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Salome reste till Sverige för att tjäna pengar som 
städare på en firma med uppdrag för kommuner, 
ambassader och sjukhus. Senare kom också  
hennes syster Mariami. Men deras drömmar  
krossades.
   Chefen trakasserade dem på olika sätt  
– och krävde tillbaka en stor del av lönen.
  SID 6–7
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DAGENS ETC

Palmgren om protesterna: 

”Eliten har stulit  
hoppet i Colombia”

”Tugga  
i dig att  
vi måste  
stå ut med  
varandra”
KRÖNIKA
CLARA LEE LUNDBERG

  SID 23

Linda Skugges recension av Kristina  
Sandbergs nya bok är inte den enda som har 
fått det att ta hus i helvete. Vi har listan över 
andra recensioner som lett till både inställda 
föreställningar, uppsägningar och mordhot. 

  SID 18–19

DAGENS ETC GRANSKAR

”Fick avdrag
på lönen när
chefen tyckte
mina byxor
var för fula”

Nu står  
ETC-husen  

klara. Det är  
dags att  

flytta in!

SID 2–3 / JOHAN EHRENBERG

Nytt standardverk om
folkrörelsernas historia
Rasmus Landström läser Kjell Östbergs nya bok  
om demokratins historia – och är imponerad.

  SID 20–21

10 RECENSIONER 
SOM SKAKADE 
KULTURSVERIGE

KULTURFREDAG!
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DEN SJUKA ARBETSMARKNADEN
 Idag läser du om två systrar från Georgien som råkat 
illa ut när de rest till Sverige för att arbeta. Det handlar 
om arbetsgivare som pressar dem på pengar för att de ska 
få stanna i landet. Det är en livegen situation, extremt 
utsatt. Vi har berättat om den tidigare, på restauranger 
som Indian Garden. Det här är ett problem som politiker-

na måste ta itu med. Vi vill 
inte ha ett slavsystem. Det 

är ovärdigt.LEDARE

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

fredag 28 maj 2021
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Kan man bygga
klimatsmarta hus
med rimlig hyra? 
Ja, här är beviset
P

å tisdag den 1 juni är det inflyttning 
i vårt första klara hyreshus i Väs-
terås. Då står två elbilar (som ska 
bli bilpool) utanför och används av 
de första hyresgästerna för inflytt-

ningen. Det här är en enorm arbetsseger för ett 
extremt klimatpositivt projekt, en utmaning 
av det rådande och jag skulle kunna använda 
den här ledaren till en enda lång räcka av tack 
till alla som varit med och gjort det möjligt. 
Men låt oss diskutera det politiska här.

För att bygga bra hyreshus med låg hyra och 
helt i trä är faktiskt politik: en utmaning av 
finanssystemet, en kritik av byggjättarna, en 
attack på kommuner som låter ”marknaden” 
bestämma och ett bevis på att det energisys-
tem som höjer boendekostnader faktiskt är 
helt onödigt.

Vi kan bo bättre, billigare, renare och mer 
hållbart bara genom att använda den teknik 
som finns.

Vi kan finansiera det utan finansmarkna-
dens förstörande vinstjakt.

JA, DET ÄR BANKERNA i Sverige som har största 
ansvaret för att det inte byggs hyreshus för 
alla som behöver bostad. Banker lånar nämli-
gen inte ut till husbygge, inte ens när de kan 
ha 90 procent garanterat av staten. Det här 
vet vi idag och det vet varje byggemenskap 
runt landet som försökt få igång ett positivt 
ekologiskt byggande. Banker lånar bara ut till 
de som redan har alla pengar som behövs för 
byggandet. Det här kallas att ha ”säkerhet”, 
men det stämmer inte, orsaken är att banker 
tjänar mer på spekulation. Det är enklare att 
låna till aktieköp av byggbolag på börsen än 
att låna till verkliga värden, som ett nytt hus.

Det är absurt men handlar om att bankerna 
idag är mer parasitära än någonsin. (Vill man 

granska vad som är säkert under kapitalismen 
kan man börja på 1600-talet i Amsterdam och 
sedan följa fastigheterna genom århundraden 
och kriser. Inget är så säkert ekonomiskt som 
välbyggda hus där människor kan bo.)

Bankernas bostadskalkyler bygger på att 
om någon bygger ett hyreshus med extremt 
låga energikostnader och små energiförluster, 
så får de sämre värdering eftersom bankerna 
räknar med att det inte går att bygga så bra. De 
har sina ”normer” och det styr kalkylen.

För att överhuvudtaget kunna bygga kli-
matpositiva hus var vi därför tvungna att vän-
da oss till Dagens ETC:s läsare, vi skapade ett 
sparande direkt i husen (via B-aktier med två 
procent i ränta och löpande byggkapital i form 
av 18 månaders lån med fyra procent i ränta.) 

Det här är inte småpengar. Det är 80 miljo-
ner kronor från 784 personer, några med 10 000 
kronor, några med mycket mer. Helt otroligt!

MEN STATEN DÅ? Jo, det finns ett statligt in-
vesteringsstöd för hyreshus som vi använder, 
men det motsvarar bara momskostnaden och 
betalas ut efter att huset är färdigt och inflyt-
tat. Staten menar att bankerna ska känna sig 
säkrare med det stödet, men det bryr sig inte 
banker om, de vill hellre att det byggs bostads-
rätter, helst lyxiga sådana, då hela lånen då 
läggs på privatpersoner.

Är alla banker spekulationsfabriker? Nej. 
Sverige har två medlemsbanker som försöker 
annat. Jak-banken har redan beslutat vara med 
och delfinansiera våra byggen av klimatsmarta 
radhus utanför Kumla upp till 43 miljoner. 
Och jag är mycket glad att jag nu kan berätta 
att Ekobanken tagit ansvaret för slutfinansie-
ringen av Västeråshusen, det är 47 miljoner i 
lånelöfte som då ligger som ett långsiktigt lån 
över generationer. Det innebär att vi snart kan 

”Vi kan 
bo bättre, 
billigare, 
renare och 
mer hållbart.”

flytta lån från crowdfundare till nästa projekt, 
Växjöhusen, och då blir snart våra två hyres-
hus ytterligare tre. 

Antalet är viktigt. Vi har ju utvecklat ett 
typhus, nu är alla ritningar, detaljer och teknik 
klart och det kan kopieras i hundratals hus 
runt landet. Och då blir alla husen tillsam-
mans billigare.

SÅ VISST ÄR DETTA politik. Vill vi få fram de 
700 000 lägenheter Sverige saknar så måste 
bankernas roll ändras. Små banker kan klara 
enstaka hyreshus, inte tusentals. Men det 
handlar inte bara om finansieringen. Husen 
i Västerås utmanar också energimakten i 
Sverige.

Våra hus är över året självförsörjande. Vi 
har ingen fjärrvärme (som vi menar inte är 
klimatren) utan vi tar energin från solen. En 
kombination av solceller, värmepumpar, batte-
rilager och återvinning av värmen i ventilation 
skapar en låg energiåtgång som vi klarar av att 
producera själv. Men det gör att vi också kan 

Grundare av ETC-tidning-
arna, just nu aktuell med 
boken ”Kloka hus”.

VILL DU 
VARA MED?

– Spara i hyreshusen
– Läs artiklar 

om projekten
– Allt på 

www.etcbygg.se



HAR DU
 FRÅGOR?

Mejla 
johan@etc.se
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100
… miljoner kronor, det kan snart vd Martin Carle-
sund och hans chefskamrater dela på. Orsaken är 

att spelbolaget Evolution stigit på börsen och deras 
optioner blir alltmer värda. Så vad har cheferna då 
gjort för pengarna? Ingenting. Ett bolag som leve-
rerar nätspel och som lever på finansmarknadens 
desperation över var de ska stoppa alla pengar är 
ett casino och just nu visar rouletten rätt. Om man 

vill ha ett argument för att dagens kapitalism är 
en förstörande jättebubbla kan man börja med att 

titta på Evolution. Och hoppas på en börskrasch för 
själva moralens skull.

fredag 28 maj 2021
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minska kostnaderna rejält för de boende, man 
sparar 1 000–2 000 kronor per lägenhet bara ge-
nom att vi inför gemensam el istället för att var 
och en ska betala för mätning från elnätsbola-
get. Hyresgästerna är sedan med och finansie-
rar solcellerna med en särskild hyra. Boendet 
i Sverige kan bli tusentals kronor billigare per 
lägenhet om fler gör så här, politiken har idag 
möjlighet att utmana energibolagen och låta 
bostäder samarbeta för lokal egenproduktion 
av energin man behöver. Våra hus visar att det 
går, att Anders Ygeman (S) som minister inte 
vågat plocka upp den gratisbollen är illa.

ÄVEN KLIMATPOLITISKT ÄR husen i Västerås en 
framgång. Vi lagrar koldioxid i den tjocka trä-
stommen och vi minskar betongen så mycket 
det går (och har betong med halverade utsläpp 
i själva grunden). Att bygga i trä är idag poppis 
när man håller tal, men 90 procent av alla nya 
hus är betongeländen, ibland med lite trä på 
fasaden som greenwash.

Kommuner som pratar om hållbarhet har 

nu inget försvar om de ändå släpper fram kli-
matförstörande nya betongkvarter i städerna. 
De kan ställa krav på rena hus och de får av oss 
tillgång till ritningar och energisystem om de 
vågar bygga själva.

784 PERSONER GJORDE detta möjligt. Plus 
ungefär 50 som jobbat i lag med själva bygget. 
Ja, vi har material och byggare från hela Europa 
som gjort husen. Lokala hantverkare har gjort 
mycket men också snickare från andra EU-
länder och flyktingar. Vi har slagits för kol-
lektivavtal och vi har ställt krav på arbetsmil-
jö och bra löner och villkor och helheten vi-
sar att man kan få ekonomin att fungera utan 
utnyttjanden eller skattefusk.

Men nu börjar det riktigt 
stora äventyret. Vi har byggt 
med plats för odling och 
gemenskap och vi hoppas 
på ett socialt boende som 
bryter generationsgränser 
och ensamhet. 

Men det är givetvis hyresgästerna som mås-
te skapa det gemensamt utifrån sina tankar. 
Visst kan man dela verktyg, elbilar, elcyklar 
och odlingslådor men i grunden handlar det ju 
om att välja en vardag ihop med andra.

HUS SOM POLITIK ALLTSÅ. Och visst är det 
känsligt för en del. Jag har aldrig varit med om 
maken vad gäller falska påståenden, rykten om 
bygget, elaka lögner och vinklade berättelser 
som dessa klimathus. Moderata bloggare har 
kallat finansieringen för ”pyramidspel”, upp-
repade gånger har lögner om ”konkurs” 
spridits och så alla dessa falska påståenden 
om att ”det blir aldrig några hus”. Lokal-
pressen har bara skrivit illa om projektet 
(borgerliga VLT) och varje problem har sedan 
sociala medier gjort allt för att överdriva.

Det är kul med uppmärksamhet men det 
här har inte handlat om diskussion, det har 
handlat om att försöka stoppa crowdfunding-
en, stoppa bygget och göra människor oroliga. 

Men det har inte fungerat.
För nu står husen klara. 

Det är det dags att flytta in!

VEM SKA HA TACK? Ja alla som varit med. 
Men jag vill avsluta med att vara artig. 

Det finns en som gjorde en insats 
från start och det är en person jag ofta 
kritiserat på dessa sidor kring budget-

politik och klimatpolitik, nämligen Per 
Bolund (MP), då bostadsminister. Han 

kom till bygget och tog de första spadtagen 
med oss och stödde både klimatprofilen 
och crowdfundingen trots att han som 
politiker nog visste att det skulle bli bråk.

Det var en fin markering.
Vilket ska påpekas.

/ JOHAN EHRENBERG

Nu är det dags för 
inflyttning i ETC:s  
hyreshus i Västerås.
BILD ETC

NEJ TACK, GOOGLE
 Uppmärksamheten kring techbolagens 
massiva övervakning på internet gör att 
allt fler säger nej till cookies. Som svar har 
Google därför lanserat en ny övervaknings-
teknik utan cookies, som gör det svårare för 
enskilda användare att välja bort vilken infor-
mation som delas. Men på www.etc.se har vi nu 
sett till att den nya tekniken spärras. Det förklarar Samuel Skån-
berg, en av våra IT-utvecklare, på vår egen teknikblogg. Följ den.
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Mens är blodigt allvar
beror bland annat på att familjer till varje pris 
vill undvika att flickan blir gravid utanför 
äktenskapet och därmed riskerar att dra vanära 
över familjen. Det handlar alltså i själva verket 
om att kontrollera och begränsa flickors sexu-
alitet och egna val. 

I många länder där Plan International 
arbetar ser vi hur första mensen innebär att 
en flickas liv förändras över en natt. Hon får 
sin frihet begränsad, ses som redo att giftas 
bort och tvingas ofta sluta skolan. Många 
gånger får flickor heller inte information om 
vad mens är vilket kan leda till både rädsla och 
oro. 

Det finns mängder av tabun och föreställ-
ningar kring mens som gör att flickor som får 
mens både skambeläggs och trakasseras. I vis-
sa områden isoleras flickor och kvinnor som 
har mens från resten av familjen. På andra håll 
förbjuds de att vidröra mat när de har mens 
– eftersom mens ses som både smutsigt och 
skamligt och flickor och kvinnor som orena 
när de har mens. 

PANDEMIN HAR GJORT mensen till en ännu 
större utmaning för många flickor. Satsningar 
på sexuell och reproduktiv hälsa – inklusive 
information om mens och tillgång till mens-
skydd – har prioriterats ned när redan svaga 
hälsosystem ställt om för att klara covid-19-
krisen. Familjer har dessutom fått en försäm-
rad ekonomi samtidigt som mensskydd och 
andra basvaror blivit dyrare i många länder. 
Det gör att många flickor blir utan mensskydd 
när föräldrar istället måste använda pengarna 
till mat och andra förnödenheter. 

Dessutom var skolan den plats där många 

flickor tidigare fick både information om 
mens och vad som händer med kroppen under 
puberteten och tillgång till moderna mens-
skydd. Nu är många skolor stängda på grund 
av pandemin och flickor är i stället isolerade i 
sina hem. 

ATT PRATA OM mens är centralt för flickors 
rättigheter och kampen mot barnäktenskap 
– en fråga som inte försvinner för att vi är 
mitt i en pandemi och där vi nu ser allvarliga 
bakslag. 
Därför kräver vi på Plan International Sverige: 

1. Att insatser för flickors och kvinnors 
sexuella och reproduktiva hälsa och rättig-
heter erkänns som livsviktiga och prioriteras 
och resurssätts därefter. Här ingår tillgång till 
mensskydd och rent vatten liksom tillgång till 
preventivmedel, mödravård, förlossningsvård 
samt stöd och vård efter våldtäkt. 

2. Att svenska regeringen står stadigt och 
fortsätter att lyfta jämställdhetsperspektivet i 
coronakrisen i internationella sammanhang. 
Här krävs dessutom ett tydligt åldersperspek-
tiv för att inte tonårsflickor ska hamna mellan 
stolarna, då deras behov skiljer sig från yngre 
barns och vuxna kvinnors. Satsningar på alter-
nativa sätt att nå och stötta tonårsflickor i de 
fall skolor, vårdinrättningar och lokal service 
håller stängt är extra viktigt. 

3. Satsa öronmärkta biståndsresurser på 
barns och ungas tillgång till sexualundervis-
ning och rådgivning och verka för ökad kun-
skapsspridning genom utbildning, sexualun-
dervisning och bredare samhällsinformation 
till alla grupper och åldrar – inte minst för att 
kunna bryta tabun och stigman runt mens.

