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”Det var ett led i Thatchers nedmontering 
av den demokrati och o� entliga 
administration som hon avskydde.”
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”Det var ett led i Thatchers nedmontering 

administration som hon avskydde.”
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”Nä, du vet, förskolläraren 
tipsade mig om att testa 

ljudporr på ungarna.”
Det skriver Anya Thörnqvist om kultur-

texten  ”Ljudporren växer explosionsartat”.

Läsarsida
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Tack för mig
● Det här blir mitt sista nummer som 
redaktör för magasinet. Åtminstone för 
ett år framåt. Från och med nästa vecka 
kommer jag istället att leda arbetet för 
att utveckla ETC:s digitala plattformar. 
Det ska bli fantastiskt roligt, även om 
det också känns vemodigt att inte vara 
lika nära er läsare och det journalistiska 
arbetet längre. Ni är de mest intresse-
rade och kritiska läsare en redaktör kan 
önska sig. Fortsätt att höra av er så vi 
håller oss på tårna! 
   Samtidigt är det just närheten till 
läsarna som driver på för att vi nu höjer 
ambitionerna och satsar ännu mer på 
den digitala utvecklingen. Som ni säkert 
märkt har vi efter alla godtyckliga och 
märkliga beslut försökt frigöra oss 
ekonomiskt från presstödet den senaste 
tiden. I höstas startade vi Folkets Press-
stöd för att skapa ett starkare band di-
rekt till er läsare, vilket gör att vi inte är 
lika beroende av att anpassa exempelvis 
magasinet efter stelbenta presstödsreg-
ler och istället kan lyssna helhjärtat till 
vad ni vill ha och efterfrågar. 
   Det är inte många tidningar som fort-
sätter att vara så fristående och obero-
ende annonsörer och andra ekonomiska 
krafter som vi är, men det ska ETC vara.
Det jag bland annat kommer att jobba 
med framöver är att förbättra den 
digitala läsningen, så att det känns lika 
enkelt och tilltalande att ha en digital 
prenumeration som att få tidningen 
i brevlådan, för den som vill. Är det 
något särskilt du skulle vilja att vi 
satsade på? Hör gärna av dig till mig 
på anton.borgstrom@etc.se. 
Nästa vecka kommer Mattias 
Göthberg att ta över min 
redaktörsroll och göra 
magasinet tillsammans med 
Annie Hellquist. 
   Vi hörs!

Anton Borgström

Kommentarer
från Facebook:
Informationen från 
din mobil lagras 
och säljs vidare till 
marknadsförare, 
investerare, poli-
tiska kampanjer och 
många andra. Vet du 
vilka? Det frågade vi 
i förra veckans num-
mer. Kommentarer 
från Facebook: 

Lätt att undvika
● Det är ju lätt att 
undvika genom att använda en mobil med ett 
mer öppet operativsystem än iOS eller Android, 
som B2G OS eller Sail� sh OS. Varför någon 
överhuvudtaget skulle vilja använda Googles 
produkter är för mig oförståeligt, allt dom gör 
handlar om att ska� a information om dig. Om 
jag ska söka på nätet så använder jag mig av 
DuckDuckGos sökmotor.

Fredrik Eriksson

Tar inte med mobilen
● Jag drar så gott som aldrig med mig min mo-
bil när jag går utanför dörren. Så oumbärlig är 
jag inte att jag måste gå att få tag på 24/7 365.

Jannica Tjärnlund

Dramatikern Ylva Lööf berättade i förra veckans 
nummer att hon hade förutsett att en katastrof 
kunde bli utgången av universitetens autonomi-
reform – som bland annat innebär att rekto-
rerna på de svenska universiteten fått mycket 

större makt än tidigare. Kommentarer från 
Face-

book:

Oligarktänkande
● Desto mer man avvecklar ”demokrati” på 
institutioner desto mer oligarktänkande fram. 
Korruption blir laglig med andra ord.”

Chiranjit Basu 

Högintressant
● Högintressant läsning, tack.

Elisabeth Vikman

ASMR, autonomous sensory meridian respons, 
är lågintensiva ljud i kombination med skarpa 
närbilder som gör att många upplever en direkt 
fysisk sensation, ett pirr som sprider sig från 
huvudet längs skalpen och ut i resten av krop-
pen. Det beskrevs i en artikel förra veckan som 
”ljudporr” vilket väckte reaktioner på Facebook:

Märklig ordval
● Skärp er ETC - ”ljudporr”?! Ni tycker inte att 
just termen porr kanske bör användas med visst 
omdöme? Speciellt med tanke på att detta 
handlar om något som bland annat kan hjälpa 
barn att somna? ”Nä, du vet, förskolläraren 
tipsade mig om att testa ljudporr på ungarna, 
och nu somnar de direkt om kvällarna, för att 
inte tala om hur bra det hjälper mig stressa av 
med en stunds ljudporr på lunchen på jobbet”... 
jisses.

Anya Thörnqvist 

Klickjakt
● Okunnig, platt och missvisande vinkel. 
Det här är exempel på kulturjournalistik som 
 tömmer ut allt som verksamheten kan och 
bör innebära; grundad research och kritiska 
 analyser - ej klickjakt.

Faerieda Sandström



ETC Förlag
Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

FÖR- OCH EFTERNAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER ORT

TELEFON MEJL

Ja, jag vill stödja Folkets presstöd!
Jag vill bidra med …..........…....… kr varje månad som används till nya satsningar.

Använd kupongen eller gå in på etc.se/folkets-presstod och betala med kort. 
Du kan också stödja oss direkt via bankgiro 675-0855 eller betala med Swish 1235087549.

Efter vår uppmaning och efter 
nära tusen brev med förslag så 
växer nu Folkets presstöd igen.
Antalet anmälda stödjare 
är i dag 699 och den totalt 
 insamlade summan är nu 
1,7 miljoner kronor. 

Stödet går till journalistik och skydd mot nya 
myndighets beslut som inte får över klagas.

Vi kan bevaka, samtal och berätta om de 
positiva exemplen, inte bara följa nyhets-
fl ödet av elände som normal medielogik 
 satsar på. Vi kan tillsammans med  läsare 
skapa alternativ och berätta om den.

Folkets presstöd (ganska korkat namn 
kanske, borde nog heta ”Läsarnas presstöd” 
så man snabbt förstår vad det är) handlar i 
grunden om att motmakt aldrig kan fi nansie-
ras av makten, beroendet av presstöd och 
andra aktörer som har en farlig makt över 
det fria ordet, måste minimeras.

Men också om solidaritet. Vår tidning ska 
ha en prenumerationskostnad så även en 
fattig pensionär i detta nya usla pensions-
system ska kunna ha råd med den. Eller en 
ung student.

Stöd FOLKETS presstöd
Anmäl dig på etc.se/folkets-presstod.
Eller via kupongen nedan. 
Du kan också sända in 
engångssummor på 
BG 675-0855. Swish 123 508 75 49 
eller med kort direkt på ETC.se.

Ny bygger vi en bred 
radikal mediemakt 

tillsammans!

INSAMLAT 4 februari

1 704 000 kr

TACK FÖR ERT STÖD�–� 
NU ÄR VI HAL� ÄGS!
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LedareLedare

De som rymmer från 
förvaren gör rätt

UNDER 2019 OCH 2020 kommer antalet förvarsplatser i 
Sverige byggas ut. I M och KD-budgeten öronmärktes 
100 miljoner extra till den redan påbörjade förvarsut-
byggnaden där de 357 platser som fanns i början av 2018 
skulle bli 935. Detta är något som inte diskuteras särskilt 
mycket. Det har blivit så självklart att människor låses in 
i utkanten av våra städer. Det är som att vi har glömt den 
mest grundläggande frågan. Är det okej att fängsla männ-
iskor som inte har begått ett brott? Och om vi är beredda 
att göra det, när och under vilka förhållanden?

SVERIGE HAR ÅTERKOMMANDE fått kritik för förhållandena 
i förvaren. FN:s kommitté mot tortyr har riktat skarp 
kritik mot att Sverige håller människor förvarstagna un-
der alldeles för lång tid. Förra året kritiserades svenska 
förvar i en rapport från EU-kommissionen, där det bland 
annat gick att läsa att brottsmisstänkta ”till och med 
har mer fri rörlighet”. Röda korset släppte en rapport om 
barn i förvar som visade att det � nns starka bevis på att 
förvarstagande har en djupgående och negativ inverkan 
på barns hälsa och utveckling – också när det gäller 
korta perioder eller tillsammans med sina familjer. JO 
kritiserade förra året förvaret i Kållered för att avskilj-
ning, det vill säga isolering av personer, ibland så länge 
som upp till tre dagar användes i bestra� ande syfte. I 
många fall berodde avskiljningen på psykisk ohälsa hos 
den förvarstagne. 

DET FINNS ALTERNATIV till förvar, som exempelvis att sät-
tas under uppsikt, men det används i alldeles för liten 
utsträckning, också när det gäller familjer med barn. Att 
trenden, utan större debatt, går åt det håll att � er ska 
kunna sättas i förvar säger så sorgligt mycket om hur vi 
betraktar asylsökande. Likhetstecknet mellan kriminell 
och asylsökande har blivit allt mer självklart. Att syste-
matiskt frihetsberöva människor som inte utgör någon 
som helst fara för allmänheten borde inte vara business 
as usual. 

DÅ OCH DÅ kommer vittnesmål om hur dåligt förvarstagna 
mår. Då och då kommer nyheter om rymningar, och jag 
har svårt att se dem som annat än rimliga, om du är inlåst 
utan att ha begått något brott och väntar på en utvisning 

till ett land där du är övertygad om att du kommer att 
fara illa.

DEN GRYMMASTE och mest drabbande poesi jag någonsin 
läst snubblade jag över en gång när jag gick igenom of-
fentliga handlingar i jakt på nyheter. Jag hade begärt ut 
listor över upprättade handlingar från diverse myndighe-
ter och en av listorna trä� ade mig som ett slag i magen. 
Raderna i Excel-dokumentet på min skärm berättade en 
historia. En historia om Sverige, som hela tiden pågår. I 
formen av en desperat dikt. Jag har döpt den till Migra-
tionsverkets incidentdiarium – efter handlingen i vilken 
jag hittade den. Den sista raden är det enda som andas 
ens en knivsudd hopp. 

Psykiskt sammanbrott
sökande hotar ta sitt liv
sökande hotar ta sitt liv
bråk mellan sökande
sökande hotar skada sig själv

rymningsförsök, rymningsförsök

sökande vankar av o till och pratar med sig själv
sökande hotar skada sig själv
sökande hotar ta sitt liv
sökande hotar ta sitt liv

förberedelse för rymning

Det fi nns 
alternativ till 
förvar, som 

exempelvis att 
sättas under 
uppsikt, men 
det används 

i alldeles 
för liten 

utsträckning.

Annie Hellquist
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Bostadsbolaget Heimstaden 
är en av de mest betydande 
bostadsaktörerna i Sverige, men 
trots att bolaget i grannlandet 
avslöjats med fusk och juridska 
tveksamheter saknas både kritik 
mot och granskning av företaget 
i Sverige. Det skriver veckans 
debattör, som efterlyser en 
genomlysning av bolaget. 

HEIMSTADEN, en norsk fastighets -
ägare, har under de senaste åren bli-
vit en av de mest betydande privata 
bostadsaktörerna i Sverige – inte 
minst i Malmö. Företaget  
har expanderat kraftigt och kommu-
nala fastighetsbolag i �era svenska 
städer har gladeligen sålt ut delar  

av sina bestånd till bolaget. Med 
tanke på företagets makt på den 
svenska bostadsmarknaden är det 
förvånande att det råder en svensk 
medieskugga kring den kritik som 
haglat mot Heimstaden i norsk 
media.
 
SKANDALEN KRING HEIMSTADEN handlar 
bland annat om att de har brutit mot 
norsk lag som säger att kommunen 
och hyresgästerna har förtur till 
att köpa ett hyreshus när det säljs. 
Säljare och köpare måste enligt lagen 
anmäla a�ären till kommunen så att 
de boende har möjlighet att använda 
förköpsrätten. Detta har Heimstaden, 
som köpt upp en mängd fastigheter 
framförallt i Oslo, i många fall inte 

gjort. Heimstadens köp har ibland 
inneburit att hyrorna har höjts så 
kraftigt att många inte har råd att bo 
kvar.
 
DET HAR ÄVEN uppdagats av den 
norska tidningen Dagens Næringsliv 
att Heimstaden angett att lägenheter 
är större än vad de är. Tidningen 
jämförde Heimstadens annonser 
med lägenheternas ritningar och 
kunde visa att lägenheterna i snitt 
angetts vara 9 procent större. Hösten 
2017 hölls en rättegång angående 
storleken på ett antal lägenheter. I 
rätten sa en högt uppsatt företrädare 
för Heimstaden att det är ett vanligt 
förekommande fenomen. Heimsta-
den har även vägrat att ändra hyran 

Debatt

Varför talar ingen om Heimstaden?
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i efterhand när måtten visat sig vara 
felaktiga.

EN STARKT BIDRAGANDE ORSAK till 
Heimstadens ökade vinster de 
senaste åren är deras relativt nya vär-
deringsmodell som till stor del utgår 
från antalet kvadratmeter. Dagens 
Næringsliv uppskattar att de påhit-
tade kvadratmetrarna ger en intäkt 
på 1,8 miljoner norska kronor per år. 
Hyran på de lägenheter där Heimsta-
den blåst upp storleken är långt över 
marknadshyran.

I LJUSET AV dessa avslöjanden är det 
förvånande att det råder en sådan 
svensk mediaskugga i frågan. Det 
här handlar om en av Sveriges 

absolut främsta fastighetsägare som 
öppet bryter mot lagen och lurar 
sina hyresgäster tillika kommuner. 
Frågan blir då helt enkelt om svenska 
kommuner fortsatt ska hjälpa Heim-
stadens huvudsakliga ägare Ivar 
Tollefsen att bygga ut sitt imperium. 
Ett imperium som byggts på att ljuga 
för sina hyresgäster, och att bryta 
mot lagen.

I GRUND OCH BOTTEN handlar detta 
dock inte om Heimstaden egentligen. 
Det handlar om en bostadspolitik där 
rätten till ett hem inte behandlas som 
en social rättighet, utan som en vara 
på en marknad.

Martina Andersson, 
medlem i Allt åt alla Malmö

Varför talar ingen om Heimstaden?

Det här handlar om en av Sveriges 
absolut främsta fastighetsägare som 
öppet bryter mot lagen och lurar sina 

hyresgäster tillika kommuner.
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” Idag skäms jag som svensk i 
EU-parlamentet. Nu har även 
även S och MP anslutit sig till V:s 
krälande för diktaturen.” 
EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) i ett 
inlägg på Twitter efter att EU-parlamentet röstat 
om en Venezuela-resolution som erkänner Juan 
Guaidó som landets självutnämnde interimspre-
sident. S, MP, V och Fi röstade samtliga emot, 
medan M, KD och SD röstade för.

