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Det blev hetsig 
förhandling 
i fullmäktige
Efter tolv timmars debatterande 
bestämde kommunfullmäktige 
att Socialdemokraternas budget 
ska styra Göteborgs ekonomi 
nästa år. Men bara om höstens 
nyvalda kommunfullmäktige går 
med på det.
 SID 14

TROR PÅ 
FORTSATT 
MANDAT 

Nu startar ETC Göteborgs möten med 
de lokala partiföreträdarna. Först ut 
är Stina Svensson, Fi. Den första man-
datperioden i  kommunfullmäktige 
går mot sitt slut, men Svensson tror 
på fortsatt förtroende.

– När vi kommer in i ett rum så 
skärper sig alla och pratar om femi-
nism och mänskliga rättigheter. De 
frågorna hade gått långsammare eller 
inte alls blivit adresserade om vi inte 
varit där, menar hon.  SID 12–13
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Försäkringsbolagen är ju experter på att analysera risker och 
upptäcka denna typ av samband så därför kan de vara en naturlig 
allierad i kampen mot klimatförändringar.  THOMAS STERNER     SID 2–3
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Rasmus väntas 
bli förstavalet 
i NHL-draften
Frölundabacken Rasmus Dahlin 
väntas på fredag bli andre svensk 
genom tiderna att väljas först 
i NHL-draften.

– Jag hoppas att Rasmus går 
som nummer ett, för det är en 
framgång för svensk ishockey, 
för Frölunda och för hans ung-
domsklubb Lidköping, säger Jan-
Åke Danielsson, Europascout för 
Anaheim Ducks.
 SID 16–17

SD: ”Blir inga 
åtgärder” 
Igår visade Dagens ETC:s gransk-
ning att SD-politiker gått på 
möten arrangerade av en höger-
extrem grupp vars syfte är att 
infi ltrera just SD. Dessa politiker 
står på valbar plats. Det kommer 
de att fortsätta göra. ”Utifrån vad 
du säger till mig nu fi nner jag 
ingen anledning att vidta några 
åtgärder”, säger partiets press-
chef Henrik Vinge.
 SID 6–7
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ETC Göteborg har en röd och 
grön ledarsida som är oberoende 
av politiska partier och andra 
intressegrupper.

Tisdagar
Hanna Strömbom

onsdag 20 juni 2018

Hanna Strömbom
Måndagar
Cecilia Verdinelli
Sven-Eric Liedman
Ann-Marie Ljungberg

LEDARE GÖTEBORG
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Christian Egefur
Nyhetschef
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Caroline Axelsson
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Maria Holm
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Eigil Söderin
Karin Holmberg
Karl Grauers
Jörgen Lund
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Jenny Wickberg
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Daniel Rossetti
Stina Berglund
Christopher Holmbäck
Dag Ankersen

Henrik Johansson
Redigeringschef

THOMAS STERNER
Professor i miljöekonomi
vid Handelshögskolan 
i Göteborg.

Försäkringsindustrin – 
ny allierad i klimatkampen

och ha oöverskådliga konsekvenser för grödor 
och vilda djur, pollinerare och ekosystem. Den 
kan göra gräshopporna giftiga (de betraktas 
annars som en delikatess). 

VARFÖR FORTSÄTTER DÅ dessa program – ja det 
är naturligtvis skräcken att bli av med allt som 
driver fram en kraftig efterfrågan på besprut-
ning. Men om grundproblemet är att ”bara” 
enstaka byar eller regioner drabbas – men 
att det händer just de åren då det faktiskt är 
stora skördar i genomsnitt – fi nns det då inte 
ett alternativ till gifterna: jo just – det stavas 
försäkringar. 

Bra försäkringar skulle kunna vara ett alter-
nativ som tillåter oss att minska eller till och 
med avstå från giftbesprutningar. Problemet 
är att det är svårt att införa försäkringar 
i många situationer. Fattiga länder har 
oftast mycket låg försäkringsgrad. 

PÅ SAMMA SÄTT kan man tänka 
sig att försäkringar skulle kunna 
spela en viktig roll i kampen mot 
klimatförändringar – men sambandet 
är kanske inte så uppenbart. Vissa saker 
kan inte försäkringar täcka. Lång-
samma förlopp där alla aktö-
rer drabbas samtidigt. En 
gradvis höjning av havsni-
vån i Bangladesh som gör 
att alla jordbrukare tappar 
mark samtidigt. För att 
en försäkring ska lösas 
ut brukar man ha som 
kriterium en tydlig hän-
delse – inte en gradvis 
försämring. Försäkrings-
bolagen skulle också 
ha svårt att hantera att 
alla kunder drabbas av 
samma förändring. 

Men försäkringar spe-
lar ändå roll. Efter orka-
ner kan de vara mycket 
viktiga. I Haiti är nästan 
ingen försäkrad och det 
har varit väldigt svårt att 
få igång någon ekonomisk 

verksamhet efter orkanerna. I ett samhälle med 
högre försäkringsgrad skulle åtminstone som-
liga ha försäkringar och det betyder att somliga 
återuppbygger sina hus och att vissa företag 
fortsätter att fungera – då fi nns arbetsplatser 
och viss ekonomisk verksamhet nästan direkt 
efter katastrofen, vilket har stor betydelse inte 
bara för de drabbade utan för anställda och för 
hela samhället. 

MAN KAN UNDRA om inte försäkringar skulle 
göra att folk blir mindre oroliga för faror och 
därmed tar större risker. Det ligger en fara här 
som brukar kallas ”moral hazard” i försäkrings-
litteraturen. Olycksfallsförsäkringar kan göra 
folk mer benägna att cykla eller åka slalom – 
kanske fortare än förmågan egentligen moti-
verar. Det gör ju inte så mycket om man bryter 

benet – man har ändå försäkring (eller 
offentlig sjukvård).  Försäkringsbran-
schen har naturligtvis tänkt på detta 
och brukar ge rabatt till dem som har få 

olyckor eller som köper säkerhetsutrus-
ning, typ brandsläckare, säkerhetsdörrar 

eller hjälmar. 
Försäkringsbolagen är ju ex-

perter på att analysera risker 
och upptäcka denna typ av 

samband så därför kan de 
vara en naturlig allierad 
i kampen mot klimatför-
ändringar som kommer 
göra omgivningen farli-
gare och orsaka större 
skadekostnader genom 
stormar, skogsbränder 
och liknande.  

Försäkringsbolagen 
börjar nu intressera 
sig mycket för hur 
de kan bidra till att 
minska riskerna för 

klimatförändringar – 
och se på alla tänkbara 

möjligheter att minska 
utsläpp, att uppmuntra 
alternativ energi, att 
minska sin exponering 
för fossil energi.

Förra veckan var jag bjuden att tala för 
en förening som heter the Geneva 
Association. Det är en förening för 
enbart vd:ar i de största försäkrings-
bolagen i världen. De ville veta vad jag 

väntade mig av världens klimatpolitik. Försäk-
ringsjättarna måste ju veta. De kan anpassa 
sig efter litet olika politik men de vill ju gärna 
veta vad de har att vänta sig. Som ett exempel 
nämndes variationen inom Europa vad gäller 
statlig kompensation. I vissa länder ersätter 
staten översvämningsskador. I andra gör man 
uttryckligen inte det – vilket blir en tydlig signal 
att försäkra sig. Sedan fi nns det länder där det är 
oklart om länderna eller politikerna kommer att 
kompensera folk. Det kräver inte mycket fantasi 
för att inse att det kan vara problematiskt för 
själva beslutet att försäkra sig och indirekt för 
utformningen av försäkringskontrakt. 

FÖRSÄKRINGAR ÄR FINURLIGA instrument som 
kan vara mycket viktiga för miljön. Orsaken 
till det är att folk ofta skyr risker ”som pesten”. 
Bokstavligen. Tänk på skadeangrepp som kan 
drabba odlingar. Ett känt exempel är ökengräs-
hopporna som brukar uppträda i gigantiska 
svärmar i Afrika och Indien. Det är ett gammalt 
problem – omnämns redan i bibeln. En av mina 
medarbetare studerade frågan och vi kom fram 
till att det egentligen inte var ett särskilt stort 
problem – sett utifrån. Det är inte så att det 
leder till massvält: Ökengräshopporna kommer 
bara de åren det är riklig skörd och de äter en-
dast en mycket liten del av ett lands skörd. Ser 
man på statistiken så är det positiv korrelation 
mellan skördens storlek och antalet gräshop-
por så gräshoppsåren är dom bästa för landet 
som helhet. Men det är klen tröst för den by 
som får hela sin skörd förstörd. Därför fi nns det 
stark efterfrågan på att FN:s jordbruksorganisa-
tion FAO ska göra ”något”. 

Det ”något” som FAO kan göra är att fl yga 
i små plan över Afrika och spruta gift. Men man 
måste angripa gräshopporna i larvstadiet och 
då är de svåra att fi nna – och Afrika är stort. 
Kostnaderna bara för piloterna är större än 
värdet på den skörd man ”räddar”. Då har inte 
miljöeffekterna av den massiva besprutningen 
räknats in. Den kan döda naturliga predatorer 

”Försäkrings-
bolagen börjar 
nu intressera 
sig mycket 
för hur de kan 
bidra till att 
minska risker-
na för klimat-
förändringar 
– och se på alla 
tänkbara möj-
ligheter.”
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Onsdagar
Tomas Kåberger
Thomas Sterner

Torsdagar
Laila Vianden

Fredagar
Janan Zapata
Gert Gelotte

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt anlitar 
som medarbetare: 35 kvinnor, 57 män.

Medverkande förutsätts acceptera publicering/
lagring på webb. Utbetalt arvode inkluderar 
publicering på ETC Göteborgs webbsida.

REdiGERinG:
Karl Skagerberg
Jakob Jörlås
Jenny Lindström
Olof Rydén
Daniel Andréasson

Jim Berg
Marknadschef
0705–95 27 87
jim.berg@etc.se

Sälj & MaRknad:
Bosse Lindberg
08–24 63 00
bosse.lindberg@etc.se

Benny Eklund
08–24 63 00
benny.eklund@etc.se

PoST:
ETC Göteborg
Heurlins plats 1, vån 4
413 01 Göteborg
Webb: goteborg.etc.se
Mejl: goteborg@etc.se

Tryck: EkTaB
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ETC Bokcafé Stockholm
Öppet mån–fre kl. 8–18,
lörd 10–17, sönd stängt
Sankt Paulsgatan 14, Stockholm
etcbokcafe.stockholm@etc.se
facebook.com/etcbokcafestockholm

ETC Bokcafé Växjö
Öppet mån–fre kl. 10–18,
lörd 11–15, sönd stängt
Klostergatan 9, Växjö
etcbokcafe.vaxjo@etc.se
facebook.com/etcbokcafevaxjo

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

En unik miljöbutik. Plastfri och ekofika.  
Vi finns i Växjö, Stockholm och Katrineholm. 
Välkommen till en klimatsmart mötesplats!  

VAD SÄGS OM ATT FIRA 
MIDSOMMAR DEN 20 JUNI 
REDAN? KOM TILL OSS PÅ ETC 
SOLPARK I KATRINEHOLM PÅ 
ONSDAG KL. 10.00–18.00. 
DU KAN KÖPA STEFAN 
SUNDSTRÖMS TOMATPLANTOR, 
SKÖRDA MANGOLD OCH DRICKA 
VÅRT EKOLOGISKA KAFFE. 

VÄLKOMNA TILL OSS!

FIRA MIDSOMMAR 
PÅ ONSDAG! 

TOMATPLANTOR

25 KRKORV MED BRÖD

4 KR

EKOLOGISKT KAFFE

15 KR
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”Alliansens 
höjning 
skulle bli ett 
dråpslag mot 
många göte-
borgare, inte 
minst alla de 
barnfamiljer 
där några 
hundralappar 
i månaden 
spelar stor 
roll.”

ANN-SOFIE 
HERMANSSON (S)
Kommunstyrelsens 
ordförande

SHAHBAZ KHAN (S)
Trafikkommunalråd

”Vi vet att många göteborgare är helt beroende av kollektivtrafiken för att få ihop sin vardag”, skriver debattörerna. BILD ADAM IHSE/TT

Alliansen vill chockhöja 
göteborgarnas månadskort

Sedan fl era år tillbaka sub-
ventionerar det rödgröna 
styret månadskorten i 
Göteborg med ett tillköp 
på 140 miljoner kronor. 

Detta sänker kostnaden för ett 
månadskort med 135 kronor för 
göteborgarna. Sedan tidigare driver 
Alliansen i Göteborg en helt annan 
linje. I deras budgetförslag är sub-
ventionen nu återigen borttagen. 
De hävdar att det moderatledda 
styret i regionen i stället ska gå in 
och ta över subventionen. Detta är 
inte trovärdigt. För det fi nns inget 
beslut, inget förslag och heller inga 
avsatta resurser i regionen.

 
ALLIANSEN I GÖTEBORG hänvisar 
alltså till en verklighet som inte 
fi nns. Det är en anmärkningsvärt 
svag, oseriös hantering av en fråga 
som drabbar många människors 
vardag. Chockhöjningen får väldigt 

negativa effekter för miljön, för 
trafi ksituationen i stan och för alla 
göteborgare som har svårt att få 
pengarna att räcka till.

Vi vet att många göteborgare är 
helt beroende av kollektivtrafi ken 
för att få ihop sin vardag. Att köra 
bil är något som inte alla har råd 
med. Därför är en rimlig prisnivå 
för kollektivtrafi ken så viktig. Alla 
stora ändringar påverkar rörelsefri-
heten. Alliansens höjning skulle 
bli ett dråpslag mot många göte-
borgare, inte minst alla de barn-
familjer där några hundra lappar 
i månaden spelar stor roll.

 
ATT CHOCKHÖJA PRISET för må-
nadskortet vore verkligen fel på 
alla sätt. Det skulle motverka hela 
den utveckling som mobiliteten 
i staden behöver ta. Vi ser framför 
oss att bilar och lastbilar i och med 
den snabba elektrifi eringen kom-

mer att bli betydligt mer miljövän-
liga än idag. Digitaliseringen och 
automatiseringen kommer säkert 
också att hjälpa till. Detta är en 
viktig nyckel till att skapa hållbar-
het. Men hur man än vänder och 
vrider på ekvationen är det också 
nödvändigt att bygga ut kollektiv-
trafi ken. 

Vi kommer alla att behöva resa 
mer tillsammans. Fler behöver 
oftare välja det alternativet för att 
trafi kutvecklingen ska bli lång-
siktigt hållbar. Då går det inte att 
genomföra en prishöjning som 
skulle stimulera till det rakt mot-
satta – en minskad kollektivtrafi k 
med färre resenärer. 