Flickor som tvingas gifta sig, bli gravida 
och sluta skolan. Flickor som skambeläggs 
och trakasseras. Det här är konsekvenser 
som drabbar miljontals flickor världen 
över när de får sin första mens. Mens är en 
nyckelfråga för flickors rättigheter, global 
utveckling och jämställdhet, skriver 
Mariann Eriksson, generalsekreterare 
för Plan International Sverige, på 
internationella mensdagen.

Efter ett år med pandemin har utvecklingen 
för flickors rättigheter tagit stora kliv bakåt. 
Men vare sig en flicka befinner sig mitt i en 
pandemi eller på flykt från en konflikt så 
kommer mensen varje månad. Varje dag har 
hundratals miljoner flickor och kvinnor runt 
om i världen, men trots att det är en naturlig 
del av livet innebär mensen svåra konsekven-
ser för många. 

I vårt arbete ser vi dagligen hur effekterna 
av covid-19 påverkar flickor världen över. Pan-
demin – och det faktum att många lever i helt 
nedstängda samhällen – har inte bara inne-
burit att flickor utsätts för våld och övergrepp, 
ofta inom den egna familjen. Covid-19 har 
även inneburit en ökning av barnäktenskap, 
könsstympning och tonårsgraviditeter och 
många flickor kommer aldrig att återvända till 
skolan när den väl öppnar igen. En hel genera-
tion flickor riskerar att fastna i fattigdom och 
utanförskap. 

HUR SPELAR DÅ mens in i detta? Mens ses ofta 
som ett tecken på att flickor blir kvinnor och 
därmed redo för både äktenskap och barnafö-
dande. Att flickor gifts bort när de får mens 

”Pandemin 
har gjort 
mensen till 
en ännu större 
utmaning 
för många 
flickor.”

MARIANN ERIKSSON 
generalsekreterare för Plan 
International Sverige

För många flickor innebär den första mensen att livet förändras på en natt. De skambeläggs, trakasseras och vissa tvingas till giftermål. Därför är det vitalt att prata om mens när man diskuterar flickors 
rättigheter, menar debattören. BILD SHUTTERSTOCK



Trots mängder av rapporter om 
krigsbrott som begåtts i Tigray 
senaste månaderna har varken 
Sverige eller det internationella 
samfundet gjort tillräckligt för 
att sätta stopp för denna enorma 
pågående humanitära katastrof. 
Höj rösten, öka engagemanget.

En 15-årig flicka våldtas framför sin 
bror i Shire i norra Etiopien. En an-
nan flicka gör motstånd och får sin 
arm och sitt ben avskjutna. Kvinnor 
gruppvåldtas under dagar i sträck av 
soldater. Nålar, stenar och plastbitar 
plockas ut från kvinnors underliv. 

Allt fler vittnesmål pekar på en 
systematisk användning av sexuellt 
våld som vapen i de pågående stri-
derna i Tigray i norra Etiopien. Kon-
flikten inleddes i november 2020 då 
den etiopiska regeringen skickade 
trupper till regionen. Sammantaget 
har över 136 våldtäkter rapporterats 
bara mellan december 2020 och 
januari 2021 enligt FN. Mörkertalet 
anses vara många gånger större 
och uppgifter från april pekar på 
mer än 800 rapporterade sexuella 
övergrepp.

SAMTIDIGT ANVÄNDS ÄVEN svält 
som ett vapen. Förråd länsas på 
mat och andra viktiga livsmedel, 
odlingsfält bränns, vattenanlägg-
ningar förstörs och vägar stängs av 
för att stoppa inflödet av livsvikti-
ga livsmedel. I dagsläget behöver 
minst 5.2 miljoner utav 5.7 miljoner 
människor i Tigray nödhjälp för att 

Sexuella övergrepp och svält 
används som vapen i Etiopien

”Världen 
har istället 
vänt bort 
blicken.”

ANNA NORDÉN

KRISTINA MOHLIN

SUSANNA OLAI

THOMAS STERNER

SVERKER JAGERS

JOHAN BOMAN

RUNE ANDERSSON

CHRISTIAN MUNTHE

Kommentarer till artikeln 
”Pr-projektet med Kakan gör 
ortens unga till försökskaniner” 
(26 maj):

BEFÄSTER  
UTANFÖRSKAP
n Varför kallar ni förorter 
för orten, ni befäster bara 
ett utanförskap.

/ Anne-Helene Sommarström

RIKTIGT KNEPIGT
n Ja, jag tycker skaver är en 
underdrift. Vad hoppas de 
uppnå? Vad är syftet? Är 
det ett jippo, en ”kul grej”? 
Kommer barnen få ett 
drömjobb, eller vad menas 
egentligen? Jag känner att 
detta är riktigt knepigt, på 
ett dåligt sätt. / Mette Engström

Kommentarer till artikeln ”Fack-
topparnas löner kartlagda – så 
mycket tjänar de” (26 maj):

VÅR LÖN
n Men nu tittar vi på en 
summa pengar och har 
åsikter relativt våran egna 
lön. / Kristoffer Sjöholm

HANDLAR OM  
RÄTTVISA
n Oavsett...det här är bara 
ytterligare bevis på hur 
snett det blivit med löner 
och löneutveckling i det 
här landet! Det handlar inte 
om avundsjuka men om 
rättvisa! Det är självklart att 
det skal vara löneskillnader 
beroende på typ av jobb och 
ansvar, men som det är nu 
så har det totalt gått över 
alla stövelskaft!
 / Björn-Ove Sollien

MEST LÄST  
PÅ ETC.SE

FRÅN FACEBOOK

1. Här är dynastierna som 
plundrar den svenska välfärden
[nyheter]

2. Pr-projektet med Kakan gör 
ortens unga till försökskaniner
[kommentar]

3. Hjärnblödning avfärdades 
som ”kulturell svimning”  
– nu döms regionen
[nyheter]

4. Lista: Skugge är inte ensam 
– här är 10 recensioner som 
tagits hus i helvete
[kultur]

5. Säpo klassar Rozerin  
som säkerhetshot – och  
maken utvisas
[nyheter]

Kvinnliga flyktingar från Tigray 
väntar på vård vid en klinik i 

östra Sudan. Flera rapporter från 
TIgray vittnar om en systematisk 
användning av sexuellt våld som 

vapen i de pågående striderna.
BILD NARIMAN EL-MOFTY/AP/TT

avvärja svält samtidigt som militära 
styrkor enligt FN blockerar möjlig-
heten att tillhandahålla humanitär 
hjälp till stora delar av Tigray. 

Användningen av sexuellt våld 
och svält som vapen, samt den 
medvetna förstörelsen av kulturella 
arv och kritisk infrastruktur som 
sjukhus och vårdcentraler, pekar på 
att detta är ett kollektivt straff mot 
befolkningen i Tigray. 

Den amerikanska utrikesminis-
tern Anthony Blinken har beskrivit 
situationen i Tigray som etnisk 
rensning. Etiopisk-ortodox kyrkans 
patriark beskriver det som ett folk-
mord. Generaldirektören för Inter-
nationella rödakorskommittén har 
beskrivit vittnesmålen från Tigray 
som de mest fruktansvärda på över 
två decennier inom det humanitära 
området.

SOM MEDBORGARE ÄR vi stolta över 
Sveriges ambitioner inom utrikes-
politiken där Sverige har som mål-
sättning att vara ledande globalt i 
att främja mänskliga rättigheter, de-
mokrati och rättsstatens principer. 
Sverige är även en betydande aktör 
inom bistånd globalt och i Etiopien 
och bidrog enbart under 2020 med 
528 miljoner kronor i bistånd till 
landet.

Men trots de mängder av rap-
porter om krigsbrott som begåtts 
i Tigray de senaste sex månaderna 
har varken Sverige eller det inter-
nationella samfundet gjort tillräck-
ligt för att sätta stopp för denna 

enorma pågående humanitära 
katastrof. Världen har istället vänt 
bort blicken. 

VÅR UPPMANING TILL Sveriges 
regering är därför att höja Sveriges 
röst i Etiopien och internationellt, 
och bidra till bildandet av en 
koalition av inflytelserika länder 
som kan utöva påtryckningar på 
alla involverade parter för att sätta 
stopp för konflikten.

Konkret vill vi att Sverige agerar 
snarast för att: 

1. Tillsammans med det interna-
tionella samfundet sätta stopp för 
våldet, övergreppen och morden på 
civila i Tigray.

2. Tillsammans med det interna-
tionella samfundet kräva omedel-
bar och obehindrad leverans av 
humanitär hjälp till alla delar av 
Tigray.

3. Se över biståndet till Etiopien 
för att säkerställa att svenska 
skattemedel inte riskerar bidra till 
en försämrad humanitär situation 
och försvagade mänskliga rättig-
heter.

4. Begära att fredsbevarande 
styrkor sätts in i Tigray för att 
skydda civila.

5. Tillsammans med det interna-
tionella samfundet säkra snarast 
möjliga utförande och oberoende 
av de utredningar som FN utfäst sig 
att göra av krigsbrott i regionen.

6. Arbeta för att etablera en 
nationell dialog i Etiopien för att 
uppnå varaktig fred.

22 500
Så många har nåtts av artikeln 
”Hjärnblödning avfärdades som 
”kulturell svimning” – nu döms 
regionen” (26 maj)
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RÄTTELSE I gårdagens intervju 
med den tyska miljöaktivisten 
Luisa Neubauer blev det fel i ett 
citat. Rätt är att fossilgaspro-
jektet Nordstream 2 beräknas 
orsaka över 100 miljoner ton 
växthusgaser årligen och inget 
annat.
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DAGENS ETC 
GRANSKAR

EIGIL SÖDERIN
eigil.soderin@etc.se

Vid en första anblick verkar städ-
firman Aktiv Servicepartner vara 
ett seriöst städföretag med kol-
lektivavtal som erbjuder bland 
annat flyttstäd med rut-avdrag. 
Företaget anlitas av kunder som 
allmännyttan i Ekerö och stor-
bolagen Skanska och Wallen-
stam. På hemsidan och bolagets 
reklamblad återkommer ett foto 
på en anställd städandes i ett 
badrum. Kvinnan på bilden är 
28-åriga Salome som när bilden 
togs var papperslös och arbeta-
de svart åt Aktiv Servicepartner. 

Hon och systern Mariami 
träder nu fram och berättar 
om hur bolagets städare blir 
behandlade. Företagets ägare 
är tidigare dömd för miss- 
handel och systrarna är rädda 
för honom men hoppas att de 
kan få ett visst skydd när de 
går ut med namn och bild i 
tidningen.

– Tyvärr vet han var vi bor. 

Det började bra

Salome kom till Sverige från 
Tbilisi för fyra år sedan och den 
första tiden på Aktiv Service-
partner fungerade bra.

– Jag städade på byggen åt 
Skanska. Jag var på Nya Karolin-
ska-bygget i nästan ett år. Chefen 
erbjöd även min syster Mariami 
och hennes man jobb och de flyt-
tade till Sverige, säger Salome.

Trots att hon var papperslös 
fick han ändå ett ID06-kort, som 

ska motverka svartarbete och 
exploatering i byggbranschen. 
Inte en enda krona betalades 
in till skatteverket under året 
hon byggstädade åt Skanska 
på Nya Karolinska. När hon till 
slut fick ett anställningskon-
trakt och tillstånd att stanna i 
Sverige ändrade chefen plötsligt 
sin attityd. Han började dra ner 
på arbetstimmarna och kräva 
tillbaka en stor del av lönen i 
kontanter. 

Salome visar sms-konver-
sationer och inspelade tele-
fonsamtal med chefen där han 
kräver in pengar.

– Jag var tvungen att betala 
tillbaka mellan 17 000 och 20 000 
kronor varje månad i kontanter. 
Jag hade runt 5 000 kronor kvar 
att leva på vilket inte alls var 
tillräckligt, säger Salome.

Hela familjen var papperslös

Vid det här laget arbetade även 
systern Mariami och hennes 
man åt samma arbetsgivare. De 
hade flyttat till Sverige med sina 
två barn och hela familjen levde 

som papperslösa. I 15 månader 
städade Mariami på Colombias 
ambassad och andra ställen. 
Hela tiden lovade chefen att 
ge henne ett anställningskon-
trakt och med det en chans 
att komma in i det svenska 
systemet. Därför gjorde hon allt 
hon blev tillsagd. Mariami visar 
ett filmklipp från mobilen där 
hon och systern trampar runt på 
en byggställning högt ovanför 
marken.

– Chefen visste att jag är ex-
tremt höjdrädd, ändå tvingade 
han upp mig på elfte våningen 
för att putsa fönster. Jag var full-
ständigt livrädd, säger Mariami.

”Mycket obehagligt”

Aktiv Servicepartner anlitas av 
kunder som betalar runt 248 
och 255 kronor per timme för 
städtjänsterna, enligt ramavtal 
och dokument från Skatteverket. 
Men Mariami och flera andra 
anställda tjänar strax över 100 
kronor i timmen vilket är långt 
under avtalet. Systrarna berättar 
att av firmans runt tio anställda 
var minst hälften papperslösa. 
Många kommer från Albanien 
och Georgien och den gemen-
samma nämnaren är att de precis 
som ägaren talar grekiska. Under 
ett års tid krävde chefen kontan-
ter från Salome som användes 
till att betala svarta löner år de 
andra anställda. Om hon inte 
fortsatte betala riskerade hon att 
förlora sitt arbetstillstånd.

–  Han kommenterade ofta 
min kropp och fällde sexistiska 
kommentarer. Det var mycket 
obehagligt.

Den ekonomiska situationen 
blev till slut ohållbar. Salome 
började dra på sig en massa 

Salome från Georgien städade tillsammans med sin syster  
Mariami trapphus och byggarbetsplatser i Sverige för en tim-
lön långt under avtalet. Dessutom krävde chefen tillbaka stora 
summor kontanter från den utbetalade lönen. Annars skulle 
han dra in arbetstillståndet. 

– Han kommenterade ofta min kropp och jag fick löneavdrag 
när han tyckte att mina byxor var fula, säger Salome.

skulder och i februari vägrade 
hon att ge chefen mer pengar. I 
en ljudinspelning från ett tele-
fonsamtal skriker chefen att han 
tänker ta pengar från systern 
Mariamis lön.

– Jag ska behålla dem från 
hennes lön. Så du, som den 
hora och sköka du är, får ge hen-
ne pengarna. För du har ingen 
skam. För mig är du slut, du har 
försvunnit, du är borta.

Kallades till förhandling

Sedan lägger han på. Kort däref-
ter skickar chefen ett sms: ”Gå 
och knulla dig. Idiot.” 

Någon dag senare får hon 
sparken via sms.

Salome vände sig sedan 
till facket och arbetsgivaren 
kallades till förhandling om 
ersättning för utebliven lön och 
olovlig uppsägning. Samma 
dag som förhandlingen inled-
des fick Mariami också sparken.

– Det var tidigt på mor-
gonen och jag stod redo att 
börja städa inne på Colombias 
ambassad när jag fick beskedet 
via sms. Jag började gråta, säger 
hon.

Under den fackliga förhand-
lingen bad chefen om ursäkt 

”Jag var tvungen 
att betala tillbaka 
mellan 17 000 och 
20 000 kronor varje 
månad i kontanter.”

Systrarna 
utnyttjades
av städfirma:
”Obehagligt”

VET DU 
MER?

Tipsa oss om
utnyttjande på 

arbetsmarknaden!
eigil.soderin@etc.se

”Chefen visste att jag är extremt höjdrädd, ändå tvingade han upp mig på elfte 
våningen för att putsa fönster. Jag var fullständigt livrädd”, säger Mariami.

