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– Varje år anmäler vi drösvis med ute serveringar 
för brister till Stadsbyggnadskontoret, men kan 
inte se att det händer något. Vad är problemet? 
säger Anders Westgerd på GIL.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att utlysta 

möten för förbättring mötts av svalt intresse och 
har utdömt sju viten över sommaren. Anders 
Westgerd tycker att det är för lite och tog med ETC 
Göteborg på en runda.

  sid 10–11

FIck LämNA PLANET Under måndags-
kvällen klev Elin på ett flygplan mot 
Turkiet för att förhindra en deporte-
ring som skulle ske till Afghanistan. 
Efter att ha vägrat sätta sig ner – och 

fått stöd från ett fotbollslag på pla-
net – fick hon till slut lämna planet 
tillsammans med den man som skulle 
deporteras. 
    Gränspolisen är dock kritisk till 

metoden: 
    – Det blir väldigt kostsamt för 
samhället, säger kommissarie Lars 
Skoglund.

 sid 13

Elin stoppade utvisning 
– klev på flyg till Turkiet
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I dag guidar vi till Linda Lars-
sons Göteborgspodden och 
annat gött snack!  sid 14–15
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På vilka villkor ska 
fossilberoende bilar säljas?

Tillverkarna av fossilbilar kan ju ha ett intres-
se av att fortsätta sälja fossilbilar i förhoppning-
en om att många individer som har investerat 
i sådana bilar blir en stark opinion för att 
upphäva lagen och tillåta fortsatta, ohämmade 
utsläpp av växthusgaser.

VILL MAN ATT AMBITIONEN att minska utsläp-
pen ska lyckas bör man i stället försöka undvika 
att medborgarna hamnar i ekonomisk knipa då 
den genomförs.

Kanske kommer det inte ens behövas förbud 
eller restriktioner för att fossilbilarna ska bli 
värdelösa. Elbilar är redan idag billigare i drift 
och underhåll än fossilbilar. Att tillverka bilarna 
och deras batterier håller snabbt på att bli billi-
gare och de kan snart vara billigare att köpa, bil-
ligare att energiförsörja, billigare att underhålla 
och billigare att återvinna än fossilbilar.

Tittar man i den svenska statistiken 
har antalet elbilar ökat med i medel-
tal nästan 70 procent per år under det 
senaste decenniet. Om denna utveck-
ling fortsätter kommer antalet elbilar år 
2030 att vara större än det totala antalet 
personbilar idag. Utslagningen av 
fossilbilar kanske inte blir en 
politisk fråga utan helt enkelt 
resultatet av en fi n industriell 
utveckling i bilbranschen.

MEN NÄR EKONOMISKA och 
tekniska prestanda för elbilar 
blir bättre än för bränsle-
drivna bilar blir det därmed 
samhällsekonomiskt 
rationellt att skynda på 
utvecklingen. Då fi nns det 
inte längre några sam-
hällsekonomiska argu-
ment för att bränsledrivna 
bilar ska tillåtas störa eller 
väcka sovande människor 
i städer med sitt buller el-
ler att de ska tillåtas döda 
människor med luftföro-
reningar. Med ekonomiska 

argument kommer man då att införa förbud 
mot traditionella motorer i tätorter. Vi ser det 
redan. I Hamburg och Oslo har dieselbilar tid-
vis förbjudits för att hålla nere luftföroreningar 
vilket snabbt gjort dessa bilar mindre attraktiva 
för dem som alltid vill kunna köra.

En modernisering av bilparken genom 
elektrifi ering ger hälso- och välfärdsvinster i stä-
derna. För bilister i glesbygd kan elektrifi ering-
en innebära fördelar eftersom man inte längre 
är beroende av ett nät av tankställen utan kan 
använda elnätet och ladda bilen hemma eller 
varhelst det fi nns el. Eftersom elbilar redan idag 
blir som mest lönsamma om man kör långt 
är de redan mer fördelaktiga för glesbygdsbor 
som kör några tiotals mil per dag jämfört med 
stadsbor som bara kör några enstaka mil. När 

utbudet av elbilar med fl era tiotals mils räck-
vidd ökar kan detta få snabbt genomslag.

BILTILLVERKARNA, SOM BÅDE säljer da-
gens bränsledrivna bilar och utveck-
lar elbilar, vet hur prestanda håller 
på att utvecklas. Men det gör inte 

många kunder. Bilförsäljarna 
har ett större kunskaps-

övertag än vanligt som 
de kan använda för att 
fortsätta sälja bilar 
som kunderna inte 
förstår riskerna med 
att köpa.

För världen är 
möjligheterna att ge 
människor bättre 
livskvalitet genom 
förnybar el och 
elbilar positiva. 
Men för dem som 
köper fossilbilar de 
närmaste åren blir 
det dyrt.

Därför är frågan 
värd att ställa: På 

vilka villkor ska för-
säljning av fossilbero-
ende fordon tillåtas?

Bland värmerekord i världen och 
rekordstora skogsbränder i Sverige, 
har vi fullt upp med att hantera de 
oundvikliga konsekvenserna av en 
varmare värld. Men samtidigt gäller 

det att tänka på hur vi i världen ska undvika 
risken för framtida, värre klimatförändringar 
som är ohanterliga.

Sveriges klimatmål och klimatlag är vår del av 
denna globala ansträngning. Vi är inte mest am-
bitiösa, men Sverige har i alla fall satt upp mål.

Ett av dessa är att utsläppen av koldioxid 
från trafi ken inom Sverige ska ha minskat med 
70 procent om tolv år. Riksdagen har fattat 
beslutet, men frågan är fortfarande hur det ska 
gå till.

Tittar man på dagens personbilsstatistik ser 
det svårt ut: de senaste tio åren har antalet kon-
ventionella bensin- och dieselbilar ökat med tio 
procent till 4,5 miljoner. Antalet el-, elhybrid-, 
etanol-, och gasbilar är fortfarande inte ens en 
halv miljon.

TVÅ MILJONER PERSONBILAR i den svenska 
trafi ken, ungefär 40 procent av alla personbilar, 
är äldre än tolv år. 

Tänk om det gäller år 2030 också! Då skulle 
minst 1,5 miljoner av dagens fossilbilar vara i 
drift då med. Detta även om alla dagens bilar 
med alternativa drivmedel överlever.

Även om nya bilar körs mer än andra och 
även om en del av de konventionella ben-
sin- och dieselbränslena kan produceras från 
biomassa är det vara svårt att tro att många 
ytterligare bensin- och dieselbilar får plats efter 
2030 om utsläppen ska minska med 70 procent. 
De som från och med i år köper konventionella 
bilar bör alltså förstå att alla dessa bilar inte 
kan användas efter 2030 och att bilarnas värde 
därför kan falla snabbt.

Man kan hävda att det ska fortsätta vara fritt 
fram att sälja sådana bilar till folk. Klimatlagen 
är offentlig och alla kunder bör förstå att den 
sänker det framtida värdet på bilarna. Det ska 
vara fritt fram att göra affärer. Människor är väl 
informerade och ekonomiskt rationella. Men 
frågan är om det verkligen är så enkelt.

”För dem som 
köper fossil-
bilar de när-
maste åren blir 
det dyrt.”
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Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
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Medverkande förutsätts acceptera publicering/
lagring på webb. Utbetalt arvode inkluderar 
publicering på ETC Göteborgs webbsida.

”Kanske kommer det inte ens behövas förbud eller restriktioner för att fossilbilarna ska bli värdelösa. Elbilar är redan idag billigare i drift och underhåll än fossilbilar.”
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NU KAN 
DU SPARA 

I 1000 NYA 
SOLTAK!

LÄS MER PÅ 
ETCEL.SE/SPARA-I-SOLCELLER

Solrevolutionen pågår. Nu kan 
du vara med på ett enkelt sätt.
Spara i ETC Sol så använder vi dina pengar och 
sätter upp solceller på grannens tak! (Eller kan-
ske på några hus längre bort…) Vi hyr ut solceller 
helt enkelt som hyresgästen betalar till samma 
pris som den el hen annars skulle köpa.

Du har 2 procent i ränta på din insats.
Säkerheten är andel i solcellerna vi äger. (I form 

av aktieandelar).
Du har tre månaders uppsägningstid på det här.

Men du gör klimatnytta för alla i decennier.

Solceller handlar inte om att göra el till sig själv. 
Det handlar om att göra el till varandra! 
Tillsammans räddar vi världen panel för panel.
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VAD TYCKER DU?
Skriv en debattartikel och skicka till oss.

goteborg@etc.se

Att bli vuxen trodde jag 
innebar att man bland 
annat tar egna beslut 
och har eget ansvar. 
Men det blev inte 

riktigt så. I stället tilldelas man en 
ny förmyndare. Förmyndare som tar 
beslut åt dig, som bestämmer hur 
du mår, som vet vad som är bäst för 
dig och som framför allt vet om du 
är sjuk eller inte.

Jag var 13 år när min ledvärk 
började. Några år senare förvärrades 
den och jag sökte vård. Vid läkarbe-
söket togs några blodprover som 
visade sig vara normala.

– Växtvärk! Det är ingenting fel 
på dig, sade läkaren.

Puh, vilken tur att det bara är 
växtvärk, för tänk att behöva leva 
med den här smärtan hela livet, 
tänkte jag. 

Livet gick vidare, men det 
gjorde inte min värk. Den gjorde 
sig påmind nästan varje dag! Sökte 
vård och fi ck återigen höra att det 
var växtvärk. Jösses, vad dum jag är 
som inte förstod att man vid 22 års 
ålder fortfarande kan ha växtvärk. 
Vilken tur att Sverige har så kunniga 
läkare!

LIVET GICK VIDARE, men det gjorde 
inte min värk. På grund av lång-
varig stress och tragedier i livet 
blev jag sjukskriven i utmattnings-
syndrom 2011. Till följd av detta 
utvecklade jag även en tillfällig 
depression. Behandlingen jag fi ck 
var samtalsterapi, det skulle hjälpa 
mig ur depressionen, värken och 
utmattningssyndromet. Oj, vad 
imponerande att samtalsterapi är 
lösningen på tre olika diagnoser. 

Ett år senare skickade Försäk-
ringskassan mig på en arbetsför-
mågeutredning där jag bland annat 
fi ck träffa en psykiatriker. 

– Du ska se att när du hittar en 
utbildning som du vill gå, eller 
hittar ett nytt arbete, ska du se att 
din värk och utmattning försvinner, 
sade han.

Så dumt av mig som inte hade 
förstått detta, jag har alltså slösat 
bort ett år av mitt liv när lösningen 
på mina besvär har funnits mitt 
framför ögonen på mig. Inte visste 
jag att utbildning och arbete var ett 
botemedel. 

Det kändes så lustigt att sitta 
framför en potentiell Nobelprista-
gare, det är inte varje dag man får 
uppleva det. 

LIVET GICK VIDARE, men det gjorde 

inte min värk eller utmattning. 
Den fantastiska utredningen 
gjorde att Försäkringskassan 
ansåg att jag var frisk. Jag fi ck ett 
nytt arbete och under de tre första 
månaderna efter jobbet spende-
rade jag tiden på badrumsgolvet 
i väntan på att kräkas. Värken 
och utmattningen var påtaglig. 
Men arbete var ju botemedlet, jag 
måste ha tålamod.

Arbetade i två år innan kroppen 
började säga ifrån ordentligt. En 
depression utvecklades på nytt så 
jag sökte vård för depression, värk 
och utmattning. Blev sjukskriven 
utan någon plan eller behandling 
förutom antidepressiva preparat 
och min depression förvann då de-
pressionen varade en kort period. 

Läkaren ansåg att jag skulle 
börja arbeta. Hans motivering var 
att jag inte kan vara sjukskriven hur 
länge som helst, eftersom Försäk-
ringskassan då kommer att begära 
kompletteringar, vilket läkaren inte 
tänkte gå med på.

– Skaffa man och barn om 
du känner dig lite ledsen, sade 
läkaren.