Det vore, i ärlighetens namn, 
riktigt dumt.   

 
BUDGETEN ÄR INTE ett spel. Det 
som räknas är reda pengar, inget 
annat. I Socialdemokraternas bud-

getförslag fi nns riktiga pengar av-
satta. Vi fi nansierar varenda krona 
av de 145 miljoner kronor per år 
som går till att sänka månadskor-
tet med 135 kronor. Att Alliansen, 
utan att fi nansiera en enda krona, 
hänvisar till beslut och resurser 
som inte fi nns är naturligtvis inte 
acceptabelt. Så kan man inte agera 
i budgetarbetet.

 
VI KAN INTE förstå oss på varför 
Alliansen biter sig fast vid denna 
chockhöjning av priset på månads-
kortet. Det är en position som de 
alltså har haft ett tag och som de 
uppenbarligen kommer att driva 
även efter valet. Varför göra något 
som slår så fel och som skulle bli 
så dåligt för såväl Göteborg som 
göteborgarna? En sak är i alla fall 
klar. Detta är ännu en mycket god 
anledning att inte lägga sin röst på 
Alliansen i Göteborg.

VAD TYCKER DU?
Skriv en debattartikel och skicka till oss.

goteborg@etc.se
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SD-ledningen: ”De får   vara kvar i partiet”
Två lokala SD-politiker i Nacka 
har nära samröre med ett 
högerextremt nätverk som be-
skrivs som en nazistsekt vars 
uttalade mål är att infi ltrera 
det sverigedemokratiska par-
tiet. Det avslöjade Dagens ETC 
igår. Men nu meddelar partiets 
ledning att SD-företrädarna 
inte kommer utredas och att 
de behåller sina platser på val-
listorna.

På ett möte med nätverket den 
25 maj på Södermalm deltog 
David Bergquist, ordförande för 
SD Nacka, och hans partikamrat 
Louise Wallenblad tillsammans 
med fl era centralfi gurer i den 
svenska vit makt-miljön. Avhop-
pade medlemmar beskriver Nät-
verket som en ”nazistsekt” kon-
trollerad av en maktfullkomlig 
person. Ledaren 
Tor Paulsson 
är en veteran 
inom höger-
extrema kretsar, 
med bakgrund 
i nazistiska 
Hembygdspar-
tiet. Men trots 
samröret med nätverket kommer 
de två SD-politikerna få vara kvar 
i partiet och de tillåts kandidera 
i kommun- och landstingsvalet 
i höst, meddelar SD:s presschef 
Henrik Vinge.

– Utifrån vad du säger till mig 
nu fi nner jag ingen anledning att 
vidta några åtgärder, säger han 
och tillägger:

– Vi ska ta kontakt med de 
företrädare som var med och få 
bekräftat vad som har hänt och 
höra vad som blev sagt.

Tor Paulsson har sagt, på 
tidigare möten, att det uttryck-
liga syftet med organisationen är 
att rekrytera Sverigedemokrater 
för att få infl ytande i partiet. 
Men partiet kommer inte utreda 
nätverkets infl ytande i partiet.

– Jag är övertygad om att hade 
det skett någon typ av infi ltra-
tion som var nämnvärd hade vi 
känt till den. Att Tor Paulsson 
och Anna Hagwall skulle ha 
infi ltrerat vårt parti är inget som 
kommit till vår kännedom, säger 
Henrik Vinge.

David Bergquist har tidigare 
utretts av partiledningen för 
rasistiska inlägg i sociala medier 
men även då såg partiledningen 
mellan fi ngrarna, säger Jonathan 
Leman på Expo. 

– Han har tidigare suttit och 
hyllat en nazistisk fi lm och spri-
dit antisemitism men ändå fått 
sitta kvar. Det är möjligt att det 
är känsligare denna gång då han 
kan uppfattas som illojal mot 
partiet, säger han. 

Hur besvärande är uppgifterna 
om infi ltration för Jimmie 
Åkesson och partiledningen?

– Svårt att säga när man inte 
vet omfattningen av hur många 
personer i partiet som är involve-
rade. Generellt kan man säga att 
SD samlar människor från hela 
det nationalistiska landskapet. 
Då kan det vara människor som 
kandiderar för SD och samtidigt 
tecknat medlemskap i andra 
organisationer, säger Jonathan 
Leman.

SD-politikernas samröre 
med nazistsekten är inte 
skäl till uteslutning

Nazistnätverket portas från       samlingslokalen: ”Måste kunna känna oss trygga” 
Det högerextrema nätverk 
som haft hemliga möten i en 
samlingslokal på Södermalm i 
Stockholm blir nu portade. 

I gårdagens tidning berät-
tade vi om att nazistnätverket 
hållit hemliga möten i en 
samlingslokal på Södermalm i 
Stockholm. Nu kan Dagens ETC 
visa att nätverkets möten har 
pågått sedan 2011 och i mycket 
större omfattning än vi tidigare 
rapporterat. Vi har granskat 
samtliga bokningar på freda-

gar mellan klockan 18 till 21 i 
samlingslokalen och 38 möten 
kan kopplas till personer som 
har samröre med Nätverket – yt-
terligare 17 bokningar är gjorda 
av David Bergqvist, ordförande 
för SD i Nacka. Men han vägrar 
svara på om sin egen involvering 
i Nätverket.

– Jag bedrev studiecirklar i 
samhällsfrågor under några år 
men hade inte tid att fortsätta 
efter inträdet i kommunfullmäk-
tige 2014, skriver David Bergquist 
i ett sms.

Men de uppgifterna stäm-
mer inte. Enligt uppgifter från 
bokningssystemet bokade David 
Bergquist lokalen vid sex tillfäl-
len under 2015. 

Drivs av lokal förening

Lokalerna bokas via Stock-
holm stads datasystem men 
verksamheten drivs av en lokal 
förening. Av säkerhetsskäl vill 
inte föreningen medverka med 
namn och har bett oss att inte 
skriva ut namnet på lokalen. 
En talesperson meddelar att 

”Att Tor Paulsson och Anna Hagwall skulle ha infiltrerat vårt parti är inget som kommit till vår kännedom”, säger Henrik Vinge, SD:s               presschef (blå slips).  BILD HENRIK MONTGOMERY/TT

Om granskningen

● Tor Paulsson, medgrundare till 
rasistpartiet Nationaldemokra-
terna, har under tio års tid byggt 
upp en hemlig, högerextrem 
organisation kallad ”Nätverket”. 
Sammanslutningen är organi-
serad enligt frimurarmodell och 
har för avsikt att infiltrera andra 
nationalistiska grupper, bland 
annat SD.
● Flera sverigedemokrater och 
en riksdagsledamot har deltagit 
i Nätverkets regelbundna möten, 
som under många års tid har 
hållits i en lokal på Södermalm. 
SD Nackas ordförande David Bergquist misstänks ha bokat flera av 
dessa möten.
● Henrik Vinge, presschef hos SD, anser inte att det är nödvändigt 
att utesluta de personer i partiet som har samröre med Nätverket. 
Han anser heller inte att det krävs någon utredning kring Nätver-
kets inflytande i SD.

 Jonathan Leman.

EIGIL SÖDERIN
SAM LINDEROTH
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SD-ledningen: ”De får   vara kvar i partiet”

Nazistnätverket portas från       samlingslokalen: ”Måste kunna känna oss trygga” 
föreningen varit i kontakt med 
polisen och att varken nätver-
ket, eller några andra nazis-
tiska eller rasistiska grupper, är 
välkomna i deras lokaler. Åke 
Blomdahl och de andra perso-
nerna som gjort bokningarna 
för nätverkets räkning har nu 
portats.

”Ansvariga måste utreda”

Latinamerikagrupperna hör till 
de organisationer som brukar 
hålla till i samlingslokalen.  

– De ansvariga måste utreda 

hur den här uthyrningen har 
kunnat ske. Vi måste kunna 
känna oss trygga i lokalerna. 
Den här gruppen utgör ett hot 
mot organisationer som Latina-
merikagrupperna eftersom vi 
arbetar för ett öppet och inklu-
derande samhälle, säger Karin 
Ericsson, tillförordnad verksam-
hetsledare. 

Hur ska Stockholm stad agera?
– De behöver se över sina 

bokningssystem. Inför kom-
mande bokning kommer vi följa 

upp den här situationen och 
hålla oss uppdaterade så att vi 
kan känna oss trygga.

Bokningssystemet sköts av 
idrottsförvaltningen i Stock-
holm stad men de bollar över 
frågan till Kulturförvaltningen.

”Självklart ser vi allvarligt 
på om en förening som Stock-
holms stad ger bidrag till hyr 
ut lokalerna till odemokratiska 
rörelser. Hemliga nätverk med 
odemokratiska syften är svåra att 
identifiera. Oavsett om bok-
ningen gjorts via bokningstjäns-

ten eller direkt hos föreningen 
är det svårt att kontrollera om 
hyrestagaren är grundad i demo-
kratiska värderingar”, skriver 
Kulturförvaltningen i ett mail. Av 
säkerhetsskäl vill inte någon av 
Kulturförvaltningens tjänstemän 
bli intervjuade eller citeras med 
namn. I mailet meddelar Kultur-
förvaltningen att de föreningar 
som uppbär ekonomiskt stöd 
från Stockholms stad ska verka 
enligt demokratiska värderingar. 

Eigil SödErin

Sam lindErotH

”Att Tor Paulsson och Anna Hagwall skulle ha infiltrerat vårt parti är inget som kommit till vår kännedom”, säger Henrik Vinge, SD:s               presschef (blå slips).  bild Henrik MontgoMery/tt

De ansvariga måste 
utreda hur den här 
uthyrningen har 
kunnat ske. Vi mås-
te kunna känna oss 
trygga i lokalerna.
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STaRka REakTioNER 
på MalMöSkjuTNiNg
n Det var vid 20-tiden på mån-
dagskvällen som skott från 
vad som tros vara automatva-
pen avlossades på Drottning-
gatan, mitt i centrala Malmö. 
Många människor fanns i 
området och blev vittnen 
till händelsen. Skjutningen 
har gett starka reaktioner, 
Malmös kommunalråd Katrin 
Stjernfeldt Jammeh skriver i 
ett inlägg att hon blir mycket 
upprörd över händelsen och 
att gärningsmännen visat 
”noll respekt för liv och andra 
människors trygghet.”

Enligt polisen ska samtliga 
inblandade vara kända sedan 
tidigare och ha koppling till 
kriminella gäng. Sex personer 
skadades och vid den här tid-
ningens pressläggning hade 
tre av dem avlidit. 

4,3
Så många procent stor är den 

oförklarade löneskillnaden mel-
lan könen, enligt nya siffror från 

Medlingsinstitutet. Skillnaden har 
minskat varje år sedan 2007, det 
är bland tjänstemän i privat sektor 

som skillnaden är störst.
 

NYTT pRojEkT Ska 
Skapa ENgagEMaNg 
n I fyra så kallade innova-
tionslabb ska de allmännyt-
tiga bostadsbolagen motverka 
segregation i bostadsom-
råden. I Boden, Södertälje, 
Norrköping och Rannebergen 
i Göteborg kommer man med 
stöd från den statliga innova-
tionsfonden Vinnova att testa 
nya metoder för att skapa 
engagemang bland de boende 
i områdena, och bygga vidare 
på projekt som redan pågår 
ute i kommunerna, det skriver 
de allmännyttiga bostadsbo-
lagen SABO i ett pressmed-
delande.

Asylfrågan har skapat ny 
regeringskris i Tyskland
Pressad Merkel sätter sitt hopp till EU-lösning
Regeringskrisen i Tyskland tar 
en tillfällig paus. Under mån-
dagen fick Angela Merkels 
kristdemokrater CDU till en 
kompromiss med det bayerska 
systerpartiet CSU om den 
omstridda asylfrågan. Nu har 
Merkel två veckor på sig att nå 
en lösning.  

Det handlar om gränserna. Ska 
flyktingar stoppas och avvisas 
direkt vid inresa till Tyskland, 
som CSU med inrikesminis-
ter Horst Seehofer i spetsen 
vill. Eller ska de, som Merkel 
och CDU vill, fortsätta att ha 
möjligheten att söka asyl i 
Tyskland. 

Debatten har varit långdragen 
och infekterad, med låsta posi-
tioner mellan de båda kristde-
mokratiska partierna som sitter 
i regering tillsammans med 
socialdemokratiska SPD. 

Merkel vill se en gemensam 
EU-lösning, som hon hoppas ska 
kunna nås i samband med EU-
toppmötet om migrationen den 
28–29 juni. 

Tillfällig kompromiss

Under måndagen hade de båda 
partierna sammanträden på var 
sitt håll och nådde fram till en 
tillfällig kompromiss om att 
skjuta fram beslutet två veckor, 
till efter EU-toppmötet. 

Om Seehofers linje går ige-
nom skulle det innebära att den 
fria rörligheten inom EU sätts 
ur spel och sannolikt att andra 
EU-länder följer efter med ännu 
strängare gränskontroller. 

Flera kritiker menar att See-
hofers förslag är emot lagen. Och 
skulle det vinna så betyder det 
en fördjupad regeringskris i ett 
Tyskland präglat av parlamen-
tariskt kaos ända sedan valet i 
september i fjol. 

Förbundskansler Angela 
Merkel har dock inte gett upp 
hoppet om en lösning ännu, 
även om EU-toppmötet kommer 
fram till något annat. 

– Det är inget som sker auto-
matiskt. För CDU är det viktigt 
att vi först diskuterar situatio-
nen bland oss själva och sedan 
med CSU, för att se vad vi ska 

göra, om en europeisk lösning 
inte går att nå, sade Merkel på 
en presskonferens i Berlin under 
måndagskvällen. 

USA:s president Donald 
Trump är tydlig i sitt ställnings-
tagande mot Merkels migra-
tionspolitik. 

”Stort misstag i hela Europa 
att släppa in miljontals männis-
kor som så starkt och våldsamt 
förändrat deras kulturer”, twitt-
rade Trump under måndagskväl-
len, som kommentar till den 
tyska flyktingpolitiken. 

GUSTAv GeliN

Salvini vill upprätta romregister
italiens inrikesminister Matteo 
Salvini vill genomföra en lands-
omfattande registrering av 
romer. Målet är att deportera 
dem som är utländska med-
borgare. Helst hade Salvini 
velat bli av med de italienska 
romerna också.

– Men dem måste vi tyvärr 
behålla här hemma, säger han.   