Aktiv Servicepartner anlitas av kunder som betalar runt 248 och 255 kronor per timme         för städtjänsterna. Men Mariami, till höger, tjänade bara strax över 100 kronor och Salome lite mer.  BILD HOSSEIN SALMANZADEH
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Dagens ETC har i flera granskande 
artiklar undersökt hur företag  

använder arbetstillstånd för att 
utpressa sina anställda. Den som inte 

gör exakt som arbetsgivaren säger 
riskerar att tvingas lämna Sverige. En 

återkommande metod är att kräva 
tillbaka den lön som betalats ut.

Din syster ska ge mig 
dem. Jag ska behålla 
dem från hennes lön. 
Så du, som den hora 
och sköka du är, får 
ge henne pengarna. 
För du har ingen 
skam. För mig är  
du slut, du har för-
svunnit, du är borta.

Samtal mellan Salome och 
chefen i februari 2021

Chefen: Vi behöver inte prata över telefonen, ska vi ses 
ikväll säger jag?
Salome: Ja, men jag har inte pengar att ge dig, för  
bankerna har behållit det. Det var det jag ville prata om, 
men jag kunde inte.
Chefen: Vad menar du att bankerna har behållit dem?
Salome: För att jag är skyldig till bankerna hit och dit och  
är på noll nu, eftersom jag inte har jobbet. 
Chefen: Försöker du säga att du inte kommer ge mig 
pengarna?
Salome: Jag ska, men du måste ge mig jobb, så kan jag 
betala av lite i taget. Jag är på noll nu.
Chefen: Är du dum i huvudet?

Från ljudinspelning mellan Salome 

och chefen.

för sina uttalanden i det inspe-
lade samtalet. Det berättar Emil 
Boss, förhandlingssekreterare 
på syndikalistiska SAC:s lo-
kalavdelning Stockholms LS.

– Han erkände också uppläg-
get med att hon var tvungen att 
betala tillbaka en del av lönen. 
Hans version är att han anställ-
de henne för att hjälpa till.

Hotar med polisanmälan 

När Dagens ETC börjar gräva i 
historien hör bolagets advokat 
av sig till systrarnas fackliga 
representant. I ett mejlet börjar 
advokaten hota med att polis-

anmäla kvinnorna, fackförbun-
det och Dagens ETC:s reporter 
för förtal.

Bolaget har en historik av 
ifrågasatt bokföring. 2013 fick 
Aktiv Servicepartner betala 
böter efter att Skatteverket 
hittade ”oriktiga fakturor för 
tjänster som inte utförts” för 
sammanlagt 221 000 kronor. 
Men trots bolagets historik 
valde Ekerö bostäder att anlita 
bolaget. I upphandlingsavtalet 
som löper till och med 2022 står 
det att ”beställaren vill förhin-
dra orimliga löner och osäkra 
förhållanden” och att villkoren 

för städarnas ”lön, semester, 
och arbetstid ska som lägst 
vara i nivå med kollektivavta-
let”. Claes Vikström, fastighets-
chef på Ekerö bostäder, kände 
inte till kritiken som de tidigare 
anställda systrarna vittnar om.

– Jag blir lite förvånad måste 
jag säga. 

Hur kommer ni gå vidare?
– Vi måste kontrollera det 

här och ta en diskussion med 
företaget. De måste följa det 
avtal vi kommit överens om.

Dagens ETC har sökt Aktiv 
Servicepartner och bolagets 
advokat för en kommentar.

Salome och Mariami har städat på flera byggarbetsplatser i Sverige för en 
lön som ligger långt under avtalet.  BILD PRIVAT

Trots att de var papperslösa och arbetade svart var det inga problem 
att få ID06-kort. Syftet med kortet är just att motverka svartarbete och 
exploatering i byggbranschen.

I ett reklamblad använde företaget en bild på Salome. Hon 
saknade då arbetstillstånd i Sverige.

Aktiv Servicepartner anlitas av kunder som betalar runt 248 och 255 kronor per timme         för städtjänsterna. Men Mariami, till höger, tjänade bara strax över 100 kronor och Salome lite mer.  BILD HOSSEIN SALMANZADEH
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REGERINGEN VILL  
SE OBEROENDE
FK-UTREDNING
n Många sjuka har förlorat sin 
ersättning från Försäkrings
kassan, något som regeringen 
ser allvarligt på. Därför har 
man nu gett Statskontoret i 
uppdrag att granska Försäk
ringskassans arbete, rapporte
rar Sveriges Radio. Regeringen 
vill undersöka så att myndig
hetens egna utredning blir 
tillräckligt bra. Försäkringskas
san har mötts av omfattande 
kritik efter en kraftig ökning av 
avslag i sjukpenningärenden, 
som inte kan förklaras av änd
rade regler eller förändringar i 
folkhälsan. I en statlig rapport 
tidigare i år så fick myndig
heten kritik och ansågs slarva.

”Hot och våld mot 
lärare riskerar  
att få allvarliga 
konsekvenser  
inte bara för den 
som drabbas utan 
för hela samhället. 
Det håller inte.”
Det säger Lärarförbundets ordfö-
rande Johanna Jaara Åstrand om 
förbundets nya rapport som visar 
att 28 procent av högstadielärarna 
och 10 procent av gymnasielärarna 
har utsatts för hotfulla situationer 
av elever flera gånger de senaste 
två åren.

IMMUNITET MOT 
COVID KAN HÅLLA 
HELA LIVET
n Resultatet från två olika stu
dier visar att immuniteten mot 
covid19 varar minst ett år, kan
ske hela livet, rapporterar New 
York Times. Studierna föreslår 
att de flesta personer som 
återhämtat sig från covid19 
och byggt upp en immunitet 
inte behöver tilläggsdoser av 
vaccin. Vaccinerade personer 
som aldrig varit smittade, 
samt en minoritet av de som 
varit infekterade men inte 
byggt upp en stark immunitet, 
kommer troligtvis behöva 
ta ytterligare sprutor. En av 
rapporterna visar att celler med 
minne av viruset stannar kvar 
i benmärgen och kan skicka ut 
antikroppar vid behov.

2
... miljoner personer i Sverige 
väntas få sin första dos vaccin 
i juni, enligt SKR. Leveranserna 
av vaccin har varit högre och 

mer stabila den senaste tiden, 
vilket har lett till en högre 

vaccinationstakt, som 
nu beräknas öka 
ännu mer i juni.

I två år har Vänsterpartiet 
hotat att knäcka regeringen 
om marknadshyror. Nu på 
måndag läggs utredningen i 
frågan på bordet. Partiledare 
Nooshi Dadgostar: 

– Det är väldigt enkelt att 
lösa. Statsministern kan bara 
dra tillbaka utredningen. 
Ingen kommer att sörja.

Landets hetaste fråga just nu är 
den om marknadshyror, alltså 
att en fastighetsägare själv får 
sätta ett hyrespris på sina lägen
heter utan förhandling. På mån
dag ska en utredning presente
ras i frågan. Det är ett resultat av 
Januariavtalet mellan regeringen 
och samarbetspartierna Center
partiet och Liberalerna.

Vänsterpartiet har längs 
hela resan sagt att de kommer 
att fälla regeringen om det här 
blir verklighet. Något som det 
brunblåa blocket säger sig vara 
redo att backa upp. I veckan 
läckte delar av den ofärdiga 
utredningen i Dagens Nyheter. 
Och idag har SR Ekot rappor
terat att de har källor på att 
Vledningen förbereder fällning 
redan i sommar eller i höst. 

Partiledare Nooshi Dad
gostar vill inte kommentera 
uppgifterna till SR Ekot. Men av 
det hon läst i DN:s läcka, tycker 
hon det här är värst:

– Att det innebär marknads
hyror och kraftigt höjda hyror. 
Så fort det blir bostadsbrist i ett 
område kan en värd skruva upp 
hyran. Och det är definitionen 
av marknadshyror. I grund och 
botten är det en enorm överfö
ring av förmögenhet från vanli
ga hyresgäster till överbetalda 
fastighetsägare. Det kommer 
inte ge något mer än det.

Man pratar om både mark-
nadshyror och fri hyressättning 
– vad är skillnaden, anser du?

– Det är för att borgerliga 
debattörer tycker att det låter 
trevligare med ”fritt”. För det 
är inte fritt eftersom det är ett 
förbud mot kollektiva för

handlingar. Friheten är 
bara för den som 

äger huset.

Dadgostar till Löfven:
”Väldigt enkelt att lösa”

Om regeringen går vidare 
utifrån det som läckt, så har vi 
den eviga frågan: fäller ni?

– Först måste vi se utred
ningen. Vi vet inte om det som 
läckt stämmer. Men vi har i två 
år sagt att vi inte kan gå med 
på att tre miljoner svenskar får 
höjda hyror. Det är ingen nyhet. 
Det vet statsministern och 
regeringen. Så det ska du fråga 
statsministern – är han beredd 
att bryta löftet till sitt eget 
regeringsunderlag? Han har 
ansvar att hålla ihop det.

Men vågar ni göra slag i 
saken?

– Det viktigaste för mig och 
Vänsterpartiet är att människor 
inte får kraftigt höjda hyror. Jag 
fattar att många är nyfikna på 
spelet. Men låt mig betona: för 
en vanlig pensionär som har 
elva tusen i månaden, skulle 
det kunna innebära att den får 
tre tusen mer i hyra. Därför är 
vi så angelägna att det inte ge
nomförs. Och det är inte bara vi. 
Sju av tio svenskar är emot det. 
Och en absolut majoritet av C 
och L:s väljare är emot det. För 
oss är det självklart att vi under 
inga omständigheter kommer 
att acceptera marknadshyror. 

Säg att ni fäller med hjälp av 
M, SD och KD. Det blir nyval och 
en borgerlig regering. Blir det 

inte så ändå och kanske ännu 
värre? Finns det inte grader i 
helvetet?

– Det finns ingen förväntan 
på statsministern att genomfö
ra detta. Ingen, som jag pratat 
med under mandatperioden, 
med coronakris och höjda 
bostadsbidrag, och alldeles för 
höga hyror på nyproduktioner 
som det är, det finns inget tryck 
på statsministern att göra detta. 
Och han vilar på våra mandat 
för att styra. Det är mycket 
enkelt att lösa detta och jag vill 
inget hellre. Därför har vi så 
tidigt sagt att vi har förtroende 
för statsministern men under 
vissa förutsättningar. Vi har 
många mandat i riksdagen. Vi 
har en halv miljon väljare. Han 
kan bara dra tillbaka det här så 
är det löst. Enkelt. Och ingen 
kommer att klaga. 

Centerpartiet och Liberalerna 
kanske klagar ändå?

– Deras väljare vill inte ha det 
här. Kanske några fastighetsä
gare klagar också, men det går 
så himla bra för dem ändå att 
de kommer att kunna betala 
sina räkningar.

Märta Stenevi har sagt att 
hon står bakom Januariavtalet 
men vill inte säga vad hon själv 
som minister anser om mark-
nadshyror. Vad anser du om att 

bostadsministern helt saknar 
politiska åsikter i frågan?

– Bekymmersamt. Då vi vet 
att det skapar stora sociala 
problem. Finanspolitiska rådet 
har gjort en studie som visar att 
marknadshyror skulle innebära 
att Sveriges hyresgäster skulle 
betala 27 miljarder kronor mer 
till värdarna. Och vi vet, till och 
med fastighetsägarna säger 
detta, att det inte leder till fler 
bostäder. När man bara höjer 
priser, det har vi sett med den 
sensationella prisutveckling
en på bostadsmarknaden, det 
enda det leder till är att priset 
på mark och byggande går upp. 
Och därför har vi inte byggt 
bort bristen eftersom priserna 
bara går uppåt som en raket. 
Det fungerar inte. Och därför 
blir det enorma mängder fattig
bostäder i länder där man har 
marknadshyror. 

CHRISTOFFER RÖSTLUND JONSSON

V-ledaren: Skrota förslag om marknadshyror

l Fri hyressättning för nypro-
ducerade lägenheter som byggs 
efter att lagen trätt i kraft.
l Hyresvärden måste kunna 
visa att hyran är rimlig i förhål-
lande till liknande lägenheter i 
området.

l Efter att första hyran är satt 
ska den kunna höjas i takt med 
inflationen.
l Hyresvärden ska kunna höja 
hyran mer än inflationen om det 
går att visa att områdets attrakti-
vitet har ökat väsentligt. 

l Hyresgästen ska å andra sidan 
kunna kräva att hyran inte höjs 
med inflationen om många 
lägenheter i området står tomma 
eller om skötseln av huset för-
sämrats. Bevisbördan läggs på 
hyresgästen. 

Enligt de uppgifter som läckt från utredningen så kommer den att föreslå

KÄLLA: DAGENS NYHETER

”För oss är det själv-
klart att vi under 
inga omständig- 
heter kommer  
att acceptera  
marknadshyror. ”

V-ledningen förbereder att fälla 
regringen redan i sommar eller  
i höst. BILD HENRIK MONTGOMERY/TT
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utvidgning av den medborgarlön 
som redan genomförts i begrän-
sad skala. En slags piska och 
morot-reform i ett.

Reaktionen blev så häftig och 
så omfattande att regeringen efter 
bara några dagar drog tillbaka 
reformförslaget samtidigt som 
finansministern avgick. Men 
den framgången stoppade inte 
protesterna. Kraven från 2019 
aktualiserades och till dem kom 
mängder av nya krav. De upprörda 
protesterna mot polisens våld 
fungerade samtidigt både som 
motor och enande kraft. Och när 
civila grupper besköt indianer 
som stödde protesterna i staden 
Cali ökade ursinnet ytterligare. 

Regeringen hävdar att polisens 
våld varit reaktioner på demon-
stranternas våld och anklagar 
knarkmaffior, ELN-gerillan och 
FARC-medlemmar som inte 
lade ned vapnen i samband med 
fredsavtalet för fem år sen, för 
att ligga bakom. Säkert har alla 
de grupperna försökt utnyttja 
proteströrelsen för egna syften 
och bidragit både till våldet och 
förstörelsen. Säkerhetstjänsten 
har publicerat utskrifter från 
beslagtagna mobiltelefoner 
som redogör för hur vapen och 
sprängämnen har distribue-

C
olombia är ett av de 
länder i Latinamerika 
som drabbats hår-
dast av covid. Ändå 
pågår sedan snart en 

månad massiva gatuprotester, 
med hundratusentals deltaga-
re. Omkring 50 människor har 
dödats, över tusen har skadats, 
enligt vissa uppgifter är omkring 
50 personer försvunna. Polisen, 
som anklagas för övervåld av 
FN och rader av internationella 
människorättsorganisationer, 
registrerar 800 skadade i de egna 
styrkorna. Men allt har inte varit 
våld; av de 7 531 demonstratio-
ner som registrerades mellan 28 
april och 16 maj var 6 642 fredliga. 
Exaktheten i siffrorna går hand 
i hand med att allt direktsänds 
live via sociala medier. Eller 
åtmin stone nästan, för brist på 

öppenhet är en anledning till att 
protesterna fortsätter.

Det pågår nämligen förhand-
lingar mellan myndigheter och 
demonstranter på såväl nationell, 
regional som lokal nivå. Men 
demonstranterna klagar på att 
de sker bakom stängda dörrar 
och än finns inga tecken på att 
protesterna ska avta. Tvärtom. 
Idag är en ny nationell protest-
dag utlyst.

Inte någon överraskning

Protesterna i Colombia började 
egentligen i november 2019, strax 
efter ”el estallido social” i Chile. De 
ledde till en nationell dialog som 
rann ut i sanden när pandemin 
satte in. Men efter ett drygt år av 
karantän och dramatiskt ökad 
fattigdom bröt proteströrelsen 
fram igen, med än större styrka. 