” Vi är varken för Maduro eller 
Guaidó, vill inte Fjellner se det är 
det hans ensak. Att följa i Trumps 
spår är farligt. Man kan inte tvinga 
fram lösningar genom hot, de måste 
komma från folket själva genom fria 
val. Att skjuta från höften och ställa 
sig bakom en kandidat som Guaidó 
ökar risken för en internationell 
väpnad kon� ikt.”
EU-parlamentarikern Malin Björk (V) svarar Fjellner 
i SvD och pekar i stället på riskerna för upptrappat 
våld i Venezuela.

Veckans bråk
Venezuela
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AKTUELLT

Hotellföretag bidrar 
till ockupationen
● Amnesty kritiserar fyra ledande bok-
ningssajter; Tripadvisor, Booking.com, 
Expedia och Airbnb, för att dra fördel 
av krigsbrott. Detta eftersom bolagen 
bedriver a� ärer i palestinska områden 
som är ockuperade. I praktiken handlar 
det om att bokningsjättarna listar se-
värdheter, rundturer, restauranger och 
kafeér i ockuperade områden och att de 
erbjuder hotell och boenden som drivs 
av israeliska bosättare. 
   – Israels illegala ockupation av pales-
tinska områden driver människor från 
sina hem, förstör deras försörjningsmöj-
ligheter och berövar dem dricksvatten, 
utvecklar Seema Joshi på Amnesty.

Glaciärerna smälter 
även om målen nås
● En tredjedel av Himalayas glaciärer kommer 
smälta bort även om utsläppsmålet i Parisavtalet 
nås, enligt en ny studie publicerad av ICIMOD 
(International Centre for Integrated Mountain De-
velopment). Det är 350 forskare och 185 organisa-
tioner som under de senaste fem åren har arbetat 
med en omfattande klimatrapport om Himalaya, 
som är det område på jorden där det � nns mest is 
bortsett från polerna. Glaciärerna formades för 70 
miljoner år sedan och 15 procent av isen i regionen 
har försvunnit sedan 1970-talet på grund av tem-
peraturhöjningarna, enligt The Guardian.

Grönt ljus för fossilfritt stål
● I dag är det järn- och stålindustrin 
som är den industri som släpper ut 
mest växthusgaser i Sverige. Utsläppen 
är dubbelt så höga som de från pap-
persindustrin, enligt Naturvårdsverket. 
Detta kan det dock komma att 
bli ändring på. Redan i vår kan 
en världsunik pilotanläggning 
för fossilfritt stål börja byggas 
i norra Sverige. Detta efter 
att företagen SSAB, LKAB och 
Vattenfall gett grönt ljus för 
ett industriellt utvecklings-
projekt, som de själva kallar 
för ”årtusendets teknikskifte”. 
Idén bygger på att vätgas 
används istället för kol, när 
järnmalm ska reduceras till 
järn i en masugn.

55

43,3
Margot Wallström: 
”Vi stöder Guaidó”
● Utrikesminister Margot Wallström har 
meddelat att Sverige ser den självut-
nämnde presidenten Juan Guadió som 
Venezuelas ledare. Det innebär att Sve-
rige gör gemensam sak med £ era andra 
EU-länder, Brasilien och USA, i att 
förespråka ett regimskifte. Många har 
varnat för att detta riskerar att bidra 
till ett inbördeskrig i Venezuela. Alfred 
de Zayas, professor i folkrätt och FN:s 
tidigare utsände till Venezuela, tycker 
att situationen påminner om upprinnel-
sen till Irak-kriget. 
   – Det ser ut som ett försök till 
statskupp och det � nns inget mer 
odemokratiskt än det, säger han till 
Democracy Now.
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… så många procent av till-
frågade utländska journalister
som verkar i Kina tycker att vill-
koren har försämrats det senaste 
året. Detta berättar FCCC, Foreign 
Correspondents’ Club of China, 
som genomfört en enkät som 
besvarats av drygt 100 journalister. 
Nästan hälften uppgav att de blivit 
förföljda eller att någon olovligen 
tagit sig in på deras hotellrum.

… procent av ledamöterna i kommunernas fullmäktige är 
kvinnor, enligt en sammanställning av Dagens Samhälle. 
Det är en minskning jämfört med förra mandatperioden 
då andelen var 45,6 procent. En av förklaringarna till det 
minskade antalet kvinnor är framgången för SD. 

”Låt oss bygga 
en rörelse över 

gränserna”
S Å T W I T T R A D E J E R E M Y 

C O R B Y N , L E D A R E FÖ R D E 
B R I T T I S K A S O C I A L D E M O -

K R AT E R N A L A B O U R , E F T E R 
AT T H A S M I T T P L A N E R O C H 
P R ATAT V I S I O N E R T I L L S A M -
M A N S M E D D E N A M E R I K A N -

S K A S O C I A L I S T E N A L E X-
A N D R I A O C A S I O - C O R T E Z , 

S O M Ä R L E D A M OT AV U S A : S 
R E P R E S E N TA N T H U S . 

Det här
pratar
vi om

v6
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37

43,3

persindustrin, enligt Naturvårdsverket. 

43,3
… procent av ledamöterna i kommunernas fullmäktige är 
kvinnor, enligt en sammanställning av Dagens Samhälle. 
Det är en minskning jämfört med förra mandatperioden 
då andelen var 45,6 procent. En av förklaringarna till det 
minskade antalet kvinnor är framgången för SD. 

Margot 
Wallström.



Nystartad S-rörelse vill
driva partiet åt vänster
● Ett antal vänsterpro�lerade social-
demokrater har bildat partiföreningen 
Reformisterna.
   Inspirerade av brittiska Momentum 
ska den nystartade gruppen driva 
partiet i mer progressiv riktning. En av 
grundarna är Daniel Suhonen. 
   – När jag åkt runt i landet för att 
trä a och tala inför lokala partifören-
ingar har jag tydligt känt av kraften 
som �nns där. Om jag till exempel 
talar om att S måste våga satsa på 
en o ensiv o entlig sektor som tar 
ansvar för välfärden, så går det som 
ett sus genom rummet. Det �nns ett 
starkt sug efter en reformism med 
provisoriska utopier inom S-leden, 
säger han till Dagens ETC.

… procent av svenskarna har 
sömnbesvär, enligt färsk statistik 
från Folkhälsomyndigheten 
som det digitala hälsoföretaget 
Yogobe sammanställt. Störst är 
problemet för kvinnor.
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Sagt och gjort
Tv-reklam förr: ge katten 
whiskas och sätt torra blöjor på 
din unge. Tv-reklam idag: samla 
dina lån så att du kan ta ett nytt 
lån och spela på casino NU.
Poddaren Peter Hultgren på Twitter.

För mig har den typen av regler framstått
som ganska främmande faktiskt.
Jan Björklund om att Gustav Fridolin slutar i enlighet med MP:s stadgar 
som säger att en partiledare bara ska sitta en bestämd tid.

Jag kommer att stoppa 
det med all min tele- 
patiska kraft.
Vid ett framträdande i Jerusalem lovar magikern och skedböjaren  
Uri Geller att hindra Jeremy Corbyn från att bli Storbritanniens 
premiärminister med hjälp av telepati.

Forskare: Att vara singel är lika farligt som att röka.
De senaste forskningsrönen presenterade i en Aftonbladet-rubrik. Frågan är nu om även singlar 
ska förbjudas från uteserveringar.

Nej. Vävnader och celler.
15-åriga klimataktivisten Greta Thunberg i 
TV 4 som svar när reporten sa att hon har 
”ett hjärta av guld.”

Macrons när-
maste rådgivare 
drömmer om att 
hans fru dör.
Påståendet kommer från en ny bok, ”Madam President”, där det hävdas 
att den franske  presidentens fru Brigitte Macron har betydligt större 
in�ytande över politiken än vad som tidigare varit känt. 

37
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Greta Thunberg.
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Aktivist-rättegången avslutad
● I juli förra året hindrade Elin Ersson ett plan från att 
lyfta för att stoppa utvisningen av en man till Afghani-
stan. Följden av aktionen blev att hon åtalades för brott 
mot luftfartslagen. Åklagaren yrkade på � orton dagars 
fängelse och i måndags avslutades rättegången i Göte-
borgs tingsrätt. Dom meddelas den 18 februari.
   – Min utgångspunkt är att mannen som skulle depor-
teras är människa och förtjänar att leva. I Sverige har vi 
inte dödsstra� , men en deportering till ett land i krig 
kan innebära död, sa Elin Ersson till TT i � ol. 

B I L D : A D A M I H S E / T T

Nyhetsbilden
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Bildkommentar
Ulf Lundkvist
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IT-sektorns elförbrukning 2012

Den globala IT-sektorns förbrukning jämfört 
med några länders förbrukning. K ÄLL A: DN

Danmark är världens minst korrupta land 
med 88 av 100 poäng i Transparency Inter-
nationals senaste korruptionsindex. Sverige 
hamnar på delad tredjeplats med 85 poäng 
medan Somalia hamnar i botten med 10. 

Förra året beställde nästan hälften av 
befolkningen kläder online. Klädshoppingen 
online har ökat från 41 procent till 49 pro-
cent mellan åren 2014 till 2018. K ÄLL A: SCB

Barometer

88

AKTUELLT

System för automatiserat besluts-
fattande används brett i Europa och 
av svenska kommuner redan i dag. 
Men kan politiker och beslutsfattare 
kontrollera algoritmerna? Och 
är allmänheten medveten om 
utvecklingen? Forskaren Anne Kaun 
vid Södertörns högskola tycker att 
tekniken går för fort fram. 

I Italien bestämmer algoritmer vilka som 
ska få behandling i sjukvården. I Danmark 
identi�eras barn som kan behöva extra 
socialomsorg av algoritmer. I Finland 
pro�leras arbetssökande utifrån vad de har 
i sin inkorg. Automatiserat beslutsfattande 
används inom allt �er områden och har 
även fått genomslag inom svensk o�ent-
lig förvaltning. 2017 började Trelleborg 
använda automatiserat beslutsfattande för 
försörjningsstöd och deras algoritm har 
gått på export till 14 andra kommuner. 
Anne Kaun vid Södertörns högskola, har 
kartlagt frågan. 

– Det som är intressant ur ett nordiskt 
perspektiv är att det �nns en så hög ambi-
tionsnivå. Sverige vill vara i framkant och 
mycket pengar går till teknisk utveckling 
inom området. Samtidigt sker väldigt lite 
kritisk granskning och forskning om e�ek-
terna. Man glömmer bort vilka utmaning-
arna det innebär, säger hon. 

Vilka utmaningar är det du syftar på?
– De etiska frågorna om var ansvaret 

ligger när beslut delegeras till tekniken 
är ett exempel. Det �nns också många 
juridiska problem inom ansvarsfrågan 
och det �nns i dag olika bedömningar 
om huruvida Trelleborg håller sig inom 

lagen eller ej med sitt 
projekt. En annan sak 
är att medborgarna 
måste säkerställas 
rättvisa beslut som går 
att överklaga. Med-
borgarna måste också 
vara en del av utveck-
lingen, i dag har de 
knappt informerats om 

att det är maskiner som 
tar beslut i deras vardag. 

Hur för yttas makten när algoritmerna 
får styra?

– De som tar fram algoritmerna, det vill 
säga programmerarna, blir en ny typ av 
maktfaktor. De är människor som kanske 
uppfattas som neutrala men de har också 
föreställningar om världen och kring vad 
som är bra eller dåligt. Då kan det exem-
pelvis hända att algoritmer för igenkän-
ning inte känner igen svarta människor, 
för att systemet bara har tränats på vita 
människor.

Hur ser utvecklingen ut? 
– De algoritmer som används nu är sta-

tiska, de förändras inte. Men de kommer 
att ersättas av AI, det vill säga system som 
är självlärande. Då kommer än mer makt 
att delegeras från människor till maskiner. 
Det är där investeringarna sker just nu på 
forskningssidan. De svenska strategidoku-
menten visar att det �nns en teknikopti-
mism, inställningen är att rätt teknik kan 
lösa alla problem. Tyvärr är det inte så 
enkelt, det �nns många steg däremellan, 
säger Anne Kaun. 

Mattias Göthberg

Veckans fråga: 

Ska AI få fatta  
myndighetsbeslut?

49%
51%

5 523Kina

USA

It- sektorn

Ryssland

Japan

3 832

1 817

1 065

921

Miljarder kWh

TillverklingDriva enheter 
(mobil, dator, etc.)

Infrastruktur (master, 
basstationer, etc.)

Serverhallar

Anne Kaun.
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Pilkastande apor och yucca-
palmer presterar genomgående 
lika bra som, eller bättre än, 
professionella aktieplacerare. 
Ekonomijournalisten Doug 
Henwood menar att börsklipp är 
få förunnat.

Den 21 januari publicerade Afton-
bladet en intervju med 28-åriga 
ensamstående mamman Roxanna, 
som handlar med aktier hemma från 
datorn; hon säger att det är “häftigt 
att någon som jag kan göra klipp på 
börsen” och att hon ”vill lära vanligt 
folk handla med aktier”.

Frågan som inte ställs, i den 
artikeln och i många andra samman-
hang, är ”varför då?”. Är det egentli-
gen någon mening med att köpa och 
sälja aktier – för den enskilde eller för 
samhället?

– Det är nonsens. Det är i princip 

Vilka tjänar pengar på börsen?
omöjligt för en hemmahandlare 
(daytraders) att tjäna pengar, säger 
Doug Henwood, ekonomijournalist 
och författare till bland annat boken 
Wall Street. 

Finanssidan Tradeciety har sam-
manställt lite statistik: ett givet 
år är det bara 1,6 procent av alla 
hemmahandlare som går med vinst, 
efter att ha betalt avgifter. Men en 
betydlig del av dem har bara haft 
tur: räknat över � era år sjunker 
andelen till 1 procent. Efter 3 år har 
87 procent slutat, och 40 procent 
slutar redan efter en månad. Å andra 
sidan � nns det andra som fortsätter 
handla efter att ha gjort förluster 
under mer än 10 år.

Kan inte lära sig att tjäna pengar
Tradecietys slutsats är att ”de � esta 
som spekulerar på börsen förlo-
rar pengar eftersom de utgår från 

känslor, behovet av spänning och 
hoppet om att bli miljonär medan 
de sitter i underkläderna. Men 
börshandel är ett yrke och kräver 
skicklighet som måste utvecklas 
under år”. Det är kanske ingen 
tillfällighet att de själva säljer ut-
bildningspaket.