Utspelet kom på måndagen i en 
intervju i med TeleLombardia, 
en lokal tv-kanal i norra Italien 
där Salvinis högerextrema 
parti Lega har sin maktbas. Den 
nytillträdde inrikesministern 
sa att regeringen tänker agera i 
”den romska frågan” och därför 
planerar en landsomfattande 
folkräkning av romer. Uppgifter 
om antal och identitet kommer 
att kategoriseras i ett register.

– Illegala utlänningar kom-
mer att deporteras genom avtal 
med andra länder men italienska 
romer måste vi tyvärr behålla 
här hemma, sa Salvini till Tele-
Lombardia.  

Starka protester

Utspelet har mötts med avsky 
och starka protester från grup-
per som arbetar för romers rät-
tigheter. Carlo Stasolla, ordfö-
rande i Associazione 21 Luglio, 
påpekar att det Salvini föreslår 
är olagligt. 

– Inrikesministern verkar 
inte veta att en folkräkning 
utifrån etnicitet inte är tillåten 
enligt lag, säger han. Dessutom 
finns det redan data över vilka 
som har laglig och olaglig bo-
sättning och de få papperslösa 
romerna är i praktiken statslösa, 

därför kan de inte utvisas, säger 
Carlo Stasolla till Italienska 
nyhetsbyrån ANSA.   

Förespråkar särlagstiftning 

Det finns uppskattningsvis 
130 000–170 000 romer i Italien 
och ungefär hälften är italien-
ska medborgare. Gruppen har 
tidigare varit föremål för utspel 
och attacker från det främlings-
fientliga Lega. Partiet har bland 
annat föreslagit särlagstiftning 
som skulle göra det lättare att 

omhänderta romska barn som 
skolkar från skolan. Salvini vill 
också jämna läger med marken 
och på den romska national-
dagen 8 april skickade han 
en hälsning till gruppen via 
twitter: 

”Om fler av dem arbetade 
och stal mindre, om fler av dem 
skickade sina barn till skolan 
i stället för att lära dem att stjäla, 
då skulle det verkligen vara 
något att fira.”

KARl GRAUeRS

”Italienska  
romer måste vi 
tyvärr behålla 
här hemma.”

Matteo Salvini
l Partiledare för främlingsfientliga 
Lega som tidigare hette Lega Nord. 
Inrikesminister sedan slutet av maj då 
Lega, som det mindre partiet, bildade 
regering tillsammans med populistiska 
Femstjärnerörelsen (M5).

Tysklands förbundskansler Angela Merkel besöker en fotbollsklubb i Berlin som jobbar aktivt med integreringsfrågor. 

Konflikten om asylpolitiken

l Konflikten mellan tyska kristdemokraterna CDU och CSU, deras 
systerparti i Bayern, handlar om huruvida personer som sökt asyl 
i något annat EU-land ska kunna avvisas direkt vid tyska gränsen. 
l Horst Seehofer, inrikesminister och CSU:s partiledare, vill se en 
hårdare asylpolitik, medan Angela Merkel, förbundskansler och 
CDU-ledare, vill se en gemensam EU-lösning.
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”Vi är övertygade 
om att medlem-
marna vill att vi ska 
ha våra pengar i en 
svensk bank.”
lo-ordföranden Karl-petter  
Thorwaldsson motiverar varför man 
valt att flytta sina tillgångar till 
Swedbank efter att nordea valt att 
flytta sitt huvudkontor till Finland.
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Du kommer förmodligen höra något om flyktingar idag.  
De är många, de kostar pengar, det kommer ta si och så lång  
tid att integrera dem i samhället. Och mycket som inte fungerar  
är deras fel. Siffror staplas och argument viner genom luften.  

Vi har också siffror.
 
Just nu är 68,5 miljoner människor på flykt i världen. Varje minut  
flyr 31 personer från sina hem och över hälften av dem är barn.  
Bangladesh har tagit emot nästan en miljon flyktingar på mindre  
än ett år och i Libanon är en av fyra invånare en flykting. Även 
Sverige har tagit emot många genom åren, vilket vi är stolta över, 
men det är fortfarande de fattigaste länderna som tar emot flest.
 
Bakom varje siffra finns en person med en egen historia.  
Som just har avslutat en lång utbildning, har ett favoritlag i fotboll 
eller som älskar att sjunga vaggvisor för sina barn. Vi har många 
sådana siffror - som inte alls handlar om politik och kostnader.  
Utan om människor.

Vi kallar det Human Facts. Och i grund och botten 
handlar det om humanism.

humanfacts.se

Det är mycket prat om
flyktingar nuförtiden
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Efter attacken från ryska huli-
ganer under fotbolls-EM 2016 
har Ryssland lovat att inga in-
cidenter ska inträffa under VM. 
Samtidigt förnekar man att det 
fanns politiska kopplingar till 
attacken.

– De är inte huliganer, de är män-
niskor som stöttar sitt lag, med 
hjärta och själ.

Det säger den ryska politi-
kern Igor Lebidev, vice talman i 
parlamentet och representant 
för det Kreml-trogna partiet Li-
beraldemokraterna i en intervju 
med Vice. 

Det han syftar på är den 
omtalade attacken från ryska 
supportrar, framför allt riktad 
mot engelsmän både på läktaren 
och utanför. 

Juni 2016. Det var match i 
grupp B i fotbolls-EM för her-

rar. På stadion i den franska 
kuststaden Marseille spelade 
Ryssland oavgjort mot England, 
matchen slutade 1–1. Det som 
sedan utspelade sig på läktarna 
i anslutning till matchen gav re-
sonans ända upp i det politiska 
toppskiktet.

De ryska huliganerna gick till 
våldsam attack mot engelsmän-
nen. Med slag och sparkar på 
läktarna, och senare på gatorna 
med tillhyggen och delar av in-
redningen från uteserveringarna, 
fick de 70 engelsmän att hamna 
på sjukhus. Flera personer svä-
vade mellan liv och död. 

BBC anklagas för lögn

Dagarna efter händelserna i Mar-
seille tog propagandakriget vid. 
Enligt källor nära den brittiska 
regeringen som tidningen The 
Guardian citerade hade attacken 

koordinerats av ryska säker-
hetsintressen. Rykten sa att till 
och med den ryske presidenten 
kände till vad som skulle hända. 

Relationen mellan Storbritan-
nien och Ryssland har försämrats 
avsevärt de senaste åren. Attacken 
i Marseille är en av de mer upp-
märksammade händelserna. Den 
påstådda attacken med nervgift 
i Salisbury utanför London, som 
brittiska regeringsföreträdare var 

snabba att peka ut Ryssland som 
ansvariga för, är en annan. 

Inför VM i Ryssland har propa-
gandakriget om huliganerna åter 
tagit vid. På den ryska Kreml-
trogna tv-kanalen RT hånas på-
ståendena om att det skulle fin-
nas särkilt hänsynslösa huliganer 
i landet, i ett reportage framställs 
supportrarna som harmlösa 
fotbollsälskare och man kallar de 
politiska kopplingarna för lögner 
som BBC uppfunnit. 

Från brittiskt håll vill man 
gärna peka ut ryska huliganer 
som extra brutala, trots att det 
historiskt sett varit engelska 
supportrar som stått för många 
våldsamma attacker, flera med 
dödlig utgång.

Ökända firmor

Spartak gladiators, Orel butchers 
och Steel monsters är namnen 

på några av de ökända ryska fir-
morna, huliganer som mer än att 
vara intresserade av fotboll gillar 
våld och att slå varandra blodiga. 
Precis som i Sverige görs tid 
och plats numera upp, och ofta 
märker varken allmänhet eller 
ordningsmakt att ett slagsmål 
ägt rum.

Men fotbollsvåld är inget nytt 
fenomen i Ryssland, precis som i 
resten av världen har det funnits 
mer eller mindre våldsamma 
supporterfirmor vid sidan om 
de officiella supporterklubbarna 
under flera decennier. 

Historikern och huliganexper-
ten Sebastien Louis beskriver i en 
intervju med tv-kanalen France 24  
de tre vågor av våld som sköljt 
över Fotbollsryssland. 

– Den första vågen var under 
1980-talet i dåvarande Sovjet. Det 
förekom redan då incidenter och 

Ryska huliganer ligger   lågt på hemmaplan
Ryssland lovar säkerhet under VM – men samtidigt utkämpas     ett propagandakrig om vad som hände på läktarna i Marseille

”De är inte  
huliganer, de är 
människor som  
stöttar sitt lag,  
med hjärta och 
själ.”

FOTBOLLS-VM 2018
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våld på fotbollsarenorna. Det var 
inte organiserat, utan gäng som 
mest bråkade inne på arenorna, 
säger han. 

Under 1990-talet blev våldet 
mer organiserat. Sedan 2000-
talets början pågår det ryska hu-
liganvåldet, precis som i resten 
av Europa, nu mestadels utanför 
arenorna, där polis och övervak-
ningskameror inte når slagskäm-
parna. Men de ryska fi rmorna 
skiljer sig från de västeurope-
iska, menar Sebastien Louis. 

– De ryska huliganerna är 
väldigt väl organiserade, de 
tränar och utövar kampsport och 
är förberedda för våldsamma 
slagsmål. Vi såg det i Marseille, 
de slåss som på kommando.

Han skiljer på huliganer, 
som i princip bara är ute efter 
att slåss, och det fenomen 
som kallas ”ultras” – fotbolls-

upportrar som även deltar i 
läktarkulturen med sånger, 
fanor, och tifon (stora läktar-
dekorationer) men ibland även 
blir våldsamma. 

Högerextrema kopplingar

Många fi rmor har kopplingar 
till olika politiska miljöer. I 
Östeuropa är det vanligt med 
högerextremism, vit makt och 
nationalism. I Tyskland har 
stora antimuslimska demon-
strationer anordnats av huli-
ganer och fi rmor, ibland har de 
urartat i våld. 

Även i Sverige fi nns politiken 
nära läktarvåldet, men Erik Niva, 
fotbollsexpert på Aftonbladet, 
menar att situationen ofta av-
speglar hur pass polariserat det 
politiska klimatet i samhället 
i landet är. Han tar Italien som 
exempel:

– Där fi nns fascistgrupper, 
och det fi nns grupper som kopp-
las ihop med den extrema vän-
stern, det är nog så att Italien är 
ett mycket mer polariserat land 
än Sverige, säger Erik Niva i en 
intervju i Sveriges Radio.

Han menar att det både i Syd- 
och Östeuropa fi nns tydligare 
kopplingarna mellan politiska 
grupper än bland svenska ultras 
och huliganer. 

 – Det är mycket svårare att 
ge våldet en politisk bakgrund 
här i Sverige. I grund och botten 
är det svenska huliganvåldet 
apolitiskt. Det handlar mer om 
kicksökeri, säger han. 

Fick stöd av politiker

Även om några klara kopplingar 
till Kreml inte kunnat styrkas 
efter attackerna i Marseille 2016 
kom ändå ett stöd från vissa 
ryska politiker. En av dem var 
just Igor Lebidev.

”Jag ser inget fel med slags-
målen. Tvärtom, bra jobbat kil-
lar. Keep it up!” skrev han på sitt 
Twitterkonto. 

Inför Rysslands-VM har 
landet gjort allt för att försäkra 
omvärlden om att turneringen 
kommer att bli fri från våld, 
åtminstone från de ryska huliga-
nernas sida. I intervjuer har fl era 

av de utpekade ryssarna vittnat 
om att myndigheterna stramat 
åt. 

– Lita på mig, ingen turist, 
supporter, fan, representant eller 
spelare behöver vara orolig över 
att komma till vårt land somma-
ren 2018, säger Igor Lebidev. 

Han menar också att fransk 
polis var dåligt förberedda på 
attacken. Under VM i Ryssland 
kommer den ryska ordnings-
makten se till att hålla fansen 
fredliga.

Även brittiska myndigheter 
försöker stoppa våldet. England 
har förbjudit mer än 1 200 kända 
huliganer från att åka till VM. 
Och hittills har VM avlöpt utan 
huliganbråk likt det i Marseille 
2016.

Ryska huliganer ligger   lågt på hemmaplan
Ryssland lovar säkerhet under VM – men samtidigt utkämpas     ett propagandakrig om vad som hände på läktarna i Marseille

DANIEL ROSSETTI
daniel.rossetti@etc.se

huliganbråk likt det i Marseille 

”De ryska 
huliganerna är 
väldigt väl 
organiserade, de 
tränar och utövar 
kampsport.”

FOTBOLLS-VM 2018

● Ryska huliganer har enligt brittisk press 
hotat med våld mot brittiska HBTQ-organisa-
tioner som besöker landet under VM.
● I sociala medier har hot mot brittiska 
supportrar också kommit, ryska huliganer 
varnar för att ”helvetet släpps lös” om 
engelsmännen kommer till Ryssland. 
● Ryska myndigheterna har trappat upp 
säkerhetsarbetet och hotar bråkmakare 

med långa fängelsestra� . 
● England har förbjudit mer 

än 1 200 av de värsta 
huliganerna att åka 

till Ryssland.

Varningar för våld under VM

Skandalscener under fotbolls-EM 2016.
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F
eministiskt initiativs vita logga 
pryder den rosa banderoll som 
Stina Svensson och Teysir 
Subhi håller längst fram i årets 
förstamajtåg. De har precis hål-
lit tal på Järntorget och mar-
schen går till Milleniumplatsen 

där Gudrun Schyman ska ta till orda. Bakom 
dem hörs budskapet ”Vi slår inte av på takten 
– hela lönen, halva makten”. Svensson och 
Subhi ska 18 dagar senare presenteras som 
partiets första och andranamn på valsedeln 
i Göteborg. 

STINA SVENSSON HAR varit Fi:s taleskvinna 
i sju år, men gick med i partiet 2005. Hon ler åt 
minnet av när det stod klart att Fi lyckats få tre 
mandat i Göteborg för snart fyra år sedan. 

– Det var lite nypa sig i armen känsla. Och 
det var också blandade känslor, eftersom vi 
fi ck 3,12 i riksdagen och inte lyckades nå över 
spärren. Men att vi ändå fi ck 3,12 är nå-
got som ändå hjälper oss enormt 
mycket det här valet, säger 
hon och nämner att deras 
valsedlar nu kommer 
att fi nnas i vallokaler 
i landets alla hörn.

2014 fi ck de 3,96 
procent av de kom-
munala rösterna. 
Men nu är den poli-
tiska spelplanen en 
annan. Sifo-mätning-
en som GP presen-
terade i april visar att 
Socialdemokraternas 
politiska grepp om Göte-
borg kan vara på glidning. Det 
kan krävas en helt ny partikonstel-
lation för att bygga majoritet i höst. Samma 
mätning visar att 4,2 procent av göteborgarna 
skulle välja Fi om det var val idag. Det krävs två 
procent för att ta mandat i kommunfullmäk-
tige. Stina Svensson känner att de fortfarande 
har ett stöd. 

