jag vill inte vara 
utan den närheten”, säger hon. 

Kanske säger hon det för att lugna mig, kanske vill 
hon inte att jag ska känna hennes sorg över att livet 
blev som det blev de sista åren. Men på något sätt tror 
jag henne. Det är så här hon ser det. Min mamma. 

Veckorna går. 

De närmsta 
 dagarna passerar 
som i dvala. Varje 
morgon vaknar jag 
till en mardröm. 
Ett mossgrönt 
krypande mörker. 
En Odjursdimma. 

Marit Sahlström
Ålder: 42 år.

Gör: Författare och kommunikatör/ 
pedagog på Magelungen utveckling. Har 
innan dess, de senaste tio åren, jobbat 
 online med hemmasittande barn och 
unga.

Bor: Kommer från Hälsingland men bor
i Stockholm.

Om boken: Utkom 2015 på Ordfront 
förlag. Den blev nominerad till Studie-
förbundet Vuxenskolans författarpris och 
fick även så kallat distributionsstöd av 
Kulturrådet, vilket innebär att den köptes 
in av alla Sveriges bibliotek.

Marit Sahlströms bok ”Och runt mig 
faller världen” kan du beställa på 
varuhuset.etc.se. 
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05.00 Paul Hollywood 
bakar jorden runt

06.00 Antiques roadshow
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Strömstedts

storhetsvansinne
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och  
 Drömvinsten
20.00 Så mycket bättre – 

guldkorn
21.35 Good morning,

Vietnam
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Good morning, 

Vietnam
00.15 Get smart
02.30 Fading gigolo

05.40 Landet runt
årskrönika 2018

06.25 Året var 1969
07.25 Opinion live
08.10 Uppdrag granskning
09.10 Go’kväll
09.55 Inför Idrottsgalan
10.00 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.20 Vinterstudion
11.45 Alpint: Världscupen
12.45 Skidskytte: 

Världscupen
13.20 Skidor: Världscupen
15.00 Skidskytte: 

Världscupen
15.45 Vinterstudion
16.20 Svenska tv-historier: 

Macken
16.50 Svenska folkfester: 

My dog
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Säsongsstart:

Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Stjärnorna på slottet
21.00 Henrik Schyffert:

Var inte rädda
22.30 Seriestart:

Operation Klotty
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio:

Små citroner gula
00.25 Natt� lm: August: 

Osage County
02.20 Patty Hearst:

Miljardären som
blev terrorist

08.10 Förväxlingen
08.40 Förväxlingen
09.10 Förväxlingen
09.40 Förväxlingen
10.10 Hundra procent 

bonde
10.55 Vetenskapens värld
11.55 Planet Earth
12.45 En idiot på resa
13.30 Alpint: Världscupen
14.20 Slåss som en tjej
14.50 Min sanning
15.50 Sverige idag på 

romani chib/arli
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på 

romani chib/lovari
16.15 Tundrans vita vargar
17.10 Från jukebox till surf-

platta – musikens 
milstolpar

18.00 Det svenska
dataundret

19.00 Kulturstudion
19.02 Stina Ekblad och 

musiken
20.30 Kulturstudion
20.35 Liv Strömquist 

tänker på dig!
21.50 Kulturstudion
21.55 Falsk identitet
22.50 Dox: Déjà Vu - en 

kärlekshistoria
00.20 Kulturveckan
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Från jukebox till surf-

platta – musikens 
milstolpar

02.45 Drömyrke: veterinär
03.15 Docstop: Stjärnor

på youtube

05.05 Alla älskar Raymond
05.30 Alla älskar Raymond
06.00 Lyxfällan
06.50 Bilprovningen
07.40 Kids do the craziest 

things
08.05 Kevin can wait
08.30 Kevin can wait
09.00 The real housewives 

of Orange County
10.00 The real housewives 

of Orange County
11.00 This is us
12.00 Murder, she baked: 

A peach cobbler 
mystery

13.50 I hennes skor

16.35 Snyltgästen
18.45 The meddler
21.00 Dodgeball
22.55 The fast and the 

furious
01.05 The interview
03.15 The real housewives 

of Orange County
04.00 Kids do the craziest 

things
04.25 Kevin can wait
04.45 Kevin can wait

05.35 Extreme couponing
06.00 So� as änglar –

teckenspråkstolkat
06.45 So� as änglar
07.35 So� as änglar
08.30 So� as änglar
09.30 Tingeling – legenden 

om önskedjuret
11.00 The big bang theory
11.30 The big bang theory
12.00 Ullared
13.00 Ullared
14.00 Vägens hjältar
15.00 Vägens hjältar
16.00 Tunnelbanan
17.00 Tunnelbanan
18.00 Tunnelbanan
19.00 The paci� er