Imponerande bedömning. 
Utbildning, arbete, man och familj 
kommer att lösa mina problem. 

LIVET GICK VIDARE, men det gjorde 
inte min värk eller utmattning. Jag 
arbetade i åtta månader, hasade 
mig fram på det lilla bränsle som 
fanns kvar. I juni 2017 skickade min 

chef hem mig, hon insåg att jag var 
på väg att brytas ned fullständigt. 

Träffade en ny läkare, men han 
var inte intresserad av mina besvär. 
Han skulle på semester och hade 
inte tid att sätta sig in i mina besvär, 
och de andra läkarna hade fullt upp 
och hade inte möjlighet att ta över 
mig, sade han. 

– Har du bil? frågade läkaren.
– Ja, det har jag, svarade jag.
– Ta cykeln i stället. Du ser ju så 

sportig ut och det ska du nog klara, 
sade han. 

Vem hade kunnat ana att en 
cykel skulle vara lösningen på min 
utmattning och värk? 

BYTTE VÅRDCENTRAL och mötte en 
läkare som ville att jag skulle börja 
arbeta efter två veckors sjukskriv-
ning. Utbildning, arbete, man, familj 
och en cykel, det måste ju vara ett 
tecken på att jag inte har förstått att 
detta är lösningen på mina besvär. 
Till slut fann jag en läkare som inte 
höll med om att detta är lösningen. 
Fick äntligen en vårdplan som skulle 
sträcka sig en längre tid för att sakta 
men säkert bygga upp styrkan till 
att återfå en normal vardag. 

PÅBÖRJADE MIN VÅRDPLAN men 
efter tre veckor ansåg Försäkrings-
kassan att ett höj- och sänkbart 
bord på arbetet skulle göra att jag 
kan arbeta 100 procent. Utbildning, 
arbete, man, familj, cykel och ett 
höj- och sänkbart bord.

Kampen mot Försäkringskassan 
började, mot en myndighet som är 
helt befriad från att följa lagar och 
regler. En myndighet som har det 
sista ordet, trots deras oförmåga 
att tolka lagar och svara på frågor. 
En myndighet där anställda får 
bonus för varje avslag de ger. Efter 
att ha stångat mig blodig i sju 
månader fi ck jag äntligen rätt och 
sjukpenningen började rulla på 
igen. Min kamp är dock inte över 
eftersom de när som helst utan 
grund kan slå undan benen för 
mig. 

JAG FICK ALDRIG BLI VUXEN, jag 
fi ck aldrig bestämma över mitt liv 
och jag har framför allt ingenting 
att säga till om angående mitt 
tillfrisknande. Vi lever i ett Sverige 
där sjuka människor har blivit en 
produkt av fördomar och okun-
skap. Vi lever i ett Sverige där sjuka 
människor inte ses som värdiga 
medborgare. Vi lever i ett Sverige 
där myndigheter bestämmer över 
människors liv. Det värsta av allt, 
de behöver inte stå till svars för 
någonting. 

LIVET HAR NU stannat upp, men 
det gjorde inte min värk och ut-
mattningen är värre än någonsin. 
Det som håller mig över vatten ytan 
är hoppet, drömmarna och min 
envishet. 

Eller så tar jag mig samman och 
köper ett höj- och sänkbart bord. 

”Kampen 
mot Försäk-
ringskassan 
började, mot 
en myndighet 
som är helt 
befriade från 
att följa lagar 
och regler.”

JACQUELINE 

MONTEIRO
En vanlig medborgare

Bli aldrig sjuk – då 
förlorar du din röst

”Livet har nu stannat upp, men det gjorde inte min värk och utmattningen är värre än någonsin. Det som håller mig över vatten ytan är hoppet, drömmarna och min 
envishet”, skriver dagens debattör.  BILD JESSICA GOW/TT
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och medicin släpps nu igenom. 
Detta, menar FN:s humanitära 
koordinator för de ockuperade 
palestinska territorierna, Jamie 
McGoldrick, är direkt livsfarligt.

– Minst ett sjukhus har tving-
ats stänga ett par timmar, och 
andra har dramatiskt minskat 
sina tjänster, sa McGoldrick i ett 
uttalande i söndags.

– Eftersom strömavbrotten 
pågår i omkring 20 timmar om 
dagen kommer liv att stå på spel 
om inte bränsle [till generato-
rer] kommer in omedelbart. De 
svagaste, som de med hjärtsjuk-
domar, de under dialysbehand-
ling och nyfödda i intensivvård, 
löper störst risk.

Israel hävdar ofta att de måste 
strypa importen och exporten av 
säkerhetsskäl. Men nu gör de ing-
en hemlighet av sina intentioner. 
Israels försvarsminister Avigdor 
Lieberman förklarade i söndags 
att ”nyckeln är att det ska vara 
tyst och lugnt, inga brandbom-
ber, ingen friktion”. Efter ett par 
dagars lugn vid gränsen med-
delade Lieberman att gränsö-
vergången kommer att öppnas 
delvis senare i veckan, men inte 
helt, eftersom Hamas ”inte har 
satt helt stopp för terrorism”.

– Israel använder de här 
gränsövergångarna som diplo-
matiska redskap mot Hamas, 
säger Anders Persson.

– Det är som piska och 
morötter: sköter ni er blir det 
öppnare gränser, då får ni mer 
varor och tjänster. Sköter ni er 
inte, ja då drar vi åt.

Den typen av kollektiv be-
straffning, påpekar människo-
rättsorganisationer och FN, 
strider mot internationell rätt.

Drakar som spelbricka

Om gränsövergångarna länge va-
rit en diplomatisk spelbricka för 
Israel tycks de fl ygande drakarna 
och ballongerna – terroristernas 
brandbomber, med israeliskt 
språkbruk – ha blivit Hamas nya 
spelbricka.

– I de här förhandlingarna 

mellan Israel och Hamas verkar 
det som att Hamas har påtagit 
sig att minska drakfl ygningarna, 
säger Anders Persson.

– Det tyder på att Hamas har 
haft en hand med i fenomenet.

Även om protesterna började 
som folkliga så har just drakarna 
kommit mer och mer under Ha-
mas kontroll, enligt fl era rapporter 
på plats. Och Hamas försöker just 
nu använda dem för att blidka 
Israel och undvika ett krig; sedan 
är målet att bryta blockaden.

Oundvikligt

Men många analytiker menar 
att ett krig tycks oundvikligt. 
Situationen i Gaza blir alltmer 

desperat och ohållbar samtidigt 
som Israel är låst i sina våldsam-
ma lösningar. Dessutom ska en 
rad andra aktörer också komma 
överens.

– Det är inte bara Hamas och 
Israel, det är också Egypten, den 
palestinska myndigheten, USA 
och Trump, Turkiet och Qatar 
– det är lång rad olika aktörer, 
säger Anders Persson.

– Det är väldigt svårt att se att 
de skulle gå med på en deal som 
skulle lösa de grundläggande po-
litiska problemen och på allvar 
hjälpa Gazas civilbefolkning.

NYHETER

POLEN INFÖR REFORMER
■ Stanislaw Karczewski, politiker i den polska senaten, försvarade nyli-
gen de reformer Polen vill genomföra i sitt juridiska system. Till tyska 
tidningen DW sa han att ”vi vill inte att någon ska tvinga på oss någon-
ting igen”. Med de nya reformerna vill Polen säkerställa sin suveränitet, 
trots att landet är en del av EU. Reformerna kommer efter att Polen, 
tillsammans med Tjeckien och Ungern, ställts inför EU-domstolen. De 
tre länderna har konsekvent vägrat ta emot asylsökande under det ge-
mensamma EU-beslutet om ett kvotsystem och har därmed gått emot 
ett beslut som tagits med majoritet av alla medlemsstaterna.

171
Så många kvinnor ställer idag upp som kandidater 

när Pakistan håller allmänna val. Det är nytt rekord i det 
konservativa landet där 105 miljoner människor kan 
rösta på totalt 3 675 kandidater, uppger Al Jazeera.

ALLT MER PEKAR 
PÅ KRIG I GAZA
Israels ekonomiska krigföring drabbar 
sjukhusen: ”De svagaste drabbas”
I fyra månader har Gazabor 
testat massdemonstrationer, 
båtkonvojer och fl ygande dra-
kar med eldsvansar – allt för 
att bryta Israels illegala och 
dödliga blockad. 

Trots vapenvilan fortsätter 
Israel på våldets väg – och ett 
krig rycker närmare.

För sjuttonde fredagen i rad 
demonstrerade Gazabor förra 
veckan vid gränsen mot Israel. 
Målet är fortfarande att bryta 
Israels blockad så att varor och 
människor ska kunna röra sig 
in och ut ur Gaza, och att kämpa 
för den av FN stadgade rätten 
att återvända till de byar som 
tusentals familjer fördrevs från 
för 70 år sedan. 

Men det mest synbara resul-
tatet av över 100 dagars protester 
är att så många i Gaza går runt 
med kryckor.

Ship from Gaza

Israels militära svar på demon-
strationerna, med krypskyttar 
i spetsen, har lett till att över 
140 Gazabor har dödats och 
omkring 16 000 skadats. Efter 
den 14 maj, när över 60 personer 
dödades på en enda dag, har 
demonstrationerna blivit min-
dre och mindre, samtidigt som 
nya metoder prövas. Två små 
båtkonvojer av skadade Gazabor 
har gett sig ut på havet men 
stoppats av israelisk militär när 
de nått den gräns som Israel 
bestämt att Gazabor inte får 
överträda, vare sig det gäller för 
att fi ska eller söka vård.
Båtkonvojerna har inte orsakat 
Israel någon skada och omvärl-
den har inte ägnat dem någon 
uppmärksamhet. 

Annat är det med de fl ygande 
drakarna, som med svansar av eld 

tagit sig långt in i södra Israel. De 
testades redan när demonstratio-
nerna började i mars men kom 
att användas alltmer i takt med 
att demonstrationerna minskade 
i storlek. Tidigare under somma-
ren startade fl ygande drakar och 
ballonger fl era bränder om dagen 
inne i Israel. Ingen har skadats 
men stora områden av åkrar och 
skogar har förstörts. Många i 
Israel, även inom regeringen, vill 
möta de fl ygande drakarna med 
ett nytt krig mot Gaza. Och vid 
ett par tillfällen de senaste två 
veckorna har det sett ut som att 
ett fullskaligt krig ska bryta ut.

Våldsspiral

Fredagen den 13 juli protesterade 
Gazabor i solidaritet med Khan 
al-Ahmar, en beduinby nära 
Jerusalem som Israel är i färd 
att radera och ersätta med en 
bosättning. Under protesterna 
skadades en israelisk soldat 
lindrigt av en handgranat eller 
en hemmagjord bomb, den 
värsta skadan som en israel 
erfarit sedan demonstrationerna 
inleddes. Det följdes snabbt av 
israeliska fl ygattacker i Gaza, 
Hamas-missiler in i Israel, en 
bräcklig vapenvila. 

I fredags dödades en israe-
lisk krypskytt av någon inne 
i Gaza, det första israeliska 
dödsoffret i eller nära Gaza 
sedan kriget 2014, och det blev 
en ny runda av fl ygattacker och 
missiler innan Egypten, FN och 
kanske andra hjälpte till att 
mäkla en snabb vapenvila.

– Under hela den här tiden se-
dan demonstrationerna inleddes 
förefaller det ha varit olika typer 
av medlingsförsök mellan Ha-
mas och Israel. Det är oklart vilka 
som ligger bakom, men med är 
förmodligen Qatar, Egypten och 

FN:s särskilda sändebud, säger 
Anders Persson, som forskar om 
Israel-Palestinakonfl ikten på 
Statsvetenskapliga institutionen 
vid Lunds universitet.

– Den dolda diplomatin gör 
att det är väldigt svårt att analy-
sera exakt vad som sker.

Kollektivt straff

Trots vapenvilan fortsätter Israel 
sin ekonomiska krigföring.