– Vi jobbar fortfarande på samma sätt, på 
gräsrotsnivå. Det är fortfarande baserat på 
ideella krafter. Men vi har partistöd och det ger 
oss möjlighet att ha den här lokalen där vi kan 

jobba och träffa våra medlemmar, säger hon 
och slår ut med armarna.

FEMINISTISKT INITIATIVS KANSLI ligger omgivet 
av Sjöfartsmuseet, Musikens hus och Oscars-
leden i Majorna. Där fi nns bland annat rispap-
perslampor med politiska budskap, valplan-
scher med Gudrun Schyman och saccosäckar. 
Stina Svensson tror att Fi kommer att sitta 
kvar i kommunfullmäktige även efter sensom-
maren och även om det just nu ser ut som att 
den politiska vänsterhalvan har en dipp. Hon 
är övertygad om att ett borgerligt styre skulle 
betyda att välfärden säljs ut och arbetsvillko-
ren försämras.

– Vi är i ett läge där skiftningen mot hårdare 
tag och nationalism går emot att vi inte har 
barnmorskor eller lärare. Jag förstår att det 
fi nns en oro för ett maktskifte. Jag tycker inte 
att rädslan ska styra ett val, säger Stina Svens-
son till de väljare som står och väger mellan Fi 

och partierna på vänsterhalvan.
Hon tror att siffrorna kom-

mer att ändra sig, att högerns 
inställning i välfärdsfrågorna 

kommer att sätta krokben 
för dem.

FI FICK IN tre ledamöter 
i kommunfullmäktige 
2014. Stina Svensson 
menar att de sedan 
dess har påverkat via 

budgeten med de röd-
gröna.

– Det handlar om 
tillgänglighetsfrågan, vi 

har stärkt arbetet för kvin-
nojourer och papperslösa, vi 

har höjt friskvårdbidraget och satsat 
mer resurser på socialsekreterare, särskilt 
för barn och unga, och på att kommunen ska 
plastbanta. Det är mycket vi har fått igenom, 
säger hon.

I skrivande stund hade Fi, enligt kommu-
nen, bara lämnat in en motion till kommun-
fullmäktige under mandatperioden. Om att 
resa en staty över Ingrid Segerstedt Wiberg. 

Varför har ni inte lagt fl er motioner? 
– Om vi skulle göra det så går vi emot vår 

egen budget. Våra motioner som vi skulle ha 
lagt ligger i budget.

STINA SVENSSON MENAR att Fi också påverkar 
debattklimatet i staden, att de får de andra 
partierna att skärpa sig.

– Vi påverkar alla tjänstepersoner och politi-
ker, för ingen annan kan vara tyst i frågan. När 
vi kommer in i ett rum så skärper sig alla och 
pratar om feminism och mänskliga rättigheter. 
De frågorna hade gått långsammare eller inte 
alls blivit adresserade om vi inte varit där.

Göteborg har idag fl era mindre partier. Inte 
bara de lokala uppstickarna Demokraterna och 
Vägvalet, men även Centern och Kristdemo-
kraterna. Stina Svensson kan inte säga vilka de 
kan tänka sig samarbeta med, men det är mer 
sannolikt att de tittar åt vänster än höger.

– Vi vet inte hur läget kommer att bli när 
valnatten är över. Men vi ser inte att det fi nns 
någon öppning alls till att samarbeta åt höger. 
Vi ser större ambitioner mot en bättre miljö 
och klimat och välfärdspolitik än vad borgarna 
har. Vi har haft bra samarbete med Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet lokalt.

DET ÄR NU ungefär ett år sedan Fi lämnade det 
rödgrönrosa samarbetet i Göteborg. Bakom 
beslutet låg en oenighet om pengar skulle av-
sättas till ensamkommande som fått sin ålder 
uppskriven eller fyllt 18 år.

– Vårt förslag var att barnen skulle få bo 
kvar och gå kvar i sina skolor tills dess att upp-
skrivningarna vunnit laga kraft. Istället fl yttas 
de ut till Migrationsverkets anläggning utanför 
Göteborg och förlorar all slags social trygghet, 
sa Stina Svensson till ETC Göteborg strax efter 
uppbrottet.

När Stina Svensson tittar i backspegeln idag 
säger hon:

– Vi tog helt rätt beslut.
Men ni förlorade samtidigt makt, var det 

värt det? 
– Vi är naturligtvis i politiken för att få makt 

och kunna stärka mänskliga rättigheter och få 
ett jämställt, jämlikt samhälle. Men vi släpper 
aldrig våra värderingar för makten.

Stina Svensson
● Ålder: 48 år
● Bor: Västra Frölunda
● Tidigare yrke: 
Stödassistent, numera 
valsamordnare för Fi på 
deltid
● Uppvuxen: Skägge-
torp, Linköping
● Politiska uppdrag: 
Ledamot i kommunfull-
mäktige
● Utbildning: Pedago-
gik och hälsovetenskap

Fem frågor utanför 
politiken:
● Favoritband eller 
artist: Prince
● Idrottsförening eller 
lag: Kopparbergs Göte-
borgs FC
● Vegetarian eller 
köttätare: Äter fisk och 
grönsaker, sällan kött.
● Transportmedel: 
Spårvagn, bil ibland.
● Hobby: Gå på fotboll.

– Vi fick fem procent i senaste opinonsundersökningen och den si� ran kommer nog bara att öka.
Det säger Feministiskt initiativs förstanamn Stina Svensson, som tror att partiet kommer att 

sitta kvar i Göteborgs fullmäktige efter valet.

”Jag tycker inte 
att rädslan ska 
styra ett val”
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Feministiskt initiativ

3   4%
Toppnamnen:

● Stina Svensson ● Teysir Subhi 
● Martin Jordö ● Stina 

Sewén ● Masoud 
Vatankhah

mandat i valet 2014

Den 9 september är det dags att välja vem som ska styra Göteborg 
de kommande fyra åren. ETC Göteborgs valbevakning är i full gång 
och som en del av det intervjuar vi de lokala partiföreträdarna. 
Först ut är Feministiskt initiativs Stina Svensson.

ANNELIE MORAN
annelie.moran@etc.se



13onsdag 20 juni 2018

”Vi släpper 
aldrig våra 

värderingar 
för makten.”
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Stina Svensson (Fi) tror att partiet blir kvar i Göteborgs kommunfullmäktige efter nionde september och att deras stöd kommer att växa ytterligare jämfört med vad opinionsmätningarna visar nu några månader 
innan valet.
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Det blir Socialdemokraternas 
budget som styr stadens eko-
nomi nästa år. Den tolv timmar 
långa debatten i kommunfull-
mäktige var tidvis hård. 

– Bakom Alliansens sats-
ningar finns nedskärningar, 
ofta på samma område. Jag 
anser att de bör stanna på av-
bytarbänken, sa kommunsty-
relsens ordförande Ann-Sofie 
Hermansson (S).

I veckan var det dags för politi-
kerna i kommunfullmäktige att 
bestämma vilken budget som 
ska gälla för Göteborg år 2019. 
De hade sju budgetförslag att 
välja mellan och debatten pågick 
under hela måndagen. Grupple-
darna i Alliansen betonade flera 
gånger att de rödgröna partier-
nas budgetförslag fokuserade 
på tillfälliga projekt i stället för 
kommunens kärnverksamhet.

– Jag tänker ägna mina tre 
minuter i talarstolen åt att 
prata om vår tråkiga och osexiga 
budget. Här finns inga jippon 
eller roliga projekt utan vi läg-

ger pengarna på välfärden. Det 
kanske inte är så skojigt men 
nödvändigt, sa David Lega (KD) 
under ett anförande.

Han fick medhåll av Jonas 
Ransgård (M):

– En kommunal mjölkgård 
går bort, feministiskt självför-
svar och gratis entréer till muse-
erna går också bort. Vi skär ner 
på de tillfälliga satsningarna och 
det skäms vi inte alls för, sa han.

Både Ann-Sofie Hermansson 
och Ulf Kamne (MP) fick gå upp 
i talarstolen och försvara sina 
budgetar.

– Jag blir upprörd när ni pratar 
om jippon och dissar många 
av våra satsningar. Cykelkök är 
superviktiga eftersom de gör att 
barn som inte har råd att köpa nya 
cyklar kan få hjälp av ett storasys-
kon och fixa sina cyklar. Då kan de 
ta sig till helt nya ställen i Göte-
borg och på det sättet bygger vi 
samman staden, sa Ulf Kamne.

”Förslagen går inte ihop”

En annan debatt på kommun-
fullmäktiges sista sammanträde 

innan sommaren var om det var 
mest ansvarsfullt att lägga en 
egen eller gemensam budget. De 
tre allianspartierna valde att läg-
ga ett gemensamt budgetförslag 
som även Centerpartiet hade 
godkänt, medan de rödgröna 
släppte varsitt. 

– Jag är tveksam till hur de 
rödgröna ska kunna styra efter 
valet eftersom de lägger olika 
förslag som inte går ihop. Vän-
sterpartiet vill ha skattehöjning-
ar och kortare arbetstid medan 
Socialdemokraterna vill lägga 
pengar på fritids, sa David Lega.

Ann-Sofie Hermansson 
menade tvärtom att det var 
ansvarsfullt gentemot väljarna 
att lägga egna budgetförslag.

– Jag tycker det är rimligt att 
göra så för jag tycker att väljarna 
ska få en tydlig partilinje i bud-
getarna. Vi är uppriktiga med det 
och det kan främja demokratin, 
sa hon.

Sossarnas förslag vann

Framåt kvällen var de 81 leda-
möterna redo för att rösta och 

Socialdemokraternas förslag 
vann budgetförhandlingen

SAnnA ArBmAn HAnSing
sanna.arbman.hansing@etc.se

det blev Socialdemokraternas 
budget som vann omröstningen. 
Ann-Sofie Hermansson var nöjd 
med resultatet.

– Det är en välbalanserad bud-
get som förstärker ett Göteborg 
som är på väg åt rätt håll. De 
senaste åren har många fått det 
bättre och få har fått det sämre, 
det bygger vi vidare på nu, säger 
hon.

Ingen budget från Fi

Feministiskt Initiativ hade 
inget eget budgetförslag. De lade 
däremot ett tilläggsyrkande om 
att ge ett permanent ekonomiskt 
stöd till tjej- och kvinnojourer, 
samt att alla ensamkommande 
ska få stanna kvar i Göteborg 
även när de blir myndiga. Försla-
get röstades ner. 

Eftersom det är valår kom-
mer budgeten fastställas av den 
nyvalda kommunfullmäktige 
i november.

David Lega (KD):
”Jag tänker ägna 
mina tre minuter 
i talarstolen åt 
att prata om vår 
tråkiga och osexiga 
budget.”

Jonas Ransgård 
(M):
”Vi skär ner på de 
tillfälliga satsning-
arna och det skäms 
vi inte alls för.”

Ulf Kamne (MP):
”Jag blir upprörd 
när ni pratar om 
jippon och dissar 
många av våra 
satsningar.”

Sju förslag stod emot varandra när kommunfullmäktige debatterade nästa års budget.  bild sanna arbman hansing

Ann-Sofie Her-
mansson (S):
”Det är en välba-
lanserad budget 
som förstärker ett 
Göteborg som är på 
väg åt rätt håll.”



Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. 
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina 
arbets- och levnadsvillkor. För vägen ut ur fattigdom går genom en hållbar 
handel, som leder till ekonomisk, social och miljömässig utveckling.  
Det börjar med Fairtrade!

Läs mer på fairtrade.se

FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Christine adhiambo
rosodlare, kenya
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1989 var det Mats Sundin.
På fredag väntas Frölunda-

backen Rasmus Dahlin bli den 
andre svensken att väljas först 
i NHL-draften.

– Jag hoppas att Rasmus 
går som nummer ett. Eller som 
23… för då får vi honom, säger 
Jan-Åke Danielson, Europa-
scout för Anaheim Ducks.

På läktarna i jättearenan Ameri-
can Airlines Center kommer det 
att sitta ishockeyentusiaster. Men 
publiken i Dallas ska inte titta på 
någon match nu till helgen.

Nere i rinken står 31 bord, 
ett för varje NHL-klubb. Vid 
Anaheim Ducks bord sitter bland 
andra Jan-Åke Danielsson.

Säröbon och den förre 
ishockeytränaren arbetar sedan 
1996 som Europascout för den 
kaliforniska 
NHL-klubben. 
Till helgen är 
han på sin 23:e 
NHL-draft. Då 
ska Anaheim 
och de andra 
klubbarna i 
världens bästa 
ishockeyliga 
välja vilka unga spelare de skaf-
far sig rättigheten att värva.

– Det är fortfarande lika kul 
och spännande att vara med på 
draften. Det är som en examens-
dag för oss scouter. Som att spela 
säsongens viktigaste match. Man 
har sett 200 hockeymatcher eller 
mer under ett år och nu kommer 
utvärderingen på ens jobb, säger 
Jan-Åke Danielsson.

Hans huvuduppgift är att 
kartlägga alla spelare som kan 
vara intressanta från de europe-
iska ligorna.

Hemliga rankinglistor

Alla NHL-klubbar sitter vid sina 
bord med sina egna hemliga ran-
kinglistor. Med särskilda telefoner 
kan klubbarna ringa till varandra 
för att under pågående draft göra 
affärer. Ett val i förstarundan kan 
bytas bort i en ”trade” där flera be-
fintliga NHL-spelare skiftar klubb. 
Men det är alltid bara byteshan-
del. Inga pengar förekommer i de 
här sammanhangen.

Vid ett speciellt bord sitter 
NHL-chefen Gary Bettman som 
en sorts ordförande och håller 
ihop föreställningen. Och det 
finns en scen där klubbrepresen-
tanter och nydraftade hockey-
juniorer går upp – särskilt under 
den första valrundan.

– När det ringer i klockan ska 
man göra sig beredd att presen-
tera sina val i tur och ordning. Då 
blir det en anspänning och börjar 
hända saker. Plötsligt kan klub-
bar komma överens om bytesaf-
färer som ändrar valordningen.

Framgångsrika lag väljer sist

Anaheim var ett av de bättre 
lagen den gångna säsongen och 

Han kan bli förstavalet   i NHL-draften

Frölundaspelaren Rasmus Dahlin är redo för NHL-draften 22 juni.