21.00 Interstellar
00.30 Criminal minds
01.30 Criminal minds
02.30 Law & order: Special 

victims unit
03.20 Law & order: Special 

victims unit
04.10 Tunnelbanan
04.55 Vägens hjältar

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KUNSKAPSKANALEN       
09.00 UR Samtiden 15.00 Slöjdreportage 15.10 Djurens 
nattliga hemligheter 16.00 Drottningens hemliga agenter 
16.55 Det vilda Skandinavien 17.55 Medelhavet med Simon 
Reeve 18.55 Antikmagasinet 19.25 Astronaut: Universums 
tuffaste jobb 20.15 Seriestart: Asiens nationalparker 21.00 
Tundrans vita vargar 21.55 Hitlers örnnäste 22.45 Världs-
mästare mot legender 23.40 00-talets USA

BARNKANALEN      
05.00 Twirlywoos 05.10 Timmy lamm 05.20 Långhalsen 
Lo 05.30 Pocoyo 05.35 Skåpbilen Olle 05.40 Voffa, Kvittra 
och Len 05.50 Ankes värld 05.55 Miffys stora små äventyr 
06.00 Fnissnisse 06.05 Lekdags 06.10 Roboten Rob 06.25 
Franklin och hans vänner 06.35 Katten i hatten vet allt om 
ditten och datten 06.45 Pirata & Piloto 07.00 Elias och rädd-
ningsteamet 07.10 Lilla prinsessan 07.20 Gaspard och Lisa 
07.30 Molang 07.35 Rymdrekryterna 07.45 Minimyror i Ke-
nya 07.55 Drakens hotell 08.05 Pyjamashjältarna 08.15 Si-
mon 08.20 Partytältet 08.35 Livet leker 08.45 Selmas saga 
09.00 Disneydags 09.50 Thunderbirds 10.15 Alisa klarar 
sig alltid! 10.40 Zorro - legenden föds 11.00 Ranchen 11.30 
Selmas saga - syntolkat 11.45 Det vilda livet 1: Lejon, elefant 
och säl 12.10 Julkalendern: Selmas saga - teckenspråkstol-
kat 12.20 Ronja Rövardotter 12.45 Rudi kapplöpningsgrisen 
13.15 Läsmysteriet - teckenspråkstolkat 13.30 Mangamyter 
med Momo 13.45 Hejolojla 14.00 Bokstavshissen 14.10 
Folksagor i världen - teckenspråkstolkat 14.15 Programmera 
mera 2.0 - teckenspråkstolkat 14.30 Hank Zipzer - världens 
bästa underpresterare 14.55 Ridtur 15.15 Spartikelmyste-
riet 15.45 Kompisar på nätet 16.10 Snö + 7 16.35 Djupet 
17.00 Pyjamashjältarna 17.15 Sa� rdrakens krafter 17.25 
Mäster� ygarna 17.35 Draken Digby 17.50 Kate och Mim-Mim 
18.00 Bolibompa 18.01 Charlie och Lola 18.15 Champion 
Shaun 18.20 Första gången 18.30 Sune i fjällen