Redan den 9 juli hade Israel 
stängt den sista kommersiella 
gränsövergången mellan Gaza 
och Israel för export och import 
av de fl esta varor. Den 17 juli 
stängdes den även för bränsle. 
Endast vissa transporter av mat 

Det är väldigt 
svårt att se att 
de skulle gå med 
på en deal som 
skulle lösa de 
grundläggande 
politiska proble-
men och på allvar 
hjälpa Gazas civil-
befolkning.
Anders Persson, forskare på 
Statsvetenskapliga institutionen 
vid Lunds universitet

Fakta: Gaza –
belägrat i elva år
● Efter att Hamas – som är ter-
rorstämplade av EU, USA och, 
inte minst, Israel – tog kontroll 
över Gaza 2007 inledde Israel 
sin belägring av Gaza. 

● Blockaden innebär att 
Israel bestämmer vad och 
vem som får röra sig in och ut 
ur Gaza.

● 2010 bekräftade Interna-
tionella Rödakorskommittén 
att blockaden innebär en 
kollektiv bestra� ning mot 
Gazas civilbefolkning, vilket 
utgör ett brott mot interna-
tionell rätt.

● Efter att Israel förra veckan 
stängde den sista kommer-
siella gränsövergången gick 
13 palestinska, israeliska och 
internationella människo-
rättsorganisationer samman 
och krävde att den skulle 
öppnas igen. ”Att stänga 
Gazas största gränsövergång 
för varor, den viktigaste liv-
linan för nästan två miljoner 
människor varav hälften är 
barn, utgör en illegal och 
omoralisk handling och är 
en kollektiv bestra� ning,” 
skriver organisationerna.

● FN har länge varnat för att 
Gaza kan komma att bli ”obe-
boeligt” redan år 2020 som 
en följd av blockaden och 
krigen, och den arbetslöshet, 
fattigdom och sjukdomar 
belägringen skapar.

● Idag saknar omkring hälf-
ten av Gazaborna jobb, och 
åtta av tio räknas som fattiga. 
De flesta i Gaza har gjorts be-
roende av humanitärt bistånd.
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och medicin släpps nu igenom. 
Detta, menar FN:s humanitära 
koordinator för de ockuperade 
palestinska territorierna, Jamie 
McGoldrick, är direkt livsfarligt.

– Minst ett sjukhus har tving-
ats stänga ett par timmar, och 
andra har dramatiskt minskat 
sina tjänster, sa McGoldrick i ett 
uttalande i söndags.

– Eftersom strömavbrotten 
pågår i omkring 20 timmar om 
dagen kommer liv att stå på spel 
om inte bränsle [till generato-
rer] kommer in omedelbart. De 
svagaste, som de med hjärtsjuk-
domar, de under dialysbehand-
ling och nyfödda i intensivvård, 
löper störst risk.

Israel hävdar ofta att de måste 
strypa importen och exporten av 
säkerhetsskäl. Men nu gör de ing-
en hemlighet av sina intentioner. 
Israels försvarsminister Avigdor 
Lieberman förklarade i söndags 
att ”nyckeln är att det ska vara 
tyst och lugnt, inga brandbom-
ber, ingen friktion”. Efter ett par 
dagars lugn vid gränsen med-
delade Lieberman att gränsö-
vergången kommer att öppnas 
delvis senare i veckan, men inte 
helt, eftersom Hamas ”inte har 
satt helt stopp för terrorism”.

– Israel använder de här 
gränsövergångarna som diplo-
matiska redskap mot Hamas, 
säger Anders Persson.

– Det är som piska och 
morötter: sköter ni er blir det 
öppnare gränser, då får ni mer 
varor och tjänster. Sköter ni er 
inte, ja då drar vi åt.

Den typen av kollektiv be-
straffning, påpekar människo-
rättsorganisationer och FN, 
strider mot internationell rätt.

Drakar som spelbricka

Om gränsövergångarna länge va-
rit en diplomatisk spelbricka för 
Israel tycks de fl ygande drakarna 
och ballongerna – terroristernas 
brandbomber, med israeliskt 
språkbruk – ha blivit Hamas nya 
spelbricka.

– I de här förhandlingarna 

mellan Israel och Hamas verkar 
det som att Hamas har påtagit 
sig att minska drakfl ygningarna, 
säger Anders Persson.

– Det tyder på att Hamas har 
haft en hand med i fenomenet.

Även om protesterna började 
som folkliga så har just drakarna 
kommit mer och mer under Ha-
mas kontroll, enligt fl era rapporter 
på plats. Och Hamas försöker just 
nu använda dem för att blidka 
Israel och undvika ett krig; sedan 
är målet att bryta blockaden.

Oundvikligt

Men många analytiker menar 
att ett krig tycks oundvikligt. 
Situationen i Gaza blir alltmer 

desperat och ohållbar samtidigt 
som Israel är låst i sina våldsam-
ma lösningar. Dessutom ska en 
rad andra aktörer också komma 
överens.

– Det är inte bara Hamas och 
Israel, det är också Egypten, den 
palestinska myndigheten, USA 
och Trump, Turkiet och Qatar 
– det är lång rad olika aktörer, 
säger Anders Persson.

– Det är väldigt svårt att se att 
de skulle gå med på en deal som 
skulle lösa de grundläggande po-
litiska problemen och på allvar 
hjälpa Gazas civilbefolkning.

SVÅRBESTRAFFAT BEVATTNINGSFÖRBUD
■ På grund av bränderna råder det bevattningsförbud, något som kan 
låta motsägelsefullt men är nödvändigt då vattnet måste sparas för att 
kunna användas där det mest behövs. Däremot är det nästan omöjligt att 
straffa någon som bryter mot förbudet, som oftast gäller att vattna med 
slang, tvätta bilen med slang eller vattna med vattenspridare, skriver Svt. 

För att fälla någon måste en kommun ta en invånare på bar gärning, 
skriftligt informera om att vattnet kan stängas av och vänta 14 dagar 
under vilka personen har tid på sig att bättra sig. Clara Lidberg, jurist 
på Svenskt Vatten, känner inte till något fall där vattnet stängts av.

Så kommenterade Motoaki Takekawa från Japans meterologiska
institut de nya rekordnivåerna och förklarade att hettan klassas som 
en naturkatastrof, rapporterar BBC. Det är första gången någonsin 

som temperaturer på över 40 grader har uppmätts i Tokyo.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK
christopher.holmback@etc.se

hjälpa Gazas civilbefolkning.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK
christopher.holmback@etc.se
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“Vi ser rekordhöga värme-
nivåer i vissa områden”

”Eftersom ström -
av brotten pågår i 
omkring 20 timmar 
om dagen kommer 
liv att stå på spel om 
inte bränsle kom-
mer in omedelbart”

Jamie McGoldrick, 
FN:s humanitära koordi nator 
för de ockuperade palestinska 
territorierna

Israeliska brandmän kämpar med att släcka en  
av alla bränder som orsakats av de brinnande 
flygande drakar och ballonger som används som 
brandbomber i konflikten. Terroriststämplade 
Hamas har påtagit sig att minska drakflygningarna.
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Sedan snart ett år pågår en 
häftig debatt om aborträtten 
i Tyskland. Frågan har fått 
förnyad aktualitet eftersom 
högerpopulistiska AfD, som 
valdes in i Förbundsdagen i 
september i fjol, är uttalade 
abortmotståndare. 

I Tyskland är abort förbju-
det, genom en lag från 1871. 
Genom en tilläggsparagraf 
och ett utslag från högsta 
domstolen 1993 är det emel-
lertid straffritt till och med 
tolfte veckan. I en ytterligare 
paragraf förbjuds läkare att 
offentligt tala om att de utför 
abort. Kontakten förmedlas 
enbart genom de obligato-
riska rådgivningsställena. Så 
sent som i november i fjol 
bötfälldes en läkare för brott 
mot informationsförbudet. 

De gröna och Vänstern 
kräver därför, tillsammans 
med kvinnoorganisationer, ett 
avskaffande av det principiella 
förbudet mot aborter. Konfl ik-
ten har nu koncentrerats kring 
lagen som förbjuder läkare ett 
tala om att de utför aborter. 

Informationsförbud

Den socialdemokratiska justi-
tieministern Katarina Barley 
förbereder ett lagförslag, som 
sannolikt kommer att ansluta 
till liberala FDP:s åsikt, att 
informationsförbudet ska 
behållas men göras straffritt 
så länge informationen inte är 
”anstötlig”. 

Samtidigt förklarar Social-
demokraterna att om de inte 
tillsammans med CDU-CSU 
lyckas komma överens om ett 
kompromissförslag kom-
mer de att rösta utan hänsyn 
till koalitionen. Det skulle 
innebära att antingen FDP:s 
kompromissförslag eller De 
Grönas och Vänsterns förslag 
att helt avskaffa förbudet 
skulle gå igenom.

För några veckor sedan be-
handlades frågan i förbunds-
parlamentets lagutskott, där 
de fl esta tillfrågade jurister 
förklarade att en lagändring 
skulle vara förenlig med kon-
stitutionen. 

Nu har Tyska kvinnorådet 
(DF), en paraplyorganisation 
för ett sextiotal kvinnoorgani-
sationer, också uttalat sig för 
ett avskaffande av informa-
tionsförbudet.

– Kvinnor har rätt till 
omfattande information, 
säger Mona Küppers från DF:s 
styrelse till Tageszeitung.

MATS DELAND

Politisk strid 
om den tyska
aborträtten

Kvinnor har rätt 
till omfattande 
information.

Djurrättsalliansen spred tidi-
gare i år bilder från ett svenskt 
äggkläckeri för att uppmärk-
samma hur hönor behandlas. 
Dessutom JO-anmälde de 
Jordbruksverket och länstyrel-
sen i Västra Götaland, där de 
hävdade att myndigheterna 
känt till att verksamheten bröt 
mot lagen. 
   Men JO väljer att inte gå 
vidare och granska fallet. 

Äggkläckeriet, där smygbil-
derna är tagna, är enligt Djur-
rättsalliansen ett av de största 
i Sverige och använder sig av 
ett bursystem som de har köpt 

in från ett annat land men som 
inte godkänts av svenska myn-
digheter. Djurrättsalliansen 
har i sin JO-anmälan riktat 
kritik mot Jordbruksverket, 
som ansvarar för att godkänna 
bursystem, och mot länstyrel-
sen i Västra Götaland för att 
under fl era år ha känt till det 
olagliga bursystemet utan att 
ha ingripit. 

Vi är inte förvånade

Nu meddelar JO att myndighe-
ten inte kommer att gå vidare 
med ärendet. 

– Det är anmärkningsvärt 
att JO väljer att inte granska 

ärendet. Vi har lagt fram ett 
tydligt och omfattande underlag 
i form av offentliga handlingar 
som visar på att det inte har gått 
till på rätt sätt i förhållande till 
hur lagstiftningen ser ut. När vi 
dessutom har pratat med Läns-
styrelsen har de medgivit att det 
inte har gått rätt till, säger Malin 
Gustafsson, talesperson på Djur-
rättsalliansen. 

Samtidigt är hon inte förvå-

nad över att lagstiftningen om 
djurskydd inte följs. 

– Vi är inte förvånade. Vi 
har tidigare vittnat i liknande 
ärenden och även då har det inte 
tagits på så stort allvar som det 
borde. Djurrättslagen är till för 
att skydda djuren men i det här 
fallet är det tydligt att det väger 
högre att gynna konsumenter-
nas intresse. 

ALICE STAAF

Inte bara Sverige, utan stora 
delar av Europa brinner. Flera 
människor har nu dött i sam-
band med kraftiga bränder 
i närheten av Greklands 
huvudstad Aten, och på många 
andra håll kämpas det med att 
släcka stora bränder.

Utanför Aten är vindarna krafti-
ga, samtidigt som temperaturen 
närmar sig 40 grader. Väderleken 
försvårar arbetet både med att 
släcka bränderna och att rädda 
de människor som befi nner sig 
i det drabbade området. Dussin-
tals har dött i bränderna, och 
ännu fl er är skadade eller saknas. 
Nu vänder sig Grekland till EU 
för hjälp med släckningsarbetet.