Jag skulle bli väl-
digt förvånad om 
han inte väljs först. 
Och jag hoppas att 
det blir så. 

väljer därför sent – inte förrän 
som nummer 23.

Buffalo Sabres var sämst av 
alla NHL-lag 2017/18 och hade 
dessutom tur i lottningen bland 
bottenlagen. Därför får Sabres 
komma först till buffén av 
hockeytonåringar som väntas bli 
inkomstbringande stora NHL-
stjärnor.

Jan-Åke Danielsson – och alla 
andra som har koll på världens 
största hockeytalanger – är eniga 
om vilken spelare Buffalo kom-
mer att välja.

Rankas högst

På förhand rankas den 18-årige 
Frölundabacken Rasmus Dahlin 
högst av alla.

– Jag skulle bli väldigt förvå-

nad om han inte väljs först. Och 
jag hoppas att det blir så. Om han 
inte går som nummer 23… för då 
får ju vi honom. Men de chan-
serna är minimala, säger Jan-Åke 
Danielsson, ler och fortsätter:

– Jag hoppas att Rasmus går 
som nummer ett, för det är en 
framgång för svensk ishockey, 
för Frölunda och för hans ung-
domsklubb Lidköping.

Förra och hittills enda gången 
det har hänt var 1989. Då valdes 
Mats Sundin av Quebec Nordi-
ques allra först.

Vilka kvaliteter har Rasmus 
Dahlin som gör att alla NHL-
klubbar vill ha honom?

– Man kan vända på det och 
fråga vad han inte har. Han har 
inga direkta svagheter. Rasmus 

Dahlin är en komplett spelare 
trots att han bara precis fyllt 18. 
Han har ett väldigt moget spel 
och var med i OS redan som 
17-åring. I Frölunda har han 
varit väldigt duktig, och han var 
mycket framstående i junior-
VM. Han klarar av att vara en 
ledande spelare på isen även 
under press, i matcher där det 
gäller mycket.

Vad innebär det för en ung 
hockeyspelare att väljas först 
i NHL-draften?

– Att bli rankad som bäst 
i världen bland unga spelare är 
en stor ära och en grej som man 
bär med sig hela livet. Men det 
är ju sedan som man ska upp 
till bevis. När draften är över 
gäller det att nollställa igen. Då 

Jan-Åke Daniels-
son.

Jan-Åke Danielsson, hockey-
scout.
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Veckans sportkalender

Här är matcherna som du ska hålla koll på den 
kommande veckan. Detta är ETC Göteborgs 
sportkalender. 

Onsdag 20 juni
Inga matcher för elitlagen i och kring Göteborg den här dagen. 

Torsdag 21 juni
Utsikten–Ljungskile, fotboll, division 1 södra, Ruddalen, 19.00.

Fredag 22 juni
Inga matcher för elitlagen i och kring Göteborg den här dagen. 

Lördag 23 juni
Tyskland–Sverige, fotboll, VM, Fisjt-Stadion, Sotji (Ryssland), 

20.00 (svensk tid).

● Världsmästarna ställer upp på motsatt planhalva. Sverige är 

– minst sagt – ”underdog” i den här gruppspelsmatchen. Poäng 

här och den sista matchen (mot Mexiko) får extra krydda. Senast 

Sverige mötte Tyskland i en tävlingsmatch var hösten 2012. Då 

slutade det oavgjort – 4–4.   

Söndag 24 juni
Varberg–Gais, fotboll, superettan, Påskbergsvallen, 15.00. 

Kungsbacka–AIK, fotboll, elitettan, Tingbergsvallen, 16.00.

● Grönsvart västkustderby när Gais åker till Halland för knepig 

bortamatch i superettan. Båda lagen ligger och skvalpar mellan 

mitten och botten av tabellen. Ovisst. I elitettan tar topplaget 

Kungsbacka emot mittenlaget AIK. Tre poäng för Kungsbacka och 

laget rycker i lite toppen. 

Måndag 25 juni
Inga matcher för 

elitlagen i och kring 

Göteborg den här dagen. 

Tisdag 26 juni
Djurgården–Göteborg 
FC, fotboll, 

damallsvenskan, 

Stockholms Stadion, 

19.00.

Örgryte–Jönköpings 
Södra, fotboll, 

superettan, Gamla 

Ullevi, 15.00. 

● Viktig match för GFC i den rekordjämna (?) damallsvenska 

tabellen. Seger kan göra det ena laget till ett toppengäng och det 

andra till ett bottendito. GFC har hackat betänkligt och varje match 

med laget är svårtippad. Fågel, � sk eller mittemellan denna gång? 

Fotnot: Herrarnas fotbollsallsvenska har speluppehåll fram till 

7 juli på grund av VM-turneringen, som spelas i Ryssland mellan 

14 juni och 15 juli. 7 juli startar Häcken om seriespelet hemma 

mot Sundsvall, och dagen efter tar IFK Göteborg emot Kalmar.

Tipsa oss!
Ska din förening arrangera en tävling? 

Är det dags för cup? Eller vill du tipsa 

oss om en intressant person, sport 

eller klubb som du tycker att vi borde 

skriva om? 

Mejla till gbgsport@etc.se!

Han kan bli förstavalet   i NHL-draften
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Sveriges Rasmus Elm jublar efter 4–4 kvitteringen (Mikael Lustig 
och Tobias Sana gratulerar) i VM-kvalmatchen mellan Tyskland och 
Sverige (grupp C) på Olympiastadion i Berlin i oktober 2012.

Frölundaspelaren Rasmus Dahlin är redo för NHL-draften 22 juni.

är det hårt arbete. Man kan inte 
leva på att ha blivit vald som 
nummer ett.

USA är ett land som många 
förknippar med kapitalism. 
Toppspelarna i NHL tjänar vis-
serligen över 100 miljoner kronor 
om året, men samtidigt fi nns 
en stark centralstyrning och en 
kraftig begränsning av klubbar-
nas möjligheter att köpa sig till 
framgångar.

Lönetak på 130 miljoner

Det fi nns ett tak för varje lags 
totala lönebudget på 650 miljo-
ner kronor (75 miljoner dollar) 
per år. Ingen enskild spelare 
får ha en årslön på mer än 130 
miljoner (15 miljoner dollar).

Och draftsystemet är smått 

socialistiskt. De svagare klub-
barna får första tjing på de mest 
lovande spelarna. Och NHL:s 
centrala avtal med de europe-
iska hockeyligorna innebär att 
klubbarna betalar en förutbe-
stämd övergångssumma för 
varje spelare som fl yttar till 
NHL. Alla spelare kostar lika 
mycket oavsett kvalitet eller 
status.

Följden blir att de sämre 
lagen – som nu Buffalo med 
Rasmus Dahlin – kan fynda 
supertalanger som toppklub-
barna inte kan komma åt. I NHL 
är marknadsekonomin på så vis 
satt ur spel – till skillnad från 
exempelvis fotbollen i Europa 
som är extremt penningstyrd.

Jan-Åke Danielsson:

– NHL har ett fascinerande 
system som fungerar alldeles 
utmärkt. Jag tycker att det är 
vettigt, för det gör att det inte 
fi nns några lag som är lätta att 
slå. I fotbollen i Europa har de 
rikaste klubbarna resurser att 
köpa precis vilken spelare de 
vill, och det är inte mycket spän-
ning i fl era av ligorna. Där ser 
det likadant ut i toppen år efter 
år. Men draftsystemet i NHL gör 
att det hela tiden fi nns ett hopp 
för alla klubbar. I år var till och 
med en nystartad klubb (Vegas) 
nära att vinna Stanley Cup.

Under de senaste 20 säsong-
erna har tolv olika NHL-klubbar 
blivit mästare.

JAKOB LUNDBERG
gbgsport@etc.se

Djurgårdens Katrin Schmidt (tv) och 
Göteborgs Elin Rubensson under 
matchen i november 2017.
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Rasmus Dahlin
● Född: 13 april 2000 
i Trollhättan.
● Yrke: Ishockeyspelare, 
i Frölunda HC sedan 2016.
● Tidigare klubb: HC 
Lidköping.
● Position: Back.
● Meriter: Silver i junior-
VM 2018 och utsedd till 
turneringens bäste back. 
Sveriges yngsta JVM-
spelare genom tiderna 
(16 år, 2017) och rekord-
ung svensk OS-spelare 
(17 år, 2018).
● Aktuell: Rankad som 
nummer ett av i stort 
sett alla bedömare inför 
helgens NHL-draft.

NHL-dra� en
● NHL Entry Draft är ett 
årligt evenemang där 
klubbarna i National 
Hockey League väljer rät-
tigheter till spelare som 
ännu inte är uppbundna 
av något NHL-lag. Draften 
består av sju rundor där 
varje lag från början har 
ett val per runda (valen 
kan skiftas i bytesa� ärer 
mellan lagen).
● Valordningen avgörs 
av föregående säsongs 
placeringar och genom 
lottning. De sämst pla-
cerade lagen väljer först 
i varje runda, de bättre 
klubbarna därefter och 
den regerande Stanley 
Cup-mästaren allra sist. 
I år väljer Bu� alo Sabres 
först och Washington 
Capitals sist.
● Årets draft äger rum 
22–23 juni i Dallas, Texas. 
Spelarna som draftas i år 
får inte vara födda senare 
än 15 september 2000.
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POP UP-LADDARE SKA LÖSA ELBILSPROBLEM
■ Avsaknaden av normalladdning i innerstadsmiljöer ses som idag som en broms för elbilsut-
bredning. Men nu kanske det brittiska företaget Urban Electric Networks har funnit en lösning, 
rapporterar Ny teknik. Lösningen kallas för UEone och består av en laddare som skjuts upp ur 
trottoaren. Laddaren är av standardhöjd, men på grund av att stolpen är segmenterad behöver 
den inte större installationsdjup än 405 millimeter vilket gör att den passar nästan överallt. 
   – Det mest tillgängliga, kostnadseffektiva och klimatvänliga sättet att ladda en elbil är 
hemma över natten. Trots det har upp till 85 procent av hushållen i vissa stadskvarter inte 
möjlighet att göra det eftersom de parkerar på gatan, säger Olivere Freeling-Wilkinson, en av 
grundarna till Urban Electric Networks, till Ny teknik. 

Trots de senaste årens 
utsläppsskandaler lyckas 
inte biltillverkarna få ner sina 
dieselmodeller under godkända 
gränsvärden i verklig trafi k. Det 
visar ett nytt stort test med 
700 000 enskilda bilar av sam-
manlagt 4 850 olika modeller. 

– Det är skevt mellan lagkrav 
och verklighet, säger Åke Sjö-
din, utsläppsexpert på IVL.    

Av de närmare 5 000 bilmodeller-
na klarade inte en enda dieselbil 
av testet som genomfördes av 
International Council on Clean 
Transportation, ICCT. Utsläppen 
av kväveoxider är fortfarande 
väsentligt mycket högre i verklig 
trafi k än i testlabben, visar resul-
taten som publicerades i början 
av juni. Det stora problemet är att 
lagkraven är för svaga, enligt Åke 
Sjödin som är utsläppsexpert på 
IVL Svenska Miljöinsitutet och 
har varit med och utformat det 
rankingsystem som ligger till 
grund för ICCT:s test. 

– Vi vet att 
vissa tillver-
kare tidigare 
har fuskat med 
mätningar, det 
är en sak och 
allvarligt nog. 
Men den stora 
orsaken är att det är så skevt mel-
lan lagkrav och verkliga utsläpp. 

Enligt lagkraven mäter man i en 
körcykel som är väldigt förenklad 
och snäll. Så fort man kommer 
ut i verklig trafi k med andra 
körmönster som plötsliga ac-
celerationer och höga hastigheter 
sticker NOx-utsläppen (kväveoxid 
reds anm) iväg, säger Åke Sjödin.  

”Högt över kraven”

Bilmodellerna i testet är klas-
sade från Euro 3 till Euro 6 där 
6 har de strängaste utsläpps-
kraven. De allra senaste diesel-
modellerna som tillhör Euro 6d 
ingick dock inte. Trots att Euro 
6-bilarna klarade sig bättre än 
övriga modeller låg de fortfa-
rande långt över gränsvärdena i 
verklig trafi k.

– Under de senaste åren har 
det blivit allt mer känt att man 
egentligen inte sett någon för-
bättring av NOx-utsläppen från 
dieselbilar med Euro 5. Det har 
snarare varit försämringar. Det är 
först med Euro 6 vi ser en tydlig 
nedgång, men de ligger fortfa-
rande högt över kraven, säger 
Åke Sjödin.   

Bara några dagar efter att 
ICCT publicerat sina resultat 
rapporterade tyska medier att en 
ny dieselskandal kan vara under 
uppsegling. Daimler tvingas 
återkalla totalt 774 000 bilar över 
hela Europa efter misstankar 
om att utsläppsnivåer i testlab-

ben manipulerats med hjälp av 
förbjuden mjukvara. 

– Efter Volkswagen, som 
var de första att bli tagna med 
byxorna nere, har det hela tiden 
dykt upp olika indikationer på 
fusk, så jag är inte förvånad, 
säger Åke Sjödin. 

Oklart hur många i Sverige

Hur många av de 
återkallade bi-
larna som fi nns 
i Sverige är ännu 
oklart. Charlotte 
Söderlund, jurist 
på Konsument-
verket, säger att 
det vanliga är att 
tillverkaren kontaktar kunden 
och åtgärdar problemet kost-
nadsfritt på en verkstad. 

– Men har man frågor är det 
bra att kontakta den man köpt 
bilen av så man får veta de exakta 
villkoren och vad det är förtaget 
avser att åtgärda, säger hon. 

Charlotte Söderlund påpekar 

att Konsumentverket inte kan re-
kommendera eller avråda från en 
viss typ av drivmedel men menar 
att det är viktigt att tänka framåt 
inför ett bilköp. Lagarna kring 
diesel kan komma att förändras 
en hel del de närmsta åren. Från 
2020 får kommunerna exem-
pelvis rätt att införa miljözoner 
där de med striktast krav endast 
tillåter bilar som drivs med el, 
bränsleceller eller gas.   

– Som konsument är det vik-
tigt att man dubbelkollar vilken 
utsläppsklass dieselbilen klarar 
och skaffar så mycket informa-
tion som möjligt om kommu-
nen man bor i och om kommu-
nen avser att införa en miljözon, 
säger Charlotte Söderlund. 

Ny EU-lagstiftning 

Nästa år ska också ny EU-lag-
stiftning kring avgaskrav vara 
införd fullt ut. Den kom till som 
ett resultat av de senaste årens 
utsläppsfusk. 