Det var som om tålamodet defini-
tivt brast. Rörelsen påminner på 
många sätt om ”el estallido social” 
i Chile. Men där finns viktiga 
skillnader. Protesterna i Colom-
bia kom inte som någon total 
överraskning, utan var resultat 
av en uppmaning av fackliga och 
andra organisationer. Från början 
handlade det om en strejk bakom 
en rad krav som sjukförsäkring, 
medborgarlön, gratis utbildning 
och annat. När protesterna åter-
upptogs den 28 april i år skedde 
det på uppmaning av den ”strejk-
kommitté” som ledde protesterna 
2019. I den ingår de stora fackliga 
centralorganisationerna och ytter-
ligare 26 nationella organisationer, 
29 regionala och över 300 lokala 
kommittéer. I Chile fanns inget 
samlat ledarskap av det slaget. 
Ändå representerar den colom-
bianska ”strejkkommittén” långt 
ifrån alla som deltar i protesterna 
och vissa av de protesterande 
grupperna tar till och med avstånd 
från ”strejkkommittén” och menar 
att den är en del av samma elit 
som man bekämpar. 

Den utlösande gnistan för 
protesterna den här gången var en 
skattereform som skulle inne-
bära ökat skattetryck för lägre 
inkomsttagare, men också en 

Sedan en tid tillbaka skakas Colombia av 
massiva gatuprotester. Bakom ligger krav på 
sociala reformer och den tändande gnistan 
var en skattereform som ökade trycket på 
låginkomsttagare. Polisens övervåld har bara 
eldat på ursinnet - men kanske finns redan 
lösningen på landets problem, skriver Lars 
Palmgren.

Kraven på 
medborgar-
lön, gratis 
utbildning 
och program 
för unga 
människor 
som vare sig 
arbetar eller 
studerar 
har blivit 
allt mer 
centrala.

Elitens arrogans hindrar     lösning på Colombias kris
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förändringar. Och skulle avtalet 
börja genomföras på allvar i alla 
sina aspekter, om än fem år för 
sent, finns definitivt möjlighet 
till en vändning i riktning mot ett 
förtroende som också skulle möj-
liggöra trovärdiga förhandlingar.

I Chile kanaliserades ilskan 
från ”el estallido social” in i den 
konstituerande församlingens 
arbete med att skriva en ny 
konstitution. I Colombia tycks 
allt mycket svårare. Traditionen 
av våld är djupare. Men samtidigt 
finns lösningen redan – i det 
fredsavtal som undertecknades 
för snart fem år sen. Det stora 
hindret är elitens arrogans, som 
dock, efter nästan en månads 
protester, allt mer börjar övergå 
i rädsla.   

Och att fraktioner av Farc  
som inte accepterar freds avtalet 
nu tar livet av varandra på 
venezulanskt territorium, senast 

den legendariske ledaren Jesús 
Santrich, bidrar förmodligen 
till att ta udden ur den lockelse 
som väpnad kamp eventuellt 
fortfarande skulle kunna ha på 
aktivister som inte längre tror på 
någon.

Annars ligger katastrofen och 
lurar bakom hörnet.

Och inte bara på grund av covid.

rats. Men det mest intressanta i 
utskrifterna är beklaganden över 
att demonstrationsvakter hindrat 
beväpnade miliser från att delta i 
demonstrationer och att ”primera 
linea”, de självutsedda försva-
rarna av demonstranterna mot 
polisens angrepp, försökt stoppa 
provokatörer som uppmanat till 
plundringar. 

Proteströrelsen är som Co-
lombias geografi; komplicerad, 
motsägelsefull, full av kontraster.

Åtta krav blev hundra

I de förhandlingar som nu 
pågår på olika nivåer har den 
nationella strejkkommitténs 
ursprungliga åtta krav utvidgats 
till över etthundra. Men kraven 
på medborgarlön, gratis ut-
bildning och program för unga 
människor som vare sig arbetar 
eller studerar har blivit allt mer 
centrala. Regeringen har lovat 
gratis högre utbildning för lägre 
inkomstgrupper och har initierat 
flera olika program för att hjälpa 
unga till arbete och har också 
lovat att utvidga det system med 
medborgarlön som redan finns. 
Det finns också exempel på lokala 
förhandlingar som nått konkreta 
resultat om skol- och vägbyggen 
och annat.

Men den stora utmaningen 
är att skapa förtroende. Liksom 
i Chile finns starka krav på en 
reform av hela polisväsendet. 
Den colombianska polisen har 
en närmast militär utbildning 
och fungerar utifrån logiken att 
demonstranterna är fiender. Men 
inte heller polisen har fungerat på 
ett homogent sätt. De flesta döds-
fallen och de värsta övergreppen 
har skett i staden Cali, medan 
det än så länge inte registrerats 
några dödsfall i landets största 
städer Bogotá och Medellin, vilket 
till stor del har att göra med ett 
medvetet arbete av de lokala 
myndigheterna efter protesterna i 
november 2019. 

Allt har med andra ord inte 
stått stilla. Men ilskan, den 
obehagliga känslan av margina-
lisering, att inte tas på allvar och 
beslutet att ändra på det, som 
utgör proteströrelsens själva 
bränsle, har inte bara att göra 
med materiella problem och 
repression. Utan med besvikelse. 
En känsla av att den regerande 
eliten har stulit den hoppfullhet 
som fredsavtalet mellan reger-
ingen och Farc-gerillan för fem år 
sen gav upphov till. Istället för att 
bejaka fredsavtalets inbjudan till 
försoning och reparation gjorde 

den då sittande regeringen under 
Alvaro Uribe allt för att sabotera 
det. Den nuvarande presidenten 
Ivan Duque som är Uribes elev 
har följt hans kurs. 

Avtalet kan ändra riktningen 

Fredsavtalet lättade på rädslan. 
Man kunde på nytt demonstrera 
utan risk för att pekas ut som 
guerillero. Man kunde på nytt ta 
sina rättigheter på allvar. Och det 
fanns en utspridd känsla av att 
nya och bättre tider var i antågan-
de. Därför upplevdes regeringens 
systematiska sabotage av freds-
avtalet som en örfil. Morden på 
guerilleros som lagt ner vapnen 
och på människorättsaktivister 
gav intrycket att fredsavtalet inte 
gällde för regeringsstyrkorna. 
Och när polisen använder nästan 
militära metoder för att slå ner 
demonstrationer är det som att 
säga att talet om fred bara är nys.

Men det är det inte. Tusentals 
Farc-medlemmar har lagt ner 
vapnen. Nyligen tog Farc:s led-
ning på sig ansvaret för tusentals 
kidnappningar. Mer än att försöka 
ursäkta sig, visade de sig beredda 
att ta sitt ansvar. En händelse 
med en enorm potential och ett 
radikalt bevis för att fredsav-
talet kan innebära djupgående 

Annars ligger 
katastrofen 
och lurar 
bakom hörnet.

Elitens arrogans hindrar     lösning på Colombias kris

ANALYS
LARS PALMGREN
dagens@etc.se

Den colombianska polisens över-
våld har eldat på protesterna.
BILD FERNANDO VERGARA/AP/TT

Protesterna mot regeringen 
har ökat på grund av en ny 
skattereform.

 De massiva gatuprotesterna  
 i Colombia har nu pågått i 

 snart en månad.
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BILD ARIANA CUBILLOS/AP/TT
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Med så många procent ökade 
utsläppen från privata jetplan 

i Europa mellan åren 2005 och 
2019, enligt en ny rapport 

från organisationen Transport 
& Environment (T&E). Det är 
en snabbare utsläppsökning 

än den som skett för det 
kommersiella flyget.

ELBILAR ISTÄLLET 
FÖR FOSSILBILAR 
GER STOR EFFEKT
n Förbud mot nyförsäljning 
av bensin- och dieselbilar ger 
kraftigt minskade koldioxid-
utsläpp när de ersätts av 
elbilar. Det visar ny forskning 
från Chalmers. En snabb och 
tvingande infasning av elbilar 
kan få utsläppen från svens-
ka personbilars avgasrör att 
närma sig noll till år 2045, 
enligt studien som också tagit 
hänsyn till utsläppen som sker 
vid tillverkningen samt pro-
duktion av el till driften. Men 
en sådan reglering behöver i så 
fall införas senast år 2030.

– Livslängden hos alla de 
bilar som finns på vägarna 
idag och de som säljs fram 
tills regleringen införs gör att 
det dröjer innan den totala 
effekten syns, säger Johannes 
Morfeldt, forskare inom fysisk 
resursteori på Chalmers, i ett 
pressmeddelande.

NYA VÄRMEREKORD 
INOM FEM ÅR
n Något av åren mellan 2021 
och 2025 kommer – med 90 
procents sannolikhet – att bli 
det varmaste som någonsin 
uppmätts på jorden. Sannolik-
heten för att medeltempera-
turen då överstiger 1,5 grader 
jämfört med förindustriell 
nivå bedöms vara 40 procent. 
Det är budskapet i en ny 
rapport från Meteorologiska 
världsorganisationen, som 
bygger på en sammanvägning 
av nio olika klimatmodeller.

– Det betyder inte att vi i 
så fall stannar över 1,5 grader. 
Det kan vara så att åren därpå 
blir kallare igen, även om 
den långsiktiga trenden hela 
tiden är högre temperaturer, 
säger Torben Koenigk, chef 
för den globala klimatmodel-
leringsgruppen på SMHI som 
bidragit med data till den nya 
rapporten, till TT.

En man i Indien söker svalka. BILD AP

Klockan börjar klämta för 
fossiljättarna. I veckan slog 
en domstol fast att Shell bär 
ansvar för klimatkrisen och 
måste sänka sina utsläpp 
med nästan hälften på tio år. 
Samma dag gav Chevrons 
aktieägare bolaget i uppdrag 
att göra samma sak.

För första gången i historien 
har en domstol slagit fast att 
ett privat företag kan hållas 
ansvarigt för att ha bidragit till 
klimatkrisen. 

Det är tingsrätten i Haag, 
Nederländerna, som efter en 
stämningsansökan från bland 
andra Greenpeace i Nederländer-
na, Action Aid Netherlands och 
en handfull andra miljöorgani-
sationer slagit fast att oljejätten 
Shell måste sänka sina utsläpp 
av växthusgaser med 45 pro-
cent fram till år 2030. I domen 
framgår också att Shell ansva-

rar för utsläppen från kunder 
och leverantörer, att företagets 
verksamhet utgör ett hot mot 
mänskliga rättigheter och att 
bolaget måste följa domstolens 
beslut med omedelbar verkan.

– Det här är en historisk vänd-
punkt. Fallet är unikt eftersom 
det är första gången en domare 
fastslår att ett av de största fossil-
bolagen måste följa Parisavtalet. 
Beslutet kan därför komma att ha 
stora konsekvenser även för an-
dra fossilbolag, säger Roger Cox, 
advokat som företräder Friends 
of the Earth Netherlands.

Kan överklagas

Jonas Ebbesson, professor i miljö-
rätt vid Stockholms universitet, 
är också han positiv men betonar 
att en överklagan är att vänta.

– Domen bygger på en akt-
samhetsprincip i nederländsk 
civilrätt, som enligt domsto-
len innebär att företag har en 

generell skyldighet att agera 
aktsamt gentemot samhäl-
let. Domstolen tolkar denna 
aktsamhetsprincip i ljuset av 
de förestående klimatriskerna, 
internationell forskning om 
klimatförändringarna och före-
tags skyldighet att respektera 
mänskliga rättigheter.

– Men om domen står sig 
kommer den att vara helt unik. 
Här åläggs en hel koncern – 
inklusive 1 100 dotterbolag i 160 
stater – att minska sina utsläpp, 
inklusive dem från konsumen-
terna med 45 procent till år 
2030 jämför med dess utsläpp 
2019. Jag har aldrig sett något 
liknande tidigare. Domen kan 
mycket väl inspirera till lik-
nande processer mot oljebolag 
i andra länder.

Aktieägare säger ifrån

Shell är inte det enda oljebolag 
som i veckan gått på pumpen. 

Samma dag som beslutet i Haag 
annonserades röstade också 
fossiljätten Chevrons aktieägare 
för att bolagen måste minska 
sina utsläpp inom vad som kall-
las ”scope 3”, det vill säga alla in-
direkta utsläpp som kan knytas 
till bolagets verksamhet. 

Även om beslutet ännu inte 
åtföljts av utsläppsmål visar stö-
det – 61 procent av aktieägarna 
röstade för – enligt Reuters att 
investerare börjat tröttna på fos-
siljättarnas bristande intresse 
i att tackla klimatkrisen.

Ytterligare en positiv nyhet 
för klimatet är att aktivistorga-
nisationen Engine No 1 vunnit 
minst två platser i fossiljätten 
Exxons styrelse – och detta trots 
att de endast har ett aktieinne-
hav i bolaget på 0,02 procent. 

ADOLFO DIAZ
adolfo.diaz@etc.se

Bolag Omsättning  
(miljarder kr)

Vinst 2020  
(miljarder kr)

1 China Petroleum &  
Chemical Corp

2 955 4,04

2 PetroChina 2 658 -14,95

3 Saudi Aramco 2 383 536

4 Shell 2 185 -94

5 BP 1 916 -182

6 Exxon 1 776 59,8

7 Total 1 213 -24

8 Chevron 955 -72,3

Världens 8 största oljebolag

KÄLLA: INVESTOPEDIA, REUTERS, FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL

”Historisk vändpunkt”
Snaran dras allt mer åt kring fossilbolagen

Stämningsansökan

l Bakom stämningsansökan 
mot Shell stod bland annat 
Action Aid Netherlands, Both 
ENDS, Fossil Free Netherlands, 
Greenpeace Netherlands, Young 
Friends of The Earth Nether-
lands och Wadden Sea Associa-
tion (Waddenvereniging).
l Shell orsakade år 2020 enligt 
Reuters utsläpp på motsvarande 
1,38 miljarder ton koldioxidekvi-
valenter. Det är en minskning 
från 1,65 miljarder ton föregåen-
de år.

l I den 
uppmärk-
sammade 
rapport från 
2017 där 
100 privata 
och statligt ägda bolag koppla-
des ihop med drygt 70 procent 
av alla historiska utsläpp av 
växthusgaser återfinns Exxon på 
femte plats (2 procent av de to-
tala utsläppen), Shell på nionde 
plats (1,7 procent) och Chevron 
på tolfte plats (1,3 procent).

Miljöorganisationen MilieudeFensies direktör 
Donald Pols, till höger, firar domen mot Shell 
i Haag, som tvingar oljebolaget att minska sina 
utsläpp med 45 procent till 2030.
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Köp biljett till våra onsdagskvällar på varuhuset.etc.se
Vi finns på Energikullen 1, 641 96 Katrineholm. Parken är öppen torsdag – fredag, klockan 10 – 18. 
Växthusen är öppna vardagar, klockan 9 – 18. Det senaste hittar du på etcsol.se/etc-solpark eller facebook.com/etcsolpark

ONSDAGAR MED 
JOHAN 

EHRENBERG 

Köp biljetter till 
våra onsdags
kvällar och 
andra event på 
varuhuset.etc.se

Träffa Johan Ehrenberg, ät lite mat 
och lyssna på ett föredrag med 
efterföljande frågor. 

Fyra träffar, fyra aktuella ämnen. Varje onsdag hela juni 
klockan 18:00 kör vi kvällsträffar med Johan Ehrenberg i 
ETC Solpark. Träffen tar cirka 2 timmar och vi serverar vår 
sambosatallrik med ekosallad från våra växthus samt en öl 
eller ett glas vin och kaffe.