– Vi måste i det här läget stän-
digt vara på alerten, vara enade 
och anstränga oss för att möta 
en exceptionellt svår situation 
för Attica-regionen och landet, 

sade premiärminister Alexis 
Tsipras om situationen, enligt 
Sveriges radio.

Kritiskt läge

Även i Sverige fortsätter det 
brinna. I går var det 22 bränder i 
terräng i landet enligt SOS Alarm 
och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap säger att 
ingen av de allvarligare brän-
derna kommer att gå att släcka 
i närtid. Just nu är situationen 
mest kritisk i Gävleborgs län, 
Jämtlands län, Dalarnas län och 
Västernorrlands län.

Läget är allvarligt på andra håll 
i Europa – i västra Lettland har tor-
kan lett till att hundratals hektar 
brinner, skriver the Local. Bränder 
rasar i stora delar av Ryssland och 
i Finland, i Tyskland, i Portugal 
och i Spanien. Listan är lång.

Förra året var ett av de värsta 
åren för skogsbränder i Eu-

ropa sedan mätningar startade. 
800 000 hektar brann bara i Portu-
gal, Spanien och Italien, och efter 
det sammanställde Europeiska 
kommissionens gemensamma 
forskningsinstitut (JRC) en rap-
port om hur framtidens brandfa-
ra i Europa kan komma att se ut. 
Klimatförändringar kommer att 
leda till att Medelhavsregionen 
blir torrare, vilket ökar brandris-
ken. Torrheten i klimatet väntas 
fortsätta norrut till mer centrala 
delar av Europa, vilket kommet 
att innebära mycket fl er bränder 
i exempelvis alpregionen. Vi kan 
alltså vänta oss fl er bränder.

En begränsning av den 
globala uppvärmningen skulle 
kunna hindra läget från att bli 
okontrollerbart, enligt JRC, men 
redan nu är det för sent för att 
stoppa utvecklingen helt. I stäl-
let föreslår JRC insatser för att 
minska den mänskliga faktorn 
– nästan alla skogsbränder i 
Europa orsakas av människor. 
De föreslår även att man tittar 
på att ändra hur man styr växt-
lighet och fundera på skogarnas 
struktur.

Granskning av olagliga burar inom äggindustrin läggs ner
Uppfödningssystem

● Burar, frigående och ekologiskt är tre så kallade uppfödnings-
system som finns för värphönor. 
● I Sverige uppskattas att över en miljon hönor lever i burar. 

Flera döda i skogsbränder
Stora bränder i Europa – Forskare: Kommer att bli vanligare

Bränder över hela världen

● Förutom bränder runtom i Europa har ett stort 
antal skogsbränder också rasat i flera olika delar 
av världen i sommar. I indonesiska Sumatra, västra 
USA och delar av Brasilien har bränder till exempel 
orsakat stora problem.

av världen i sommar. I indonesiska Sumatra, västra 
USA och delar av Brasilien har bränder till exempel 

ANDREA WESSLÉN
andrea.wesslen@etc.se

Väderleken försvårar arbetet både med att släcka bränderna och att rädda de människor som befinner sig i det drabbade området.  BILD THANASSIS STAVRAKIS
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Fortsatt spaNiNgsarbete 
i misstäNkt mord vid röda steN
n Polisen kan ännu inte gå ut med detaljer kring den misstänkt 
mördade mannen som påträffades i söndags, för att inte påverka de 
eventuella tips som de fortsatt efterlyser. I dagsläget har de hört över 
100 personer som rört sig i området, de flesta besökare av festen som 
hölls i närheten. Nu inväntar de också svar från den tekniska under-
sökningen, vilket kan ta tid.
– Man jobbar på med oförminskad styrka, det är ett tålamodskrävande 
jobb, säger Peter Adlersson på polisens kommunikationsavdelning.

144
Så många meter hög ska skyskrapan Citygate 
vara när den står klar i Gårda och blir därmed 
Nordens högsta kontorsbyggnad. I våras 
överklagade Transportstyrelsen detaljplanen till 
mark- och miljödomstolen, men nu har domsto-
len avslagit överklagan, rapporterar GP. 

En solig stund på en uteserve-
ring är en av sommarens höjd-
punkter för många göteborga-
re. En svåråtkomlig höjdpunkt 
för rörelsehindrade.

– Vi har anmält drösvis med 
uteserveringar sedan 2014, 
men jag märker knappt någon 
förbättring, säger Anders 
Westgerd, verksamhetsledare 
på Göteborgskooperativet för 
Independent Living, GIL.

I runda tal är tre fjärdedelar av 
uteserveringarna i Göteborg 
otillgängliga för Anders West-
gerd och andra i hans situation. 
Andelen där han kan ta sig in har 
inte ökat märkbart sedan West-
gerd och GIL började inventera 
uteserveringar sommaren 2014. 

– Varje år anmäler vi drösvis 
med uteserveringar för brister 
till Stadsbyggnadskontoret, men 
kan inte se att det händer något. 
Vad är problemet? Serveringarna 
byggs upp på nytt varje sommar 
och det borde vara enkelt att åt-
gärda fel som är påtalade, säger 
Anders Westgerd.

Bristen på uppföljning och 
konsekvenser av anmälningarna 
är frustrerande. 

– Det ger signalen att Göte-
borgs stad säger att det här är en 
lag som det är okej att bryta mot. 
Jag vet inga andra lagar som det 
är lika enkelt att strunta i. 

Röra sig fritt med rullstol

Plan- och bygglagen kräver att 
uteserveringar ska vara till-

gängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse-
förmåga och att det ska gå att 
röra sig fritt mellan borden i 
rullstol. Under sommarmåna-
derna bygger många restau-
ranger uteserveringar i trä på 
gatan. 

Många är fasta moduler 
med bord och bänkar där det 
inte går att sitta vid borden i 
rullstol. Andra är otillgängliga 
på grund av höjden över gatan 
och inte sällan byggda i ter-
rasser som gör att även om en 
liten del i bästa fall är tillgäng-
lig så kan en rullstolsburen 
inte komma åt majoriteten av 
borden. 

– Ner med det på gatan då, 
om de inte kan bygga så att jag 

kan ta mig upp på serveringen 
med rullstol. Eller håll höjden 
centimeterhög, så är en stor del 
av problemet löst, säger Anders 
Westgerd.

I sommar har Stadsbyggnads-
kontoret delat ut vitesföreläg-
gande till sju uteserveringar. 

– Det borde ju hänt mycket 
tidigare. Och varför bara sju? 
Härom året anmälde vi ett 60-tal 
uteserveringar till Stadsbygg-
nadskontoret, säger Anders 
Westgerd.

– Jag håller inte med om att 
det inte har blivit bättre sedan 
2014. Det tycker jag att det har, 
men det krävs fortfarande stora 
förbättringar och vi är inte så 
långt framme som man öns-
kar sig, säger Pia Hermansson, 

Otillgängligt för 
funktionsnedsatta
”Vi har anmält drösvis med uteserveringar sedan 2014” 

Anders Westgerd.

Det ger signalen 
att Göteborgs stad 
säger att det här 
är en lag som det 
är okej att bryta 
mot. Jag vet inga 
andra lagar som 
det är lika enkelt 
att strunta i.

GIL

l Göteborgskooperativet 
för Independent Living 
är en organisation som 
arbetar för personer med 
funktionsnedsättnings 
möjligheter till samma 
självständiga liv och val 
som andra. Ofta med provo-
kativa och uppmärksam-
made kampanjer. 

I sommar har 
Stadsbygg-
nadskontoret 
påtalat brister 
för sju restau-
ranger med 

hot om vite om bristerna 
inte åtgärdas. De sju är 
Pivo, Tvåkanten, Mercado 
Mexico, Le Petite (Linné), 
John Scott (Linné), John 
Scott (Palacehuset) och 
NOBA.

7
Anders Westgerd vid en ute-
servering på Avenyn där det 
finns en liten ramp. Placeringen 
är sådan att en rullstolsburen 
inte kommer fram för att kunna 
använda den.
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Fler brandmän Från GöteborG till dalarna
n Räddningstjänsten i Storgöteborg fortsätter skicka brandmän till 
Dalarna för att bistå i släckningsarbetet där. Personalen planerar att 
vara kvar till den 30 juli men förbereder även för att förlänga stödet 
om läget förvärras.
    – Det är så otroligt torrt i markerna så man kan egentligen inte vara 
helt säker innan det kommer ordentligt med regn. Vi har en skuggpla-
nering om vi skulle behöva vara kvar längre för i nuläget är det svårt 
att veta hur länge vi kan komma behöva vara kvar, säger räddnings-
chefen Erik Cedergårdh till GöteborgDirekt.

Tipsa 
oss!

Mejl:
goteborg@etc.se

Telefon:
0723–24 32 59

bygglovschef på Stadsbyggnads-
kontoret.

Säsongen hinner ta slut

Trögheten i bygglagen och den 
säsongsbetonade naturen hos 
uteserveringarna är faktorer som 
försvårar processen. En servering 
som inte håller måttet får ett 
föreläggande och en föreskriven 
tid att frivilligt åtgärda proble-
met innan vite  kan utdömas. 
Överklagas sedan beslutet är 
säsongen över  innan det har 
hunnit komma en konsekvens 
för restaurangen. 

– Visst  kan man önska att 
det vore enklare, att någon som 
inte sköter sig helt enkelt inte 
får tillstånd nästa år. Men lagen 
är inte formulerad så, vi måste 

ge en ny tillståndsprövning varje 
år. Den här sommaren gör vi 
ändå en satsning för att snabba 
på processen så att det kommer 
att bli en påföljd för de restau-
ranger som fått ett föreläggande 
och inte åtgärdar det, säger Pia 
Hermansson. 

Under rundturen i de uteser-
veringstäta kvarter runt Avenyn, 
på Långgatorna och Linnégatan 
pekar Anders Westgerd frustrerat 
ut problematiken på plats efter 
plats:

– Där kommer jag inte in. Den 
är helt körd för mig. I princip 
hela Andra Långgatan går bort 
för mig...

– Ofta saknas ramper helt. 
När de finns är de för branta, för 
smala eller placerade på ett så-

dant sätt att det ändå är omöjligt 
att använda dem i rullstol. 

– Många ställen är tillmötes-
gående och vill hjälpa en upp, 
men jag tillåter inte mig själv 
att bli buren in på ställen. Du 
förlorar hela din integritet och 
självständighet då, säger Anders 
Westgerd och fortsätter:

– Många har gjort ansträng-
ningar men helt i onödan 
eftersom det inte fungerar. Nå-
gonstans tycker Göteborg stad 
då att det är helt okej för att de 
åtminstone försökt.

Pia Hermansson svarar på 
kritiken:

– Vi vill lika mycket som GIL 
att det ska vara tillgängligt. I 
vintras gick vi ut med en inbju-
dan till restaurangägarna om ett 

komma på ett möte och få in-
formation om hur de ska bygga 
tillgängligt, men tyvärr var det 
inte så många som kom.

”Ta frågan på allvar”

Okunskap, ointresse och nedprio-
ritering av frågan i kombination 
med att det blir påföljdsfritt att 
inte följa lagen är grunden till pro-
blemet, menar Anders Westgerd.

– Den här sommaren är det 
redan för sent. Ska det bli bättre 
nästa år får de ta frågan på allvar, 
dela ut vite, följa upp och ta med 
oss i processen, säger han.

– Det tänker vi göra. Vi kom-
mer att skicka en inbjudan till 
GIL om att vara med inför nästa 
sommar, säger Pia Hermansson.

PaTrik Persson

Pia Hermansson, bygglovschef 
på Stadsbyggnadskontoret.

I vintras gick vi ut 
med en inbjudan 
till restaurang
ägarna om ett 
komma på ett möte 
och få information, 
men tyvärr var det 
inte så många som 
kom.