RADIO
P1 05.00 Nyheter från Ekot 05.02 P1 Kultur 05.55 Sjöväder 
06.00 Nyheter från Ekot 06.03 Tankar för dagen 06.10 Natur-
morgon 06.55 Landväder 07.00 Nyheter från Ekot 07.03 Na-
turmorgon 07.55 Land- och sjöväder 08.00 Nyheter från Ekot 
08.05 Lundströms Bokradio 08.50 Den gömda koden 09.00 
Nyheter från Ekot 09.03 Kon� ikt 10.00 Nyheter från Ekot 
10.03 Spanarna 10.45 Naturreportaget 11.00 Nyheter från 
Ekot 11.03 Medierna 11.40 Ekonomiekot Extra 12.00 Tolv-
slaget 12.00 Dagens dikt 12.05 Släktband 12.30 Luncheko 
12.50 Land- och sjöväder 12.55 Ekots lördagsintervju 13.52 
Radiokorrespondenterna 14.00 Nyheter från Ekot 14.03 
Kropp & Själ 15.00 Nyheter från Ekot 15.03 Plånboken 15.55 
Sjöväder 16.00 Nyheter från Ekot 16.03 På minuten 16.35 
Den gömda koden 16.45 Dagens Eko. sammanfattning 
17.00 Människor och tro 17.45 Dagens Eko 18.00 Helgsmål 
18.15 Vetenskapsradion Historia 19.00 Nyheter från Ekot 
19.03 Ekots lördagsintervju 20.00 Nyheter från Ekot 20.03 
Annika Lantz i P1 20.50 Klassikern 21.00 Nyheter från Ekot 
21.03 Naturmorgon 21.45 Tankar för dagen 21.50 Land- och 
sjöväder 22.00 Nyheter från Ekot 22.05 Kon� ikt 23.00 Nyhe-
ter från Ekot 23.07 P1 Dokumentär 00.00 Nyheter från Ekot 
00.02 Snedtänkt med Kalle Lind 01.00 Nyheter från Ekot 
01.02 Medierna 01.40 Ekonomiekot Extra 02.00 Nyheter 
från Ekot 02.02 Människor och tro 02.50 Klassikern 03.00 
Nyheter från Ekot 03.02 Filoso� ska rummet 03.50 Natur-
reportaget 04.00 Nyheter från Ekot 04.02 Den gömda koden 
04.15 Naturmorgon 05.00 Nyheter från Ekot

P2 06.00 Klassisk morgon 08.00 Text & musik 09.00 Nyhe-
ter från Ekot 09.03 Lördagsmorgon 12.00 Nyheter från Ekot 
12.03 P2 Dokumentär 13.00 UR 14.00 Sisu-uutiset 14.04 
Sisutarinat 15.00 Klingan 18.00 Nyheter från Ekot 18.03 
Opera i P2 21.40 P2 Live 22.00 Elektroniskt 00.00 Notturno

P3 05.00 Nyheter från Ekot 05.02 Vaken 06.00 Nyheter från 
Ekot 06.03 P3 Musik 07.00 Nyheter från Ekot 07.03 P3 Mu-
sik 08.00 Nyheter från Ekot 08.05 Morgonpasset i P3 09.00 
Nyheter från Ekot 09.03 Morgonpasset i P3 10.00 Nyheter 
från Ekot 10.03 Morgonpasset i P3 11.00 Nyheter från Ekot 
11.03 P3:s mest spelade 12.00 Nyheter från Ekot 12.03 
P3:s mest spelade 13.00 Nyheter från Ekot 13.03 P3:s mest 
spelade 14.00 Nyheter från Ekot 14.03 Helgen i P3 15.00 
Nyheter från Ekot 15.03 Helgen i P3 16.00 Nyheter från 
Ekot 16.03 Helgen i P3 17.00 Nyheter från Ekot 17.03 P3 
Musikdokumentär 17.59 Radiosporten 18.00 Nyheter från 
Ekot 18.03 P3 Musikdokumentär 19.00 Nyheter från Ekot 
19.03 P3 med 20.00 Nyheter från Ekot 20.03 P3 med 21.00 
Nyheter från Ekot 21.03 P3 Din Gata 22.00 Nyheter från Ekot 
22.05 P3 Din Gata 23.00 Nyheter från Ekot 23.07 P3 Din 
Gata 00.00 Nyheter från Ekot 00.02 Vaken 01.00 Nyheter 
från Ekot 01.02 Vaken 02.00 Nyheter från Ekot 02.02 Vaken 
03.00 Nyheter från Ekot 03.02 Vaken

Liv Strömquist tänker på dig!
Humoristisk, analytisk och feministisk föreställning om kärlek, baserad på Liv Strömquists 
serier. Vi möter Whitney Houston, Agneta Hysén, Britney Spears och en massa andra 
som drabbats av ojämlika relationer. Och vi får fundera på varför kvinnliga fångar inte 
får kärleksbrev och varför alla blev arga på Yoko Ono när John Lennon valde att vara med 
henne. Regi: Ada Berger.  SVT2 klockan 20.35

Good morning, Vietnam.I hennes skor.

Från jukebox till surfplatta.Henrik
Schy� ert.

KANAL 5

● Nybörjarens guide till att skära ned på det avfall man 
ger upphov till. 10 tips som de fl esta torde kunna ta till sig 
och börja med på en gång. Kanske delvis för att det ibland 
faktiskt handlar om att tänka efter före. Men å andra sidan – 
det är vad världen borde gjort för länge sedan.