Men stämmer det? Går det att lära 
sig tjäna pengar på börsen? 

Inte enligt Doug Henwood. 
– Det � nns ett fåtal personer 

som pålitligt år efter år klarar att 
tjäna pengar på � nansspekulation. 
(Ekonomen) John Maynard Key-
nes var en av dem. Warren Bu¡ et 
och George Soros är andra. De är 
undantag. Det de har är antagligen 
en sällsynt förståelse av massans 
psykologi, som är vad som bestäm-
mer rörelserna på börsen och andra 
� nansmarknader i sista hand. För 
de allra � esta av oss är tron på att vi 

Marknaden 
består i stort sett 
av professionella 
placerare som 
handlar med 

varandra.
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De � esta som spekulerar på 
börsen förlorar pengar efter-
som de utgår från känslor, 
menar Finanssidan Tradeciety.
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Vilka tjänar pengar på börsen?
kan ställa oss vid sidan om och spela 
på masspsykologin en illusion. Vi är 
också en del av massan.

I experiment har man bland annat 
låtit pilkastande apor, en pinnplock-
ande ”� nansvalp” och en yuccapalm 
(via elektriska signaler) välja aktier 
– och genomgående prestera lika bra 
eller bättre än professionella placera-
re. ”Slumpindex” har vunnit över de 
olika lagen av börsexperter 9 av 13 år 
i Dagens Industris test, och personer 
som får hjälp av � nansiella rådgivare 
får sämre utdelning än de som place-
rar sina pengar själva. 

– Marknaden består i stort sett av 
professionella placerare som hand-
lar med varandra. För att någon ska 
kunna göra en bra a� är måste alltid 
någon annan göra en dålig a� är, 
och därför hamnar deras resultat på 
genomsnittet (index), förklarar Doug 
Henwood.

Han påpekar att investeringsfon-
den Vanguard blivit en gigant genom 
att bara låta dataprogram följa index 
till mycket låga avgifter. Samma 
sak kan du uppnå själv genom att 
köpa 10-20 av de största aktierna och 
behålla dem utan förändring tills du 
behöver pengarna. 

Så – vem tjänar då egentligen 
pengar på börsen?

– För det första alla som admi-
nistrerar systemet. En fond kan gå 
bra eller dåligt, men förvaltarna gör 
alltid en god a� är på avgifterna. Att 
hantera andras pengar är ett säkert 
sätt att bli rik. 

Kan utnyttja kunder
Nyligen öppnades en ekobrottsutred-
ning om ett nätverk av svenska hand-
lare som manipulerat aktiekurser ge-
nom a� ärer som aldrig genomfördes. 
Tidigare har till exempel en av USA:s 

främsta ekonomijournalister, Michael 
Lewis, hävdat att ”New York-börsen 
är riggad” – handlare som använder 
särskilda datorprogram och hårdvara 
för att handla extremt snabbt och 
frekvent tjänar pengar på alla andra. 

– De som kom på höghastighets-
handel gjorde stora vinster på det till 
att börja med, men i takt med att � er 
och � er ger sig in i nischen minskar 
marginalerna. Men insiders är de� -
nitivt en faktor. Vanliga spekulanter 
har alla tillgång till samma informa-
tion, men anställda på bankernas 
investmentavdelning, till exempel, 
kan se hur deras kunder agerar och 
utnyttja det, ofta genom att satsa i 
motsatt riktning, och vinna.

Ekonomihistorikern Thomas 
Picketty påpekar att fonderna vars 
avkastning � nansierar amerikanska 
elituniversitet kontinuerligt lyckas 
slå marknaden med rejäl marginal. 

De som kom på 
höghastighets-
handel gjorde 
stora vinster 
på det till att 
börja med.
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Han tolkar det som en skalfördel: 
med ett kapital av den storlek som de 
sitter på lönar det sig att lägga ned 
stora summor på unik research och 
analys. Henwood tror dock det � nns 
en annan förklaring.

– Jag skulle gissa att det är 
tidigare studenter från universiteten 
som sitter på höga poster idag som 
hjälper dem med tips och förmånliga 
a� ärer. 

Behöver övriga samhället börsen?
Fler och � er verkar idag inse att 
hoppet om ett ”klipp på börsen” är 
illusoriskt för medelsvensson, för 
fonder som passivt följer kursutveck-

lingen dominerar stort bland nya 
placeringar. Vilket dock fortfarande 
innebär att placera pengarna i aktier, 
även om man inte aktivt spekulerar 
med dem. 

Och det är kanske inte oklokt, 
för fast kurserna går upp och ned, 
verkar på lång sikt aktier slå alla 
andra placeringar. Men varför?

– Det är ingen som vet. Vi kan 
bara konstatera att hittills har det 
sett ut så. Men eftersom vi inte 
kan säga varför och vilka andra 
faktorer det eventuellt hänger 
samman med, kan vi egentligen 
inte heller veta om det kommer 
fortsätta så i framtiden.

Webbtidningen KIT noterade 
2017 de goda resultaten för apor 
och datoriserade indexfonder, men 
argumenterar att de trots allt inte på 
egen hand skulle kunna sätta rimliga 
aktiepriser, och argumenterar för 
att ”börshajarna behövs” (om än de 
medger att de skulle kunna vara färre 
och inte lika välbetalda).

Men frågan är kanske snarare – 
behöver övriga samhället börsen?

– Börsen spelar väldigt liten roll för 
det som påstås vara dess uppgift, att 
� nansiera företag. Det � nns undan-
tag, som under dotcom-bubblan, men 
annars är det få företag som ger ut 
nya aktier idag. Börsen spelar en roll 
för hur företag styrs däremot, den 
påverkar till exempel företag att köpa 
tillbaka sina egna aktier för att hålla 
kurserna uppe. I det större sociala 
perspektivet tror jag att människor 
som placerar pengar på börsen blir 
mer benägna att identi� era sig 
uppåt i samhället, och mer besatta 
av att konkurrera, tävla och vinna 
över andra, istället för att lägga sina 
ansträngningar på något produktivt, 
säger Doug Henwood.

Jon Weman

”Börsen påverkar 
företag att köpa 
tillbaka sina egna 
aktier för att hålla 
kurserna uppe”, 
säger Doug 
Henwood.

AKTUELLT

 Index – mäter hur aktiekurserna på 
en viss börs (Stockholm, New York, 
och så vidare) utvecklas i genomsnitt 
– går i en berg-och-dal-bana med 
uppgångar och ras, men har hittills på 
mycket lång sikt (upp till � era årtion-
den) alltid stigit över tiden.

 Indexfond – en fond som tar låga 
avgifter och automatiskt köper en 

blandning aktier som ska följa börsin-
dex. Motsatsen är en aktivt förvaltad 
fond, som strävar efter att gå bättre 
än börsindex, men sällan gör det i 
genomsnitt över ett par år.

 Högfrekvenshandel – datorprogram 
som gör tusentals köp och försäljning-
ar per sekund, och tjänar pengar på 
minimala förändringar i aktiekursen. 

Börsbegrepp 
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som skidäventyr på väg mot våffelstuga,
isvaksbad i friska vatten och

strövtåg genom skogar och mark.

Ge en gåva 
som består,
skydda det 

som inte får 
försvinna

Vilka upplevelser 
vill du naturskydda?
naturskyddsforeningen.se/gava 
eller swisha till 901 20 14

Foto: Em
i Gunér, m

edlem
 i N

aturskyddsföreningen.
Bilden är tagen i närheten av sjön M

alm
agen i H

ärjedalen, nyårsafton 2017.



Beställ på play.etc.se
Du kan också mejla kundtjanst@etc.se
eller ringa på nummer 08–410 359 00

Är du också trött på streamingjättarnas utbud av dussinfilm?
Orkar du inte heller bläddra runt i all evighet för att hitta ett roligt 
klipp på YouTube? Saknar du också guider i hur du på ett enkelt 
sätt lever mer miljö- och klimatvänligt?

Inte vi – för vi är ETC Play! Här finns allt det där du letar efter. 
Eller åtminstone borde leta efter.

Första månaden gratis. Ingen bindningstid. Vill du inte längre ha 
tjänsten behöver du bara meddela oss så ordnar vi resten. Och 
faller du pladask kostar den bara 49 kronor i månaden.

Gå in på play.etc.se, klicka på ”Skapa konto”,  skriv in 
rabattkoden ”playtest” och börja titta!
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från TriArt 
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videosajter.
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PÅ ETC PLAY!
Är du också trött på streamingjättarnas utbud av dussinfilm?
Orkar du inte heller bläddra runt i all evighet för att hitta ett roligt 
klipp på YouTube? Saknar du också guider i hur du på ett enkelt 

Inte vi – för vi är ETC Play! Här finns allt det där du letar efter. 

Vill du inte längre ha 
tjänsten behöver du bara meddela oss så ordnar vi resten. Och 
faller du pladask kostar den bara 49 kronor i månaden.

Gå in på play.etc.se, klicka på ”Skapa konto”,  skriv in 

från TriArt 
och roliga och 
spännande 
klipp från 
nätets största 
videosajter.

POLITIK OCH FILM 
PÅ ETC PLAY!

Kristin McMillen
ETC Play redaktör
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frågor

AKTUELLT

1
Vilken är den viktigaste frå-
gan i EU kommande fem år?
   – Klimatet och övergången 
till en grönare ekonomi fort-
sätter att vara de viktigaste 
frågorna. Vi måste säkra en 
rättvis övergång så att männ-

iskor sluter upp bakom en progressiv 
politik som har kraft att förändra. EU ska 
bli koldioxidneutralt år 2050. Den resan 
kräver ansträngningar från alla sektorer, 
breda samarbeten och stora satsningar på 
innovation.

 

2
Vilken fråga är du nöjdast 
över att ha drivit den se-
naste mandatperioden?
   – Den ökade transparen-
sen och ansvarstagandet 
i EU:s externa ske�otta. 
Det är viktigt att ställa de 

personer och företag till svars som rånar 
våra hav på de gemensamma resurserna. 
Jag är också stolt över betänkandet om 
klimaträttvisa och feminism, det första i 
EU-systemet, som antogs med en bred 
majoritet.

3
Vad är klimatfeminism?
   – Klimatfeminism samlar 
idag en bred rörelse av ak-
törer som kräver en rättvis 
övergång till en grön 
ekonomi. Jämställdhets-
perspektivet är centralt för 

att klara de stora utmaningar vi står inför 
med till exempel klimatdriven migration. 
För mig personligen har det också varit 
ett sätt att lyfta kvinnor som arbetar 
med mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och hållbarhet i den gröna rörelsen. Min 
bok ”Klimatfeminism” kom ut 2016.

Antalet �yktingar som söker asyl i EU 
minskar drastiskt. Under 2018 sökte 
färre än hälften så många asyl som 
under 2015 och 2016, visar nya si�or 
från Eurostat.
   Samtidigt frodas myterna om 
migrationens storlek i många länder. 
Däribland Sverige.

Förra året sökte strax över en halv miljon 
människor asyl i något EU-land. En rejäl 
minskning jämfört med 1,2 miljoner första-
gångsansökningar under 2015 och 2016. I 
relation till den totala befolkningen i EU 
– 500 miljoner människor – handlar det 
alltjämt om en liten andel. Med förra årets 
beviljandegrad på 35 procent motsvarar 
asylinvandringen ett befolkningstillskott 
på en tredjedels promille. 

Enligt FN:s �yktingorgan UNHCR beror 
minskningen dels på de skärpta asyllagar 
och hårdare gränskontroller som �ertalet 
EU-länder infört efter 2015. EU:s förstärkta 
bevakning av sina yttre gränser har också 
bidragit, bland annat genom migrations-
avtalen med Turkiet och Libyen där 
hundratusentals migranter och �yktingar 
stoppas och sätts i läger. Under juni 2018 
lyckades färre än hälften av migranterna 
från Libyen att ta sig till Europa medan 
resten antingen stoppades av libysk kust-
bevakning eller dog på vägen. Dödligheten 

på Medelhavet ökade samtidigt under året 
och av de som försökte ta sig sjövägen från 
Libyen dog var 14:e person, jämfört med 
var 38:e föregående år. 

Myter och desinformation
Hårdare �yktingpolitik och minskad 
invandring har dock inte minskat stödet 
för främlings�entliga partier runtom i 
Europa. En grupp forskare från Harvard 
undersökte under året vilka gemensamma 
nämnare som gjort att främlings�entliga 
strömningar ökat i Frankrike, Tyskland, 
Italien, Sverige, Storbritannien och USA. 

Bland annat visade studien att invå-
narna i nästan samtliga länder gravt 
överskattade andelen invandrare i landet, 
liksom hur många som vistas i landet 
illegalt. Till stor del på grund av desinfor-
mation, mytbildning och fördomar, menar 
forskarna. 

I Sverige uppgav de svarande att andelen 
invandrare utgör 30 procent, medan det i 
verkligheten är 20 procent. Med undantag 
för Frankrike överskattade samtliga länder 
även andelen muslimska migranter och 
underskattade andelen kristna. 

Studien noterar också att stödet för 
utbyggd välfärd minskar när fördelnings-
politiska frågor ställs i samband med 
frågor om invandrare. 

Anton Borgström

Halvering av antalet asylsökande

n Under 2018 
sökte 540 795 
människor asyl i 
något EU-land för 
första gången, en 

kraftig minskning 
jämfört med 2017 
(654 610) och 2016 
(1 206 045).
n Även om det to-

tala antalet döda på 
Medelhavet minskar 
har andelen döda 
per över levande 
ökat från en av 269 

under krisåret 2015 
till en av 71 (2016), 
en av 55 (2017) 
och förra året var 
andelen en av 51.

Farligare än någonsin

En studie från Harvard visade att in- 
vånarna i nästan samtliga länder över-
skattade andelen invandrare i landet.
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Linnéa Engström 
är EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

3



7 000 SIDOR. En bunt i taget tog Daniel Ellsberg med sig 
från kassaskåpet på jobbet för att kopiera under natten. 
Det tog �era månader av smusslande och sena nätter vid 
kopiatorn. De så kallade Pentagondokumenten gjorde Da-
niel Ellsberg till världens mest kända visselblåsare, och de 
innebar början till slutet för såväl Nixon-administrationen 
som Vietnamkriget. 

Dokumenten innehöll en studie över USA:s inblandning 
i Vietnam mellan 1949 och 1971 och visade hur president 
efter president ljugit om USA:s planer och förehavanden, 
inte bara för folket utan även för kongressen. Dokumen-
ten, 3 000 sidor analys och 4 000 sidor o�ciella sekre-
tessbelagda dokument, visade också att analytiker länge 
vetat att kriget inte gick att vinna, ändå fortsatte man att 
skicka trupper.  