Anders Westgerd utanför en av restaurangerna som fått vitesföreläggande för otillgänglighet. ”Här kan jag inte ens ta mig in i lokalen utan hjälp,” säger Anders Westgerd.

Anders Westgerd

Många ställen är tillmötesgående 
och vill hjälpa en upp, men jag 
tillåter inte mig själv att bli buren 
in på ställen. Du förlorar hela din 
integritet och självständighet då.

”De säger: identitetsvänstern. 
De menar: bögar, feminister och 
invandrare. Förr i tiden snackade 

hatare åtminstone klarspråk.”
Johan Hilton på Twitter



Nytt 
nummer 
ute nu!

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

www.klokahem.com

Kloka hem är ETC:s gröna bostadsmagasin och Sveriges 
bäst säljande magasin för ekologiskt byggande och inredning. 
Reportage från miljövänliga hem, inspiration för en hållbar livsstil, 
nyskapande grön design, klimatsmarta val till hemmet och 
mycket mer. Följ med oss in i en grönare framtid!
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Under måndagskvällen gick 
Elin på ett plan destinerat till 
Turkiet för att stoppa deporte-
ringar till Afghanistan. Genom 
att vägra att sätta sig ner 
lyckades hon avbryta deporte-
ringen – med lite hjälp från ett 
fotbollslag.     

Under måndagen framkom upp-
gifter om att en ung kille skulle 
utvisas till Afghanistan redan 
samma kväll. Snart stod det även 
klart att ytterligare en person, en 
man i 50-årsåldern, skulle depor-
teras med samma plan. 

En aktion sattes därefter ihop 
av bland annat Sittstrejken Göte-
borg, Ingen människa är illegal 
och Vi står inte ut, för att stoppa 
deporteringen. På Landvetter 
fanns innan flygets avgångstid 
en skara på ungefär 25 aktivister, 
däribland Elin, som inte vill ha 
sitt efternamn med: 

– Jag gick på planet och upp-
täckte att den unga killen inte 
var där, däremot var en annan 

man på planet, så jag vägrade att 
sätta mig ner.

Innan Elin gick på planet hade 
hon pratat med ett fotbollslag 
som skulle resa hem från Gothia 
cup med samma flyg. Dessa 
visade sig bli ett stort stöd i 
aktionen. 

– De var positivt inställda till 
att hjälpa till och de stöttade 
mig när jag gick på planet, berät-
tar hon.

Fotbollslaget vägrade, enligt 
Elin, också de att spänna på sig 
säkerhetsbältena, vilket gjorde 
att planet blev stillastående. Till 
slut fick mannen som skulle 
deporteras lämna planet tillsam-
mans med Elin och personal från 
kriminalvårdsstyrelsen. 

Hans Uhrus, presschef på 
Svedavia, känner inte till någon 
information kring fotbollslagets 
medverkan i aktionen, men bekräf-
tar att Elin och den avvisnings-
hotade mannen fått lämna planet. 

– Planet blev stående i unge-
fär två timmar innan en person 

som skulle avvisas lämnade 
planet tillsammans med tre 
medföljande personer från 
kriminalvårdsstyrelsen, samt en 
person som vägrade att sätta sig 
ner när planet skulle lyfta.

Polisen: Kostsamt för samhället

Enligt Lars Skoglund, kommis-
sarie vid gränspolisen i Västra 

Götaland, har deporteringen 
inte utförts av dem, utan för-
modligen av en närliggande 
polisregion. Han menar dock 
på att aktioner såsom denna får 
konsekvenser för samhället:

– Det är ju inte bra att det 
sker. Personerna som ska 
utvisas har ju ett laga kraftvun-
net beslut som ska verkstäl-
las. Det är ytterst sällan som 
besluten omprövas på grund 
av en stoppad utvisning. Ofta 
får vi chartra in ett plan för att 
verkställa beslutet och det kan 
kosta flera hundra tusen kronor, 
vilket blir en väldigt kostsam 
konsekvens.  

Svårt att få besked 

Den unga kille som enligt upp-
gift skulle ha befunnit sig på 
planet eftersöks nu av aktions-
gruppen. 

– Hans familjemedlemmar 
åkte till förvaret där han tidi-
gare har varit, men de har inte 
fått höra någonting, säger Elin.

Gudrun Romeborn, som är 
en av samordnarna bakom ak-
tionen, menar att det nu råder 
stor förtvivlan kring vad som 
har hänt den unga killen. 

– Vi vet inte var han är, om 
han har skickats med ett annat 
plan eller tagits till ett annat 
förvar. Det är en fruktansvärt 
psykiskt påfrestande situation 
för en så ung person att hamna i. 

Enligt Romeborn har det 
blivit allt svårare för anhöriga 
att få veta när deporteringar 
ska ske, och tidsspannet allt 
kortare. 

– Vi får veta någon dag innan 
bara, de flesta deporteringar 
sker i smyg. Förr kunde man 
hinna ta avsked, men nu hinner 
man inte ens det. Sådant borde 
inte få ske. Många har fått nya 
familjer här, eller har biologiska 
släktingar i Göteborg och ingen 
av dessa vet vad som händer 
med ungdomarna. Det är fruk-
tansvärt.     

CArolinE lUndGrEn

Stoppade utvisning – 
med hjälp av fotbollslag
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Sittstrejken Göteborg, Ingen människa är illegal och Vi står inte ut genomförde i måndags en aktion för att stoppa två utvisningar med ett plan. Utvisningen avbröts efter att flera vägrade sitta ner, bland andra ett 
fotbollslag på väg hem från Gothia Cup. Planet på bilden är inte det som omtalas i texten.

Elin filmade sig själv under aktionen på 
planet.  bild skärmdump från facebook
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Göteborgspoddens 
grundare – ”Ingen 
visste någonting”
Linda Larsson lyssnade ihär-
digt på podcasts och noterade 
ett mönster – nästan allt ut-
gick från Stockholm.
   Hon startade Göteborgspod-
den. 

I en kontorsbyggnad på Avenyn 
är det riggat för poddinspelning. 
För knappt ett år sedan sade 
Linda Larsson upp sig från job-
bet på en marknadsavdelning.

–Jag tänkte ’hög lön och 
tjänstebil’, är det det livet går 
ut på? Jag började tänka att jag 
vill göra något jag gillar, och det 
var resande. Men jag behövde 
försörja mig också och då slog 
tanken mig att jag skulle göra en 
resepodcast.

”Det är mycket jag inte vet”

Parallellt med jobbet började hon, 
helt utan erfarenhet, så ett frö för 
att kunna spela in Reslustpod-
den. Hon lärde sig tillräckligt om 
poddinspelning för att ta steget 
och våga starta ett eget produk-
tionsbolag, men det var knepigt 
att hitta samarbetspartners.

Och idén till en annan podd – 
Göteborgspodden – hade grott 
ett tag.

– Jag har bott här i 16 år, men 
det är väldigt mycket jag inte vet. 
Jag lyssnade mycket på podcasts, 
ofta Värvet eller Framgångspod-
den. Men de gånger då någon 
från Göteborg eller Västsverige 
har varit med går i princip att 
räkna på en hand. Det är väldigt 
många stockholmare, säger hon.

Blev en snöbollseffekt

Linda Larsson ville veta mer om 
lokala företag, organisationer 
och profi ler. Första intervjun 
gjordes i  januari med Palle 
Stenberg, medgrundare av Nudie 
jeans. Fler tackade ja och det blev 
en snöbollseffekt. Nu har hon 
mängder med material.

Vid inspelningarna är hon 
inte rädd för att ställa alla typer 
av frågor. 

– Innan jag skulle spela in 
avsnittet om Göteborgs hamn 
till exempel så frågade jag mina 
kompisar, göteborgare, vad de 
visste om stans äldsta arbets-
givare. Det var ingen som visste 
någonting. Jag ställer de frågor 

jag har och vill ha svar på. Jag 
hoppas de som bor här får ny 
information av podden och kan 
uppskatta den.

– För att kunna uppskatta 
din stad måste du veta vad som 
fi nns. Det hoppas jag podden 
kan ge. Vi har inte bara Volvo här. 
Den här regionen är att räkna 
med, man behöver inte fl ytta 
upp till Stockholm.

Hård konkurrens

Enda gången hon blev lite ner-
vös var när journalisten Janne 
Josefsson hastigt deklarerade att 
han skulle komma på besök.

– Men han var jättetrevlig. Jag 
var glad över att jag ställde frågor 
till honom och inte tvärtom 
(skratt). 

Hon vet dock att konkurren-
sen om lyssnarna är hård. Det 
fi nns en uppsjö av poddar och 
många lyssnar regelbundet på 
bara några stycken. 

Genom sitt bolag erbjuder 
hon även sina tjänster åt andra 
som vill spela in och har en 
framtidsspaning.

– Jag tror poddarna kommer 
att bli färre i framtiden, men 
större, säger Linda Larsson.

ANNELIE SCHOLZ

Linda Larsson tröttnade  
på Stockholmsdominans

Göteborgspoddar för lata dagar 
i hängmattan.  BILD CHRISTINE OLSSON/TT

Linda Larsson
● Gör: Driver produktionsbo-
lag och Göteborgspodden.
● Drivs av: ”Min nyfikenhet.”
● Största utmaningen: ”Att få 
kvinnor att ställa upp. Jag vill 
ha 50/50 bland gästerna, men 
det är knepigare att få kvinnor 
att vara med i podden”. 

Poddar med Göteborgskoppling

Faderskapstestet
● Journalisterna och götebor-

garna Emanuel Karlsten 
och Rasmus Persson 

berättar om 
sina 

egna erfarenheter av papparol-
len, jämställdhet och olika sido-
spår. Blir ofta personligt med en 
hel del humor. Ska snart lanseras 
i nytt format. 

Klimatpodden
Ragnhild Larsson kanaliserar sin 

klimatångest i Klimatpod-
den. I över 50 avsnitt 

har hon hjälpt 
till att 

utbilda, informera och inspirera 
lyssnarna om klimathoten och 
hållbarhet. Aktivister, forskare, 
entreprenörer, ekobeställare 
och andra hör till gästerna.

Göttänna
● Mer klichégöteborgskt än 
så här blir det sällan. Glenn Hy-
sén och Micke Målarn tar in en 
gäst för lite extra fredagskäns-
la och frågorna är spontana. 

Glenn Hysén.
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Linda Larsson sade upp sig från det 
trygga jobbet. Nu driver hon produk-
tionsbolag och Göteborgspodden, som 
utkom för första gången i februari.  
BILD ANNELIE SCHOLZ
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Linda Larsson tröttnade  
på Stockholmsdominans

... � er poddar med Göteborgskoppling

BILD ADAM IHSE/TT
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Sahlgrenskapodden
● Sjukvården beskrivs ofta 
i mindre smickrande ordalag 
i media, valkampanjer och i 
andra forum. Här vill Sahlgren-
ska ta med dig bakom väggarna 
på sjukhusen med ämnen som 
cancerforskning, akutsjukvård 
eller livet som yrkesarbetande 
inom vården. 

Skäringer och 
Mannheimer
● Profilerna Mia Skäringers 
(bilden) och Anna Mannheimers 
podd har blivit enormt fram-
gångsrik sedan den startade för 
omkring ett och ett halvt år se-
dan. Profilerna samtalar om högt 
och lågt om ämnen 
som  kvinnorollen, 
jämställdhet och 
aktuella ämnen. 
Ibland myntar de 
även nya begrepp.

Sex på arbetstid
● Produceras av Västra Göta-
landsregionen och handlar om 
sex och sexuell hälsa. Målgrup-
pen är personer som är yrkes-
verksamma inom vården, men 
gästerna och ämnena kan intres-
sera många fler. 

Botaniska 
trädgårdspodden
● En gång i månaden utkom-
mer ett avsnitt om hur det 
står till i Botaniska trädgården 
och vilken säsong som råder. 
Botanisten Åsa Krüger och 
trädgårdsmästaren Anders 
Stålhand ger sina bästa tips 
som går att använda i den egna 
trädgården.