– När den är fullt införd kom-
mer man att fokusera betydligt 
mer på en körcykel anpassad efter 
verkliga förhållanden. Det fi nns 
också inbyggt oberoende kontrol-
ler av tredje part så man verkligen 
får ner utsläppen på de nivåer 
som behövs, säger Åke Sjödin. 

Utsläppsfiasko 
för dieselbilar 
700 000 bilar testades  • Samtliga dieselmodeller 
låg långt över gränsvärdena för kväveoxid

Så gjordes testet

● De verkliga utsläppen testades 
hos 700 000 diesel- och bensin-
bilar fördelade över 4 850 olika 
modeller. Bilarna var klassade 
från Euro 3 till Euro 6. De allra ny-
aste dieselmodellerna i underka-
tegorin Euro 6d ingick dock inte.  
● Utsläppstesterna gjordes i 
flera länder i Europa, däribland 
Sverige. Inte en enda dieselbil, 

oavsett utsläppsklass, klarade 
gränsvärdena i verklig trafik. 
● För testerna hämtades 
utsläppsdata in från 2011–2017. 
Dessa kopplades till enskilda re-
gistreringsnummer och jämför-
des sedan med mätresultat från 
verklig trafik.
● De värsta bilmodellerna, som 
Fiat/Chrysler med 2,0-liters 

dieselmotor, släppte ut 18 gånger 
mer kväveoxid än den lagliga 
gränsen.
● Bensinbilarna klarade sig 
bättre i testet. Den smutsigaste 
bensinbilen släppte exempelvis 
ut lika mycket som den renaste 
dieselbilen. 
● Testet avser endast kväveoxid 
och inte partiklar som kan vara 

ett stort problem i bensinmotorer, 
även när det gäller nyare model-
ler. 
KÄLLA: ICCT

KARL GRAUERS
karl.grauers@etc.se

”Efter Volkswa-
gen har det hela 
tiden dykt upp 
olika indikatio-
ner på fusk.”

bilen av så man får veta de exakta 

ler av tredje part så man verkligen 
får ner utsläppen på de nivåer 
som behövs, säger Åke Sjödin. 

dieselmotor, släppte ut 18 gånger ett stort problem i bensinmotorer, 
även när det gäller nyare model-
ler. 
KÄLLA: ICCT

KARL GRAUERS
karl.grauers@etc.se

Åke Sjödin.

Charlotte 
Söderlund.

Fiat/Chrys-
ler är en av 
de värsta 
modellerna.
BILD TT

Snart lättare att ladda elbilen. 
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42 000
Så många kilowatttimmar per år beräknar Linköpings missonsförsamling kunna producera med 
hjälp av de solceller som i september kommer att sättas upp på kyrktaket, enligt ett beslut som 
fattades i söndags. Solcellerna beräknas eliminera utsläpp av cirka 22 ton koldioxid per år. 

Utsläppen från dieselbilar är så 
pass hälsofarliga att de bidrar 
till att tusentals personer dör 
i förtid varje år, bara i Sverige. 
Naturvårdsverket går nu ut och 
rekommenderar miljözoner, 
men från kommunernas sida är 
intresset svalt.   

Runt 7 600 personer dör årligen 
i förtid i Sverige på grund av 
utsläpp, visar en ny studie utförd 
för Naturvårdsverkets räkning. 
Bovarna är kväveoxid och par-
tiklar som till stor del orsakas av 
den lokala trafi ken. 

– Studien är ytterligare ett 
underlag som motiverar städerna 
att inrätta miljözoner för att för-
bättra luften i stadskärnorna för 
att minska de negativa hälsoef-
fekterna och klara miljömålet Frisk 
luft, säger Leif Holmberg, chef för 
Luftenheten på Naturvårdsverket, 
i ett pressmeddelande.

Gäller från 2020

Från 2020 får kommunerna möjlig-
het att inför miljözoner i städerna 
i tre olika klasser. I den strängaste 
zonen tillåts bara miljöbilar. Hit-
tills är det dock bara Stockholm 
som sagt tydligt ja till att införa 
miljözoner. När DN ställde frågan 
om att införa zonerna till 50 kom-
muner sa en övervägande majori-
tet nej trots att många av dem inte 
klarar att uppfylla miljökvalitets-
normerna. Bland dem fi nns såväl 
mindre städer på landsbygd som 
storstadskommuner. Södertälje 
är en av de städer där utsläppen 
är för höga men den rödgröna 
majoriteten har inga planer på att 
inför miljözoner i nuläget. 

– Problemet med Södertälje är 
att vi har kanalen som en barriär 
som delar staden. Det fi nns inga 
alternativa vägar att ta och skulle 
vi införa miljözoner skulle det 

bli en jätteomväg. Frågan är om 
det verkligen blir miljönytta om 
man gör så, säger Emilia Peters-
son (MP), ordförande i tekniska 
nämnden i Södertälje kommun. 

Västerbottniska Skellefteå 
kommun klarar inte heller miljö-
kvalitetsnormerna men det är 
motortrafi klederna som är det 
stora problemet, inte stadsgator-
na. Därför skulle inte miljözoner 
fungera, hävdar Evelina Fahlesson 
(S), ordförande i Bygg- och miljö-
nämnden i Skellefteå. 

– E4 passerar rakt genom 
staden och då lämpar det sig inte 
att ha en miljözon där. Problemen 
fi nns inte i en avgränsad del av 
centrum. Vi har diskuterat zonerna 
tidigare men de passar inte i vår 
stad, säger hon.

”Dieselförbud”

I Sundsvall försökte Liberalerna 
göra en lokal valfråga av miljö-
zonerna som de också kallar ”die-
selförbud”, men utan framgång. 
Socialdemokraterna som styr i 
koalition med C och V tycker lika-
dant som oppositionspartierna: 
några miljözoner ska staden inte 
ha. Kommunalrådet Peder Björk 
(S) skriver dock i en debattarti-
kel i Sundsvalls tidning att han 
har förståelse för att regeringen 
ger kommunerna möjlighet att 
införa zonerna.  

”Samtidigt förstår vi den 
frustration som många dieselbil-
ägare nu känner. Att politiker från 
fl era olika partier, särskilt tydligt 
under den borgerliga regeringen 
2006–2014, valde att benämna 
dieselbilar som miljöbilar gjorde 
att många valde att köpa en die-
selbil. Att bara några år senare 
börja diskutera olika former av 
förbud riskerar såklart att påverka 
människors vardag”, skriver han i 
Sundsvalls tidning.  KARL GRAUERS 

Kommunerna 
säger nej till
miljözoner

Miljözonerna 

● I dag har åtta kommuner i 
landet miljözon klass 1. I den 
råder förbud mot tunga fordon 
som inte uppfyller kraven enligt 
utsläppsklass Euro 5. Från 2020 
skärps det till Euro 6.
● Från 2020 ges kommunerna 
möjlighet att införa miljözon 2 

och 3. I zon 2 tillåts bara bilar 
som klarar utsläppskraven enligt 
Euro 5, från 2022 skärps det till 
Euro 6.
● I zon 3 tillåts endast elbilar, 
bränslecellbilar eller gasbilar 
som klarar Euro 6. Kraven gäller 
även tunga fordon. Hittills är det bara Stockholm som sagt tydligt ja till att införa miljözoner. Här syns hårt trafikerade Hornstull.  BILD JESSICA GOW/TT

SCHLYTER HOPPADE AV KANDIDATUR 
■ Inför Naturskyddsföreningens riksstämma i helgen riktades kritik mot att fl era per-
soner som står på valberedningens förslag som nya styrelseledamöter hade kopplingar 
till Miljöpartiet. En av dem var den avgående riksdagsledamoten Carl Schlyter, som på 
grund av de interna diskussionerna bestämde sig för att dra tillbaka sin kandidatur.  
   – Det blev uppenbart att det partipolitiska oberoendet är väldigt, väldigt viktigt för 
föreningen, det syntes i den mycket intensiva interna debatt som uppstod innan stäm-
man och också under stämman. Det resulterade i att Carl Schlyter backade ur och valbe-
redningen ersatte hans namn med ett annat namn, säger Naturskyddsföreningens 
återvalda ordförande Johanna Sandahl till Aktuell Hållbarhet.
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Leopard förlags 
ljudböcker finns 

hos alla större 
ljudboksdistributörer, 

såsom Storytel, 
Nextory, Bookbeat & 

Adlibris!

Nu som ljudbok! 

Vitt och rött bygger på efterforskningar, släktingars dagboksanteckningar 
och inte minst mamma Billies återberättelser och skildrar flera generationer 
kvinnors liv, med utgångspunkt från de turbulenta åren kring det finska in-
bördeskriget. Gripande och komplext visar Maria-Pia Boëthius hur människ-
ors liv i generationer framåt har påverkats på djupet av det som utspelades 
under inbördeskriget i vårt grannland för hundra år sedan.
Inläsare Otto Milde



Nyss upptäckt 
”The Good Fight”, 
på HBO Nordic. 
Brukar inte gilla 
advokatserier, men 
den här är ett 
undantag.

Varför � nns inte 
”Unreal”, dramat 
om produktionen 
av ett � ktivt Bachelor-
liknande dejting-
program, på någon 
streamingsajt?

IDA KJELLIN

IDA KJELLIN.
Tv-krönikör och 
manusförfattare

–
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Star Wars IX: 
The Manbabies 
Awaken

Mansbebisarna har varit ute och 
fått ett av sina vredesutbrott 
igen. Ett så kallat ”mantrum”, 
en variant på engelskans 
tantrum. Ett mantrum inträf-

far när män träffar på kvinnliga karaktärer 
på ett ställe de trodde var fredat från sådana: 
Tolkiens värld, ”Ghostbusters”, ”Battlefi eld”, 
”Mad Max”, ”Star Wars” och så vidare. Detta är 
så fruktansvärt kränkande för dessa små små 
män att de bara måste lägga sig ner på marken 
och sparka, skrika och böla, samt tyvärr för oss 
andra, starta näthatkampanjer.

I SENASTE ”STAR WARS”-rullen, ”The Last Jedi”, 
möter vi karaktären Rose Tico, spelad av Kelly 
Marie Tran, vietnames-amerikan och därmed 
den första ”woman of color” i Star Wars-värl-
den. Efter premiären fi ck hon dag efter dag, 
månad efter månad, ta emot så mycket sexis-
tisk och rasistisk skit på sitt Instagramkonto 
att hon till slut nyligen stängde det. Precis som 
Daisy Ridley tvingades göra, skådisen från förra 
Star Wars-fi lmen ”The Force Awakens”, även 
hon efter ändlösa trakasserier (en fi lm där före-
komsten av en afroamerikan i huvudrollerna 
fi ck en grupp män att starta en bojkott, då de 
tyckte den var ”anti-vit”).

Om ni vill förstå hur tongångarna gick: 
någon hade gått in på den annars roliga ”Star 
Wars”-Wikipediasidan Wookiepedia och skrivit 
följande spya under Roses karaktär: ”Ching 
Chong Wing Tong is a dumbass fucking charac-
ter Disney made and is a stupid, retarded, and 
autistic love interest for Finn. She better die in 
the coma because she is a dumbass bitch.”

På Facebook skryter en kille med att han och 
en grupp andra – ”the true rebel alliance” – var 
med och mobbade bort Kelly Marie Tran från 
Instagram: ”It was bloody glorious!”. Han me-
nar att producenten har en ”feminazi agenda” 
och avslutar med ”Bring back the Straight 
White Male Hero.” Ta tillbaka den heterosexu-
ella, vita, manliga hjälten.

EN ”MANSAKTIVIST” HADE tydligen lite för 
mycket tid nere i mammas källare och klippte 
om ”The Last Jedi”. Han gjorde sedan en lista 
över vad han redigerat bort, det här är bara 
ett utdrag: ”Asian chick speaks less/.../ She is 
just there and occasionally smiles at Finn or 
screams ’Finn!’”, ”Phasma is fi nished after 
the fi rst blow by Finn. (Women are naturally 
weaker than men)”, ”Leia never scolds, ques-
tions nor demotes Poe”, ”No bomber heroism 
by china girl”, ”Lots of little cuts reducing the 
number of female facial shots”, ”NO HALDO! 
She simply doesn’t exist.”

Alltså: Kvinnor ska prata mindre, men de 
kan le eller ropa på hjälp. De får inte ifrågasätta 
eller tillrättavisa män.  De är svagare 
än män och uträttar inga hjältemo-
diga dåd. Vissa kvinnor förtjänar 
inte att få ett namn. Den bästa 
kvinnan är en kvinna som inte 
existerar alls.

”FÅR MAN INTE kritisera en fi lm 
nu utan att bli kallad sexist el-
ler rasist!?” Är en kommentar 
jag läst till leda nu angående 
det här ämnet. Jo, det får man 
givetvis. Men snälla. Kan vi 
sluta låtsas? Jag respek-
terar (nästan) en hatare 
som ärligt säger ”Jag 
vill inte se kvinnor 
i mina favoritfi lm-
universum” mer 
än att vi ska leka 
den här leken att 
det minsann bara 
handlar om helt 
vanlig fi lmkritik. 
”Vi är arga för att 
vi att vi inte gillar 
reboots!” lät det 
under Ghostbusters-
raseriet. ”Det är inte 

realistiskt med kvinnor i krig”, skyllde man 
på under Battlefi eld-bråket. Och nu är det ”det 
är en dåligt skriven karaktär” med ”för dålig 
utvecklingskurva”. 

Okej. Boba Fett är en fi gur från originaltrilo-
gin och räknas som en fanfavorit som nu ska få 
en egen fi lm. Han har sammanlagt, i alla fi lmer, 
fyra korta repliker. Fyra. Varav den mest intres-
santa är ”Put Captain Solo in the cargo hold”. 
Mmm, vilken komplex karaktär! (Men han har 
en raket på ryggen.)

”Det är en dålig fi lm…”, det får du givetvis 
tycka. Det kan ändå nämnas att ”The Last Jedi” 
är 91 procent ”certifi ed fresh” på kritikersajten 
Rotten Tomatoes, där du är välkommen att 

skriva ner din kritik i stället för att mobba 
skådisar och fi lmarbetare. 

JAG ÄR ETT troget ”Star Wars”-fan, 
sedan jag var åtta år. Jag älskar ”The 
Last Jedi”. Jag älskar hur mångfalds-
tänket i castingen gör fi lmerna 
bättre. Jag älskar att den stora skaran 
av riktiga fans nu trycker tillbaka de 
patetiska vita män som i sin rädsla 
för att bli irrelevanta känner att 
de måste mobba en ung kvinnlig 

skådis som ingenting gjort. 
Vi avskyr er, det är pinsamt 

att ni ens kallar er fans, ni 
har ingenting med oss 

och ”Stjärnornas Krig” 
att göra. Och Luke Sky-
walker avskyr er med. 