Daniel Ellsberg hade tillgång till dokumentet ge-
nom sitt arbete som krigsanalytiker på företaget Rand 
Corporation, som försåg amerikanska myndigheter med 
djupgående analyser. Hans bild av kriget ändrades när 
han besökte Vietnam för utrikesdepartementets räkning 
och upptäckte att det han såg och upplevde på plats inte 
stämde överens med den bild av att USA gjorde framsteg i 
kriget, som upprätthölls därhemma. 

– Jag kom tillbaka från Vietnam övertygad om att kriget 
var hopplöst, vi skulle inte uppnå någonting. Vi dödade 
människor utan något som helst rättfärdigande och det 
var tvunget upphöra. Pentagondokumenten gjorde mig 

Daniel Ellsberg om Venezuela, 
kärnvapen och det nya kalla kriget

T E X T  O C H  B I L D  A N N I E  H E L L Q U I S T 

också övertygad om att det inte gick att påverka från 
insidan. Det blev tydligt att mängder av människor hade 
uppmanat presidenter att dra sig ur kriget, utan resultat. 
Det pentagondokumenten visade mig var att det var 
nödvändigt med ett folkligt tryck mot kongressen. Så jag 
läckte. 

Under rättegången kring de läckta dokumenten var det 
en fråga Daniel Ellsberg försökte att undvika att svara 
på. Hur lång tid det tagit att kopiera dokumenten. Det 
skulle nämligen kunna avslöja att han hade kopierat mer, 
lika många sidor till. Ytterligare ett avslöjande, som dock 
inte skulle komma att se dagens ljus. Vi får anledning att 
återkomma till det.

Det såg ut som att du skulle få 115 år i fängelse, hur för-
beredde du dig för det?

– Jag tänkte förstås att det inte skulle bli så trevligt. 
Men jag tänkte att jag kanske skulle lära mig spela gitarr. 
Jag hade varit med marinkåren på ett fartyg i sex måna-
der och tänkte att det inte skulle vara helt olikt det. Som 
de miljoner soldater som åkte till Vietnam hade jag också 
riskerat livet, när jag trodde på kriget. Vi alla riskerade 
våra kroppar. Jag kände att jag också borde vara beredd 
att riskera min frihet eller mitt liv för att stoppa kriget, 
när jag då hade insett hur fel det var. 

RÄTTEGÅNGEN OGILTIGFÖRKLARADES DOCK. Det visade sig 
att Nixonadministrationen vidtagit ett �ertal kriminella 

Jag hade varit 
i domstolen 
4,5 månader 

och nu var jag 
inte beredd att 
sluta tvärt, så 

jag skulle gå på 
andra personers 

rättegångar.

Visselblåsarnas 
visselblåsare

Samtalet
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Ålder: 87 år.

Gör: Antikrigsaktivist. 

Bor: Kalifornien, USA.

Aktuell: Tilldelades förra veckan årets 
Olof Palme-pris.

Bakgrund: Arbetat som militäranalyti-
ker på Pentagon och Rand Corporation. 
Läckte 1971 Pentagondokumenten som 
bidrog till att vända opinionen i USA 
mot Vietnamkriget. Har bland annat 
skrivit böckerna ”Secrets: A memoir 
of Vietnam and the Pentagon papers” 
(2002), samt nu senast ”The Doomsday 
Machine: Confessions of a nuclear war 
planner” (2018). 

Filmtips: Historien om Pentagondoku-
menten �nns berättad i bland annat 
spel�lmen ”The post” av Steven Spiel-
berg och ”The most dangerous man in 
America: Daniel Ellsberg and  
the Pentagon Papers”.

Daniel Ellsberg
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åtgärder, som olaglig avlyssning av Ellsberg och personer 
runt honom, inbrott hos Daniel Ellsbergs psykolog i syfte 
att hitta komprometterande material. Det ska också ha 
funnits attentatsplaner mot Daniel Ellsberg. Domstolen 
slog fast att detta gjorde en rättvis rättegång omöjlig och 
åtalet ogillades. 

– Jag �ck frågan utanför domstolen den dagen vad jag 
skulle göra nu. Jag sa att jag hade varit i domstolen 4,5 
månader och nu var jag inte beredd att sluta tvärt, så jag 
skulle gå på andra personers rättegångar, berättar han 
och hänvisar till de Nixonanknutna personer som då 
riskerade åtal och senare kom att dömas till fängelse. 

– Men det var på skämt. På allvar sa jag: jag vill älska 
med min fru i varje typ av klimat. Och det har vi gjort 
också. 

Vad gjorde ni den kvällen?
– Vi bjöd faktiskt in jurymedlemmarna till en fest. De 

�esta kom. De hade suttit i rätten i 4,5 månader, jag vet 
inte vad de kände inför att berövas möjligheten att döma. 
Flera sa att de aldrig hade dömt mig för brott mot den 
nationella säkerheten. När det kommer till stöldåtalet så 
var läget oklart. Kopiering, som var en ny teknik, var inte 
ett brott på den tiden. Så där var de osäkra. 

Vad gjorde du sen?
– Jag fortsatte att arbeta mot kriget fram till krigsslutet. 

Det var aktivism på heltid.
Du hade en a�nitetsgrupp med bland andra Noam 

Chomsky och Howard Zinn, vem bestämde i gruppen?
– Ingen, vi var anarkister! Ok, vissa kanske skulle påstå 

att det var jag. Howard har senare påstått att jag använde 
mina kunskaper från marinkåren att beordra runt de 
andra vid aktionerna, men jag kände det inte så. Vi var 
alla tillsammans. 

Dokumenten slog ner som en bomb, men kriget fortsatte 
och Nixon blev omvald. Kände du någonsin att du gjort det 
förgäves?

– Ja, det kändes som att inget hade hjälpt. Jag var en del 
av antikrigsrörelsen och det verkade som att hela rörelsen 
inte haft någon e�ekt. När Hanoi bombades julen 1972, 
något som Olof Palme jämförde med Treblinka och andra 
massakrer, då kändes det som att hela rörelsen inte haft 
någon e�ekt. Men det visade sig inte vara sant. Nixon 
hade vidtagit kriminella åtgärder mot mig, för att jag inte 
skulle släppa �er hemligheter, och det, tillsammans med 
Watergate, �ck honom på fall, vilket gjorde att kriget blev 
möjligt att avsluta. 

– Men redan tidigare var Nixon tvungen att dra tillbaka 
trupper på grund av antikrigsrörelsen, och kongressen 
var redo att dra tillbaka �nansieringen av kriget, så rörel-
sen hade e�ekt även tidigare. 

Ditt avslöjande handlade om hur �era presidenter fört 
folket bakom ljuset. Får du �ashbacks till den tiden nu när 
ni har en president med en �exibel inställning till sanning?

– Ja, vi återupplever det nu. Men inte bara nu. Om 
någon hade läckt Pentagondokumentens motsvarighet 
om Afghanistan hade de låtit precis likadant. Och Irak, 
där var det mer ren aggression än något annat vi har sett 
sedan andra världskriget, från USA:s sida.

Jag tänker också på Nixons förakt mot media.

– Ja, absolut, vi upplever Watergate-perioden igen. Det 
är omöjligt att ignorera den kriminalitet som pågår just 
nu. Men det är två år kvar till valet. Ett avsättande av 
Trump skulle ge oss Mike Pence som president. Jag tror 
inte att han kommer vara bättre än Trump. Han skulle 
kunna bli värre. 

ÅTER TILL DEN ANDRA HALVAN av dokumenten, de som 
Daniel Ellsberg inte släppte i samband med Pentagon-
dokumenten. De berörde kärnvapenprogrammen och 
återigen ett förande av folket bakom ljuset när det kom 
till riskerna och motiven. Daniel Ellsberg valde att vänta 
med att släppa dem, för att de inte skulle överskugga 
Pentagondokumenten, vars mål var att få stopp på kriget, 
en fråga han inte ville äventyra. Istället gav han dem till 
sin bror som grävde ned dem i sin kompost. Själv befann 
sig Daniel Ellsberg och hans hustru Patricia på hemlig 
plats för att hinna sprida Pentagondokumenten innan 
FBI hittade dem. Dagen efter att brodern �yttat de andra 
dokumenten från komposthögen till en soptipp, där han 
grävt ner dem, kom civilklädda män och sökte igenom 
komposthögen. Från sitt gömställe under soptippen kom 
dokumenten dock aldrig fram. En tropisk storm gjorde 
att de inte gick att hitta igen, trots sökande med bulldo-
zer. Kontentan av de dokumenten släppte dock Daniel 
Ellsberg förra året, i boken ”The Doomsday machine: 
Confessions of a nuclear war planner”, om hans tid som 
kärnvapenanalytiker och vad han upptäckt under den 
tiden. 

Du arbetade som strateg inom kärnvapenprogrammen, 
vad ändrade din åsikt om dem?

Jag var en del 
av antikrigs-
rörelsen och 
det verkade 
som att hela 
rörelsen inte 
haft någon 

effekt.
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Daniel Ellsberg visar 
bilder från hans tid 
i Vietnam, som 	ck 
honom att omvärdera 
hela kriget. ”Geväret 
jag håller i är svenskt”, 
berättar han.



Som Greta 
Thunberg skulle 

ha sagt: Det 
här är en svart-

vit fråga.

– Det ändrades aldrig. Jag var emot användningen av 
kärnvapen redan innan Hiroshima. Jag lärde mig om 
kärnvapen nio månader tidigare under en diskussion i 
skolan och jag var emot tanken på att använda dem. Men 
jag accepterade länge tanken om avskräckning och att 
vi kanske behövde några kärnvapen. Men när jag 1961 
förstod att det inte fanns någon fara för en överrasknings-
attack från Sovjet, de planerade inget sådant, ändrades 
även det. Det som också förändrades var samma sak som 
med Vietnam, att jag insåg att jag måste göra mer än att 
arbeta från insidan. Min plan var att släppa även dessa 
dokument. Men så försvann de. 

ISTÄLLET VÄNDE DANIEL ELLSBERG sin energi mot att bygga en 
rörelse. 

– Jag ville hjälpa till att bygga en rörelse mot kärn- 
vapnen, liknande anti-krigsrörelsen. Vi �ck till en sådan 
rörelse som bidrog till att få ett stopp på kapprust-
ningen, tack vare Gorbatjov och Reagan så småningom. 
Slutet på kapprustningen representerades av INF-avtalet, 
1987. 

INF-avtalet mellan Sovjetunionen och USA om kärnva-
pennedrustning genom att avska�a medeldistansrobotar, 
brukar ses som början till slutet på kalla kriget. Samma 
dag som intervjun med Daniel Ellsberg gjordes med-
delade USA och sedan även Ryssland att de drar sig ur 
INF-avtalet. 

– INF-avtalet var en av antikärnvapenrörelsens största 
segrar. Det rivs nu upp i vad som ser ut att vara ett nytt 
kallt krig. Så vi måste göra om allt det arbetet igen, och 
det snabbt. Det vi ska komma ihåg är att Kubakrisen, när 

världen var en hårsmån från ett kärnvapenkrig, handlade 
om just medeldistansrobotar. 

Man brukar säga att teknologi utvecklas snabbare än 
vår förmåga att kontrollera den. Kärnvapen har funnits i 
många decennier nu. Har vi blivit sämre eller bättre på att 
kontrollera dem?

– Under en tid så syntes förbättring, under Reagan och 
Gorbatjov och även efter det syntes en rörelse mot ned-
rustning, men inte till den grad att e�ekterna inte skulle 
bli desamma. Ett kärnvapenkrig 20 år efter INF-avtalet 
hade fått exakt samma konsekvenser som innan, att alla 
dör i en atomvinter (När stoft från kärnvapenexplosioner 
och efterföljande bränder fyller atmosfären och stänger 
ute en stor del av solljuset och skapar en köldperiod på 
�era år och därpå följande missväxt och svält. Reds. 
Anm.). Och så är det fortfarande. Men det som är värre är 
att de framsteg som gjordes i att minska antalet missiler 
har stannat av. 

– Du behöver inte så här många för att förstöra hela jor-
den, det kan du göra med betydligt färre vapen. Om ingen 
av kärnvapenmakterna hade �er än tio skulle risken för 
atomvinter vara borta. 

En helt annan fråga. Förra veckan råkade USA:s natio-
nella säkerhetsrådgivare visa en anteckning som löd ”5 000 
soldater till Colombia” under en pressträ� om Venezuela. 

– Det är fruktansvärt. 
Med din bakgrund som krigsstrateg, skulle du säga att 

det var av misstag eller medvetet anteckningen visades upp?
– Det kan vara vilket som. Att det är medvetet är mer 

sannolikt. Men strategi eller inte, det är idén som är det 
chockerande. Idén att skicka trupper till Venezuela vore 
hundra procent aggression, ett brott mot freden. Att det 
diskuteras öppet borde vara chockerande, om det inte 
var för att det hände hela tiden. Det visar förfallet av in-
ternationell politisk diskurs. Det är inte bara Trump, Irak 
hände under George W Bush. Det är hemskt. 

– Jag kan inte minnas när USA gått in med trupper 
nedanför Centralamerika. Vi har gjort dolda operationer 
förstås, men att faktiskt skicka trupper. Jag hoppas att 
Latinamerika starkt vänder sig mot det, men det ser inte 
ut så. Det ser ut som att de är för ett regimskifte, genom 
en imperialistisk amerikansk politik. 

Slutligen, det diskuteras just nu om Sverige bör skriva 
under FN-konventionen om kärnvapenförbud eller inte. 
Vad anser du?

– Vi sitter här i Olof Palme-centret och kan fråga oss, 
vad hade Olof Palme gjort? Han hade rekommenderat att 
signera och rati�cera det, det tvivlar jag inte på. 

– Avtalet är inte perfekt. Det är inte så välutrett, men 
det har kommit till efter förhandling och det är det enda 
o£ciella dokument som stigmatiserar det som borde stig-
matiseras, nämligen användande av kärnvapen utan att 
först ha blivit attackerad med kärnvapen, den policy Nato 
har. Om Sverige inte skriver under understödjer man de 
länder som har policyn att de förbehåller sig rätten att an-
vända kärnvapen utan att först ha blivit attackerade med 
kärnvapen. Sverige borde inte vara på Natos sida i detta. 

– Som Greta Thunberg skulle ha sagt: Det här är en 
svart-vit fråga. 
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Efter ett samtal med Pierre Schori (till vänster) om 
Nato, FN och kärnvapenförbud på ABF-huset gick 
Daniel Ellsberg för att besöka Olof Palmes grav. 

Daniel Ellsberg under en paus i rättegången 
mot honom, i april 1973. Han stod åtalad för 
spionage, stöld och konspiration. Två veckor senare 
ogiltigförklarades rättegången. 
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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!