Akademikerliv
● Sahlgrenska har även en podd 
med spridda hälsobaserade 
ämnen. Forskarna vid Sahlgren-
ska akademin är många och har 
mycket att säga om ämnen som 
barnfetma, hjärntrötthet, arbets-
marknad och dopamin. Avsnit-
ten är också bara en halvtimme 
långa.

Målmedvetenhet
● Vilka är FN:s globala mål för 
hållbar utveckling och vad visar 

forskningen om 

förutsättningarna för att nå dem? 
Det benar forskare från Chalmers 
och Göteborgs universitet ut. 
Denna podd filmas även. 

En kvart om Göteborg
● En kvart om Göteborg är en 15 
minuter lång historielektion från 
Göteborgs stadsmuseum. Ämnen 
som avhandlats 
är exempelvis 
havsbad, mat 
i staden 
och lera. 
Podden 
har för 
närva-

rande uppehåll, men avsnitten är 
tidlösa. 

Sveriges Radio
● Public service har en hel del 
radioprogram och poddar från 
Göteborg. Bland annat spelas 
Språket, Psyket, Kaliber, P3 Ny-
heter och Kvällspasset i P4 in på 
Västkusten. 

Första gången-podden
● Emma Knyckare och Matilda 
Sjöström tar, på obrytbar gö-
teborska, ett grepp om första 
gången-upplevelser. Hur har 
livet präglats därefter? Även 
gäster besöker podden. 

Nästa hållplats
● I Västtrafiks podd diskuteras 
framtidens kollektivtrafik. Hur 
kommer resandet för korta och 
långa sträckor att utvecklas? 
Elva avsnitt finns ute än så länge.

Botaniska trädgården.

BILD ANDERS AHLGREN/TT

Emma Knyckare.
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Polsk kultursponsring av Moderna i Malmö
■ De senaste åren har Polens nationalkonservativa regering fått hård kritik, både 
inom landet och internationellt, för att utöva politiska påtryckningar på kulturinsti-
tutioner. 
    Nu har Moderna Museet i Malmö fått bidrag av det polska kulturministeriet för 
utställningen ”Kobro och Strzeminski – ny konst i turbulenta tider”, skriver Sveriges 
radio. Stödet hade inte tagits mot om det funnits krav på att förmedla en speciell 
syn, kommenterar Iris Müller-Westermann, chef på Moderna Museet i Malmö.

Austens första läsare kan vara prinsen
■ Jane Austen avskydde den skandalomsusade utsvävande prins-
regenten, senare George IV, som gav namn till eran Regency 
  England. Men nu har en forskare hittat ett kvitto som visar att 
   prinsen kan vara Jane Austens allra första läsare, då han köpte 
    ”Förnuft och Känsla” två dagar innan den fi ck en notis i tidningen. 
    Upptäckten har tagits emot med förtjusning vid de kungliga arki-
ven i England, skriver The Guardian.

Danspesten
blir tema på 
gruvfestival 
i Norberg

Uppmärksammar de fattiga 
som dansade sig till döds i 
1400-talets Sverige
Lokalerna de hålls i är gamla indu-
stribyggnader från gruvnäringen 
och musiken är ung och modern. På 
fredag drar den 19:e omgången av 
Norbergfestival i gång. Delar av pro-
grammet har hämtat inspiration från 
det medeltida fenoment danspest.

Den musikaliska delen av festivalen sam-
manfattar Johan Östman, som är program-
ansvarig, med orden ung och samtida.

– Vår deltagare är ofta yngre än publi-
ken, vilket gör oss lite unika, säger han.

Det är elektronisk, blandvarianten 
elektroakustisk och experimentell musik 
som gäller. Många av de artister som upp-
träder är studenter från landets musik- 
och kompositörsutbildningar.

Gammal gruva

Den lokal som festivalen håller till i är det 
som tidigare var järngruvan i Norberg. 
Huvudscenen fi nns i den byggnad som 

I vårt samhälle 
är kören och det 
kollektiva intres-
sant då så mycket 
idag handlar om 
monologer.
Frida Sandström

var anrikningsverket, det vill säga den 
plats där den järnmalm som tagits upp ur 
gruvan separerades från slagg, för att se-
dan transporteras vidare. Anrikningsver-
ket, som också gett namn åt den förening 
som arrangerar festivalen, är en betong-
byggnad som delvis är öppen uppåt. Inne 
i byggnaden fi nns en del avsatser som 
balkonger längs väggarna.

– Det är en i stort sett orörd industri-
miljö som vi jobbar med. Vi gör så få in-
grepp som möjligt. Det handlar mest om 
att vi ordnar med en stilfull belysning, 
säger Johan Östman.

Liksom de övriga mindre byggnader 
som används under festivalen, har anrik-
ningsverket använts sporadiskt för olika 
aktiviteter och arrangemang sedan gruvan 
stängdes 1982, med Norbergfestival som 
den stora evenemanget. Men som scen har 
den enligt Johan Östman stora kvaliteter.

– Akustiken är närmast katedralisk. Lju-
det där blir vackert, helt enkelt, säger han.

Flera konstarter

Utmärkande för Norbergfestival är också 
att den blandar fl era konstnärliga ut-
tryck, så att musik möter performance, 
dans och andra konstformer. Den som 
ansvarar för den delen av programmet 
är Frida Sandström som arbetat med 
”danspest” som tema.

– Danspesten, eller choreomania som 

det också kallas, uppstod i Europa under 
1400- och 1500-talet. Den bestod i att stora 
grupper av människor dansade så länge 
att en del av dem faktiskt dog. Varför vet 
man inte, men det fi nns teorier om att 
det var en svamp som de åt, säger hon.

Det som de medverkande konstnärer-
na i årets festival fångar upp från dans-
pesten handlar mycket om det kollektiva 
i fenomenet. Under festivalen kommer 
fl era akter att närma sig vad en manisk 
kör kan vara i dag.

–  Det handlar om kören som rörelse, 
röst och handling, säger Frida Sandström.

Hon ser den kollektiva dansen som 
intressant, både ur dåtida och nutida 
perspektiv.

– Det var främst den arbetande och fat-
tiga befolkningen som deltog i danserna. 
Varför de gjorde det vet vi inte, men det är 
lätt att tänka sig det som en politisk dis-
sonans när den här kollektiva massrörel-
sen bröt ut i samhällen som var mycket 
auktoritära. I vårt samhälle är kören och 
det kollektiva intressant då så mycket 
idag handlar om monologer. Det syns till 
exempel inom politiken, där vad enskilda 
politiker säger och gör kan få mer genom-
slag än det som handlar om partier, grup-
per eller folkrörelser, säger hon.

Arrangörerna räknar med uppåt tusen 
deltagare, vilket är maximalt vad som 
ryms i lokalerna. JENNY WICKBERG

Norbergfestival 2018
● Festivalen pågår den 26-28 juli.
● Bland artisterna på årets festival 
finner vi: 

Lanark Artefax, från Glasgow. Ny 
brittisk stjärna inom den elektro 
niska musiken. 

Stine Janvin, verksam i Berlin och 
Oslo. Vokalist som utmanar och testar 
gränserna för rösten som instrument. 

Lea Martini, från Berlin. Dansare 
och koreograf, som uppträder med 
numret Danspesten och håller i en 
workshop. där femton deltagare på 
festivalen bjuds in till en workshop, 
där de kollektivt utformar en dans-
performance som sedan framförs.

Bild från tidigare års Norbergfestival. BILD PEO BENGTSSON

BILD TT



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

UTBILDNING OCH VARM CHOKLAD.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Fortin bley,  
kakaoodlare, elfenbenskusten
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»Vad tror du om Donna?«
Han skakar på huvudet och grimaserar.
»Gayle?«
»Nej.«
»Angela?«
»Nej.«
»Ellen?«
»Möjligen.«
På AM 1430 spelar de ett knippe Sam Cooke-låtar. At 

fi rst I thought it was in-fatuation, but ooh it’s lasted so 
long. Jay vrider upp volymen.

»Har du inga pojknamn?«
»Jo«, säger hon. »Jerome tänkte jag… efter din pappa.«
Han har alltid trott att pappan var borta för alltid. Det 

har aldrig fallit honom in att han skulle kunna komma 
tillbaka, på något enkelt, helt nytt sätt. »Ja … okej.«

I mörkret, på det slitna framsätet, trevar han efter 
hennes hand. När de kommer hem låter Jay sin fru gå 
före uppför kökstrappan, följer henne hack i häl, vill vara 
buffert mellan henne och den hårda betongen i fall hon 
skulle tappa balansen. Hon går in först, och fortsätter till 
sovrummet. Jay stannar till i köket, drar upp soppåsen ur 
pedaltunnan och bär ut den till sopkärlet på baksidan av 
huset.

Bakom sig hör han Bernie skrika.
Jay vänder sig om och tappar påsen. Den brister som 

ett sprucket ägg när den träffar marken och ut rinner kaf-
fesump och kycklingben. En lampa tänds i en grannlä-
genhet när Jay rusar uppför trappan. När han vräker sig 
mot dörren och störtar in i köket, lossnar ena gångjärnet 
från väggen. Han springer in till sin fru i sovrummet, 
livrädd för vad som väntar.

Bernie står mitt i det lilla rummet och stirrar på 
sängen. Jay slänger sig genast efter sin pistol.

Han sticker in handen under kudden och trevar över 
det svala lakanet, men hittar inte sin .22:a. Han letar 
under madrassen och under sängen, men den är borta. 
Blicken han ger Bernie är iskall. Han är rasande på henne, 
tror att hon har fl yttat på den, tagit ifrån honom den när 
de behöver den som bäst, när det är lägen som det här 
den är avsedd för.

HAN FÅR TAG I DET AVBRUTNA kvastskaftet han har 
liggande under sängen, håller det som om det var ett 
basebollträ. Han tittar i badrummet, hallgarderoben och 
i vardagsrummet.

Den värsta rädslan – att det är en inkräktare där, nå-
gon som ligger och lurar på dem – går över.

Det är bara de två i lägenheten.
Bernie ropar på honom, lugnt den här gången, som 

när hon ropar att maten är klar. Jay går tillbaka till 
sovrummet där hans fru står blickstilla, inte rört sig ur 
fl äcken. Han stirrar på henne, fattar inte.

»Vad är det, Bernie?«
Hon pekar på sängen med darrande händer. Han är så 

inställd på att få se en spindel eller en råtta, som han vid 
det här laget misstänker är boven i dramat, att han mis-
sar det väsentliga. Det tar en stund innan rummet blir 
tydligt för honom, som då ögonen anpassar sig till klart, 

starkt solljus när man kliver ut ur mörk, sval skugga. Det 
går några sekunder, sedan är allt skarpt. På sängen ligger 
Bernies resväska, den hon så nogsamt har packat ner sa-
ker i de senaste dagarna. Men den är uppochnervänd och 
kläderna är utströdda på sängöverkastet, utslängda på 
golvet. Någon har sökt igenom den, undersökt hennes 
trosor och nattlinnen och varenda veckotidning, till och 
med öppnat kuvertet där hon lagt läkarens anvisningar, 
namnet på sjukhuset och adressen.

Byrålådorna är utdragna. Även lådan i hans sängbord; 
ur den har någon plockat upp ett paket med huvudvärks-
tabletter och en burk med hårvax och slängt på sängen, 
där hans transistorradio också ligger. Lådan i sängbordet 
på Bernies sida är utsliten och ligger på golvet, tillsam-
mans med några pocketböcker och en spiralantecknings-
bok som Jay inte ens visste att hon hade vid sängen. 
Bernie ser på sin man. Han är övertygad om att hon ska 
börja gråta. Han sneglar på sin sida sängen och ser att 
kudden är fl yttad, att det är tomt där den brukar ligga. 
Nu förstår han att det inte är Bernie som har fl yttat på 
hans pistol. Någon har varit här och stulit den.

Bernie lämnar rummet först, och hon tar med sig 
anteckningsboken.