Nyheter från Ekot 15.03 Helgen i P3 16.00 Nyheter från 
Ekot 16.03 Helgen i P3 17.00 Nyheter från Ekot 17.03 P3 
Musikdokumentär 17.59 Radiosporten 18.00 Nyheter från 
Ekot 18.03 P3 Musikdokumentär 19.00 Nyheter från Ekot 
19.03 P3 med 20.00 Nyheter från Ekot 20.03 P3 med 21.00 
Nyheter från Ekot 21.03 P3 Din Gata 22.00 Nyheter från Ekot 
22.05 P3 Din Gata 23.00 Nyheter från Ekot 23.07 P3 Din 
Gata 00.00 Nyheter från Ekot 00.02 Vaken 01.00 Nyheter 
från Ekot 01.02 Vaken 02.00 Nyheter från Ekot 02.02 Vaken 
03.00 Nyheter från Ekot 03.02 Vaken

10 sätt att minska ditt avfall

DAGENS TIPS FRÅN

play.etc.se

Snyltgästen.

Interstellar.
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varuhuset.etc.seKundtjänst
Box 4403
102 68 Stockholm
varuhuset@etc.se
www.varuhuset.etc.se

PASSAR ALLA!

T-SHIRT MED 
TEXTEN VÅGAR 
VÄGRA VARA
BORGARE
Tillverkad av
ekologisk bomull
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NYINKOMNA BÖCKER

PRESENTTIPS!  
Mammorna 
av Alexandra Pascalidou

De som dödar drömmer 
sover aldrig av Jan Guillou

Pappaklausulen 
av Jonas Hassen Khemiri

Läs en bra bok 
i höstmörkret! 

SKIPPA PLASTKASSEN

SHOPPING-
KASSE I
EKOLOGISK 
BOMULL
Nyinkommet!

Fri frakt och 
klimatkompensation

 ingår alltid i priset! 
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PASSAR ALLA!
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NU KAN DU 
BESTÄLLA 
ETC BOKASHI

DET HÄR INGÅR 
I VÅRT STARTKIT
• Två bokashihinkar med kran 

— var och en med bottenplatta, 
tätslutande lock och handtag

• ETC Bokashispray
• En platta för sammanpressning, 

kärl för dräneringsvätska
• En bruksanvisning

1 liter
Bokashispray

BOKASHI
Att fermentera 
matavfall och bygga 
upp en trädgårdsjord 
full av liv och energi 
är en revolution. 

Sluta kompostera, 
börja fermentera

ETC Kundcenter
E-post: kundtjanst@etc.se
Telefon: 08-410 359 00

ETC Näring i Stockholm AB
Box 4403
102 68 Stockholm

Nu kan du vara med och 
drar ditt strå till stacken 
i klimatarbetet. Och det 
samtidigt som du bygger en 
näringsrik jord full av kol 
och humus. En jord som ger 
friska växter och god skörd. 

Tack för att du är med 
och bidrar i klimatarbetet!

INNEHÅLL
Aktiva kväve- och CO² fixerande fotosyntes-
bakterier: Rhodopseudomonas palustris,
Rhodospirillum rubrum.  Mjölksyrebakterier: 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. 
Jästsvamp: Saccharomyecs cerevisiae.

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

Läs mer om hur du gör en 
bokashikompost på etc.se/bokashi

Att fermentera matavfall och bygga upp en 
trädgårdsjord full av liv och energi är en revolution.
Nu kan du vara med och dra ditt strå till stacken i 
klimatarbetet. Och det samtidigt som du bygger en 
näringsrik jord full av kol och humus, en jord som 
ger friska växter och god skörd.

Du spar in kostnader för sophämtning och växtnäring och 
bidrar till ett positivt kretslopp. Att fermentera matavfall 
binder 27 gånger mer klimatgaser än om de bryts ned med 
syre – det sluter kolcykeln i linje med klimatforskarnas mål. 
Du stimulerar livet i jorden och får ekosystemtjänster tillbaka 
i form av en jord som binder mer näring, vatten och luft.

Tack för att du är med och bidrar i klimatarbetet!

Sluta 
kompostera 

–  börja 
fermentera!

Köp ditt startkit med ETC Bokashi via vår webbshop varuhuset.etc.se
Du kan också köpa det i våra butik i ETC Solpark, Katrineholm, eller hos ETC Bokcafé 
på Sankt Paulsgatan 14, Stockholm. OBS: Vi har begränsat antal på lager i butikerna.
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