Certi� ering ska enligt punkt 18 i 
januariöverenskommelsen mellan 
S, MP, C och L säkerställa kvaliteten 
hos de nya privatiserade arbetsför-
medlingarna som komma skall. En 
vanlig typ av certi� ering sker via så 
kallade ISO-standarder, som har en 
lång historia när det gäller tekniska 
produkter. En snabb expansion av 
ISO-certi� ering på icke-tekniska om-
råden skedde efter att Thatcher 1987 
lanserat British Standard BS 5750 och 
� ck den att accepteras som ISO 9000. 
Ur den utvecklades en standard för 
ledningssystem, ISO 9001. Den be-
skriver hur en organisation ska skapa 
administrativa rutiner och processer 
för det dagliga arbetet.

DET VAR ETT LED i Thatchers nedmonte-
ring av den demokrati och o� entliga 
administration som hon avskydde. 
Hon utvidgade rollen för kvasiauto-
noma organisationer, som engels-
männen kallar quangos. De utgör 
en ny typ av byråkrati som inte är 
ansvariga inför någon demokratiskt 
vald församling. 

Den svenska standardiseringsor-
ganisationens VD, Thomas Idermark 
som har en bakgrund som mana-
gementkonsult säger: ”Allt tyder på 
att standarder inom olika områden 
kommer att få en allt större betydelse 
både nationellt, internationellt och 
inom nya framväxande områden som 
till exempel välfärdssektorn”.  
I en intervju på standardiserings-
organisationens hemsida framhål-
ler han, att ” även i politiskt styrda 
organisationer kan standarder göra 
stor skillnad. Ofta är det en e� ektiv 
metod för att förändra och förbättra 
en verksamhet.”    

● Swedish standard institute, SIS, är en organi-
sation som samordnar standardisering i Sverige. 
SIS har drygt 1 300 företag, myndigheter och 
organisationer som medlemmar. SIS säljer 
 certi� ering till företag och organisationer.  

En alternativ maktstruktur byggs i tysthet

ANALYS: KERSTIN ELDH

I Sverige � nns nu mängder med 
verksamheter inom kommuner och 
landsting som är ISO-certi� erade, 
till och med kommundelar har 
certi� erats, som Kolsva i Köpings 
kommun. Till skillnad från lagar och 
statliga myndigheters förordningar är 
standarder en kommersiell verksam-
het. För att kontrollera att standarder 
följs � nns så kallade certi� erings-
organisationer som certi� erar. De 
som blir certi� erade betalar. Det är 
en kostsam process både i tid och i 
pengar. Samtidigt som den svenska 
regeringen i maj 2016 utsåg Till-
litsdelegationen som skulle stärka 
demokratin i den o� entliga sektorn, 
gav den 3 miljoner kronor i bidrag till 
organisationen som arbetar fram så 
kallade ISO-standarder. Shekarabi, 
som tillsatte Tillitsdelegationen, har 
uttalat sig positivt om ISO-standar-
der. ”Alternativet är lagreglering, det 
är en annan väg”, sa han. 

PÅ DET SÄTTET håller en alternativ 
maktstruktur, som inte styrs av 
demokratiskt beslutade lagar, på 
att växa fram, utan att någon större 
diskussion förs om konsekvenserna 
för demokratin. Postdemokrati kallar 
den engelske sociologen Colin Crouch 
det tillstånd där de formellt demo-
kratiska institutionerna � nns kvar, 
samtidigt som de töms på innehåll 
och makten 
� yttar. Andra 
forskare 
kallar detta 
hybridstyre.  
När det gäller 
kvalitetskrav 
för ISO-stan-
darder har 

kommersiella aktörer stort in� ytan-
de. Det � nns ”stora möjligheter för 
branschen själv att leda kvalitetsfrå-
gorna genom � er konkreta hand-
lingar”, skriver Swedish standard 
institute. I den kommitté som har 
tagit fram en standard för svensk 
”kvalitetssäkring” av HVB-hem (Hem 
för Vård och Boende för barn och 
ungdomar) satt bland annat ökända 
företag som Attendo, Nytida Vardaga 
(som tidigare hette Carema) och � era 
andra aktiebolag. Som gisslan fanns 
också SSR, fackförening för socialar-
betare, och Arbetsmiljöverket.  

HUR LITE CERTIFIERING betyder för kva-
litet visar ett annat ökänt företag som 
likt Carema bytt namn efter skanda-
ler. Det norska bemanningsföretaget 
Orange Hälsa bytte, efter att � era 
landsting sagt upp kontakten, namn 
till Continuum och har fått nya avtal 
med svenska vårdgivare. Orange Häl-
sa avslöjades med att ha sagt till sina 
anställda att hemlighålla anställ-
ningskontrakten. Företaget hade inte 
försäkringar; det hade betalat mycket 
låg lön och hade vid upprepade tillfäl-
len brutit mot arbetsmiljölagen, till 
exempel överträtt bestämmelser om 
arbets- och vilotid. På företagets hem-
sida stod att ”Orange är ISO-certi� erat 
enligt: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
och OHSAS 18001:2007”.  Med det nya 
namnet Continuum är alla spår efter 
det gamla namnet borta från hem-
sidan där det står: ”Alla våra rutiner 
och processer är certi� erade enligt 
ISO 9001:2015, vilket är grunden för 
vår leveranssäkerhet och kvalitet.”   
Och landstinget i Västernorrland som 
kritiserade Orange Hälsa hårt rekryte-
rar åter sjuksköterskor via företaget. 

Margaret 
Thatcher 
utvidgade 
rollen för 

kvasiautonoma 
organisationer, 

som engels-
männen kallar 

quangos.

De nya privatiserade arbetsförmedlingarnas kvalitet ska garanteras av 
certi
 ering. Men certi
 ering – ett arv från Margaret Thatcher – är inte 
någon garanti för kvalitet.

Certi� ering 
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● 2018 
beviljades 
SIS, tre 
miljoner 
kronor 

av regeringen för att utveckla standarder för 
LSS-verksamhet och HVB-hem.

● Majoriteten av deltagarna i utvecklingen av 
certi� ering av HVB-hem var företag.

KERSTIN ELDH
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sidan där det står: ”Alla våra rutiner 
och processer är certi� erade enligt 
ISO 9001:2015, vilket är grunden för 
vår leveranssäkerhet och kvalitet.”   
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rar åter sjuksköterskor via företaget. 
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Margaret Thatcher
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REPORTAGE

Miljarder varelser, var och en med komplexa 
sinnesförnimmelser och känslor, lever och 
dör på en produktionslinje. Livsmiljön för 
industriellt uppfödda djur är en av vår tids 
mest angelägna etiska frågor.

T E X T  Y U VA L  N O A H  H A R A R I
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jur är historiens största o�er, och 
behandlingen av tamdjur i uppföd-
ningsanläggningar är kanske det 
värsta brottet av alla. Människans 
framsteg kantas av döda djur. Redan 
för tiotusentals år sedan stod våra 
stenåldersförfäder för en rad ekolo-
giska katastrofer. När de första män-
niskorna nådde Australien, för cirka 
45 000 år sedan, utrotade de snabbt 
90 procent av kontinentens stora 
djur. Detta var Homo sapiens första 
märkbara inverkan på planetens 
ekosystem, men inte det sista.

För ungefär 15 000 år sedan koloni-
serade människor Amerika och utplå-
nade samtidigt omkring 75 procent 
av dess stora däggdjur. Många andra 
arter försvann från Afrika, från Eura-
sien och från myriader av öar utanför 
kusterna. Arkeologiska fynd i land 

efter land berättar samma sorgliga historia. Scen ett, ur-
sprunget, utan några spår av Homo sapiens, omfattar en 
rik och varierad fauna av stora djur. I scen två uppenbarar 
sig människor, vilket bevisas av skelettfynd, spjutspetsar 
eller spår av lägereld. Scen tre följer snabbt därpå, nu do-
minerar män och kvinnor scenen, och �ertalet stora djur 
och många mindre har försvunnit. Sammantaget hade 
Homo sapiens utrotat cirka 50 procent av alla jordens 
stora, jordlevande däggdjur innan de planterade det första 
vetefältet, smidde det första metallverktyget, skrev den 
första texten eller slog det första myntet.

Fler än 90 procent är tamdjur
Nästa stora förändring i relationen människa–djur är den 
agrara revolutionen: processen genom vilken vi förvand-
lades från nomadiserande jägare/samlare till fast bosatta 
bönder, vilket medförde en helt ny livsform: tamboskap. 
Inledningsvis tycks denna utveckling ha varit av mindre 
betydelse, då människorna bara lyckades tämja ett 
knappt tjugotal däggdjurs- och fågelarter av de mångtu-
sentals arter som förblev ”vilda”. Allteftersom århundra-
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den passerade blev dock denna nya livsform norm. Idag 
är 	er än 90 procent av alla stora djur tamdjur (”stor” 
betecknar djur som väger minst ett par kilo). Ta tamhöns, 
till exempel. För tio tusen år sedan var det en sällsynt 
fågel som levde i små, avgränsade nischer i Sydasien. Idag 
�nns det miljarder tamhöns på nästan alla kontinenter 
och öar, utom Antarktis. Den domesticerade hönan är 
förmodligen den mest utbredda fågeln på vår planet. Om 
man mäter framgång i antal, är höns, kor och grisar de 
mest framgångsrika djuren någonsin.

Tyvärr har de tämjda arterna fått betala för sin mas-
siva, kollektiva framgång med ett aldrig tidigare skådat 
individuellt lidande. I miljontals år har djurriket upplevt 
många typer av smärta och elände, men den agrara revo-
lutionen skapade helt nya typer av lidande, som bara har 
förvärrats med åren.

Vid första anblicken kan tamdjur visa sig ha det mycket 
bättre än sina vilda kusiner och förfäder. Vilda nötkreatur 
tillbringar sina dagar med att leta efter mat, vatten och 
skydd och hotas ständigt av lejon, parasiter, översväm-
ningar och torka. Tamboskap, däremot, njuter av vård 

och skydd från människor. Kor och kalvar får mat, vatten 
och tak över huvudet, de behandlas för sjukdomar och 
skyddas mot rovdjur och naturkatastrofer. Visst, de 	esta 
kor och kalvar hamnar förr eller senare i slakteriet, men 
betyder det att deras öde är sämre än vilda bu�ars? Är 
det bättre att dödas av ett lejon än att slaktas av en män-
niska? Är krokodiltänder skonsammare än vassa knivar?

Ärvda behov som inte tillgodoses
Det som gör hanteringen av tamboskap särskilt grym är 
inte bara det sätt på vilket djuren dör utan framförallt hur 
de lever. Två konkurrerande krafter bestämmer villkoren 
för tamboskap: å ena sidan vill människan ha kött, mjölk, 
ägg, läder, muskelkraft och förströelse, å andra sidan 
måste husdjurens långsiktiga överlevnad och reproduk-
tion säkerställas. I teorin bör detta skydda djuren från 
extrem grymhet. Om en bonde mjölkar sin ko utan att 
ge henne mat och vatten, kommer mjölkproduktionen 
att minska och kon snabbt dö. Tyvärr kan människor 
orsaka enormt lidande för djuren på andra sätt, även om 
de säkerställer överlevnad och reproduktion. Roten till 

Köttproduktion  
i miljoner ton per 
år och typ. Sedan 
1960-talet har 
produktionen 
ökat med över 
400 procent.

Om man mäter framgång i antal, är höns, kor och grisar de 
mest framgångsrika djuren någonsin. Tyvärr har de tämjda 
arterna fått betala för sin massiva, kollektiva framgång 
med ett aldrig tidigare skådat individuellt lidande.
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problemet är att domesticerade djur har ärvt sina vilda 
förfäders många fysiska, emotionella och sociala behov, 
något som inte tillgodoses på gårdarna. Bönder igno-
rerar systematiskt dessa behov utan att det kostar dem 
något ekonomiskt. De låser in djuren i trånga utrymmen, 
stympar deras horn och svansar, separerar mödrarna 
från deras avkommor och framavlar monstruösa avarter. 
Djuren lider, men de lever vidare och förökar sig.

Går inte detta på tvärs mot de mest grundläggande 
principerna i Darwins utvecklingslära? Evolutionsteorin 
hävdar ju att alla instinkter och drifter har utvecklats 
för artens bästa överlevnad och reproduktion. Om det 
stämmer, borde den kontinuerliga reproduktionen av 
tam boskap väl visa att alla deras naturliga behov är upp-
fyllda? Kan en ko ha ett ”behov” som inte är inriktat på 
överlevnad och reproduktion?

En evolutionär anpassning
Det är sant att alla instinkter och drifter utvecklats som 
en evolutionär anpassning till överlevnad och reproduk-
tion. Men när anpassningsbehovet uteblir försvinner 
emellertid inte den här instinkten och driften omedel-
bart. För även om dessa inte längre är avgörande för 
djurens överlevnad och reproduktion, fortsätter de att 
forma djurens subjektiva upplevelser. De fysiska, känslo-
mässiga och sociala behoven hos vår tids kor, hundar och 
människor speglar inte deras nuvarande levnadsvillkor 
utan snarare det evolutionära anpassningsbehov som de-
ras förfäder mötte för tiotusentals år sedan. Varför älskar 
moderna människor sötsaker så här i början av 2000-ta-

let? Inte för att vi måste frossa i glass och choklad för att 
överleva, utan snarare på våra stenåldersförfäder som, om 
de hittade söta, mogna frukter, var kloka nog att äta så 
många de kunde så snabbt som möjligt. Varför kör unga 
män som blådårar, utsätter sig för farligheter och hackar 
låsta hemsidor? Jo, de följer nedärvda, genetiska drifter. 
När en ung jägare för sjuttio tusen år sedan riskerade livet 
i en mammutjakt utklassade han alla sina rivaler och 
vann den lokala skönhetens hjärta – och idag lever vi med 
hans machogener.

Exakt samma evolutionslogik kan överföras på kor 
och kalvar i våra djuruppfödningsanläggningar. Äldre 
tiders vildkreatur var sociala djur. För att överleva 
och föröka sig behövde de kommunicera, samarbeta 
och konkurrera på ett e� ektivt sätt. Som alla sociala 
däggdjur lärde sig vildboskapen nödvändiga sociala fär-
digheter genom lek. Valpar, kattungar, kalvar och barn 
älskar alla att leka, eftersom evolutionen har inplanterat 
denna uppmaning i dem. I det fria behövde de leka. 
Om de inte gjorde det skulle de inte lära sig de sociala 
färdigheter som var viktiga för överlevnad och repro-
duktion. Om en kattunge eller kalv föddes med någon 
avvikande mutation som gjorde den likgiltig för lek, var 
det osannolikt att den överlevde eller reproducerade sig, 
precis som den inte skulle ha överlevt överhuvudtaget 

Valpar, kattungar, kalvar och barn älskar alla att leka, eftersom 
evolutionen har inplanterat denna uppmaning i dem. I det fria behövde 
de leka. Om de inte gjorde det skulle de inte lära sig de sociala 
färdigheter som var viktiga för överlevnad och reproduktion.