HAN HITTAR HENNE I KÖKET, och vad gör hon där, jo, 
tittar i kylen! Hans checkhäfte ligger kvar på högtalaren i 
vardagsrummet. Teven är kvar. Och deras böcker. Till och 
med en korg med vikt tvätt som Bernie ställt i soffan. 
Allt orört. Det enda som inte står på sin plats är deras 
bröllopsfoto, det han ramade in till deras första bröllops-

dag. Någon har lagt det med framsidan ner på soffbor-
det, tryckt deras näsor mot glaset.

I köket står Bernie och räknar igenom pengarna som 
hon har gömda i en rengjord, tom margarinask. När 
hon verkar säker på att det inte fattas något lägger hon 
tillbaka sedlarna. Sedan stänger hon kylskåpsdörren 
och går bort till telefonen som sitter på väggen mellan 
köksbänken och matbordet. När hon lyfter luren får Jay 
panik. »Vad gör du?«

»Ringer till polisen.«
»Vänta, Bernie.« Han tar ifrån henne luren.
»Jay, vi måste ringa polisen. Bara för att vi bor på den 

här sidan stan ska vi inte behöva leva i otrygghet. Jag 
tänker inte fi nna mig i det.« Hon stöter bort hans hand 
som om hon slog efter en envis fl uga. Hon tar luren och 
börjar slå numret.

»Bernie. Det var jag.«
Det är det första som far ur honom. Han talar inte om 

vad han egentligen tror, det han fruktar allra mest – att 
det var poliser, kriminalare, som bröt sig in, möjligen 
för att de var ute efter upplysningar om honom. Teven, 
Bernies pengar, till och med hans checkhäfte var orört. 
Det var inget inbrott, det är helt klart. Det enda som 
saknas är hans .22:a. Och det skulle vara dumt av honom 
att tala om för en radiopatrull som dyker upp så här dags 
att ett vapen saknas, stöldanmäla ett vapen han inte har 
licens för. Han lägger ett fi nger på klykan, trycker tills 
kopplingstonen bryts. »Det var jag som stökade till i 
sovrummet, B.«

»Vad pratar du om?«
Det knackar på ytterdörren. Två gånger, sedan en gång 

till, högre. Jay ser till att komma först till dörren. Någon 
kanske redan har ringt för att de har väsnats så mycket. 
Om det är poliser som står där utanför vill han föra ordet. 
Innan han öppnar dörren ser han på sin fru. »Det var jag, 
Bernie. Hör du det?« Han väntar på att hon ska instäm-
ma. Men hon ser helt oförstående ut, stirrar på honom 
som om han är en främling, den egentlige inkräktaren.

Jay öppnar, fast bara på glänt.
Ögat där utanför är rödsprängt och rinnigt. Det är mr 

Johnson som bor under dem. »Är allt som det ska, mr 
Porter?« frågar han och kliar sitt gråa skägg, försöker kika 
in i lägenheten. »Jag hörde din fru skrika. Det är väl inget 
som är på tok?«

»Bernie såg en råtta, värre var det inte.«
»Fick du tag i den?«
»Nej. Den smet ut genom köksdörren.«
»Men Gud, säg inte det. Får frun höra att det springer 

runt en råtta här igen, så håller hon mig uppe hela nat-
ten.« Han skrockar, hoppas på ett skratt äkta män emel-
lan. Men Jay bara står där, säger inget mer än det han 
redan har sagt. »Och du är säker på att det inte var något 
annat?« frågar mr Johnson.

»Ja«, säger Jay.
Han mumlar ett bryskt god kväll till sin granne och 

stänger snabbt.
»Vad i hela friden, Jay?« säger hans fru.
»Jag vill inte att han lägger sig i, B.«
»Jag pratar om oredan i sovrummet.«

Svarta Vatten 
kapitel 11

Men hon ser helt 
oförstående ut, 
 stirrar på honom 
som om han 
är en främling, 
den egentlige 
 inkräktaren.
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Nervkittlande  
sommarläsning
● Svarta vatten är en laddad kriminalroman som  utspelar sig i 80-talets Texas. Jay Porter 
var i sin  ungdom politisk aktivist, nu är han advokat och  väntar sitt första barn. Men när 
han en sen kväll hör ett skrik i mörkret och räddar en kvinna från att drunkna,  öppnar 
han  oavsiktligt Pandoras ask…

●  Svarta vatten är Attica Lockes mycket hyllade debut. Hon en bakgrund inom 
 filmbranschen som manusförfattare åt de flesta stora amerikanska filmbolagen. Hon 
är bosatt i Los Angeles med sin man och dotter.

Översättning: Ia Lind
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05.10 Halv åtta hos mig
05.40 Husakuten
06.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Hela England bakar
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Djurparkens 
 hemligheter
14.50 Husjägarna
15.55 En plats i solen: 
 Sommarsol
16.50 Bonde söker fru
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Wennerström – 
 spion i kallt krig
21.00 Innocent
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.25 Väder
22.30 Transformers: De 
 besegrades hämnd
01.35 Tyst vittne
03.45 Hawaii � ve-0

05.05 Norges tuffaste
05.45 Sverige idag 
 sommar
06.00 Jag minns 
 mitt 60-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Engelska 
 Antikrundan
11.00 Utvandrarna
11.50 Utvandrarna
12.40 Naturen kommer 
 tillbaka
13.20 Jag minns 
 mitt 60-tal
14.20 Allsång på Skansen
15.20 Matiné: Still Life
16.50 Robert Wells - 30 år 
 som artist
17.45 Sverige idag 
 sommar
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Engelska 
 Antikrundan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning 
 sommar: Fastspänd
21.00 Trauma
21.50 Vi var tre
22.00 Best of Sweden 
 - turnén
23.00 Rapport
23.05 Första dejten: 
 England
23.55 Gift vid första 
 ögonkastet Norge
00.40O ld school

12.50 Hundraårskåken
13.20 Framtidens mat
14.10 Top gear
15.05 Världens 
 undergång:  
 Stalin
16.00 Rapport
16.05 Framtidens mat
16.55 Rådjursbrunst
17.05 Du är här!
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Designreportage
18.05 Världens 
 undergång: 
 Stalin
19.00 Hundraårskåken
19.30 Kamera
19.35 Vicious
20.00 Konstnärsdrömmen: 
 England
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Friidrott: 
 Grand Prix
 Sammandrag från 
 Folksam GP på 
 Tingvalla i Karlstad
22.15 Lyubov – kärlek 
 på ryska
23.45 Weissensee
00.35 Världens 
 undergång: 
 Stalin
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

05.05 Kids do the 
 craziest things
05.30 I djurens tjänst
06.30 Nanny
07.30 Jims värld
08.30 Kids do the 
 craziest things
09.00 Project runway 
 all stars
10.00 The real housewives 
 of Beverly Hills
10.55 Lyxfällan
11.55 Svenska 
 Hollywoodfruar
12.55 I djurens tjänst
13.25 I djurens tjänst
13.55 Masterchef USA
14.55 Project runway 
 all stars
15.55 Million dollar 
 listing New York
17.00 Lyxfällan
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
02.00 Navy CIS
02.45 The mentalist

05.35 Extreme couponing
06.00 Railroad Alaska
06.45 Tunnelbanan
07.35 Extreme couponing
08.05 Tra� kpoliserna 
 Köpenhamn
09.05 Top chef masters
10.05 Grey’s anatomy
11.05 So� as änglar
12.05 Ellen DeGeneres 
 show
13.00 Andarnas 
 makt Norge
14.00 Ullared
15.00 The big bang theory
16.00 So� as änglar
17.00 Tunnelbanan
18.00 Ullared
19.00 The big bang theory
20.00 Arga snickaren VIP
21.00 Good Karma 
 Hospital
22.05 Law & order: Special 
 victims unit
23.00 The big bang theory
23.55 CSI NY
01.00 Tunnelbanan
01.50 Criminal minds
02.40 Law & order: Special 
 victims unit
03.25 CSI NY

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KUNSKAPSKANALEN       
15.00 UR Samtiden 18.00 Hebridernas okända djurliv 19.00 
Antikmagasinet 19.30 Studio natur 20.00 Design för ett 
bättre liv 21.00 Kanaler, båtar och kärlek 21.45 Att inreda ett 
slott 22.35 The Vietnam war 23.30 Det vilda Nordamerika 
00.15 Kvinnors makt i världshistorien

BARNKANALEN      
05.00 Miffys stora små äventyr 05.05 Twirlywoos 05.20 
Pocoyo 05.30 Fi�  och blomsterfröna 05.40 Ballonggården 
05.45 Wisska 05.55 Lunneskär 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 
förhistoriska äventyr 08.45 Pyjamashjältarna 09.00 Sommar-
lov 09.05 Pipas & Douglas 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 datten 12.00 
Läsa med - lulesamiska 12.05 Stadsduvan och Bullmåsen - 
nordsamiska 12.10 Gaspard och Lisa 12.20 Riddare Micke 
12.35 Fi�  och blomsterfröna 12.45 Skåpbilen Olle 12.50 
Sommarlägret 13.00 Pippi Långstrump 13.30 Unnoraccat 
13.45 Magisko Nonó 13.50 Ett fall för KLURO 14.00 Vicke 
viking 14.10 Nina Patalo 14.20 Grötnöt & Fjädrik 14.30 Matil-
das superkrafter 14.40 Grizzy och lämlarna 14.50 Geronimo 
Stilton 15.15 Spartikelmysteriet 15.40 Elefantprinsessan 
16.05 Pepparkornen 16.35 MI High 17.05 Blinky Bills bra-
vader 17.15 Mäster� ygarna 17.30 Bing 17.35 Voffa, Kvittra 
och Len 17.50 Daniel Tigers kvarter 18.00 Bolibompa 18.01 
Stora maskiner 18.15 Bing 18.25 Tripp och Tropp upptäcker 
djur 18.30 Sommarlov 18.35 Pipas & Douglas 18.45 Ett fall 
för KLURO 19.00 Familjen Valentin 19.30 Piratöarna 19.55 
Mitt livs värsta år igen 20.20 Vargblod 20.45 Bara på skoj 
20.55 Street-monster

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 Nyheter 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 Plån-
boken 10.55 Radiofynd 11.00 Ekonyheter 11.03 Tendens: 
De ensamma - ett år sedan11.35 Radioföljetongen: Rosa 
- prinsessan av Fäholmarna, del 8 av 21 12.00 Tolvslaget 
12.00 Dagens dikt 12.10 Vetandets värld 12.30 Luncheko 
12.55 Land- och sjöväder 13.00 Kulturnytt 13.00 Sommar 
i P1 med Frida Hansdotter 14.30 Cykla i P1 - om cykeln som 
medicin 15.00 Ekonyheter 15.03 Radiosporten 15.04 
Radiokorrespondenterna 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 18.00 Ekonomiekot 18.09 
Kulturnytt 18.14 P1 Kultur 19.00 Ekonyheter 19.03 Meny 
Norrlandsresan 19.35 Radioföljetongen: Rosa - prinsessan 
av Fäholmarna, del 8 av 21 20.00 Ekonyheter 20.03 Tendens: 
De ensamma - ett år sedan20.35 Vetandets värld 20.55 
Klartext 21.00 Ekonyheter 21.03 Bildningsbyrån 21.35 Ring 
P1! 21.45 Tankar för dagen 21.50 Land- och sjöväder 22.00 
Ekonyheter 22.10 Radiosporten 22.12 Studio Ett 22.30 
Sommar i P1 med Frida Hansdotter 00.00 Ekonyheter  

P2  06.00 Huomenta Ruotsi  06.30 Sisu-uutiset  06.34 
Huomenta Ruotsi  06.35 Nyheter  06.40 Iditboddu 06.50 
Klassisk morgon  07.30 Ekonyheter 07.32 Klassisk morgon 
08.54 Kulturnytt  09.00 Ekonyheter  09.02 Klassisk morgon  
10.00 Ekonyheter  10.03 Klassisk förmiddag  13.00 Klingan 
15.59 P2 Klassiskt 17.00 Kulturnytt  17.06 P2 Klassiskt 
på hemväg  19.00 Ekonyheter  19.03 P2 Live: Konsert med 
Norrlandsoperans symfoniorkester 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 So� a Dalén 11.02 Relationsradion 
i P3 12.00 P3 Nyheter  12.03 Relationsradion i P3  13.00 P3 
Nyheter  13.02 Zia och Nessvold i P3  16.00 P3 Nyheter  16.04 
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 
Ekonyheter  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 Ekony-
heter  23.07 Musikguiden i P3 00.00 Ekonyheter 00.02 Vaken 

Konstnärsdrömmen: England
Hur målas en stad bäst? I dag blir utmaningen att skildra Liverpool på sitt eget sätt, i 
akvarell. Och när det bara är en vecka kvar av utmaningen väljer två deltagare att drastiskt 
ändra sitt konstnärliga uttryck för att imponera på domarna. Tio talanger får chansen när 
Storbritanniens bästa amatörkonstnärer utses. Del 5 av 6.  SVT2 klockan 20.00

Wennerström – 
spion i kallt krig.