Mark Hamill postade en 
bild på sig själv med Kelly 
Marie Tran med texten 
”What’s not to like? #Get-
ALifeNerds”. 

Så hör ni det, shitlords. 
Luke Skywalker tycker 

ni ska skaffa er ett liv, era 
töntar. Så gör det. Helst i en 

galax långt, långt borta.

+



NU PÅ ETC PLAY!

Det här är något vi skapar ihop med 
våra läsare och provar oss fram. Det vi 
gör med våra tidningar vill vi helt enkelt 
även göra med rörlig bild.

ETC Play är en guide och hjälp för dig 
som vill se roliga, djupa, tunga eller bara 
härligt avslappnande saker. Vi väljer ut från 
det globala utbudet, vi tar fram nya tips varje 
vecka och vi guidar dig vidare. Bit för bit – 
ihop med andra – börjar vi också producera 
egna program, speciellt viktigt inför valet.

ETC Play kostar första halvåret 49 kr i 
månaden. I takt med att tjänsten byggs ut 
kommer priset justeras, men vi börjar så billigt 
att alla nyfikna ska kunna prova.

Beställ på play.etc.se
Eller mejla kundtjanst@etc.se
Eller ring på nummer 08–410 359 00

PS. Tack till alla underbara läsare som hjälpt oss 
göra denna nya plats för rörlig bild möjlig!

Förutom 
högkvalitativa 
filmer från TriArt 
så kan du också se 
andra roliga och 
viktiga filmer.
andra roliga och 
viktiga filmerviktiga filmer.viktiga filmer.viktiga filmer

Beasts of the 
Southern Wild

Inauguration Day

Brokeback Mountain

Vaskduellen

Den röda filmen

Vi har sett det förut. Grön agent samarbetar 
med luttrad veteran med fullsmockad 
ryggsäck. Å andra sidan kan det gärna 
ses igen om det bara är spännande och 
intensivt nog. Vilket Wind River definitivt är. 
Fängslande om livet i samhällets utkant. 
Inte perfekt men oerhört lovande inför 
regissörens kommande alster.

DU HAR VÄL INTE MISSAT
FÖRRA VECKANS FILMTIPS

ETC Play är vår egen streaming 
tjänst där vi samarbetar med film
älskare som Triart och många andra 
mindre producenter och skapare 
av rolig och viktig rörlig bild. 
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Hjälp oss rädda 
de starkaste

När isen i Arktis smälter, försvinner isbjörnarnas och andra arters livsmiljö.  
Som Isbjörnsfadder hjälper du oss i vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och  
de andra invånarna i Arktis. 

Hjälp djuren i Arktis att överleva, bli Isbjörnsfadder idag!  
wwf.se/isbjornsfadder
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MTV-galan prisade könsneutralt

Chockerande, 
men inte 
överraskande.

MTV Movie & TV Awards slog ihop sina manliga 
och kvinnliga kategorier inför förra årets gala, 
så även i år. Priset för bästa skådespeleri i en 

film gick till Chadwick Boseman för ”Black 
panther” och motsvarande statyett i en tv-serie 
gick till Millie Bobby Brown för hennes insats i 

”Stranger things”. Båda produktionerna vann 
också för bästa film respektive bästa tv-serie, 
rapporterar Hollywood reporter.

Jen Calleja från Good Night Out 
Campaign, som arbetar mot 
sexuella trakasserier i utelivet, 
kommenterar undersökningen 
som visar att 43 procent av 
kvinnor under 40 har utsatts för 
oönskade sexuella närmanden 
under festivaler. Bara två procent 
av dessa incidenter hade polis-
anmälts, rapporterar BBC.

RAPPAREN XXXTENTACION SKJUTEN TILL DÖDS
■ Jahseh Onfroy, mer känd under sitt artistnamn XXXTentacion, har skjutits 
till döds i Florida. 20-åringen var på väg ut ur en butik när han besköts av 
två personer som fl ydde i en stadsjeep. Rapparen fördes till sjukhus där han 
dödförklarades, skriver Variety.
    Jahseh Onfroy var en av de artister som plockades bort ur Spotifys kurerade 
spellistor tidigare i vår eftersom han anklagats för att ha misshandlat sin 
gravida partner – ett beslut som musiktjänsten drog tillbaka sedan Kendrick 
Lamar hotat med att stoppa sin musik i protest.

650
Så många ton väger konstnären Christos 
nyinvigda verk ”The London Mastaba”. Verket är 
gjort av oljefat och � yter på en sjö i Hyde Park, 
skriver New York Times.
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Chadwick Boseman hälsar på sina 
fans inför MTV Movie and TV Awards. 
BILD MATT SAYLES/INVISION/AP/TT

Millie Bobby Brown. 
BILD CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP/TT
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05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Hela Danmark bakar
14.55 Husjägarna
15.55 Playmakers
16.30 Studio: FIFA Fotbolls-
 VM
16.50 Fotboll: Uruguay–
 Saudiarabien
19.00 Studio: FIFA Fotbolls-
 VM
19.50 Fotboll: Iran–
 Spanien
22.00 Studio: FIFA Fotbolls- 
 VM
22.15 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Hawaii � ve-0
02.55 Hawaii � ve-0
03.55 CSI

06:00 Jag minns mitt 40-
 tal
07:00 Morgonstudion
10:00 Upp� nnaren
10:40 Arkitekturens pärlor
10:50 Guld på godset
11:50 Där ingen skulle tro 
 att någon kunde bo
12:30 Billionaire boy
13:30 FIFA Fotbolls-VM 
 2018: Studio
14:00 FIFA fotbolls-VM 
 2018: Portugal– 
 Marocko
16:00 FIFA Fotbolls-VM 
 2018: Studio
16:30 Matiné: Liar Liar
17:55 Dom kallar oss 
 artister: Ögonblicket
18:00 Rapport
18:15 Sportnytt
18:25 Lokala nyheter
18:30 Sherpas i Norge
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Uppdrag granskning 
 sommar: OS – ett 
 orent spel
21:00 Our girl
22:00 Fais pas ci fais pas 
 ça
22:50 Kort� lmsklubben – 
 engelska
23:00 Vita & Wanda
23:25 Rapport
23:30 Stronger than a 
 bullet
05:00 Sherpas i Norge

09:00 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Min squad XL –
 meänkieli
16:45 Min squad XL – 
 romani
17:15 Nyheter på lätt 
 svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Medicin med Mosley
18:55 En bild berättar
19:00 Gammalt, nytt och 
 bytt
19:30 En natt
20:00 Seriestart: 
 Konstnärsdrömmen: 
 England
21:00 Aktuellt
21:25 Lokala nyheter
21:30 Sportnytt
21:45 Janis: Little girl blue
23:30 The Newsroom
00:25 Lars Monsen på  
 villovägar
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

05.05 Nanny
05.30 Unga mammor
06.30 Nanny
07.00 Aftonbladet morgon
09.00 Lyxfällan
10.00 Vanderpump rules
10.55 Project runway all 
 stars
11.55 Svenska 
 Hollywoodfruar
12.55 Världens bästa 
 burgare
13.55 Real housewives of 
 Dallas
14.55 Project runway all 
 stars
15.55 Million dollar listing 
 New York
17.00 Vanderpump rules
18.00 Svenska 
 Hollywoodfruar
19.00 How I met your 
 mother
19.30 How I met your 
 mother
20.00 Ensam mamma 
 söker
21.00 Morden i Midsomer
23.00 NCIS: Los Angeles
00.00 How I met your 
 mother
00.30 How I met your 
 mother
01.00 Jims värld
01.55 Navy CIS
02.45 The mentalist
03.30 Bones
04.15 Jims värld

05.35 Extreme couponing
06.00 Railroad Alaska
06.45 Tunnelbanan
07.35 Extreme couponing
08.05 Tra� kpoliserna 
 Köpenhamn
09.05 Top chef
10.05 Grey’s anatomy
11.05 So� as änglar
12.05 Ellen DeGeneres 
 show
13.00 Böda camping
14.00 Ullared
15.00 The big bang theory
15.30 The big bang theory
16.00 So� as änglar
17.00 Böda camping
18.00 Ullared
19.00 The big bang theory
19.30 The big bang theory
20.00 Grey’s anatomy
21.00 Grey’s anatomy
22.00 Matrix revolutions
00.30 The big bang theory
01.00 The big bang theory
01.25 CSI Miami
02.20 Tunnelbanan
03.15 Criminal minds
04.00 Ellen DeGeneres  
 show
04.45 Wahlgrens värld

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KUNSKAPSKANALEN       
14.00 UR Samtiden 17.00 Nypremiär för MS Lofoten 17.05 
Ung för evigt 17.35 Supermänniskor 18.25 Min passion för 
hjärnan 19.25 Henrik VIII.s sex fruar 20.10 Nästa jätteskalv 
21.00 Seriestart. Genierna som förändrade världen 21.45 
Seriestart. Life 22.35 Stugor 23.05 Extrema äktenskap 
23.55 Den kvinnliga samurajen   

BARNKANALEN       
06.00 Miffys stora små äventyr 06.05 Ankes värld 06.10 
Henry råkar på... 06.15 Sara och Anka 06.20 Hej Jycke 06.30 
Greta Gris 06.35 Octonauterna 06.45 Lillys Bortomvik 06.55 
Dimitri 07.00 Fåret Shaun 07.05 Victor & Jose� ne 07.20 
Draken Digby 07.30 Regnbågsstadens hjälte 07.40 Äventyr 
i tid och rum 07.55 Biet Maya 08.05 Lille Roy 08.20 Tilde 
08.30 Andys dinosaurie-äventyr 08.45 Pyjamashjältarna 
09.00 Sommarlov 09.01 Grizzy och lämlarna 09.15 Ett fall 
för KLURO 09.30 Familjen Valentin 10.00 Lilla Aktuellt 10.05 
Superkrypen 10.15 Djupet 10.35 Lassie 11.00 Min riddare 
och jag 11.10 Äventyrskatten 11.25 Flax Max 11.35 Jamillah 
och Aladdin 11.45 Katten i hatten vet allt om ditten och dat-
ten 12.00 Drömyrket - samiska 12.05 Drömyrket - samiska 
12.10 Gaspard och Lisa 12.20 Peg + Katt 12.35 Raa-Raa - 
lejonet som låter 12.45 Skåpbilen Olle 12.50 Ella Bella Bingo 
12.55 Fixarna 13.00 Pippi Långstrump 13.30 Indogas 13.40 
Magisko Nonó 13.45 Sommarlägret 13.55 Ett fall för KLURO 
14.05 Vicke viking 14.20 Nina Patalo 14.25 Grötnöt & Fjädrik 
14.40 Matildas superkrafter 14.50 Grizzy och lämlarna 
15.00 Geronimo Stilton 15.20 Kompisar på nätet 15.45 MI 
High 16.15 Elefantprinsessan 16.40 Pyjamasklubben 17.05 
Blinky Bills bravader 17.15 Mäster� ygarna 17.30 Voffa, 
Kvittra och Len 17.40 Daniel Tigers kvarter 17.55 Bing 18.00 
Bolibompa 18.01 Johans fordon 18.15 Hej Jycke 18.25 Tripp 
och Tropp upptäcker djur 18.30 Sommarlov 18.31 Grizzy och 
lämlarna 18.45 Ett fall för KLURO 19.00 Familjen Valentin 
19.30 Annedroider 19.50 Jobbigt läge 20.20 Trio - Cybergul-
det 20.50 Rabbids 05.00 Långhalsen Lo 05.05 Twirlywoos 
05.15 Babblarna 05.20 Wisska 05.30 Fi�  och blomsterfröna 
05.40 Ballonggården 05.45 Nelly och Nora 05.55 Lunneskär  

RADIO  
P1 05.59 P1-morgon 07.00 Morgoneko 07.18 P1-morgon 
07.30 Ekonyheter 07.32 Ekonomieko 07.36 Nyheter från 
Vetenskapsradion 07.39 P1-morgon 07.46 Kulturnytt 07.55 
Land- och sjöväder 07.59 P1-morgon 08.00 Morgoneko 08.15 
P1-morgon 08.30 Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 08.36 Nyhe-
ter från Vetenskapsradion 08.41 P1-morgon 08.54 Kulturnytt 
08.59 P1-morgon 09.00 Morgoneko 09.14 P1-morgon 09.30 
Ring P1! 10.00 Ekonyheter 10.03 Plånboken 10.55 Radiofynd 
11.00 Ekonyheter 11.04 Tendens 11.35 Radioföljetongen 
12.00 Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 12.10 Vetandets värld 
12.30 Luncheko 12.55 Land- och sjöväder 13.00 Kulturnytt 
13.05 P1 Kultur 14.00 Ekonyheter 14.03 Vetenskapsradion 
Klotet 14.50 Annika Lantz i P1 15.00 Ekonyheter 15.03 
Radiosporten 15.04 Nordegren och Epstein 15.45 Kulturnytt 
15.55 Sjöväder 16.00 Ekonyheter 16.03 Studio Ett 16.45 
Dagens Eko 17.00 Studio Ett 17.45 Dagens Eko 18.01 Ekono-
miekot 18.08 Radiosporten 18.09 Kulturnytt 18.14 P1 Kultur 
19.00 Ekonyheter 19.03 Meny 19.35 Radioföljetongen 20.00 
Ekonyheter 20.03 Tendens 20.35 Vetandets värld 20.55 Klar-
text 21.00 Ekonyheter 21.03 Bildningsrummet 21.35 Ring 
P1! 21.45 Tankar för dagen 21.50 Land- och sjöväder 22.00 
Ekonyheter 22.10 Radiosporten 22.12 Studio Ett 22.55 Kul-
turnytt 23.00 Ekonyheter 23.07 Studio Ett 23.55 Dagens dikt 
00.00 Ekonyheter 00.02 Nordegren och Epstein

P2  06.00 Huomenta Ruotsi  06.30 Sisu-uutiset  06.34 Huo-
menta Ruotsi  06.35 Oddasat  06.40 Nyheter  06.50 Klassisk 
morgon  08.54 Kulturnytt  09.00 Ekonyheter  09.02 Klassisk 
morgon  10.00 Ekonyheter  10.03 Klassisk förmiddag  13.00 
Iltapäivä  14.45 Sisu-uutiset  14.50 Roketti  15.00 Rádio Sápmi  
15.30 Nyheter  15.35 Rádio Sápmi  16.00 Radio Romano  
16.30 Terni Generatcia  17.00 Kulturnytt  17.06 P2 Klassiskt 
på hemväg  19.00 Ekonyheter  19.03 P2 Live  21.00 Musik mot 
midnatt  00.00 Notturno   

P3  05.00 Ekonyheter  05.02 Vaken 05.59 P3 Musik  06.00 
Ekonyheter  06.05 P3 Musik  06.30 Morgonpasset i P3  10.00 
P3 Nyheter  10.02 P3 med Amira Brown  11.02 Relationsradion i 
P3 med Juan Havana  12.00 P3 Nyheter  12.03 Relationsradion 
i P3  13.00 P3 Nyheter  13.02 Zia och Nessvold i P3  14.02 Zia 
och Nessvold i P3  15.00 P3 Nyheter 15.02 Zia och Ness vold i 
P3 16.00 P3 Nyheter  –  specialsändning om självmord  16.45 
Feeden i P3  17.00 P3 Nyheter 17.02 Feeden i P3  17.59 
Radiosporten  18.00 P3 Nyheter  18.03 Feeden i P3  19.00 Ekony-
heter  19.03 P3 med  Emma Vikström 20.00 Ekonyheter  20.03 
Radiosporten  20.06 P3 med  Emma Vikström  22.00 Ekonyheter  
22.03 Morgonpasset i P3 – Gästen  23.00 Ekonyheter  23.07 
Tankesmedjan  00.00 Ekonyheter  00.02 Vaken  

Janis: Little girl blue
I den här kritikerrosade dokumentären om den sårbara och självständiga stjärnan Janis 
Joplin möter vi en lång rad familjemedlemmar, nära vänner och musiker som var med när 
det begav sig. Framför allt är kvällens dokumentär full av hennes fantastiska röst. En röst 
som inspirerade många andra kvinnor att satsa på musiken. SVT2 kl 21:45

VM: Uruguay–
Saudiarabien.