Möjligheterna att 
manipulera djur 
har växt enormt.

K ÄLL A: ”GROW TH, EFFICENC Y, AND YIELD OF COMMERCIAL

BROILER S FROM 1957, 1978 AND 2015”, ZUIDHOF E T AL.
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om dess förfäder inte hade förvärvat dessa färdigheter. 
På samma sätt har evolutionen utvecklat en stark drift 
hos valpar, kattungar, kalvar och barn att anknyta till 
sina mödrar. En mutation som försvagade moder-barn-
anknytningen var en dödsdom.

Vad händer när dagens bönder skiljer en ung kalv från 
sin mamma, placerar henne i en liten kätte, vaccinerar 
henne mot olika sjukdomar, ger henne mat och vatten 
och sedan, när hon är gammal nog, på konstgjord väg in-
seminerar henne med tjursperma? Objektivt sett behöver 
denna kalv inte längre vare sig modersanknytning eller 
lekkamrater för att överleva och reproducera sig. Alla hen-
nes behov tas hand om av hennes mänskliga husbonde. 
Men rent subjektivt känner kalven fortfarande ett starkt 
behov att knyta an till sin mamma och att leka med andra 
kalvar. Om dessa behov inte uppfylls, lider kalven.

Behoven fortsätter att prägla tillvaron
Lektion 1 i evolutionspsykologi: ett behov som formats för 
tusentals generationer sedan fortsätter att prägla tillvaron 
även om det inte längre är nödvändigt för överlevnad 
och reproduktion. Den agrara revolutionen gav, tragiskt 
nog, människor makten att säkerställa överlevnad och 
reproduktion av domesticerade djur, samtidigt som 
djurens subjektiva behov kunde ignoreras. Som kollektiv 

är tamdjuren världens mest framgångsrika djur, men 
samtidigt är de, som individer, de mest deprimerade djur 
som någonsin existerat.

Situationen har bara förvärrats under de senaste 
århundradena, då traditionell boskapsskötsel har ersatts 
av industriell djurhållning. I äldre tiders samhällen, till 
exempel i forntida Egypten, det romerska riket eller med-
eltida Kina, hade människor mycket liten kunskap om 
biokemi, genetik, zoologi och epidemiologi. Följaktligen 
var deras manipulationsmöjligheter begränsade. I med-
eltida byar sprang kycklingar fritt mellan husen, åt frön 
och maskar på sophögen och byggde bon i ladan. Hade 
en ambitiös bonde försökt låsa in 1 000 kycklingar i ett 
trångt utrymme, skulle en dödlig fågelin� uensaepidemi 
ha tagit livet av alla kycklingar, liksom av många bybor. 
Ingen präst, shaman eller häxdoktor kunde ha förhindrat 
detta. Men när modern vetenskap väl hade dechi� rerat 
hemligheten med fåglar, virus och antibiotika började 
människan utsätta djur för extrema livsvillkor. Med hjälp 
av vaccinationer, mediciner, hormoner, bekämpningsme-
del, centrala luftkonditioneringssystem och automatiska 
fodermatare är det nu möjligt att proppa in tiotusentals 
kycklingar i minimala utrymmen och att producera kött 
och ägg med en e� ektivitet utan motstycke.

Djurens öde i sådana industrianläggningar har blivit 

Det har blivit 
möjligt att proppa 
in tiotusentals 
kycklingar 
i minimala 
utrymmen och 
producera kött 
och ägg med en 
e� ektivitet utan 
motstycke.
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Majoriteten 
av alla stora 

djur lever i 
industriparker.
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en av de vår tids största etiska frågor, särskilt med tanke 
på antalet involverade individer. Idag lever nästan alla 
stora djur i industriparker. Vi föreställer oss att vår planet 
är bebodd av lejon, elefanter, valar och pingviner, vilket 
kan framstå som sant i National Geographic, Disney�lmer 
och barnböcker, men ute i den verkliga världen är det inte 
längre sant. Idag �nns 40 000 lejon, 500 000 elefanter 
och 50 miljoner pingviner, men som en jämförelse �nns 
ca 1 miljard tamsvin, 1,5 miljarder kor och 20 miljarder 
tamhöns.

Mer smärta än historiens alla krig tillsammans
År 2009 fanns det 1,6 miljarder vilda fåglar i Europa, 
alla arter sammantagna. Samma år födde den europe-
iska kyckling- och äggindustrin upp 1,9 miljarder höns. 
Tillsammans väger världens alla tamdjur omkring 700 
miljoner ton, jämfört med 300 miljoner ton för människor 
och färre än 100 miljoner ton för stora vilda djur.

Det är därför tamdjursindustrin inte är ett etiskt 
sidoproblem. Det handlar om majoriteten av jordens 
stora varelser: tiotals miljarder känsliga individer, var 
och en med komplexa behov och känslor, lever och dör 
i industriproduktionen. För fyrtio år sedan publicerade 

moral�losofen Peter Singer den uppmärksammade boken 
”Animal Liberation”, som har betytt mycket för att för-
ändra människors syn på denna fråga. Singer hävdar att 
industriell djurhållning står för mer smärta och elände än 
alla historiens krig tillsammans.

Den vetenskapliga djurforskningen har spelat en dyster 
roll i denna tragedi. Det vetenskapliga samfundet har 
huvudsakligen använt sin allt större kunskap till att 
manipulera djurens liv för att på e�ektivaste sätt tjäna 
människans djurindustriverksamhet. Trots att samma 
kunskap visar, bortom rimligt tvivel, att tamboskap är 
känsliga varelser med invecklade sociala relationer och 
so�stikerade psykologiska mönster. De kanske inte är 
lika intelligenta som människan, men de känner tveklöst 
smärta, rädsla och ensamhet. Precis som vi kan de lida 
och, liksom vi, kan de känna lycka.

Det är hög tid att vi tar till oss de vetenskapliga 
forskningsresultaten, för allteftersom människans makt 
fortsätter att öka, växer också vår förmåga att skada el-
ler gynna andra djur. I fyra miljarder år styrdes livet på 
jorden av det naturliga urvalet. Nu styrs det alltmer av 
mänsklig intelligent design. Bioteknik, nanoteknik och 
arti�ciell intelligens kommer snart att göra det möjligt för 
människor att omforma levande varelser på radikalt nya 
sätt som kommer att omde�niera själva innebörden av liv. 
När vi ska skapa denna sköna, nya värld bör vi ta hänsyn 
till välbe�nnandet för alla kännande varelser, inte bara 
Homo sapiens.

Yuval Noah Harari är professor vid Hebreiska 
universitetet i Jerusalem och författare av ”Sapiens” 

och ”21 tankar om det 21:a århundradet”.
 Översättning: Anton Borgström

Allteftersom 
människans makt 
fortsätter att öka, 
växer också vår 
förmåga att skada 
eller gynna andra 
djur. 

Tillsammans väger världens alla tamdjur
omkring 700 miljoner ton, jämfört med 
300 miljoner ton för människor.
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SÅ HÄR KOMPENSERAR VI!
1/3 av din månadsbetalning blir 
nya solceller i vår solpark. 
1/3 blir biokol som vi gräver 
ner i marken. (1 kg biokol 
lagrar 3 kg CO2). 
1/3 blir fermenterat näring på 
organiskt avfall som lagras i 
matjorden. 

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

Källa uträkningar:
klimatkontot.se av IVL. 

Källa kompensationskostnaden: 
klimatkompensation.etc.se

Alla svenskar har idag större utsläpp än vad som är uthålligt för klimatet. 
Men hur mycket? Klimatkompensera ditt liv. Välj nedan utifrån din vardag. 
Tillsammans blir vi en del av lösningen, inte problemet.

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 veckan. 
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 1000 mil med varje år, flyger inte. Du skapar 4,4 ton växt-
husgas. 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 klimatkompensera 
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 1000 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 1000 mil med varje år, gör tre längre flygresor utanför EU 
per år. Du skapar då 12,6 ton. Att klimatkompensera det till målet 
1,5 ton kostar 8 400 kr. Totalt 700 kr i månaden.

LÄGENHET
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 kollek-
tivt 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 1045 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 5,7 ton utsläpp. 
Att klimatkompensera det till målet 1,5 ton kostar 2850 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 klimatkompensera 
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. 8,6 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 flygresor utanför EU per 
år. Du skapar. 14,4 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

Vårt enda 
sy�e är 
att göra 

världen lite 
bättre!

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 

Jag vill betala med autogiro (klimatsmartast) 

Jag vill betala med årsfaktura  

Jag vill betala månadsfaktura (minsta årskostnad 300 kr)

VISST KAN VI KLARA 
1,5-GRADERSMÅLET!
Alla svenskar har idag större utsläpp än vad som är uthålligt för klimatet. 

Välj nedan utifrån din vardag. 

VISST KAN VI KLARA 

Välj nedan utifrån din vardag. 

Vårt enda 
sy�e är 
att göra 

Alla svenskar har idag större utsläpp än vad som är uthålligt för klimatet. 
Välj nedan utifrån din vardag. 

Vårt enda 
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På gång

TROTS ATT KRÖGARE satsar allt mer på att 
leverera en helhetsupplevelse saknas frågan 
om matens klimat- och miljöpåverkan på 
många restauranger. Det står hängmörad 
ox�lé på menyn, men om den hängt med 
hela vägen från Australien skrivs sällan 
ut. Insynen i råvaruhanteringen har varit 
nästintill obe�ntlig förutom vid miljöför-
valtningens stickprov. 

I september lanseras den nya krogguiden 
360, som vill pressa krögarna att fokusera 
mer på hållbarhet och ge restaurangbesö-
karna bättre information om hur maten 
påverkar miljön och klimatet.

Bakom guiden står Bergkvist Publishing 
i Malmö, som bland annat ger ut Magasin 
Grön, en mattidning med fokus på just 
hållbarhet.

– Om man vill välja restaurang utifrån 
både gastronomi och hållbarhet �nns inga 
guider som tar hänsyn till bägge delar idag, 
de �esta bara fortsätter att bedöma maten 
som de alltid gjort och det tycker jag är 
tråkigt, säger Pär Bergkvist, vd och ägare till 
Bergkvist Publishing.

HAN MENAR ATT restaurangbranschen  
kommit undan många av hållbarhets-
kraven som �nns i exempelvis dagligva-
ruhandeln för att ingen ställt några krav. 
Det går att bli Krav-märkt, vilket många 
restauranger är, men det ställer inte särskilt 
höga krav på helhetstänket. Samtidigt 
�nns en efterfrågan i branschen, menar Pär 
Bergkvist, som bromsas av att frågan inte 
prioriteras tillräckligt högt på �nkrogarna.

– Så primärt bedömer vi inte de som 
redan arbetar hårt med hållbarhetsfrå-
gor, utan vi börjar i toppen med de bästa 
restaurangerna som har Michelin-stjärnor 
och toppbetyg och ser hur bra de klarar sig 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är 
dessa restauranger som behöver gå före och 
visa vägen, säger han. 

Den helt digitala guiden kommer inled-
ningsvis att testa de 300 bästa restaurang-
erna och hotellen i Norden. Dels utifrån de 
traditionella kriterierna, såsom hur maten 
smakar och nivån på servicen, och dels 
utifrån hållbarhetsaspekterna baserat på ett 
tiosidigt dokument med olika krav. 

– Det viktigaste av allt är hur maten 
smakar och hur man blir välkomnad och 
bemött, så är det. Men sedan tittar vi på hur 
de kommunicerar hållbarhet, hur mycket de 
bryr sig om var råvaror kommer ifrån, om 
de utbildar sin personal, hur transparenta 
de är med vad som serveras och så vidare. 

Bland annat har de arbetat fram kriterier 
för vad som är hållbart kött och �sk tillsam-
mans med Världsnaturfonden WWF

– Vi ser inte med blida ögon på om de 
serverar anklever, ål eller andra rödlis-
tade arter exempelvis. Vi vill helt enkelt 
att krögarna städar upp i råvarulistan och 
börjar tänka mer på varifrån maten kom-
mer. Sedan är vi medvetna om att allt som 
handlar om hållbarhet är känsligt, det �nns 
många tolkningar och olika sätt att vara 
hållbara. Nu sticker vi ut hakan och sätter 
vår standard för vad vi anser är stabilt och 
relevant för både gäster och krögare. 

Anton Borgström

Grön krogguide på menyn
Svenskarna går på krogen som aldrig förr. Men medan krav på ekologiskt och 
hållbart blivit standard i matbutikerna har restaurangerna länge klarat sig 
undan med snitsiga formuleringar på menyn. Till sommaren lanseras den första 
krogguiden som väger in hållbarhet och miljöaspekter i bedömningen.

Ett ohyggligt dokument 
 Den 20 januari 1942, mitt under 

brinnande världskrig, samlades 15 
tyska  ämbetsmän i en luxuös villa 
vid Wannsee utanför Berlin för att 
samordna vad som kallades den ”slut-
giltiga lösningen på judefrågan”. I nya 
boken ”Hur Förintelsen planerades” 
(Natur & Kultur) visar historikern Peter 
Longerich ideologin, byråkratin och 
maskineriet bakom Förintelsen. Själva 
Wannseeprotokollet, som granskas i 
detalj, �nns återgivet i sin helhet och 
översatt till svenska – ett ohyggligt 
men viktigt dokument för den som vill 
få fördjupad kunskap om Förintelsen.

Hyresvärdars maktspel 
 Renovräkningar, kraftiga hyreshöj-

ningar i samband renoveringar som 
tvingar boende att �ytta, blir allt 
 vanligare i Sverige. Men de drabbades 
egna erfarenheter saknas i den all-
männa debatten. Det tycker forskarna 
Dominika V Polanska, Sarah Liz Deger-
hammar, Åse Richard och illustratören 
Ruhani som i mars släpper boken 
”Renovräkt”, på Verbal förlag. I boken 
har de kartlagt härskartekniker som 
fastighetsägare använder och samlat 
strategier som  boende använt för att 
skapa en kollektiv motmakt.

Film om Moa Martinsson
En av landets mest prisbelönta 
 dokumentär�lmare, Maj Wechsel-
mann, lanserar en ny �lm som går upp 
på bioduken under februari. Denna 
gång handlar det om proletärförfat-
taren Moa Martinsson. Filmen skildrar 
industrislummen i Norrköping kring 
1900 som Moa Martinsson beskriver 
i sina romaner. I �lmen visas även hur 
Martinsson förändrade könspolitiken 
genom sina texter, där hon bland an-
nat skrev om våldtäkt i hemmet, och 
hur hon nådde ut till svenska kvinnor 
på ett unikt sätt.