Pris 400 kronor
Beställ din biljett på varuhuset.etc.se

2 juni, kl. 18:00
Hoppet i solparken. Så enkelt räddar vi klimatet 
tillsammans. Allt från teknik till aktivism.

9 juni, kl. 18:00
De ekonomiska lögnerna. Vad har skapat maktlöshets-
sjukan och hur ändrar vi det? Ekonomi utan nyliberala 
myter, för aktivister.

16 juni, kl. 18:00
Media är makten. Hur går det till när myter, lögner och 
falska ”fakta” blir det som styr den politiska diskussionen. 
Vem styr, vad kan vi göra?

23 juni, kl. 18:00
Kloka Hus. Om att bygga småhus, om teknik, om ekonomi 
men också varför så lite sker. 
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Palestinier 
återvänder till 
vardagslivet

Vardagslivet 
återvänder och 

palestinier söker sig 
till badstränderna 
vid Medelhavet efter 
Israels elva dagar långa 
bombningar av Gaza. 
Men inget är som förut 
– omkring 250 perso-
ner på den palestinska 
sidan har dött, 66 av 
dem är barn. 1 900 
människor skadades 
av Israels bombningar 
som har gjort tusen-
tals hemlösa, rappor-
terar Al Jazeera. På den 
israeliska sidan har 
tolv personer rappor-
terats döda, varav två 
barn. 

BILD  JOHN MINCHILLO/AP

fredag 28 maj 2021
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…kilo väger den tre och en halv meter långa 
bronskrokodilen som i onsdags landade utanför 
socialkontoret i Kortedala. Bakom bjässen står 
konstnären Ingela Ihrman som vill väcka samtal 

om otrygghet, skriver GP.

Fem nya namn i Swedish Hall of fame
n Sångerskan Lisa Nilsson, Black metal-bandet Bathory, rapparen 
Timbuktu, låtskrivaren Py Bäckman och artisten Björn Skifs är årets 
inval i Swedish Music Hall of Fame.

– Några poeter kan ta åt sig äran att ha satt ord på det svenska 
folkhemmet. Py Bäckman är en av dessa, löd juryns motivering kring 
invalet av Py Bäckman. Hon har skrivit texten till låtar som ”Gabri-
ellas sång”, ”Vandraren” och ”Stad i ljus”. Juryn består av Lars Nylin, 
Fredrik Strage, Petra Markgren Wangler, Stefan Wermelin och Tara 
Moshizi. 

Japanska Studio Ghibli ger 
sig ut på ny mark med den 
helt datorgenererade ”Aya 
och häxan”. Resultatet är 
plastigt och livlöst, menar 
Dagens ETC:s recensent 
Daniel Andrén.

Goro Miyazaki kan inte ha det 
lätt. Som son till mästerani-
matören Hayao Miyazaki har 
det blivit hans lott att föra den 
hyllade Studio Ghibli-facklan 
vidare. Hans två tidigare filmer, 
”Legender från Övärlden” (2006) 
och ”Uppe på vallmokullen” 
(2011), var en bra bit ifrån studi-
ons storverk, men bjöd ändå på 
vackra scenerier och hyfsat enga-
gerande karaktärsporträtt. Och 
nu, efter viss pandemifördröj-
ning, är det alltså dags för hans 
nästa försök att fylla skorna.

AYA BLIR SOM bebis lämnad 
på trappen till ett barnhem i 
1990-talets England. Där växer 
hon upp, ovetandes om att hen-
nes mamma är både häxa och 
före detta sångare i ett populärt 
rockband. Aya trivs bra på barn-
hemmet och gör allt hon kan för 
att inte bli vald när adopterande 
familjer kommer på besök. Tak-
tiken fungerar fint ända tills ett 
mycket bistert par kommer förbi 
och tar med henne hem till sig. 
Det visar sig att det nya hemmet 
är fullt av magi och hen-
nes adoptivföräldrar 
är häxa respektive 
demon, med stort 
behov av oavlönad 
arbetskraft.

VARFÖR LÄMNADES 
Aya på barnhemmet? 
Finns det en koppling 
mellan mamman 
och den nya 
familjen? 

Kommer Aya själv få lära sig 
häxkrafter? Här finns mycket att 
reda ut.

De många trådarna hinner 
dock aldrig nystas upp innan 
filmen är slut, i vad som känns 
som en otillfredsställande 
cliffhanger. Det hjälper heller 
inte att alla karaktärer, inklusive 
huvudpersonen, saknar klara 
motiv eller ordentlig utveckling. 
Aya är redan från början helt 
orädd och mycket beslutsam 
– en slags Pippi Långstrump- 
figur, men där den glädjefyllda 
anarkismen har ersatts med 
något surmulet egoistiskt. 

DEN STÖRSTA BOVEN är dock 
animationstekniken. För första 
gången har studion nämligen 
valt att göra hela processen 
dator genererad. Ghibli är dock 
inte Pixar och resultatet är 
plastiga karaktärsmodeller och 
ett allmänt billigt intryck, långt 
ifrån tidigare filmers genomar-
betade känsla. Det är säkert både 
tids- och kostnadseffektivt, men 
den så omtalade Ghibli-kvalite-
ten bleknar. Magin är borta.

DANIEL ANDRÉN

Magin går förlorad
i Ghiblis nya häxfilm

Aya och häxan
Regi: Goro Miyazaki
Premiär idag

RECENSION

ETC ETC

Den glädjefyllda 
anarkismen har 
ersatts med något 
surmulet egoistiskt.

Aya adopteras sedan av en häxa och en demon.

Aya är redan från 
början helt orädd.

Vad Aya inte vet är 
att hennes mamma 

är både häxa 
och rock-
stjärna.

Aya växer 
upp på ett 
barnhem.
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I Aftonbladet recenserar Dagens ETC-medarbetaren 
Rasmus Landström ”Socialismens själ” av Stefan 
Arvidsson. En bok som vill råda bot på vänsterns 

velande i kulturpolitiska frågor.

”Dags för 
Prosecco-socialism 

åt folket!”

Mediekonsumtionen ökar under pandemin
n Svenskens mediekonsumtion har ökat drastiskt under coronapandemin: Från sex 
timmar till rekordhöga sju timmar per dygn. Det visar 2020 års Mediebarometer.

Under det första pandemiåret ökade både nyhetskonsumtionen och betalningsviljan 
för underhållnings- och nyhetsmedier på nätet. 

I snitt lade svenskarna nästan två och en halv timme på ljudmedier, som strömmad 
musik och radio. Nästan lika mycket tid lades på rörlig bild som vanlig tv, strömnings-
tjänster på nätet och Youtube. Lite mer än en timme ägnades åt textbaserade medier som 
tidningar, böcker och tidskrifter och ungefär en timme på sociala nätverkstjänster. Grup-
pen 15- till 24-åringar tittade och lyssnade närmare nio timmar dagligen. 

Vad är ett PMS-party?
– Ett PMS-party är en 

ensamfest där du 
får göra och känna 
vad du vill. På mitt 
PMS-party dansar 

jag emo line-dance i 
trasiga stay-ups, dricker 

vin, skiftar humör en gång i 
minuten, klipper luggen för 
kort och lyssnar på ballader 
på repeat hela kvällen.

Varför skriva en låt om 
 detta förbannade tillstånd?
– Haha! Tyckte att det behöv-
des ett litet PMS-anthem, har 
saknat det själv och för att 
vara ärlig känns det som att 
det är det enda jag pratar om 
med mina vänner.

Ditt debutalbum ”A pink 
soft mess” kommer i höst. 
Berätta om din relation till 
färgen rosa!
– Rosa får mig att känna mig 
drömmig, lugn, cool och 
mjuk. Jag har försökt lämna 
färgen några gånger men 
den vill inte lämna mig så 
jag tänker att jag stannar så 
länge vi fortfarande behöver 
varandra. Kanske blir det en 
för evigt-relation?
� Kristin�McMillen

MAJA FRANCIS
Artist,�aktuell�med�singeln�”PMS�
party”�från�kommande�albumet�”A�
pink�soft�mess”.

”Ett PMS-
party är en 
ensamfest”

Maja Francis

l Har beskrivits som en ”emo 
Dolly Parton”. Hennes musik 
har bland annat hörts i Netflix
serien ”Kärlek &  Anarki”. Ny
släppta singeln ”PMS party” 
är hämtad från ”A pink soft 
mess”, Maja Francis debut
album med beräknad release 
under hösten 2021.
l På albumet hörs även ett 
samarbete med Johanna och 
Klara Söderberg från First Aid 
Kit.

3
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För Ghibli-magi se hellre…

”Kikis
expressbud” 
(1989)
l Som en del av 
sin häxkurs flyttar 
Kiki till en främman
de stad för ett års 
praktik. Kiki besitter 
all den charm som 
Aya saknar. Dessut
om kul Sverigekopp
ling, då staden 
inspirerats av 
bland annat 
ringmuren 
i Visby och 
Gamla stan i 
Stockholm.

”Det levande slottet” 
(2004)
l Hattmakerskan Sofie blir 
förvandlad till en gammal 
kvinna av en häxa och flyttar 
in i ett slott som går runt på 
kycklingben. Författaren 
Diana Wynne Jones skrev 
också ”Aya och häxan”, men 
i pappa Hayaos händer blev 
resultatet här både fantasirikt 
och tematiskt intressant. 

”Spirited away”  (2001)
l Chihiro hamnar i en slags 
andevärld efter att ha gått 
igenom en tunnel och sett sina 
föräldrar förvandlas till grisar. 
Inget ont eller gott – allt 
magiskt. Alla har väl 
sett Ghiblis breda 
genombrott? 
Tåls hur som 
helst att ses 
igen. 

”Det levande slottet”.

Staden 
i ”Kikis express-

bud” är delvis 
inspirerad av 

två svenska 
städer.

Chihiro från 
”Spirited away”.

BILDER STUDIO GHIBLI
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10 recensioner 
som skapade 
 mediestormar

Linda Skugges  
recension av Kristina 
Sandbergs roman har 
väckt starka känslor på 
kultursidorna. Men hon 
är långt ifrån ensam 
om att ha dragit igång 
kulturdebatter med sin 
kritik.

Dagens ETC listar 
några recensioner som 
skapat rabalder.
TEXT ANNA-MARIA CARNHEDE

1
Jane Magnusson och ”Nyhetsankorna” 
l Året är 2009 och ”Nyhetsankorna” är en brunch
föreställning på Berns i Stockholm. TV4profilerna 
 Peppe Eng, Malou von Sivers, Lennart Ekdal och 

Elisabet Höglund finns i ensemblen. Efter Jane Magnussons 
recension i DN hoppar samtliga av – före premiären.

Ett utdrag:
”Malou von Sivers, [iförd] stora byxor, keps och halskedjor, 

rappar sig igenom de tveklöst mest pinsamma fem minuter na 
jag upplevt i hela mitt 41åriga liv. [...] Nyhetsankorna saknar 
[...] talang, humor, musikalitet, självdistans, scen närvaro, 
 repetitioner, passion, smak, stil, klass och framför allt en 
broms. Varför tog de inte död på det här för länge sedan, 
 exempelvis vid första repetitionen”.

2 
Skugge och 
Ranelids 
 läppglans
l 2003 ges Björn 

Ranelids ”Kvinnan är det för
sta könet” ut. Linda Skugge, 
då 38 år, skriver en recension 
i Expressen vars inledning 
går till historien och som 
Ranelid tar illa vid sig av:

”Jag var på samma för
fattarfest som Björn Ranelid 
en gång. Han satt där med 
sitt blonda lockiga hår, helt 
orörlig i en stel pose. Han 
var brunbränd, renrakad på 
armarna, iklädd ett LINNE 
och läppglans”. 

3
Kristian 
 Lundbergs 
 klavertramp
l Året är 2006 

och Kristian Lundberg 
skickar, vad han senare ska 
uppge, fel version av en 
samlingsrecension till Hel
singborgs Dagblad, en text 
som visar sig innehålla en 
sågning av en icke utgiven 
bok av BrittMarie Mattson. 
Lundberg ber om ursäkt, 
men får kicken. Vilket 
leder honom till det jobb i 
hamnen som blir grunden 
för kritikerrosade romanen 
”Yarden”.

4
Ramqvist 
vs Lundell
l 1999 skriver Ka
rolina Ramqvist i en 

recension att Ulf Lundells ”Best 
of” känns som en ”coffeeta
ble mässig livsstilskatalog att 
masturbera över”. Lundell skri
ver ett svar, sedermera förevigat 
i boken ”Fittstim”:

”Lilla gumman! Hur är det 
fatt? Har du alldeles kissat på dig 
den här gången? (…) Har somma
ren inte riktigt börjat för dig ännu 
eller vad är det? Jag föreslår att 
du går ut i världen och ger lite 
kärlek så kanske du får en pyts 
du också. Saknas pojkvän? Du får 
ta och lugna ner dej.”

5
Kringlan Svens-
sons raseri mot Åsa 
Linderborg 
l Det hela börjar med 

en ganska beskedlig recension 
i  Aftonbladet 2015, av Vik
tor Malm, som varken hyllar 
eller sågar Kristoffer Svensson 
och Nanna Johanssons bok 
”Omänniskor”. Men något slår 
slint i Kringlan som i en podd 
hotar att våldta och mörda Åsa 
Linderborg. I morgonpasset i P3 
ber han senare om ursäkt och 
säger att han var full.

6
Bergman nitade 
Jahnsson 
l Bengt Jahnsson var 
1964 en respekterad 

men omdiskuterad scenkritiker 
i Dagens Nyheter. Efter att ha 
sågat Ingmar Bergmans alster i 
en text får han en smäll på käften 
av stjärnregissören på DNredak
tionen. Bergman döms till 5 000 
kronor i böter.

7
Keith 
 Richards 
surar 
l Rolling 

 stoneskonserten på 
Ullevi i augusti 2007 blir 
inte väl bemött av kriti
kerna. Detta irriterar gi
tarristen Keith  Richards 
så pass att han tar sats 
och formulerar ett argt 
brev där han går till 
attack mot kritikerna i 
Aftonbladet och Expres
sen: ”Skriv  sanningen. 
Det var en bra show”, 
skriver han bland annat.

8
Strage och Petter
l 1998 publicerar DN en kritisk recension av rappa
ren Petters debutplatta. Recensenten Fredrik Strage 
skriver bland annat att den består av julklappsrim om 

Södermalm  – varpå Petter låter Strage vara med i en video där 
recensenten blir fastkedjad i betong och dumpad i Värtahamnen. 
17 år sedan görs ytterligare en video, ”Hämnden”, där Strage 
 beställer ett mord på Petter och där den senare skämtar om sin 
egen trygga bakgrund. 
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Keith Richards.

Ur Petters video till ”Saker och ting”.

Skugge.

Lund-
berg.

Bergman.

Ulf Lundell.
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9
Croneman  
blir portad
l 1994 sågar 
Johan Croneman 

filmen ”Lust” i Nöjesguiden: 
”Samtliga skådespelare har 
sin sämsta dag på evigheter, 
manuset är ett utomor-
dentligt skämt, regissören 
har inte en aning om vad 
han pysslar med; absolut 
samtliga gör bort sig.” Enligt 
legenden blir recensenten 
portad från vissa pressvis-
ningar efter yxhugget.

10
Colin Nutley: Mobbning!
l Colin Nutley älskas sannerligen inte av 
kritikerna. Men kanske är det hans film ”Angel” 
(2008) som blivit mest sågad. Kritiken får i alla 

fall regissören att beskylla Kultursverige för mobbning. Hans fru 
och ofta anlitade skådespelerska Helena Bergström deltar också i 
SVT Debatt för att försvara honom.B
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Helena Bergström och Colin Nutley 
på galapremiären av ”Angel”.