Lyubov 
– kärlek 
på ryska.

Uppdrag granskning 
sommar: Fastspänd.

KANAL 5

● Maud Nycander berättar historien om den lille öster-
rikiske pojken som kom till Sverige som judisk fl ykting och 
blev till svensk fi lms kanske viktigaste visionär. Onyanserad 
hyllning? Inte alls, snarare komplext och vemodigt. Om en 
charmerande och ibland hänsynslös överlevare som nådde 
nästan alla sina drömmars mål.

P3 Nyheter  10.02 P3 med So� a Dalén 11.02 Relationsradion 
i P3 12.00 P3 Nyheter  12.03 Relationsradion i P3  13.00 P3 
Nyheter  13.02 Zia och Nessvold i P3  16.00 P3 Nyheter  16.04 
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 
Ekonyheter  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 Ekony-
heter  23.07 Musikguiden i P3 00.00 Ekonyheter 00.02 Vaken 

Citizen Schein

DAGENS TIPS FRÅN

play.etc.se

Morden i Midsomer.
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Konstruktör: Lars Burman

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

Kostnad
Kursen är kostnadsfri, men 
deltagarna får räkna med egna 
kostnader för litteratur och annat 
material i samband med kursen.

Studietakt
50% distans

Kurstid
Kursen börjar måndag 
3 september 2018
Kursen slutar 14 juni 2019

Sista ansökningsdag
6 augusti

JOURNALISTIK 
OCH OPINIONSBILDNING
Ettårig kurs på Eskilstuna folkhögskola,  
50% studietakt, distans.

Grundläggande kurs med fokus på journalistik och förmågan att berätta om 
Sverige och det samhälle vi lever i. Kursen kommer att behandla sociala medier, 
datajournalistik, rörlig bild, poddar samt opinion och folkbildning.

Läs mer på eskilstunafolkhogskola.nu

NY KURS! Kursen är 
kostnadsfri!

Ansök senast 
6 augusti
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ATT VATTNA GRÄSMATTAN ÄR LANDSFÖRRÄDERI
 Att ha en grön gräsmatta i ett 
område med bevattningsförbud 
det är att jämföra med brott mot 
nationen,  Ja, det tycker i alla fall 
miljöpartisten Carl Schlyter på 
Twitter. Det kanske är att ta i, 

men visst måste alla ta ansvar 
och spara på vattnet till djur 
och brandkår. LEDARE

Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är 
oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Här skriver bland andra Veronica Palm, Göran Greider, 
Johan Ehrenberg, Kajsa Ekis Ekman, Jenny Bengtsson, 
Somar Al Naher, Birger Schlaug, Ulrika Lindahl och 
Andreas Gustavsson.Andreas Gustavsson. det är att jämföra med brott mot 

nationen,  Ja, det tycker i alla fall 
miljöpartisten Carl Schlyter på 
Twitter. Det kanske är att ta i, 

men visst måste alla ta ansvar 
och spara på vattnet till djur 
och brandkår. 

Tankfullhetens 
klimatpolitiska 
egenvärde

”försämrad havsmiljö” in (47 %) – och först på 
nionde plats återfi nner vi oron för ”Ökat antal 
fl yktingar” (37 %).

MÄNNISKOR I ALLMÄNHET är uppenbarligen – 
systemkritiska. Vi har förmågan att ställa oss ett 
steg utanför det brusande konsumtionssam-
hället och se det väsentliga. Men den rådande 
torkan kämpar fortfarande mot den idépolitiska 
torkan. Ingen etablerad politisk rörelse vågar på 
allvar utmana det samhällsystem som oavbrutet 
spränger de planetära gränserna. Det värsta är att 
det också är begripligt. Det fi nns ingen enskild 
revolutionär åtgärd som på kort varsel kan 
omgestalta hela samhällen. Att medvetet ändra 
färdriktningen för en hel civilisation är ingenting 
som politiken någonsin tidigare ställts inför. När 
feodalism övergick till kapitalism var det ett ske-
ende som tog sekler. Den demokratiska omvälv-
ningen i västvärlden krävde ett århundrade 
av framgångar och bakslag. Jodå, jag kan 
lätt säga det som måste sägas: Sverige 
och världen behöver en planekonomisk 
idé (där också de goda marknadskrafter-
na och framför allt levande folkrörelser 
självklart ingår) för att lösa klimat- 
och miljökrisen. Jag tror att 
sådant oavbrutet måste 
sägas. Men sådana ord 
är inte ens början på 
något – de markerar 
på sin höjd början 
på slutet av någon-
ting.

Så när och hur 
ska all denna förnuf-
tiga miljö- och klima-
toro växlas in i politisk 
handling? Jag vet inte. 
Det enda jag just nu vet 
är att det är nödvändigt 

att i varje läge, i varje samtal, på varje möte man 
råkar hamna på, odla den där tankfullheten – 
för att inte säga försagdheten inför de enorma 
utmaningar våra samhällen står inför. Försagd-
heten har ett egenvärde: Den öppnar gläntor av 
eftertanke i den dagliga ruschen genom detta 
kapitalistiska, statusfi xerade tillväxtsamhälle.

I SVERIGE, DENNA högsommar, står det nu och 
väger. Kommer bränderna att öka den klimatpo-
litiska pressen på politikerna – eller ska de i stäl-
let politiskt mest kanaliseras i ilska mot dålig 
krishantering från myndigheters och regeringens 
sida? De politiska partierna har än så länge varit 
föredömligt försiktiga med att slunga anklagel-
ser omkring sig; det är mest några förvirrade 
ledarskribenter i högerpressen som vill utnämna 
MSB:s Dan Eliasson till syndabock eller utnämna 
”äldre, vita män” till syndabockar (bara i byarna 

i Dala-Floda vet jag fl era äldre, vita män som 
bidrar långt mindre till klimatproblemen 

än unga människor av båda könen i de 
urbana övre medelklasskikten.)

Rökmolnen kommer med all säker-
het att driva in över valrörelsen men för 

närvarande är det helt omöjligt att för-
utsäga på vilket sätt. I bästa fall blir 

det paradoxalt nog dessa bränder 
som släcker den högerpopulis-

tiska agenda som så länge nu 
dominerat svensk politik.

Men tankfullhet och för-
sagdhet: Att bli stående tyst 
inför de enorma utmaning-
arna. Det är en början det 
också. Den årliga oros-
mätningen jag nämnde – 
kanske mäts där den djupa 
tankfullhet som föregår 

den stora förändringen. 
/ GÖRAN GREIDER

Blir 2018 en vändpunkt i klimat- och 
miljöpolitiken? Det är ingen tvekan 
om att svenska folket – och det 
gäller antagligen på de fl esta håll i 
världen – oroar sig djupt över till-

ståndet i den biosfär dit allt liv är hänvisat. Förra 
årets sjunkande grundvattennivåer och årets 
skogsbränder, torka och foderbrist lägger sig 
som ännu några årsringar i klimatinsikternas 
långsamt växande träd. Varje morgon när jag 
kliver ut på gårdsplanen vädrar jag som en hund 
i luften efter brandrök. Femton mil norrut rasar 
fortfarande den stora branden i Älvdalen och 
på nära håll har mindre bränder utbrutit på de 
virkesåkrar som breder ut sig under solen.

FÖR FYRA ÅR sedan drev brandrök från Väst-
manland ända hit till Västerdalälven. Jag gick 
en lov kring huset för att se om det brann 
någonstans. För hundra år sedan brann halva 
byn ner: Vanmäktiga bönder inför ett rasande 
eldhav. Sedan fattade jag äntligen vad det var 
för röklukt i luften.

Jag ser mot horisonten för att se om rök 
stiger upp någonstans ur skogen. En brandbil 
hörs och jag kollar direkt på nyheterna om det 
är någon allvarlig brand i närheten. Och jag tror 
att denna sommar förändrar mig och många, 
många andra: en ny sensibilitet, en ny bered-
skap, en ny tankfullhet föds.

När SOM-institutet i Göteborg gör sina 
årliga orosmätningar är det frågor om miljö 
och klimat som toppar listan på vad folk verk-
ligen oroar sig för. Jag skrev om det i Dagens 
ETC för någon månad sedan, men det tål att 
upprepas: Överst på listan kommer ”Föränd-
ringar i jordens klimat (61 %) och på andra 
plats ”Miljöförstöring” (61 %). På fjärde plats 
fi nns ”Ökad antibiotikaresistens” (55 %) och 
på femte plats ”Utrotning av växt- och djur-
riket” (52 %). På åttonde plats rullar oron om 

”Jag ser mot 
horisonten 
för att se om 
rök stiger upp 
någonstans 
ur skogen.”

ATT VATTNA GRÄSMATTAN ÄR LANDSFÖRRÄDERI
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Så många föräldrar kan ha avvisats från USA utan sina barn. Det 
framgår av ett dokument som har lämnats in till en domstol av 

USA:s regering och människorättsorganisationen ACLU. Groteskt av 
en president och regering som hycklar om familjens värde. 

Pär Holmgren, meteorologen, klimatexperten och naturskadespecialisten 
reagerar på SVT:s inslag om resor till svalkan. 

”Men vad håller @svtnyheter på med just nu??? Prat 
om semesterresor till platser som det är så gott som 
omöjligt att åka fossilfritt till. Förstår ni inte allvaren 

med klimatförändringarna??? ”Ressugen”??? 
Hur dåligt påläst får man vara?”

30 kr / 2 st
varuhuset.etc.se



Läs mer på etc.se
Vill du stödja oss använd bankgiro 5372-9141. 
Du kan också betala med kort på varuhuset.etc.se
eller donera via Swish: 123 508 754 9

Just nu när detta skrivs har Dagens ETC 
9423 helårsprenumeranter (plus 
lösnummer och friexemplar som vi 
inte räknar här). Vi är också den enda 
dagstidning som ökar i räckvidd (+22% 
enligt senaste Orvesto) och vi har börjat 
konvertera gratisläsande på webben till 
betalning i en rask takt. Journalistik kostar 
ju och seriös avslöjande journalistik som 
den vi gör kostar ännu mer.

ETC har ett fantastiskt stöd från läsare 

och har under åren kunnat bygga mycket 
nytt med crowdfunding och lån. Men vi 
tycker man ska låna till utveckling, till nya 
viktiga projekt, inte till att betala för den 
löpande verksamheten. Därför startar 
vi stödfond som har som uppgift att 
skydda utgivning och och journalistik.

ETC som rörelse är större än flera  partier 
och vi kommer inte bli färre utan fler, 
ju mer vi kan göra tillsammans. Första 
 uppdraget nu är att bygga  Dagens ETC.

ETC är en politisk rörelse med tidningar som självklart 
utsätts för angrepp från de vi granskar. Därför startar 
vi en stödfond för att göra oss mer oberoende. 

Nu bygger 
ETC Stödfond
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