W W W. E TC . S E  ·  F R E D A G  8  F E B R U A R I  2 0 1 9  ·  E T C  ·  # 6   ·   37

B
IL

D
: J

O
H

A
N

 N
IL

SS
O

N
/T

T

BOK

BOK

FILM

”Nu sticker vi ut hakan och 
sätter vår standard.”



Banbrytande queer
Kultur

”The Favourite” – äntligen en 
lm 
där lesbisk kärlek tar plats inom 
populärkulturen. 

Den av många Oscarstippade kostym-
�lmen ”The Favourite”, Phoebe Wal-
ler-Bridges TV-serie ”Killing Eve” och 
Sally Rooneys bästsäljande debutro-
man ”Samtal med vänner”, tre av de 
på senare tid mest uppmärksammade 
populärkulturella berättelserna, 
visar på ett trendskifte där kvinn-
liga queeridentiteter äntligen ges en 
någorlunda odramatisk presentation 
och legitimitet. 

Denna förändring signalerar ett 
välbehövligt framsteg där gestalt-
ningen av lesbisk kärlek skildras 
på samma nivå som sin manliga mot-
svarighet. Medan manliga stjärnor, 
från Oscar Wilde till David Bowie, 
sedan länge har skildrats som 
trendiga, hippa manliga bögar, är 
lesbiska ikoner färre och sällan upp-
märksammade. Än idag får �ktiva 
kvinnliga queerpersoner kultstatus 
och klassas oftast som �nlitteratur 
eller smal �lm – till exempel Jeanette 
Wintersons självbiogra�ska roman 
”Det �nns annan frukt än apel-
siner” (1985, senare anpassad för 
BBC Television), det ”so�stikerade” 
�lmdramat ”My Summer of Love 
”(2004) eller den franska ”Blå är den 
varmaste färgen” (2013). 

Sex i slitna termer
På senare tid har den amerikansk-
iranska �lmaren Desiree Akhavans 
bio- och tv-�lmer, bland annat ”The 
Miseducation of Cameron Post” 
(2018), varit banbrytande men har 
ännu inte nått mainstreampubli-
ken. Att döma av det ökande antalet 
extremt populära berättelser med 
lesbisk laddning som idag sprider sig 
i media, tycks dock masskulturen 
äntligen börja vakna. 

Men motståndet mot normalise-
rande lesbisk kärlek är fortfarande 

långt ifrån övervunnen. Flera recen-
sioner av ”Samtal med vänner”, som 
allmänt hyllas som en ny generations 
röst, betonar bokens originalitet i 
utforskandet av nutida vänskap – i 
vilken din väninna också kan vara 
din älskarinna. 

Ändå kan romanens läsare för-
ledas tro att de ska försjunka i en 
gotisk roman från 
1800-talet, typ 
”Jane Eyre”, efter-
som dess centrala 
handling fokuserar 
på en hetero- 
sexuell romans 
mellan en neuro-
tisk ung kvinna 
och en stilig och 
fysiskt attraktiv, 
stark och tyst typ. 
Den romantiska 
relationen mellan 
bokens huvud-
person Frances 
och hennes nära 
kvinnliga vän 
Bobbi omnämns 
knappt. Deras 
möten beskrivs 
inte med något som ens närmar sig 
bokens skildring av heterosexuell 
åtrå: ”Han lade handen på min midja 
och jag kände hur hela min kropp 
lyftes mot honom.” Denna mycket 
gammalmodiga beskrivning betonar 
ett tvådelat förhållningssätt till sex 
i slitna termer av manlig dominans 
och kvinnlig underlägsenhet.

Komisk skildring av lesbisk kärlek
Sally Rooney har ofta jämförts med 
Phoebe Waller-Bridge (liksom med 
Lena Dunham, alla tre omtalade för 
att skildra kvinnokroppen på ett 
realistiskt sätt). Även ”Killing Eve” 
är vag, för att inte säga komisk i sin 
skildring av lesbisk kärlek. Serien, 
som baseras på Luke Jennings 
”Codename Villanelle”-noveller, är 

intressant eftersom den har två kvin-
nor i huvudrollerna samt skildrar 
en kvinnlig seriemördare, spelad av 
Jodie Comer. Hennes Villanelle är 
öppet bisexuell och seriens vinkling, 
den ömsesidiga attraktionen mellan 
henne och hennes förföljare Eve (den 
Golden Globe-vinnande Sandra Oh), 
har sexuella undertoner.

Nya berättelser
Liksom Rooney är 
Waller-Bridge djärv 
när hon struntar i 
de sociala konse-
kvenser som en 
ökad skildring av 
lesbisk kärlek, i 
såväl �ktion som 
verklighet, innebär. 
Klassiska berättar-
teorier – däribland 
den kanadensiske 
litteraturteore-
tikern Northrop 
Fryes in�ytelserika 
analys av Shake-
speares komedier 
– slår fast att ett av 
den västerländska 

�ktionens huvudteman utgår från 
att män (vanligtvis fäder och friare) 
sinsemellan gör upp om kvinnorna. 
Nyare analytiker, som kulturteoreti-
kern David Shumway och feministen 
och queerteoretikern Eve Kosofsky 
Sedgwick, beskriver detta tema som 
en av hörnstenarna i den västerländ-
ska kulturens självsyn.

Både ”Samtal med vänner” och 
”Killing Eve” har en subversiv poten-
tial för kvinnors frigörelse från detta 
synsätt och för fram lesbisk kärlek 
som en spelväxlare; att förminska 
internationella spionoperationer till 
en �irt mellan kvinnor är försiktigt 
revisionistiskt jämfört med den 
mansdominerade brotts�ktionen. 
Eves libido utforskas emellertid 
aldrig helt – hennes queerhet liknar 
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Banbrytande queer
”När allt kommer omkring är sådana skildringar fortfarande inbäddade i en patriarkalisk kultur.”

en fallisk gest av dominans när hon i 
seriens slutscen knivhugger Villa-
nelle, liggande på en säng, i magen.

Samtidigt är Villanelles lesbiskhet 
samman�ätad med och ibland oskilj-
bar från hennes lust att döda. Denna 
kombination bidrar till seriens andra 
huvudtema: ojämlikheten mellan 
skådespelerskan Comers feminina 
utseende och attraktionskraft och 
Villanelles hänsynslösa och psykopa-
tiska karaktär.

Bryta tabun
”The Favourite” är den mest progres-
siva av de här skildringarna av kvinn-
lig homosexualitet, i alla fall när det 
gäller själva gestaltningen av kärlek 
mellan kvinnor. Något av en post-me-
too-replik till den nyligen så populära 
Wolf Hall-serien om Henrik VIII, i 
vilken kyrkans förändrade maktställ-
ning förklaras med Henriks lusta 
för Anne Boleyn. I ”The Favourite” 

lanseras teorin att drottning Anne 
kan ha gjort slut på kon�ikten med 
Frankrike för att behaga en kvinnlig 
älskare, som mutats av en parla-
mentsledamot. En sådan omtolkning 
av historien utifrån relationer mellan 
kvinnor är djärv.

Olivia Colmans suveräna tolkning 
av den, enligt gängse uppfattning, 
lesbiska drottning Anne understryks 
av den delikat tabubrytande dia-
logen, exempelvis i drottningens 
syrliga svar till sin mångåriga älska-
rinna, Lady Sarah Churchill (Rachel 
Weisz), om att hon antagligen inte 
kommer att skicka bort sin nya kam-
marjungfru (Emma Stone), eftersom 
hon tycker om att ha den senares 
tunga inuti sig. Det är inte som Robin 
Hood direkt.

Varken drottningens infantili-
tet eller hennes kammarjungfrus 
beräknande sätt väjer för de negativa 
stereotyperna för kvinnlighet. Men 

här skildras deras agerande som 
konsekvensen av ett outhärdligt öde, 
i båda fallen könsrelaterat – Anne har 
förlorat 11 barn och kammarjungfrun 
har sålts som konkubin. Att två så 
erkända och populära skådespeler-
skor får tolka kärlek mellan  kvinnor 
är dessutom i sig ett tecken på 
framsteg.

Dessa tre berättelser rör sig i rätt 
riktning – och förmodligen så snabbt 
som en bred allmänhet tillåter. När 
allt kommer omkring är sådana skild-
ringar fortfarande inbäddade i en 
(patriarkalisk) kultur som är mycket 
medveten om de hot mot normalite-
ten som ett synliggörande av Sapfos 
budskap innebär.

Mary Harrod
Biträdande professor vid School of Modern 

Languages and Cultures, University of 
Warwick, Storbritannien

Översättning: Anton Borgström 
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Rachel Weisz och Olivia Colman i ”The Favourite”. 
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ALLT DU VELAT VETA, MEN INTE VÅGAT FRÅGA

FRÅGA KAJSA EKIS EKMAN
Kajsa Ekis Ekman är en av Sveriges mest tongivande 
debattörer och ledarskribent i Dagens ETC sedan 
tidningen startade. Nu kan du fråga henne om 
allt du någonsin velat veta. Mejla dina frågor till 
fragaekman@etc.se. ETC kommer att välja ut 
tio frågor som hon får svara på under kvällen.

TORSDAG 21 FEBRUARI KL. 18:30–20
EVENTET ÄR SLUTSÅLT! MEN DU KAN STÄLLA 
DINA FRÅGOR PÅ FRAGAEKMAN@ETC.SE

VAD LÄGGER VI I BEGREPPET DEMOKRATI? 

HENRIK ARNSTAD OM 
DEMOKRATINS HISTORIA 
OCH IDEOLOGI  
Diskussion med utgångspunkt ur historikern 
Henrik Arnstads bok Hatade demokrati – De 
inkluderande rörelsernas ideologi och historia.

TORSDAG 7 FEBRUARI KL. 18–20
FRITT INTRÄDE!

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
lindha.pieslinger@etc.se
facebook.com/etcsolpark

En unik miljöbutik. Plastfri och ekologisk fika. 
BILJETTER KAN KÖPAS PÅ VARUHUSET.ETC.SE 
ALLA FÖRELÄSNINGAR ÄR PÅ ETC BOKCAFÉ STOCKHOLM 
OCH ARRANGERAS AV ETC OCH NBV

KVINNA I STORA POLITISKA ORGANISATIONERNA

ANNELIE NORDSTRÖM 
Efter många år som ordförande för Kommunal lämnade 
Annelie Nordström socialdemokratin och är idag arbets-
marknadspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.
Författarsamtalet har utgångspunkt ur den aktuel-
la och självbiografiska boken Min trädgård är full 
av skärvor. Boken ingår också i biljettpriset. 

TORSDAG 14 MARS KL. 18–20 
BILJETTPRIS: 200 KR. BOKEN INGÅR I PRISET.  
BILJETTER FINNS PÅ VARUHUSET.ETC.SE 

EVENTEN ARRANGERAS 
AV ETC OCH NBV

En unik miljöbutik. Plastfri och ekologisk fika. 

lämnade 
Annelie Nordström socialdemokratin och är idag arbets-
marknadspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

BILJETTPRIS: 200 KR. BOKEN INGÅR I PRISET.  

[SLUTSÅLT!]



För övrigt ...  
... anser jag att Stockholm också kryllar av ordningsvakter som gör 
ett alldeles enastående arbete. Ingen skugga över dem. 

NÄR JAG VÄNTADE ett av mina barn gick jag 
igenom ett trauma. Det var alldeles i slutet av 
graviditeten – omkring tre veckor före beräknat 
förlossningsdatum. Jag gick långt över tiden. 
Till slut blev jag igångsatt. Det var som om min 
kropp gått i baklås och vägrade föda mitt barn. 
När jag väl låg där på sjukhuset födde jag näs-
tan utan smärta, trots att lustgas var den enda 
smärtlindring jag bad om. Eftersom jag fött 
barn tidigare var jag förvånad. Förlossningar 
gör ont. Men jag sade tio minuter efter att bar-
net var fött att jag skulle kunna göra om det i 
morgon. Personalen höjde på ögonbrynen. Sade 
att den repliken brukar komma senare, när 
mamman glömt den fulla vidden av smärtan. 
Men jag var i en annan värld. Krystvärkarna var 
ett välkommet avbrott från det känslomässiga 
kaos jag genomgick. Det var inget jag kunde 
berätta för barnmorskor eller BVC-personal. Jag 
tänker inte berätta för er heller vad det var som 
hände mig. Men jag var så skakad av det att 
jag var rädd att någon skulle ta mitt barn ifrån 
mig om jag berättade. Så jag var tyst alla de 
där veckorna, lyssnade leende på alla  förnum-
stiga råd om hur jag kunde få igång värkarna; 
champagne, gå i trappor, ja, varför inte VILT 
SEX, hihi! Om nätterna låg jag och tittade på 
Cityakuten på DVD, oförmögen att sova. 

NÄR VI KOMMIT HEM med vårt nyfödda barn 
började nästa kamp: att ge en helt ny män-
niska allt det han var värd av kärlek, ömhet 
och närhet. Han föddes av en mamma som 
gått sönder. Det var inte hans fel. Hela tiden 
tänkte jag på det. Jag bar honom innanför min 
morgonrock, så att vi alltid skulle vara nära 
varandra. Jag viskade till honom att han var 
det � naste jag sett, och att jag älskade honom. 
Precis som jag gjort med vårt första barn. Men 
psykiskt var jag ändå någon annanstans, och 

vissa nätter blev hans � uniga hår blött av tårar 
där jag satt i so� an och ammade. Traumat fort-
satte, om inte för honom så för mig, eftersom 
min första tid med honom präglades av den 
störtblödande krater jag hade i min hjärna efter 
det som hänt. 

Ja, jag tänker på den gravida kvinna som 
nyligen pressades mot en bänk i tunnelbanan 
av ordningsvakter. Jag tänker på hennes för-
tvivlade skrik, och på hennes rädda lilla dotter. 
Debatten pågår för fullt, och man argumenterar 
fram och åter om biljetter – hade hon en eller 
inte? – och ordning och hur hon betedde sig 
eller inte betedde sig fram till händelseförlop-
pets crescendo. Och alltsammans är på sätt och 
vis irrelevant. Vad det i själva verket handlar 
om är att situationen på många nivåer var farlig 
för ett ofött barn. Vad sker inom den människa 
som inte känner omsorg och respekt inför ett 
ofött barn? Om nu dessa vakter tyckte att mam-
man var orimlig – kunde de inte ha sänt en 
tanke till den person hon bar inuti sin kropp? 
Kan inte de skränande tyckarna på Twitter och 
Facebook sända en tanke till den personen? 
Allt som händer en gravid kvinna händer också 
hennes barn. Mor och barn delar blodomlopp. 
Mammans stresspåslag är barnets stresspåslag. 
Ordningsvakterna i tunnelbanan gav sig i prak-
tiken på en liten bebis. 