Ur Petters video till ”Saker och ting”.

Ulf Lundell.

Varför tog de inte död 
på det här för länge 
sedan, exempelvis vid 
första repetitionen?
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VACCIN- 
BLUFFARNA

Över 30 000 döda i Indien – varje dag.
Tre procent är vaccinerade.

Vi synar vaccinlobbyns argument.

Nyhetsmagasin

NR 21 · 26 MAJ 2021 · 49 KR

MISSA INTE NYA NUMRET AV

VARJE VECKA DESSUTOM:
Ledare, nyheter, debatt, kultur 

och korsord. Utkommer fredagar. 
Från 11 kr/vecka. Mejla: kundtjanst@etc.se

DECKAREN 
KAN FÖRÄNDRA 
VÄRLDEN
Karin Alfredsson: 
”Beslutet att skriva 
spänningslitteratur var 
helt och hållet politiskt.”

MATS DELAND:
” Den experimentella psykologin 
växte i hög grad fram ur 
metoder för att anpassa 
arbetande människor 
till det löpande bandet.” 
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ÖSTBERGS BOK 
BORDE BLI ETT 
STANDARDVERK 
FÖR VÄNSTERN
I år är det 100 år sedan den allmänna röst-
rätten infördes. För att fira detta publiceras 
Kjell Östbergs ”Folk i rörelse: en historik över 
demokratins historia i Sverige”. Rasmus 
Landström läser en forskargärning som 
präglas av en örnblick.

I   
boken ”Critical Encounters” påpekade sociologen Wolf-
gang Streeck att demokrati idag betyder något annat än 
för 70 år sedan. Han menade rentav att efterkrigstidens 
massdemokrati inte har något att göra med samtidens 
uttunnade demokrati-begrepp.

Ett sådant uttalande skapar en lätt svindel. Lever vi i ett 
slags Matrix? Under efterkrigstiden sågs demokratin som en 
ofärdig process. Den allmänna rösträtten var bara början, efter 
den skulle fabrikerna och ekonomin demokratiseras. Idag har 
folkstyret reducerats till att vi röstar fram representanter till 
riksdagen vart fjärde år. Paradoxalt nog ansåg den anti-demo-
kratiska högern en gång i tiden att parlamentarismen var ett 
skydd mot ökat folkinflytande.

DETTA TÄNKER JAG på när jag läser Kjell Östbergs nyutkomna 
”Folk i rörelse”. Den har undertiteln ”Vår demokratis histo-
ria” och publiceras när den allmänna rösträtten i år fyller 100. 
Östberg har insett samma sak som Streeck: Det är skillnad på 
massdemokrati och parlamentarism. Därför börjar han inte 
historieskrivning 1921, utan med Sundsvallsstrejken 1879. När 
sågverksarbetare demonstrerade för högre löner och brutalt 
skingrades av militär. En händelse som i förlängningen födde 
den moderna arbetarrörelsen. Som författaren klokt påpekar är 
anständiga löner och en grundläggande jämlikhet en förutsätt-
ning för demokratin. 

För den som har läst Östberg tidigare är det lätt att känna 
igen sig. Som pensionerad professor i historia har han ägnat ett 

helt yrkesliv åt att forska om folkrörelser. Hans böcker sträcker 
sig från verk om den socialdemokratiska arbetarkommunen 
till en närmast heltäckande bok om 1968. Mest berömd är 
hans augustnominerade biografi över Palme. ”Folk i rörelse” 
är en sammanställning av hans forskargärning och präglas av 
en örnblick. Östberg har en förmåga att cirkla över historien, 
att på torr prosa räkna och dividera. Samtidigt kan han likt en 
Thomas Piketty eller Karin Johanisson dyka ner i ilfart och il-
lustrera ett resonemang med skönlitterära utdrag. På så sätt får 
prosan färg, dåtiden blir levande – som när Strindberg gestaltar 
den moderna kapitalismens födelse i ”Röda rummet” eller 
Lars Ahlin den socialdemokratiska människan i ”Tåbb med 
manifest”. Detta gör ”Folk i rörelse” till en ljuvlig läsupplevelse. 
Det är rentav en bok som kan ersätta Lars Olssons och Lars Ek-
dahls ”Klass i rörelse” som populärvetenskapligt standardverk 
i ämnet.

DET FINNS EN outtalad tes i boken som hämtats från den marx-
istiska historikern Eric Hobsbawm. Han menade att västvärl-
dens demokrati och efterkrigstidens jämlikhet var resultatet 
av ett revolutionshot utifrån. I skräck för att den inhemska ar-
betarklassen skulle lyssna till Moskvas locktoner byggdes väl-
färdsstaten upp. Hos Östberg är det därför inte Nils Edén och 
Hjalmar Branting som grundlade rösträtten, utan potatiskas-
tande kvinnor på Södermalm och strejkande sågverks arbetare 
på Seskarö. På ett elegant sätt slår han sönder föreställningen 
om att den allmänna rösträtten infördes av en koalition mellan 

KULTUR: INITIERAT

l Litteraturskribent i Dagens 
ETC och författare till boken 
”Arbetarlitteraturens åter-
komst” (Verbal förlag).

RASMUS LANDSTRÖM
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liberaler och socialdemokrater. Liberalerna ville införa röst-
rättsbegränsningar för dem med lägst inkomst. Tillsammans 
med högern drev man på för att höja rösträttsåldern. Och till 
första kammaren infördes så höga inkomstkrav att de flesta 
kvinnorna inte blev valbara. För de frisinnade hette medborgar-
rätt fortfarande pengar, för att travestera Heidenstam.

INFLYTANDET FRÅN HOBSBAWM syns även i bokens disposi-
tion. En stor del ägnas åt revolutionsstämningarna 1917 och 
1968, medan den lugnare efterkrigstiden hastas förbi. Detta 
gör dock inte så mycket. För den som vill läsa en ingående bok 
om folkhemmet finns Erik Bengtssons nyutkomna ”Världens 
jämlikaste land?”. Medan Bengtsson vill återupprätta folkhem-
mets radikalism vill Östberg berätta om de folkliga krafter som 
förlöste det. Tillsammans bildar böckerna ett panorama över 
Sveriges makalösa förvandling.

EN SAK SOM är särskilt intressant med ”Folk i rörelse” är den 
stora vikt som läggs vid kvinnokampen. Östberg är en äldre 
herre som forskat om revolutioner, strejker och upplopp – men 
genusperspektivet har varit genomgående i hans författarskap. 
Boken är proppfull av intressanta kvinnospår, om allt från de 
kvinnliga fackförbunden under 1930-talet – som närmast utra-
derats ur LO:s annaler – till den första fabriksockupationen, 
genomförd av sömmerskor i Sollefteå 1981. Faktum är att den 
kvinnliga klasskampen är så konsekvent skildrad att boken 
fungerar som kurslitteratur i genushistoria.

I SLUTET AV boken kommer Östberg till samtiden. Tonläget går 
då från dur till moll. De senaste tio åren har LO tappat en halv 
miljon medlemmar. SAP har gått från 1,2 miljoner medlemmar 
1990 till runt 75 000 idag. Och av den en gång så mäktiga nykter-
hetsrörelsen IOGT-NTO återstår bara 25 000 medlemmar. Sam-
tidigt har Sverige förvandlats från jämlikhetens förlovade land 
till en nyliberal experimentverkstad. Det är knappast en slump 
och jag tror att Östberg har rätt när han pekar på sambandet 
mellan folkrörelsernas avlövning och den söndervittrande 
demokratin. I boken anas också en frustration över att en sam-
tida vänster inte lyckas utveckla en grundläggande EU-kritik. 
Dessa avsnitt är bokens mest kontroversiella – men borde just 
därför lusläsas av en samtida vänster. Östberg frågar om denna 
mellanstatliga koloss ens är möjlig att demokratisera.

PÅ DE ALLRA sista sidorna anas dock en liten ljusstrimma. Efter 
finanskrisen 2008 syns en ökad aktivitet på marken. Fridays for 
Future, Sanders och Corbyns valkampanjer, liksom Syrizas och 
Podemos framgångar (och nederlag) nämns som hastigast. 
Som läsare tycker jag att Vänsterpartiets kraftiga medlemsök-
ning och Reformisternas återuppväckande av socialdemokra-
tisk politik kunde ha uppmärksammats. Samtidigt påpekar 
Östberg att detta bara är vaga ljusglimtar. Idag saknas det 
samspel mellan fackföreningar, politiker och folkrörelser som 
omdanade Sverige. På så sätt avslutas ”Folk i rörelse” med en 
viktig insikt: Det finns inga genvägar till demokratin. Varken 
1921 eller 2021. 

I slutet av boken 
kommer Östberg 
till samtiden. 
Tonläget går då 
från dur till moll.

Faktum är att den kvinnliga 
klasskampen är så konsekvent 

skildrad att boken fungerar som 
kurslitteratur i genushistoria, 

skriver Rasmus Landström.
BILD ANNA DRVNIK/ORDFRONT



Afrikanskt mode har på senare tid rönt stor uppmärksamhet på den internationella modescenen. 
Utställningen Svarta Trådens medskapare Marché Noir och Imane Ayissi är två Parisbaserade 

varumärken som i sitt skapande följer tråden tillbaka till Västafrikas vävare, skräddare, 
marknader, färger, material och snitt – bortom bilden av tryckta tyger som typiskt afrikanskt. 

I utställningen mixas deras kreationer med textil och föremål ur museets samlingar. 

VISAS TILL OCH MED DEN 29 AUGUSTI 2021. FRI ENTRÉ. VARMT VÄLKOMNA!

HÄR MÖTER DU VÄRLDEN    |     WWW.VARLDSKULTURMUSEET.SE    |     VID KORSVÄGEN I GÖTEBORG
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CLARA LEE LUNDBERG

Vi människor måste 
lära oss att stå ut  
med varandra

N
är Judiska Museet öppnade i nya 
lokaler i Gamla stan hösten 2019 
var en av de centrala frågorna 
hur vi människor står ut med 
varandra. Jag intervjuade muse-

ets chef Christina Gamstorp i samband med 
invigningen, och vårt samtal om hur vi står ut 
med varandra i ett samhälle har levt kvar i mig. 
Kanske för att jag dagligen blir påmind om hur 
svårt det kan vara att samexistera. Att tvingas 
dela offentliga rum, arbetsplatser, bostadshus, 
tränings-anläggningar, kollektivtrafik, sjuk-
vårdsmottagningar, återvinningsstationer och 
många andra platser med människor man inte 
själv har valt är en både praktisk, social och 
existentiell utmaning. 

Det faktum att vi i hög grad fortfarande 
inte kan välja vilka människor som ska bli 
våra grannar, kollegor, medresenärer eller 
gyminstruktörer går emot det nyliberala man-
trat som gått på repeat de senaste tjugo åren i 
västvärlden: du är en fri individ som har rätt att 
göra fria val och välja det som passar just dig. 
Valet som symbol och väljandet som handling 
har nämligen kommit att bli ledmotivet för 
jaget och viljan i ett liberalt samhälle, i alla fall 
om man ska tro sociologen Eva Illouz som i sin 
senaste bok skriver: ”att ha ett senmodernt jag 
innebär att man utnyttjar möjligheten att välja 
och förstärker den subjektiva upplevelsen av 
att ha ett val”.

NÄR JAG BODDE I Rio de Janeiro brukade mina 
kompisar och jag prata om att det yttersta teck-
net på privilegier, såväl sociala som ekonomis-
ka, var att kunna välja bort människor. 

De som förkroppsligade denna priviligie-
rade elit var de vita, rika som bodde på andra 
sidan bergen i gated communities, med dubbla 

skottsäkra fönster, höga murar och allt de 
behövde för att ha ett underbart liv. Inga skott 
från gängkrig, inga lukter från kollapsade 
avlopp, inga crackmissbrukare, fulla turister, 
svinhög smörmusik i monsterhögtalare eller 
påträngande gatuförsäljare når dem. 

Men för oss andra, som inte kan eller vill 
leva så, handlar mycket av vår vardag faktiskt 
om att stå ut med andra människor och att 
acceptera att vi inte kan välja vilka som finns i 
vår närhet. Jag hade till exempel uppskat-
tat att inte veta hur min granne låter 
när hon får orgasm, eller sluppit den 
där speciella tjejen i solglasögon som 
alltid ställer sig bredvid mig på yoga- 
klassen och utstöter konstiga ljud 
precis när jag har börjat slappna av.

Men jag får stå ut med det. 

HÄROMDAGEN LUKTADE DET 
så illa i min lokala mat-
butik att jag fick kvälj-
ningar, och jag frågade 
en anställd om hon 
visste vad det berod-
de på. Vi gick runt 
tillsammans i butiken 
för att försöka hitta 
källan till den vidriga 
lukten, och det visade 
sig vara en annan kund. 
Butiksbiträdet, som verkade 
vara en snäll och tolerant per-
son, ryckte lite på axlarna och 
sa ”en del har lite svårt med 
hygienen”. Själv kvävde jag 
både spyan och ilskan, men 
kände mig djupt irriterad på 
den manliga kunden som 

uppenbarligen varken hade duschat eller tvät-
tat sina intima delar på väldigt länge. Varför 
ska jag som är så fräsch behöva stå ut med det, 
frågade jag mig.

JAG MINNS EN GÅNG under en dansutbildning 
när vi skulle jobba i par och jag parades ihop 
med den jag allra minst ville jobba med; han 
var klumpig, svettig, hårig och använde inte 
deodorant. Min impuls var att hitta på en 

ursäkt för att fly eller byta partner, men 
precis då började läraren prata om hur 

viktigt det var att vara öppen och ”gå 
bortom era egna preferenser”. Det 
fick mig att tänka till och stanna 

kvar i det där obekväma som 
verkligen inte var min personliga 
preferens. 

För det slog mig där och då 
att andra människor också 

måste stå ut med att dela 
platser och situationer 
med mig. Parfymkäns-
liga på biblioteket eller 
bussen får stå ut med att 

jag sveper förbi med min 
underbara parfym, pryda 

personer på stranden får stå 
ut med att jag ibland solar 

topless, och mina grannar får 
stå ut med att jag ibland spelar 

samma låt fem gånger efter var-
andra. Att vara människa i den 
senkapitalistiska, nyliberala 
eran handlar alltså inte enbart 
om att bli ett väljande subjekt. 
Det handlar lika mycket om 
att stå ut med varandra, bort-
om våra egna preferenser.

Clara Lee Lundberg
Journalist

+
JIPF:s (Judar för  
israelisk-palestinsk 
fred) uttalande den  
13 maj 2021. Finns  
att läsa på deras  
hemsida: https:// 
jipf.nu/uttalande- 
judar-for-israelisk- 
palestinsk-fred/

Israels ockupation 
av Palestina. Då, nu, 
alltid.

–



Hur vi uppnår  
ett bättre 
samhälle för alla
Hur kan vi bygga ett samhälle med full sysselsättning där vi 
också värnar jämlikhet och trygghet på arbetsmarknaden? 
Den nya boken Sysselsättningskoden ger en heltäckande 
bild av frågorna kring full sysselsättning och hur vi kan 
uppnå det och få ett bättre samhälle för alla.

Beställ på www.leopardforlag.se
ETC-prenumeranter har alltid fri frakt på 
Leopard förlags bokutgivning med rabattkoden: ETC

Pris: 220 kr

Något händer med samhällen som under lång 
tid präglas av hög arbetslöshet. Individer drab-
bas, livschanser spolieras och samhällsbyg-
get får sig rejäla törnar. I kölvattnet försämras 
folkhälsan, maktbalansen på arbetsmarknaden 
rubbas, och klyftorna ökar. Dessutom skapar 
arbetslösheten och otryggheten en grogrund 
för högerpopulism och främlingsfientlighet.