Morden i Midsomer.En natt.VM: Portugal –Marocko.

KANAL 5

● Hur ofta ser du georgisk thriller? Precis. Bara det gör 
fi lmen sevärd. Om två personers längtan efter frihet i 
Sovjetunionen 1983 och deras försök att fl y. Och om hur allt 
som kan gå fel också gör det. Bygger på en verklig händelse. 
Nervkittlande, detaljrik och en påminnelse om hur det är att 
leva utan att kunna andas.

P3 med Juan Havana  12.00 P3 Nyheter  12.03 Relationsradion 
i P3  13.00 P3 Nyheter  13.02 Zia och Nessvold i P3  14.02 Zia 
och Nessvold i P3  15.00 P3 Nyheter 15.02 Zia och Ness vold i 
P3 16.00 P3 Nyheter  –  specialsändning om självmord  16.45 
Feeden i P3  17.00 P3 Nyheter 17.02 Feeden i P3  17.59 
Radiosporten  18.00 P3 Nyheter  18.03 Feeden i P3  19.00 Ekony-
heter  19.03 P3 med  Emma Vikström 20.00 Ekonyheter  20.03 
Radiosporten  20.06 P3 med  Emma Vikström  22.00 Ekonyheter  
22.03 Morgonpasset i P3 – Gästen  23.00 Ekonyheter  23.07 
Tankesmedjan  00.00 Ekonyheter  00.02 Vaken  

Gisslan

DAGENS TIPS FRÅN

play.etc.se
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Konstruktör: Lars Burman

Lösningen publiceras i din digitala lördagstidning, 
som du hittar på http://dagens.etc.seKorsord

Go bananas med borren i helgen!
Bin är fantastiska små insekter med en stor 
uppgift: de pollinerar många av våra grönsaker, 
fruktträd och bärbuskar. Var tredje tugga 
vi äter är faktiskt beroende av bin. Men 
matbrist, kemiska bekämpningsmedel 
och bostadsbrist hotar våra viktigaste 
matproducenter. En tredjedel av Sveriges 
vilda biarter är redan på väg att försvinna. 
Det kan få stora konsekvenser för framtiden.

Därför har vi på Naturskyddsföreningen skapat 
sidan www.bivänlig.nu där du kan läsa mer om 
hur du kan skapa ett vildbihotell till våra vilda 
trädgårdsmästare. Allt du egentligen behöver är 
en borrmaskin och några borrar på 3-10 mm. Som 
tack för hjälpen får du en fröpåse och vetskapen att 
du är med och hjälper forskningen om vilda bin.
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LEDARE

Dagens ETC är en rikstidning med en edition i Göteborg. 
Det betyder att det också fi nns en riksledare som 
självklart är oberoende av politiska partier och andra 
intressegrupper. Från och med nu får du läsa även 
denna! Här skriver bland andra Veronica Palm, Göran 
Greider, Johan Ehrenberg, Kajsa Ekis Ekman, Jenny 
Bengtsson, Somar Al Naher, Birger Schlaug, Ulrika 
Lindahl och Andreas Gustavsson.

DYSTERT SJUKDOMSBEVIS
 Ibland hittar man en mening som blir en koncentration av 
vad som är sjukt med ekonomi och politik idag. Som denna 
där kreditvärderingsinstitutet Moody’s förklarar läget:

”Eftersom en del tillväxtmarknader ännu inte infört strikta 
regelverk för utsläpp kan bolag som är verksamma i berörda 
länder upprätthålla hög konsumtion av kol och olja – utan 
negativ påverkan på resultatet.”

Och där gick klimatkollapsen igång med förnyad fart.

En dag ska de 
levande spikarna 
lossna från allt

djupt kritiska mot den rådande marknadslibe-
rala ordningen sluta upp kring denna ordning: 
Tiden före Trump, före Åkesson, före Alternativ 
för Tyskland, före Brexit, före Nationella fron-
ten lyser fram i en rosendager. Högerpopulis-
mens frammarsch har därmed inte bara spridit 
ett explosivt, blint och xenofobt missnöje. 
Denna frammarsch har också fått utopister 
och socialister att liksom backa ytterligare från 
sina systemkritiska perspektiv på den rådande 
ordningen.

Högerpopulismen hissar inte alls missnöj-
ets fana. Den hissar pessimismens, förbittring-
ens och vanmaktens fana. Som svar på detta 
låter marknadsliberaler sina fanor fl addra i 
vinden och det vi kallar vänster har knappt 
några fanor alls. I stället för höger-vänsterska-
lan prackas vi på en idiotskala (GAL-TAN) som 
delar upp folk i liberaler eller konservativa. 
Socialismen är bortopererad.

ÄR DETTA NORMALSTILLSTÅNDET? Kanske det. 
Men jag tror ju ändå inte det. Jag menar 
verkligen, och tror på det, att människor 
är långt mer avancerade än de samhäl-
len vi lever i. I nästan alla människors liv 
(oavsett politisk tillhörighet) fi nns de 
där tillfällena då de plötsligt stan -
nar till, på jobbet, innan de ska somna, 
i gryningen innan tankarna blivit 
konventionella, och känslan 
anländer: Är detta allt? Är 
det så här vi ska ha det? 
Gives intet mer? Inget 
annat?

Vi är mer 
avancerade än 
de samhällen 
vi lever i. Jag 
tror att det är en 
grundläggande 
egenskap hos vår 
art, hos Homo Sapi-
ens. Det räcker med 
att bara en liten bit av 
en annan horisont nå-

gonstans skymtar, så börjar vi grubbla, tänka, 
hoppas, drömma.

FÖR DEN MÄTTE är en brödskiva ingenting värd 
och för den nyfi kne är den nyss lästa tidningen 
bara en loj meningslöshet – så skrev en gång 
den tyskjudiske fi losofen Ernst Bloch. Men han 
skrev vidare i nästa mening: Hungern kommer 
och nyfi kenheten väntar nästa dag. 

Bloch fl ydde undan nazismen. Han stod inte 
ut med sin tids pessimister. Han letade efter det 
i vår själsliga konstitution som alltid längtar 
efter något annat, något annorlunda, som vågar 
hoppas. Han var socialist. Det bestående kom-
mer aldrig att räcka till för oss människor, det 
är ungefär vad han säger. Sitt stora verk kallade 
han ”Hoppets princip”.

Det fi nns många skäl till varför vänstern 
och arbetarrörelsen och även de gröna rörel-
serna går på knäna på de fl esta håll i västvärl-
den. Men en förklaring är verkligen att dessa 

rörelser inte på länge förmått uttala orden, 
anspråken och löftena som främman-

degör det bestående, det rådande, 
status quo. Begrepp och ord som 
socialism, ekonomisk demokrati 
och antikapitalism ligger idag 
oanvända.

DIKTEN AV TOMAS Tranströmer 
rymmer mer än en mening. 

Den kanske mest handlar 
om livet efter detta. Men 

den kan också läsas som 
en dikt om samhället 
efter detta samhälle:

Vi levande spikar ned-
hamrade i samhället!

En dag skall vi lossna 
från allt.

Vi skall känna dödens 
luft under vingarna och 
bli mildare och vildare 
än här.

 / GÖRAN GREIDER

Jag pratade med en iranskfödd kurd som 
en gång var revolutionär vänster och 
tvangs fl y från sitt land till Sverige. Här 
har han uppfostrat tre söner som det gått 
mycket bra för. Men han tycker inte

         om den tid han dömts att leva i: En alltmer 
egoistisk tid, i Sverige, i världen. Han beklagar 
att han aldrig fi ck se det Sverige som pulserade 
av föreningsverksamhet, av stora politiska mål 
om social jämlikhet, av ett intresse för det som 
pågick i omvärlden. Han kom till Sverige på 
1980-taket, i själva skarven mellan ett samhälle 
som ännu förmådde drömma och ett samhälle 
som slutat drömma.

Och jag hör en man, en äldre man, som lever i 
de nedskruvande förväntningarnas tid men som 
innerst inne spjärnar emot allt vad han orkar.

Vi frågade oss under samtalet: Är detta nor-
maltillståndet? Var efterkrigstidens uppvaknan-
de progressiva rörelser undantaget i en mycket 
längre historia av passivitet och resignation?

DET VORE EN MARDRÖM. Men det bestående 
tycks idag verkligen berövat alla utopiska 
underströmmar. Över det alltmer privatiserade 
samhället strålar uppgivenhetens tecken. Djupt 
borgerliga människor kan idag vara mycket 
nöjda. Nästan ingen bankar på dörrar som leder 
ut ur det samhälleliga rum vi befi nner oss i och 
de få som gör det betraktas med överseende el-
ler förakt. En ung människa, den som är 14 eller 
15 år, och är på väg ut ur familjens skuggor och 
ut i världen, hör praktiskt taget ingenstans ifrån 
några uppbrottssignaler som säger: Vi måste 
skapa ett annat samhälle, ett i grunden annat 
samhälle; det som är, är inte det enda som kan 
vara. Sådant hörs inte.

Det bestående har blivit norm. ”Vi levande 
spikar nedhamrade i samhället”, diktar Tomas 
Tranströmer i en rad som är fruktansvärd.

DEN SOM INTE ställer upp på det bestående tar 
inte sitt ansvar, saknar trovärdighet, är närapå 
litet knäpp. I takt med att de högerextrema 
och högerpopulistiska rörelserna vunnit mark 
i västvärlden tycks även många som nyss var 

”Över det 
alltmer pri-
vati  serade 
samhället
strålar upp-
givenhetens 
tecken. Djupt 
borger liga 
människor 
kan idag 
vara mycket 
nöjda.”
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120 miljoner människor …
  … har idag mikrolån. Detta enligt en undersök-
ning av Eric Toussaint, talesperson för organisationen 
CADMT som jobbar för nedskrivning av påtvingade 
skulder. Av dessa 120 miljoner personer är 81 procent 
kvinnor. Och de kan ha räntor på mellan 40 och 60 
procent på lånen. I praktiken betyder detta privatiserade 
biståndsarbete att pengar flyttas från låntagare i Indien, 
Afrika och Latinamerika till finansinstituten i väst. 

9 500
… elbussar rullar ut ur Kinas elbilsfabriker var 
femte vecka. Det motsvarar hela busstrafiken i 

London. (Ett av många fakta du kan läsa i nyhets-
magasinet ETC:s senaste nummer om Kina.)

Erik Slottner, KD-politiker i Stockholm, efter att han just berättat 
för Dagens Nyheter att han vill tända lamporna under Earth hour 
och inte har något problem med att flyga mycket (”det är kul att 

resa”). Samtidigt säger han sig vara miljömedveten. 

”Det är kul att vara lite 
politiskt inkorrekt.”

”Vi levande spikar nedhamrade i samhället! En dag skall vi lossna från allt.” – Tranströmers dikt kan läsas som ett hopp om förändring och ett samhälle efter detta, skriver Göran Greider.  BiLD DarryL DyCK/TT 



Kvinnorna
och Staden
Kvinnorna
och Staden

Fogelstad Musikteater presenterar
efter KERSTIN EKMANS romansvit om Katrineholm

tel 0150-44 41 40. Ordinarie 250:- pensionär 150:-

Musiker: Sara Edin,Tuomo Haapala, Vanja Holm, 
Johan Karlsson, Cecilia Wennerström

Skådespelare: Annika Olsson, Michael Mårtensson 
Konstnärlig ledare, musiker: Marie Selander

Fogelstadkören under ledning av Elisabeth Ask

Ingegerd Monthan – dramatiker 
Marie Selander - konstnärlig ledare, musiker & berättare 

Kvinnorna och Staden är namnet på det 
musikaliska berättardramat som som-

maren 2018 skall spelas vid Lokstallet i 
Katrineholm. Föreställningen bygger på 
Kerstin Ekmans romansvit om kvinnor-

nas historia i denna stad.

Spelperiod 4 - 22 juli
Onsdag, torsdag, fredag kl 18.30. Lördag - söndag 16.00

Spelas utomhus vid Lokstallet i Katrineholm


	ETC1-20180620-01
	ETC1-20180620-02
	ETC1-20180620-03
	ETC1-20180620-04
	ETC1-20180620-05
	ETC1-20180620-06
	ETC1-20180620-07
	ETC1-20180620-08
	ETC1-20180620-09
	ETC1-20180620-10
	ETC1-20180620-11
	ETC1-20180620-12
	ETC1-20180620-13
	ETC1-20180620-14
	ETC1-20180620-15
	ETC1-20180620-16
	ETC1-20180620-17
	ETC1-20180620-18
	ETC1-20180620-19
	ETC1-20180620-20
	ETC1-20180620-21
	ETC1-20180620-22
	ETC1-20180620-23
	ETC1-20180620-24
	ETC1-20180620-25
	ETC1-20180620-26
	ETC1-20180620-27
	ETC1-20180620-28