JAG HOPPAS ATT KVINNAN och hennes barn har en 
kärleksfull omgivning. Att hennes förlossning 
inte måste forceras med dropp. Att hon får den 
trygghet hon behöver i det sköraste av ögon-
blick: när hennes barn möter världen för första 
gången.  Och mest av allt hoppas jag att hon 
kan sova. Att hon inte hålls vaken om natten av 
� ashbacks till hårda röster och händer som inte 
vill släppa. Ja, jag hoppas så intensivt att allt 
går bra för henne och hennes lilla barn. �

Jag hoppas att kvinnan 
och hennes barn har en 
kärleksfull omgivning.

KRÖNIK A
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Allt som händer en gravid 
kvinna händer också hennes barn

Martina Montelius är författare, 
dramatiker och regissör.

Martina Montelius



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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4 portioner
4 stora bakpotatisar 
(1,4 kg)
1 msk olivolja, plus 
extra till servering
4 stora ägg, löskokta 
(sänk i kokande vatten, 
koka i 6 minuter, spola 
sedan i rikligt med kallt 
vatten) och skalade
Flingsalt

Tonnatosås
2 stora äggulor
3 msk citronsaft 
25 g persilja, grovt 
hackad
120 g konserverad ton� sk 
i olja av god kvalitet, 
avrunnen
20 g kapris, avrunnen
2 sardeller i olja, sköljda 
och torkade torra
1 vitlöksklyfta, pressad 
180 ml olivolja

Bakad 
potatis
med ägg och 
tonnatosås

Gör så här

Yotam Ottolenghi är tillbaka med 140 
briljanta rätter som får smaklökarna att 
jubla. Lika fantastiska smaker som alltid 
men recept som är enkla att laga på minst 
ett (oftast � era) sätt.
   Här möts två av de enklaste vardagsrät-
terna: bakad potatis och löskokt ägg. Om 
du vill göra rätten ännu mer matig kan du 
vända ner mer ton� sk i såsen innan den 
läggs i potatisarna. Om du vill förbereda 
rätten kan du göra tonnatosåsen en dag 
i förväg och förvara den i kylskåpet.

Rätt
 Veckans

1. Sätt ugnen på 220 C0 (varmluft).
2. Lägg potatisarna på en plåt, droppa 
över oljan, strö över 1/2 tsk � ingsalt och 
ugnsbaka i 50–55 minuter, eller tills skalet 
är knaprigt och mitten är mjuk. Ta ut ur 
ugnen och ställ åt sidan.
3. Gör såsen medan potatisen står i 
ugnen. Lägg äggulorna i en matberedare 
tillsammans med citronsaft, 20 g persilja, 
ton� sk, hälften av kaprisen, alla sardel-
ler och vitlök. Mixa i en minut till en 
grov smet, skrapa ner från skålens sidor 
med en slickepott för att hjälpa maski-
nen. Fortsätt köra maskinen och tillsätt 

långsamt oljan i en stadig ström, tills 
konsistensen blir som en tunn majonnäs. 
Ställ åt sidan.
4. Skär vid servering de varma potatisarna 
nästan helt i halvor, men lämna botten 
av skalet intakt. Kläm lite på utsidan 
av potatisarna, så att innehållet lossnar 
något, och strö över en nypa � ingsalt. 
Skeda såsen över potatisarna och toppa 
med ett ägg som rivits mitt itu strax före 
servering så att äggulan rinner ner i såsen. 
Tillsätt resten av persiljan 
och kaprisen, droppa över 
lite olja och servera.

OTTOLENGHI 
SIMPLE

AV YOTA M OT TO L E N G H I 

M E D TA R A W I G L E Y O C H 

E S M E H O WA R T H

Ö V E R S ÄT T N I N G AV 

LO U I S E LU N D M A N O C H 

S A N D R A M E D I N

T U K A N FÖ R L A G

S snabbt: under 
en halvtimme
I ingredienser: 
10 eller färre
M möjligt att 
förbereda
P på ska� erihyllan: 
ta det du har hemma
L latmansmat
E enklare än du tror



www

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

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

RÄDDA LIV
I KRIGETS JEMEN

Vi är på plats och hjälper människor att överleva.
Med ditt stöd kan vi rädda fler liv.
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Inrikes
Biodlare möts
9/2 Svenska Bin arrangerar nordisk biodlar-
konferens Apiscandia (till 10/2). Seminarium 
och smaklaboratorium med sensoriker Johan 
Swahn, kocken So� a B Olsson från restaur-

ang Vrå samt föreläsningar 
av doktor Stefan Stanga-
ciu om apiterapi samt med 
örtterapeut Alexandra De 

Paoli. Plats: Hotel Clarion Post, 
Drottningtorget 10, Göteborg.

Hovrättsdom efter 
hotbrev till ministrar

11/2 Hovrätten meddelar dom 
för mannen som tidigare 

dömts för att ha skickat hotbrev 
till politiker samt för mordförsök.

Miljödagen
14/2 Sveriges Ingenjörer arrangerar konferens 
för miljö- och klimatfrågor med tema Hållbar 
mobilitet med fokus på hur Sverige ska lösa 
våra behov av transporter av såväl människor 
som varor i dag och i framtiden.

Anmälde våldtäkt och blev 
anklagad för narkotikabrott
14/2 Huvudförhandling i mål mot en 
39-årig kvinna som efter en våldtäkts-

utredning som lades ner står misstänkt för 
ringa narkotikabrott. Plats: Västmanlands 
tingsrätt, Västerås.

Dom faller i Teliamålet
15/2 Dom i korruptionsmålet där Telias 
ex-vd med � era misstänks för grov bestickning 
med anledning av telekombolagets a� ärer 
i Uzbekistan.

SM i indoor skydiving 
15/2 Svenska Fallskärmsförbundet och Body-
� ight Sweden anordnar SM i indoor skydiving 
i Body� ights vindtunnel i Bromma. 

Utrikes
Trumps exadvokat vittnar i kongressen
8/2 USA: President Donald Trumps före detta 
personliga advokat Michael Cohen vittnar 
bakom stängda dörrar inför representanthusets 
underrättelseutskott.

Kommersiell � ygning 100 år
8/2 Frankrike/Storbritannien: 100 år sedan den 
första kommersiella � ygningen mellan Paris 
och London.

Belgiska fack demonstrerar 
13/2 Belgien: Fackförbunden väntas demon-
strera i protest mot regeringens politik.

Greta Thunberg talar i Italien
15/2 Italien: FN:s fackorgan för livsmedels- 
och jordbrukssektorn IFAD arrangerar års-
möte i Rom. Påven Franciskus inleder mötet. 
16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg 
talar.

Politik
FI håller kongress
9/2 Feministiskt initiativ håller kongress. Pågår 
till den 10 februari.

Kultur
Bafta Awards
10/2 Storbritannien: Brittiska Bafta Awards 
delas ut. 

Polar Music Prize o� entliggörs
13/2 Årets mottagare av Polar Music Prize 
o� entliggörs. Plats: Stadshuset, salen Tre 
Kronor, Stockholm.

Manifestgalan
15/2 Manifestgalan där den bästa oberoende 
musiken ska prisas. Årets gala leds av skåde-
spelaren och författaren Saga Becker. Plats: 
Nalen, Stockholm.

v7

Det händer
i veckan

Skådespelaren och författaren Saga 
Becker leder årets Manifestgala

B I L D : P O N T U S LU N D A H L / T T

9/2 Svenska Bin arrangerar nordisk biodlar-
konferens Apiscandia (till 10/2). Seminarium 
och smaklaboratorium med sensoriker Johan 
Swahn, kocken So� a B Olsson från restaur-

ang Vrå samt föreläsningar 
av doktor Stefan Stanga-
ciu om apiterapi samt med 
örtterapeut Alexandra De 

Paoli. Plats: Hotel Clarion Post, 
Drottningtorget 10, Göteborg.

Hovrättsdom efter 
hotbrev till ministrar

11/2 Hovrätten meddelar dom 
för mannen som tidigare 

dömts för att ha skickat hotbrev 
till politiker samt för mordförsök.



Svårighetsgrad: VÄLDIGT SVÅR

3 1 6 9

6 7 9 4

9 3

4 6 7 3

8 2 9

3 9 6 1

4 9

4 3 6 5

5 7 8 3

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.76)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  1 08:02:01 2019 GMT. Enjoy!

Veckans sudoku 1 2 3
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7 8

9 10

11 12

13

Melodikrysset v.6 - 9 februari

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Bit för bit

Geogra�
En stad

Zoologi
En fågel

Musik
En sångerska

Arkitektur
En byggnad

Film & teater
En skådis

Här ligger det 50 
meter höga Azadi-
tornet och det 
435 meter höga 
Miladtornet.  

De norra delarna 
ligger på Alborz-
bergens sluttning. 

Fotbollslaget 
Persepolis FC hör 
hemma i staden, 
som är huvudstad 
i landet. 

Måltavla för 
upprepade missil-
attacker under 
Iran-Irak-kriget. 

På stadens 
�ygplats lan-
dade ayatollah 
Khomeini 1979 när 
revolutionen var 
ett faktum.

Stor som en 
gråsparv, rödbrun 
färg på hanens 
bröst, dubbla vita 
vingband.

Omisskännlig 
melodi: tsitsitsit-
sjatsjatsoritiu-tsip 
eller tsiptsiptsip.

Har olika 
dialektala namn. 
I Värmland kall-
las den kvint, i 
Dalarna risstack-
fågel.

Tätting som 
tillhör familjen 
�nkar. 

Dess namn här-
stammar från tys-
kans bokvink(e), 
eller danskans 
bog�nk.

Vann Eurovision 
song contest 
1988 med låten 
”Ne partez pas 
sans moi”.

Född 1968 i 
Kanada. Är även 
skådespelerska 
och låtskrivare. 

Sjöng låten 
”Beauty and the 
beast” till Disney-
�lmen ”Skönhe-
ten och odjuret”. 

Hade under 
90-talet hits som 
”The power of 
love” och ”Think 
twice”.

Sin största hit 
hade hon med 
”My heart will 
go on”, ledmoti-
vet till ”Titanic”.

Uppfördes 1963, 
döptes efter en 
medeltida by som 
legat på platsen.  

Svensk-dansk 
skådis född 1993.

Längs byggna-
dens sidor �nns 
reliefer förestäl-
lande videosigna-
ler som användes 
i analog tv.

Gör en av de 
ledande rollerna 
i Net�ix-serien 
”The Rain”. 

Var öppet för 
allmänheten 
fram till 2018, 
då  våning 30-31 
stängdes perma-
nent. 

Spelade Selinda 
i �lmen ”Förtro-
ligheten” och 
rosades för sin 
insats. 

Tornet är 155 me-
ter högt, med en 
kvadratisk planyta. 

Nominerades till 
en Guldbagge 
för sin roll i Unga 
Astrid.

Tornet är fort-
farande Stock-
holms högsta 
byggnad. 

Är dotter till en 
skådespelande 
Pernilla och regis-
serande Bille.

SVAR: Geogra�: Teheran, Zoologi: Bo�nk, Geogra�: Krim , Arkitektur: Kaknästornet, Film & teater: Alba August. 

SVAR FINNS LÄNGST NED

5 POÄNG 4 POÄNG 3 POÄNG 2 POÄNG 1 POÄNG
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MER PÅ ETC.SE:
”Historien om 
Österbottenosten lär 
oss att människor 
på 1700-talet tänkte, 
resonerade och 
skapade politik 
kring frågor som är 

aktuella 
än idag.”

Läs Nils 
Claesson på 
ETC.se

NÄSTA VECKA:

ETC möter Amelia 
Adamo för ett samtal 
om makt och ansvar.

SMS-tävling!

Skriv en pratbubbla
till bilden här 
ovan + namn och 
adress. Skicka till 
076-3248722. 
Bästa svar vinner en 
halvårs prenumeration 
på ETC att ge bort. 
Vinnar svaret 
publiceras i nästa 
veckas tidning.

VINNARBUBBLA!
FÖRRA VECKANS
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Läs ETC digitalt!
Aktivera din digitala 
prenumeration och få tillgång till 
alla nummer av ETC. Välj själv 
hur du vill läsa tidningen, på din 
surfplatta, mobil eller dator.

Extra material
Gamla nummer
Fotoreportage
Bokutdrag

Socialismens 
återkomst
i USA

Brädspelet 
där klimatet 
förlorar 

Annie Hellquist:
”Sverige på fel sida i kampen 
mot övervakningsexporten.”
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Dystopi 2.0
Kina exporterar nätcensur och digital övervakning 

till auktoritära regimer – och de är inte ensamma

Socialismens 
återkomst
i USA

Brädspelet 
där klimatet 
förlorar 

Annie Hellquist:
”Sverige på fel sida i kampen 
mot övervakningsexporten.”
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Dystopi 2.0
Kina exporterar nätcensur och digital övervakning 

till auktoritära regimer – och de är inte ensamma
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”Håll till höger, sa en. 
Håll till vänster, sa 

en annan. Nu verkar jag 
ha virat in mig totalt!”

Mattias Drejby, Örebro



Ja, jag vill ge bort en prenumeration på Nyhetsmagasinet ETC!

      Helår (950 kr)     Halvår (475 kr)    Månadsbetalning per autogiro (71 kr)

   Jag som ger bort Nyhetsmagasinet ETC är:

     FÖR- OCH EFTERNAMN

     GATU- OCH POSTADRESS

     TELEFON                 MEJL

   Jag som ska få Nyhetsmagasinet ETC är:

     FÖR- OCH EFTERNAMN

     GATU- OCH POSTADRESS

     TELEFON                 MEJL

   Du kan också mejla in din beställning till: kundtjanst@etc.se

ETC
BETALAR
PORTOT

ETC Förlag
Svarspost
110216 400
110 04 Stockholm

Ja, jag vill ge bort en prenumeration på Nyhetsmagasinet ETC!

Varje vecka:
Nyheter, glädje
och så lite sorg
Nyhetsmagasinet ETC bevakar utifrån en
grundsyn om demokrati, social rättvisa och
jämlikhet. Vi tror på den goda berättelsen och
på en öppen debatt. Vi vill gärna att du följer
oss varje vecka, eller kanske vill du hellre ge 
bort oss till en vän som ska med i samtalet.
    Följ Nyhetsmagasinet ETC på Facebook!

Ditt nyhets-
magasin som

kommer varje
vecka. Endast

71 kr/mån!
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