Coronakrisen har blottat de grundläggande 
samhällsproblem som över trettio år av åt-
stramningar, nedmontering av trygghetssystem 
och privatiseringar har medfört. Hög arbetslös-
het, otrygga visstidsanställningar och försäm-
rade trygghetssystem har bidragit till att krisen 
slagit hårt.

Hur hamnade vi här?

Sysselsättningskoden ger en heltäckande bild 
av frågorna kring full sysselsättning, och argu-
menterar för hur vi kan uppnå det och få ett 
bättre samhälle för alla.

NYTT BOKSLÄPP!
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1
På måndag läggs en 

avgörande regeringsutredning 
fram. Vilken? 

a) Frågan om att införa fri 
hyressättning i nybyggnationer

b) Återinförandet av 
förmögenhetsskatten

c) En omarbetning av Las-utredningen

5
Ett namnbråk skakar 

Sveriges radio. Nåja, i alla fall 
nästan. Vad står på spel?

a) ”Radiopsykologen” kan få 
byta namn till ”Radiopsykiatern”

b) ”Studio ett” kan få byta 
namn ”Studio 2”

c) ”Tankar för dagen” kan få 
byta till ”Finurligheter”

2
Fyra stora S-distrikt har

lagt motioner, om ja vadå, till 
höstens partikongress? 

a) Att permanent slopa karensavdraget 
b) Att som en klimatåtgärd riva upp  
beslutet om att fasa ut kärnkraften.

c) Att döpa om partiet till Socialliberalerna, 
för att närma sig L och C.

6
En ny dokumentär om Håkan 
Juholt sänds på SVT i helgen. 

Vad heter den?

a) ”Den sista socialdemokraten?”
b) ”Politik ska vara som ett riojavin”
c) ”Partiledaren som klev ut ur kylan”

3
Kakan, Kakan, Kakan. I veckan 

gick man ut att infuencern Kakan 
Hermansson ska fixa jobb i 

problemtyngda Stockholms-
förorten Järva. Med hjälp av 

Instagram. Hur många jobb ska 
Kakan kirra?

1. 201
2. 2 001

3. 20 001

7
Romanen Anna Karenina 

blir tv-serie på Netflix. 
Vem skrev romanen?

a) Maksim Gorkij
b) Fjodor Dostojevskij

c) Leo Tolstoj

4
Sverige fick en dålig start i 

årets hockey-VM – bland 
annat förlorade Tre Kronor 
för första gången någonsin 

i ett VM mot...

a) Japan 
b) Danmark
c) Grekland

8
En recension skriven av Linda 
Skugge har skapat rabalder på 

kultursidor i veckan. Vilken var 
boken som recenserades?

a) Kristina Sandbergs ”En ensam plats”
b) Fanny Härgestams ”En by 

i Champagne” 
c) Karin Smirnoffs ”Sockerormen”

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

B
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Nyhetsquiz Vad minns du från den
gångna nyhetsveckan?

Stöd vårt arbete i coronakrisen.

Swisha valfri gåva till 900 80 12

När oron sprider sig är 
det viktigt att veta att 
hjälpen också gör det.

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.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet
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LÄKARSTUDENTERNA GJORDE likadant. 
Sneglade på läkaren, imiterade hans 
rörelser. Justerade benen, ställningen. 
Blicken på patienten, ner på pappret, 
tillbaka till patienten. Log med breda le-
enden. Varför stod inte helt klart. Kanske 
ville de visa att de var snälla människor 
som ville patienterna väl, kanske var det 
bara scenskräck. Kanske uppfattade de 
leendet som professionellt, förtroende-
ingivande. Bara det var avvägt, tryggt, 
lugnande, självsäkert, men inte noncha-
lant. Absolut inte roat.

”Jag ska tala med neurologiska reha-
biliteringskliniken Stora Sköndal idag”, 
fortsatte läkaren. ”Rekommendera att 
de tar emot dig. Det kan du hälsa din 
dotter.”

Folke nickade. Studenterna log i kör.
”Vi måste förhindra en ny stroke”, 

sade läkaren.
Folke såg på honom. Det hade han 

aldrig tänkt på. En ny stroke?
Han hade varit upptagen med att 

överleva denna.
”Att drabbas av en stroke innebär 

kraftigt ökad risk att drabbas igen”, 
sade läkaren, som läste av Folkes ställda 

uppsyn. ”Särskilt om man rör sig för lite, 
har högt blodtryck, hjärtarytmier och 
förmaksflimmer.”

Folke såg närmast chockad ut. Han 
hade ju allt det där. ”Eller om man är 
rökare”, fortsatte läkaren.

Se där, tänkte Folke. Åtminstone en 
riskfaktor som inte gäller mig. Å andra 
sidan var jag ju inte rökare när jag fick 
stroken heller.

”Vi måste sänka blodtrycket och sätta 
in blodförtunnande medel.

Reducera risken att flimret orsakar en 
ny blodpropp.” Folke tittade misstroget 
på läkaren.

”Jag vet att du stod på blodförtunnan-
de när du kom in”, sade läkaren. ”Det var 
därför vi inte vågade röra proppen. Ville 
inte riskera en hjärnblödning.”

Folke bet ihop. Det måste ha förlängt 
syrestoppet, orsakat större skada. Var det 
sant ens, eller hade de inte haft nog med 
personal?

”För att vara på den säkra sidan tog vi 
bort den blodförtunnande medicinen”, 
fortsatte läkaren. ”Men det är i sig en stor 
risk. Utan blodförtunnande riskerar du 
en ny propp. Vi måste ta nya prover och 

göra en avvägning. Så fort vi bedömer 
att du kan ta blodförtunnande utan att 
riskera en hjärnblödning måste vi sätta 
in den.”

Folke kände sig vimmelkantig. Det var 
mycket ny information på en gång. Faran 
var inte över. Den var akut.

”Du menar, så snart ni bedömer att 
faran för en ny propp är större än faran 
för hjärnblödning?”

Läkaren skruvade lite på sig. ”Du kan 
inte gå för länge utan blodförtunnande, 
men vi kan inte sätta in den för tidigt.”

Anton satt tyst och lyssnade. Skräck-
slagen, uttryckslös. Propp eller blödning, 
hjärnbävning eller hjärntsunami. Vilken 
som och farfar blir en grönsak. Om han 
inte dör.

Vad är för länge? ville han fråga. Skrika 
rakt ut. Handlar det om dagar, timmar, 
minuter, sekunder? Men ville han veta 
det? Vad skulle han i så fall göra med 
svaret? Vad skulle han säga om läkaren 
inte kunde ge något svar? Anton höll 
inne med frågan.

”Hur kunde jag få en blodpropp i 
första läget?” frågade Folke. ”Jag åt ju 
blodförtunnande, precis som du sade.”

FÖLJETONG
DEL 14

EN KRIMINALROMAN AV MATTIAS GARDELL
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Läkaren skakade på huvudet, bekla-
gande. ”Analysen visar att den inte var 
effektiv. Vi behöver ersätta dina medici-
ner, sätta in ett annat blodförtunnande 
medel. En annan betablockerare och 
blodtryckssänkare också. Justera kombi-
nationen, avvägningen, doseringen.”

Folke stirrade tomt framför sig. Läka-
ren bekräftade vad Folke misstänkt. Han 
hade fått fel medicin. Fel sort, fel dos, fel 
kombination. Det skulle ha visat sig om 
de tagit prover. Det gör man alltid. Det är 
rutin då man ställer in ny medicin.

Folke hade aldrig kallats till någon 
provtagning.

7. HOTET
”IGÅR KVÄLL, EFTER att medierna rappor-
terat om mordet, levererade cykelbud 
likalydande brev till Jan Helin på SVT och 
Olle Zachrison på Sveriges Radio med 
krav att ordinarie nyhetssändningar skul-
le avbrytas för att sända ut en politisk 
kommuniké”, förklarade Jens Christers-
son. Han stod vid ståbordet till vänster i 
det fönsterlösa sammanträdesrummet 

i regionledningscentralen RLC-2, två 
trappor under jord, nere i polishusets 
kulvertsystem.

”Jisses”, sade Arne. ”Rena sjuttiotalet.”
Christersson muttrade, möjligen 

instämmande, medan han mekade med 
datorn och tryckte igång projektorn. 
Han stannade upp och vände sig till de 
församlade. ”Kraven stannar inte där, 
läs innehållet”, sade han och skickade 
runt utskrifter av skrivelsen till ivriga 
händer.

Det avdelningsbara ledningsrummet 
nere i källaren var fullpackat. Dryga 
tjugotalet poliser från regionen, ett par 
representanter från Säkerhetspolisen, en 
utredare från Nationella operativa avdel-
ningens underrättelseverksamhet och en 
kriminaltekniker från Nationellt foren-
siskt centrum satt vid borden eller stod 
längs väggarna, enskilt eller i små klung-
or. Att vice chefsåklagare Marianne Säter 
var där, trots att de i dagsläget saknade 
misstänkta gärningspersoner, signalera-
de den politiska vikt fallet fått. De flesta i 
rummet var bekanta med varandra sedan 
tidigare, men här fanns också ett par nya 
ansikten. Allvarliga, uppspelta, ivriga att 

sätta igång. Det var första morgonmötet 
med full besättning. Christersson hade 
dragit huvudlinjerna kring vad de visste 
om själva händelsen och var framme vid 
kommunikén.

Tystnaden lade sig i någon minut. Alla 
läste koncentrerat medan Christersson 
drog ner en vit projektorduk över skriv-
tavlan på kortsidans vägg. Christersson 
bröt tystnaden, pekade på dokumentet 
som tonat upp på duken. Det var samma 
som de fått en papperskopia av.

”Jag överlämnar åt kommissarie Maria 
Paz här att dra innehållet.” ”Jag har sänt 
dokumentet till Säpos analytiker för 
att få reda på om det är ett originalbrev 
skrivet av en eller flera personer eller 
ett klippoch-klistra-jobb”, sade Maria 
Paz och tittade mot säkerhetspoliserna 
i hörnet. ”Finns det avsnitt som avviker 
stilistiskt och begreppsmässigt? Sände 
även med frågan vad dokumentet röjer 
om filuren som skrivit det. Vad säger 
ordval och grammatik om författarens 
klassbakgrund, utbildningsnivå, moders-
mål?”

Säkerhetspolisens representanter 
nickade. Det där skulle analytikerna på 
byrån fixa.

”Vi behöver också en politisk  
innehållsanalys”, fortsatte Maria Paz. 
”Den kommer jag och Jocke sätta oss 
med.”

Folke kände sig 
vimmelkantig. 
Det var mycket 
ny information 
på en gång. Faran 
var inte över. Den 
var akut.

Mattias  
Gardell
l Ålder: 61 år
l Familj: Fru, nio  
barn/bonusbarn och  
nio barnbarn.
l Jobb: Professor  
i religionshistoria.

”Parabellum”  
går som följetong 

i Dagens ETC 
sju dagar  
i veckan.  

För att läsa 
 avsnitten i 
våra digitala  
 nummer, 

ladda ned  
vår app! 
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Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de markerade fälten  
till korsord@etc.se eller posta till Box 4403, 102 68 Stockholm.  
Vinnarna presenteras i nästa vecka tillsammans med lösningen.  
Skicka in ditt svar senast tisdag 2 juni.

Presentkort eller bok till vinnarna! 1:a pris Presentkort på varuhuset.etc.se, 250 kronor.

2:a pris ”Jord, Hopp och kärlek” av Per Anders Lugn  
och Jeanette Andersson.

3:e pris En månad med nyhetsmagasinet ETC.

Du kan lösa korsordet 
digitalt på ETC.se!

Korsord
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Sudoku
Så här spelar du
Fyll i de tomma rutorna med siffrorna 1 till 9. Varje siffra 
mellan 1 och 9 måste finnas i alla nio rader, alla nio  
kolumner och alla nio 3x3-rutor.

4 6

2 4 6 5 1

5 8

5 9 8 6

8 1 7 3 5

5 4 8 7

4 8

3 8 4 2 1

9 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

4 6 3

4 1 8 9

3 2 9 4

5 6 2 8

1

8 9 4 7

8 9 2 5

5 9 1 2

5 4 6

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.54)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 27 08:19:53 2021 GMT. Enjoy!

4 6

2 4 6 5 1

5 8

5 9 8 6

8 1 7 3 5

5 4 8 7

4 8

3 8 4 2 1

9 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

4 6 3

4 1 8 9

3 2 9 4

5 6 2 8

1

8 9 4 7

8 9 2 5

5 9 1 2

5 4 6

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.54)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 27 08:19:53 2021 GMT. Enjoy!

Mellan 1

Mellan 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

175238496
248695317
693417258
759386142
814972635
362541879
481729563
537864921
926153784

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.54)

978463512
264751893
135289746
546397128
327814965
891625437
483972651
659138274
712546389

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 27 08:19:53 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

175238496
248695317
693417258
759386142
814972635
362541879
481729563
537864921
926153784

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.54)

978463512
264751893
135289746
546397128
327814965
891625437
483972651
659138274
712546389

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 27 08:19:53 2021 GMT. Enjoy!
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Serie
Lilla Berlin

SERIER & PYSSEL

FÖRRA VECKANS STORA KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE
Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra numret:
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Beställ din prenumeration  
på www.klokahem.com

Prenumerera 
 på Kloka hem!

Vi lär dig hur du bygger mer 
klimatsmart och ger dig senaste 
tipsen inom ekoinredning. 

För bara  
299 kr får du 

Kloka Hem under 

ett helt år direkt i 

din brevlåda, eller 

ett helt digitalt  
år för 150 kr. 

Vi finns 
också som 

app!

Lös sudokudigitalt i vår egen app!



KULTUR

TV, RADIO & PLAY

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa  
 med Sofia
09:30 Herr von   
 Hancken
10:25 Sverige!
10:55 Breven från  
 Blomman
11:40 Muren
12:40 Engelska   
 Antikrundan
13:40 Quincy
14:30 Ishockey-VM:  
 Studio
15:15 Ishockey
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala   
 nyheter
18:45 Världens historia:  
 Kungahuset  
 Windsor
19:30 Rapport
19:55 Lokala   
 nyheter
20:00 Ishockey
22:00 Ishockey
23:00 Rapport
23:05 Muren
00:05 Herr von Hancken
05:05 Världens historia:  
 Kungahuset  
 Windsor
05:50 Landet runt

06:00 Extreme   
 makeover:  
 Home edition
07:00 Undercover  
 boss US
08:00 Undercover  
 boss US
09:00 Unforgettable
10:00 Unforgettable
11:00 The good   
 doctor
12:00 Below deck  
 Mediterranean
13:00 The real   
 housewives  
 of Beverly Hills
14:00 Lyxfällan
15:00 Masterchef USA
16:00 Below deck  
 Mediterranean
17:00 The real   
 housewives  
 of Beverly Hills
18:00 Lyxfällan
19:00 Masterchef USA
20:00 Undercover  
 boss US
21:00 Mr Beans   
 semester
22:55 Vice
01:00 Taken 2
03:00 S.W.A.T.
04:00 Svenska fall
05:00 Real housewives  
 of Dallas

06:00 Förlossningskliniken  
 Norge
06:45 Sofias änglar
07:35 Vägens hjältar
08:25 Wahlgrens värld
09:25 Sofias änglar
10:25 Förlossningskliniken  
 Norge
11:25 Wahlgrens värld
12:30 Ullared
13:40 Över Atlanten
14:40 90 day fiance
15:45 My 600-Lb Life
16:55 The big bang  
 theory
17:25 The big bang  
 theory
18:00 Vägens hjältar
19:00 Älskar, älskar inte
20:00 Pernillas   
 matresa   
 - yes chef!
21:00 Night school
23:30 Helt perfekt
23:55 Highway cops
00:30 Law & order:  
 Special victims  
 unit
01:35 Evil lives here
02:35 American monster
03:35 Wahlgrens värld
04:35 Cake boss
05:00 Välkommen  
 till Köping -  
 teckenspråkstolkat

06:00 Mannen som talar  
 med hundar
07:05 På kryssning med  
 Jane McDonald
08:00 På BB med  
 Emma Willis
09:00 En plats i solen:  
 Vintersol
10:00 Lilla huset  
 på prärien
11:00 Mannen som talar  
 med hundar
12:00 Dr Phil
13:00 Poirot
14:05 Mord och inga visor
15:05 Diagnosis murder
16:05 Det okända
17:00 Husjägarna
18:00 En plats i solen:  
 Vintersol
19:00 På kryssning med  
 Jane McDonald
20:00 Mord i paradiset
21:00 Catch me if you can
23:50 Kalifornia
02:15 Like crazy
04:05 Mord och skandaler  
 i Hollywood

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Kampen om  
 Vita huset
17:00 Grönsaks-tv
17:15 Nyheter på  
 lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Ishockey
19:00 Ishockey-VM: Studio
19:15 Ishockey
20:00 Ingela Lind -  
 konst på liv  
 och död
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Jackie
23:20 Livstid
00:10 Mästarna av  
 science fiction
00:55 Politikbyrån

10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Home and away
13:00 Bytt är bytt
14:00 Dr Phil
14:55 En plats i solen -  
 borta eller  
 hemma bäst?
15:55 En plats i solen -  
 borta eller  
 hemma bäst?
17:00 Efter fem
17:50 Bli vän   
 med V75
17:55 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Drömpyramiden
20:00 Hommage till  
 Sven-Bertil  
 Taube
21:30 Vilken jävla  
 cirkus
22:00 TV4Nyheterna  
 och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Vilken jävla  
 cirkus
00:25 Race
03:00 Just like heaven
05:05 En plats i solen -  
 borta eller  
 hemma bäst?

06:00 Just shoot me
06:30 Våra värsta år
07:00 Våra värsta år
07:30 Simpsons
08:00 Simpsons
08:30 Community
09:00 Community
09:30 Just shoot me
10:00 Superstore
10:30 Superstore
11:00 Det stora   
 fyndkriget
11:30 Det stora   
 fyndkriget
12:00 Lethal weapon
13:00 Lethal weapon
14:00 Elementary
15:00 Elementary
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 NCIS: Los Angeles
18:00 Seinfeld
18:30 Seinfeld
19:00 Simpsons
19:30 Simpsons
20:00 Seinfeld
20:30 Seinfeld
21:00 Commando
22:55 Fair game
01:10 Cable guy
03:00 Cops
03:30 Cops
04:00 Men at work
04:30 Men at work
05:00 Simpsons
05:30 Simpsons

06:40 Diners, drive-ins  
 and dives
07:05 Wheeler dealers
07:50 Fast n’ loud
08:40 Gold rush
09:40 Dödlig fångst
10:50 Wheeler dealers
11:55 Böda camping
13:00 Salvage hunters
14:05 Wheeler dealers
15:10 Ullared
16:10 Highway cops
16:55 Top gear: Worst  
 car in the history  
 of the world
18:00 Böda camping
18:50 Ullared
20:00 Södertäljepolisen
20:55 Kustbevakarna
22:00 Hannibal
00:55 Top gear
02:15 Södertäljepolisen
03:15 Criminal   
 minds
04:10 Alaska: The  
 last frontier
05:10 Mysteries at  
 the museum

SVT1 SVT2 TV3 TV4 KANAL 5

TV 7

TV6

KANAL 9

Jackie
Fransk-amerikanskt drama från 2016. USA återhämtar sig från mordet på den enda katolska presidenten John 
Fitzgerald Kennedy. En journalist träffar Jacqueline Kennedy. Han ger sina kondoleanser, medan hon berättar om hur 
media smutskastar hennes namn trots att det bara var en vecka sedan hennes make dog. Regissör: Pablo Larraín, 
Skådespelare: Billy Crudup, Richard E. Grant, John Hurt, Natalie Portman, Peter Sarsgaard.              SVT2 klockan 21:45

Muren. Livstid. Mr Beans semester. Race. Night school. Fair game.

Hannibal.Catch me if you can.

fredag 28 maj 2021

Grönsaks-tv.
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Vilken jävla cirkus
Svensk dramakomedi från 2017. Hugo är en livskrisande ung man som en dag ramlar på cykeln och 
vaknar upp på en cirkus. Den visar sig tillhöra den vänlige, tankspridde cirkusdirektören Casall. En ny värld 
öppnar sig med färgstarka figurer som lever ett liv långt bortom vardagen. Regissör: Helena Bergström, 
Skådespelare: Molly Nutley, Tomas von Brömssen, Gustav Lindh.              TV4 klockan 21:30

KUNSKAPSKANALEN  
14:00 UR Samtiden 17:00 Skattjä-
garna 17:30 10 saker du borde veta 
om framtiden 18:25 Kari-Anne 18:55 
Antikduellen 19:25 Omöjlig ingenjörs-
konst 20:10 Vår kodade värld 21:00 
Kanaler, båtar och kärlek 21:45 Tek-
nikens mästerverk 22:40 Bollywood: 
Indiens filmmecka 23:35 Dokument 
utifrån: Skilsmässa på liv och död 
00:35 Fantastiska uppfinningar 

SVT24  
20:00 Herr von Hancken 20:55 His-
torier från Norge runt 21:00 Women 
make film 23:00 Australien runt med 
Julia Bradbury 23:25 Gift vid första 
ögonkastet USA 

SVT BARN  
06:00 Daniel Tigers kvarter 06:15 
Ho-ho, kör! 06:20 Familjen Rävling 
06:30 Simon 06:35 Lilla prinsessan 
06:45 Ax till max 07:00 Paddingtons 
äventyr 07:10 Fåret Shaun 07:15 

Fixarna 07:25 Monsterbarnvakterna 
07:35 Gigantosaurus 07:45 Octo-
nauterna 08:00 Biet Maya 08:10 
Pirata & Piloto 08:20 Pyja-
mashjältarna 08:35 
Pippi Långstrump 
09:00 Katten i 
hatten vet allt 
om ditten och 
datten 09:15 
Masha och 
björnen 
09:20 
Andys sa-
fariäventyr 
09:35 Snö 
+ 7 10:00 
Pirater i huset 
intill 10:10 Arthur 
& Excalibur 10:20 
Bagel & Beckys show 10:35 
Blinky Bills bravader 10:45 Grizzy 
och lämlarna 10:55 Bangarang 
11:10 Andys minsta babydjur 11:20 
Louie & Yoko bygger 11:25 Greta Gris 

11:30 I drömmarnas trädgård 12:00 
Pinos dagbok - spanska 12:05 Pinos 
dagbok - spanska 12:10 Imse och 

Vimse - polska 12:15 Vad hän-
der med återvinningen? 

- persiska 12:20 Lilla 
prinsessan 12:30 

Olobob-toppen 
12:35 Maja 
Sprall 12:40 
Robyn och 
rymdpatrullen 
12:50 Tilde 
13:00 P King 
Älling 13:15 

Träd Fu Tom 
13:35 Bilakuten 

13:40 Miss Moon 
13:50 Oddbods 

14:00 Gumballs 
fantastiska värld 14:25 Lilla 

Aktuellt skola 14:45 Lilla Aktuellt 
teckenspråk 15:00 MI High 15:25 
Elefantprinsessan 15:50 En hopplös 
häxa

RADIO 
P1 00.02 Nordegren och Epstein i P1 
00.45 OBS 01.00 Nyheter från Ekot 
01.02 Europapodden 01.32 Meny 
med Tomas Tengby 02.02 Plånboken 
02.55 Radiofynd 03.00 Nyheter från 
Ekot 03.02 Teaterprogrammet med 
Reine Brynolfsson 03.35 Odla med 
P1 04.00 Nyheter från Ekot 04.02 
Vetenskapsradion Historia 04.50 
Klassikern 05.00 Nyheter från Ekot 
05.02 Vetenskapsradion Hälsa 05.29 
P1-morgon 05.30 Nyheter från Ekot 
05.35 Ring P1! med Emmy Rasper 
05.45 Morgonandakt 05.55 Sjöväder 
05.59 P1-morgon 09.30 Ring P1! med 
Emmy Rasper 10.00 Nyheter från Ekot 
10.04 Stil 11.00 Nyheter från Ekot 
11.04 Jobbiga föräldrar - UR 11.33 Ny-
heter från Ekot 11.35 Radioföljetong-
en: Dagar i Belarus del 4 av 4 12.00 
Tolvslaget 12.01 Dagens dikt 12.09 
Vetenskapsradion nyheter 12.30 
Lunchekot: nyheter, ekonomi och 
sport 12.55 Land- och sjöväder 13.00 
Kulturnytt 13.05 P1 Kultur 14.00 Ny-
heter från Ekot 14.04 Vetenskapspod-
den 14.50 Annika Lantz i P1: Kära 

Annika 15.00 Nyheter från Ekot 15.03 
Radiosporten 15.04 Spanarna 15.45 
Kulturnytt 15.55 Sjöväder 16.00 
Nyheter från Ekot 16.02 Studio Ett 
17.45 Dagens Eko: nyheter, ekonomi 
och sport 18.01 Ekonomiekot 18.08 
Radiosporten 18.09 Kulturnytt 18.15 
Fredag i P1 19.00 Nyheter från Ekot 
19.03 Teaterprogrammet med Reine 
Brynolfsson 19.35 Radioföljetongen: 
Dagar i Belarus del 4 av 4 20.00 
Nyheter från Ekot 20.03 Filosofiska 
rummet 20.55 Klartext - nyheter på ett 
enklare sätt 21.03 Jobbiga föräldrar - 
UR 21:35 Ring P1! med Emmy Rasper 
21.45 Tankar för dagen med Are 
Norrhava, präst 21.50 Land- och sjö-
väder 22.00 Nyheter från Ekot 22.10 
Radiosporten 22.12 Studio Ett 23.55 
Dagens dikt

P2 00.00 Notturno 06.00 Nyheter 
från Ekot 06.05 Klassisk morgon 
06.50 Klassisk morgon 07.30 Nyhe-
ter från Ekot 07.32 Klassisk morgon 
08.54 Kulturnytt (6 min) 10.00 
Nyheter från Ekot 10.03 Klassisk 
förmiddag 13.00 P2 Klassiskt 17.00 

Kulturnytt 17.06 Rendezvous med 
Kristjan Saag 19.00 Nyheter från 
Ekot 19.03 Klassiska konserten i 
P2: Sveriges Radios Symfoniorkester 
21.30 Musik mot midnatt

P3 00.00 Nyheter från Ekot 00.02 
Vaken med Robert Frank och Frida 
Tranvik 05.59 P3 med Heaven Small 
06.30 Morgonpasset i P3 med Kodjo 
Akolor, Katherine Zimmerman och 
David Druid 10.00 P3 Nyheter 10.02 
P3 med Ayan Jamal och Kodjo Akolor 
10.30 P3 med Ayan Jamal 11.30 P3 
med Ayan Jamal och Juan Havana 
12.30 P3 med Juan Havana 15.00 P3 
Nyheter 15.02 P3 med Linnéa Wik-
blad och Hanna Hellquist 17.30 P3 
med Heaven Small 17.59 Radiospor-
ten 18.00 P3 Nyheter 18.02 P3 med 
Rebecca & Fiona 19.00 Nyheter 
från Ekot 19.03 Latin i P3 med Juan 
Havana 20.00 Nyheter från Ekot (3 
min) 21.00 Nyheter från Ekot 21.03 
P3 med Heaven Small 22.00 Nyheter 
från Ekot 22.03 Morgonpasset i 
P3 - gästen 23.00 Nyheter från Ekot 
23.07 P3 Låten

DAGENS TIPS FRÅN

etcplay.se

Han tror han är bäst (dokumentär)
Marias två morbröder har varit osams sen de var små. I 
samband med hennes mormors begravning försökte Carmine 

döda Aldo i ett slagsmål, men Marias morfar gick emellan. Sedan 
den dagen har morbröderna inte talat med varandra. Maria vill att 
de träffas och blir sams. Filmen återskapar familjens resa från 
fattigdomen i Syditalien på 40-talet till det nya hemlandet Sverige, 
där flera hinder väntar. I sin film undersöker Maria Kuhlberg om 
hennes familj kan nå försoning.

Train to Busan (zombie)
 Passagerarna på expresståget mellan Seoul och Busan upp-

täcker att de är fast på tåget mitt under en Zombie- epidemi. 
Kaos och förvirring råder både utanför och inne på tåget, men ett 
gäng överlevare gör allt vad de kan för att inte bli infekterade själva 
eller att hamna i händerna på alla blodtörstiga zombies. Train to 
Busan är en fartfylld zombiefilm som redan är en klassiker inom 
genren. Den har rankats som den 5:e bästa zombiefilmen genom 
tiderna av Empire Online.

Leviathan (drama)
Kolia bor i en liten stad i norra Ryssland där han har sin egen 
bilverkstad, precis bredvid huset där han bor med sin fru Lilja 

och sin son. Stadens borgmästare, vill undanröja Kolia från mar-
ken. Men när Kolia inte låter sig köpas loss börjar borgmästaren 
använda sig utav aggressivare metoder. Leviathan är regisserad av 
den prisbelönte regissören Andrey Zvyagintsev och medverkar gör 
Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov och Aleksey Serebryakov. 
Vinnare i Cannes för bästa manus.

fredag 28 maj 2021

Paddingtons äventyr.



Tack vare det stora 
intresset kör vi nu en 
extra Kullendag!  
Enligt Folkhälsomyndighetens nya restriktioner kan vi 
öppna upp solparken igen och ta emot fler besökare till våra 
populära före läsningar och vandringar. Vi börjar med en extra 
stor Kullendag 6 juni.  Räkna med tre timmars ordentlig 
genomgång av allt vi gör och allt som kan göras av många 
fler. Solel, byggnad, odling, värmelager och ETC Torp som 
bonustitt. Inga frågor är ovälkomna. Allt från energi 
och ekonomi till hur du ska koppla in sladden 
till framtiden. Kullen dagarna är 
klimatpolitik live, mest utomhus.  

KOSTNAD
500 kronor, inklusive chiligryta, 
god sallad och sambusa till lunch 
samt ett glas vin, öl eller 
alkoholfritt och kaffe med kaka.

Köp biljetter på varuhuset.etc.se/kullendagen

Köp din biljett till vår Kullendag på varuhuset.etc.se/kullendagen
Vi finns på Energikullen 1, 641 96 Katrineholm. Parken är öppen torsdag – fredag, klockan 10 – 18. 
Växthusen är öppna vardagar, klockan 9 – 18. Det senaste hittar du på etcsol.se/etc-solpark eller facebook.com/etcsolpark

Tävlingscykla 
mot en solcell!

Provkör 
vår Tesla!

Vi grillar 
med solen!

Besök parken och prova 
vår nya restaurang eller 
besök våra växthus för  
prima tomatplantor, 
andra grönsaker och 
sommarblommor eller 
varför inte hälsa på 
fåren.

DAGS FÖR 
KULLENDAGEN 
           6 JUNI

EXTRA
KULLENDAG! Stor öppning 

av solparken 
med fler 
besökare!
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