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KRISTDEMOKRATEN 
SOM INTE ÄR KRISTEN
Musik och sagoläsning 
på Kvilleplatsen Späckat schema för 

 Hisingsfestivalen.    SID 12–13

VALET I VÄST David Lega 
är inte medlem i Svenska 
kyrkan, men hittade ändå 
sina värderingar i Kristde-
mokraterna. Inför höstens 
valkampanj fokuserar han 
och partikamraterna på frå-
gor som rör skola, förskola 
vård och  omsorg.   SID 10–11

Motståndare till mycket av den vita kulturen har fallit i knäet 
på den mest arketypiska kapitalistiska drycken.
 THOMAS STERNER     SID 2–3

   SID 14

Fyradagarsvecka gav 
ökad produktivitet

I dag tar jordens 
resurser slut   SID 16-17
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Den farliga 
drycken

medan släktingar satt runt omkring. Framför 
varje familj hade man ordnat fl askor med 
tequila och Coca-cola och man intog bägge 
dryckerna på ett närmast ceremoniellt vis. 

NU HAR SJÄLVASTE New York Times gjort repor-
tage om San Juan Chamula och San Cristóbal 
i Chiapas. Det berättas att trots att det är en 
regnrik del av Mexiko har befolkningen endast 
tillgång till rinnande vatten någon timme 
varannan dag. När vattnet väl kommer är det 
dessutom odrickbart. En del skyller bristen 
på klimatförändringar och forskare bekräftar 
att det blivit torrare men huvudförklaring-
arna tycks snarast vara fattigdom och politisk 
inkompetens. Till en del kan det faktiskt bero 
på en slags omsorg om de fattiga: man drar 
sig för att ta betalt för vattnet och resultatet 
blir då att vattenverken saknar pengar till 
investeringar och service – särskilt i 
fattiga kvarter blir den urusel. 

Många skyller på Coca-colas fa-
brik i staden som har rätt att exploa-
tera omfattande vattenmängder 
(omkring en miljon liter om dagen) 
för sin produktion och som betalar 
mycket lite för denna rätt. Fabriken för-
nekar att de har någon effekt och 
säger att de tar grundvatten på 
mycket större djup än de lo-
kala källorna som används 
till dricksvatten, men 
misstänksamheten, och 
hatkärleken, till drycken 
är stor. Coca-cola är mäk-
tigt i Mexiko. Så mäktigt 
att bolagets tidigare chef 
Vicente Fox lyckades bli 
landets president mellan 
2000 och 2006. 

Resultatet av det 
dåliga vattnet, fattig-
dom, okunskap och 
andra faktorer har gjort 
att befolkningen i om-
rådet har en rekordhög 
konsumtion av Coca-cola 
och liknande läsk: i snitt 
två liter om dagen. Kriget 
mellan zapatisterna och 

regeringen talas det mindre om nuförtiden 
och det kommersiella kriget mellan Coca-cola 
och Pepsi har blivit desto viktigare. Fascina-
tionen med dessa drycker har gått så långt att 
de i Mexiko anses kunna bota ont i magen och 
att de i Chiapas har integrerats in i de lokala 
religiösa traditionerna så att tzot zilerna, som 
egentligen är motståndare till mycket av den 
vita kulturen och har gjort upp med katoli-
cismen, i stället har fallit i knäet på den mest 
arketypiska kapitalistiska drycken och dricker 
helt ceremoniellt omvartannat läsk och te-
quila när de ber till sina gudar. 

DET MÅ VARA SANT på kort sikt att läske-
drycken är bra för magen (eftersom de ersätter 
dåligt renat vatten som leder till ständiga 
diarréer). Det långsiktiga resultatet av den 

omfattande sockerkonsumtionen är som 
väntat, en galloperande epidemi av 

fetma, diabetes och andra sjukdomar. 
Uppskattningar visar att diabetes 
ökat med 30 procent bara mellan 2013 

och 2016 och att det nu blivit den näst 
största dödsorsaken (med över 3 000 

dödsfall i Chiapas per år). 
När jag bodde i Mexiko kring 

1980 såg man i stort sett aldrig 
någon som var fet. Nu har fet-

man blivit en folksjukdom i 
takt med att snabbmat och 

läsk lyckats anmärknings-
värt väl i konkurrensen 
med den goda mexi-
kanska maten. 

Här fl yter hälso-, 
miljö-, resurs- och 
välfärdsfrågor sam-
man på ett komplext 
vis. Det blottlägger 
moderniseringens 
baksidor och iro-
nier, när människor 

som protesterar mot 
katolicismen och den 

vita pådyvlade kulturen 
samtidigt anammar 
Coca-cola som en guda-
gåva som kan frälsa dem 
från ohälsa.

En gång på 1980-talet var jag i San 
Cristóbal de las Casas i delstaten 
Chiapas i sydvästra Mexiko. Det är en 
fattig del av landet och den upp-
dämda frustrationen ledde här till en 

revolt av de så kallade zapatisterna med ”Sub-
comandante Marcos” i spetsen på 1990-talet. 

Jag var där med min gode vän Marco. Vi åt 
avokado – Hass avokado – de allra godaste, 
och tittade på kyrkor och träffade folk. När vi 
besökte byn San Juan Chamula så förvarnade 
Marco mig att kyrkan skulle vara något alldeles 
speciellt. Han inte bara avrådde från att ta foton 
– han kollade noga att jag stoppade kameran 
längst ner i ryggsäcken där jag inte kunde fres-
tas att ta upp den. 

KYRKAN HADE NÄMLIGEN tagits över av tzot-
zilfolket och de gillade inte alls fotografering 
– de hade enligt uppgift slagit ihjäl en turist 
inne i kyrkan just för att han tagit foton så 
ämnet var minst sagt känsligt. 

För visst hade man velat ta foton. Tzotzil-
folket hade verkligen tagit över och förvandlat 
denna före detta katolska kyrka och gjort den 
till sin egen. Alla bänkar som man brukar sitta i 
i en vanlig kyrka var utburna. Kyrkan var en 
enda stor sal och golvet var täckt av ett fl era 
decimeter tjockt lager av de längsta tallbarr 
jag någonsin sett – barr som kanske var två 
decimeter långa. Präster syns normalt inte till i 
kyrkan men vi fi ck se en som försökte komma 
in och genomföra något slags dop. Han stod 
nära dörren och jobbade på mycket snabbt. 
Han verkade nervös och inte säker på hur länge 
det skulle dröja innan han blev utsparkad. 

TZOTZILFOKET VERKAR HA en mycket direkt 
relation till Gud och enligt Marco så tilltalar de 
Gud om sina vardagliga bekymmer. ”Du, Gud, 
nu får du se till att inte bönorna torkar bort…”. 

De ropar sina böner på tzotzil och väntar sig 
konkret hjälp. De är som redan antytts skep-
tiska till den vanliga katolska liturgin och har 
tagit saken i egna händer och skapat en reli-
gion som på något sätt är hybrid mellan gamla 
religioner och den katolska. Folk satt famil-
jevis på den tjocka mjuka mattan av tallbarr 
och bad. På ett ställe såg jag en man – troligen 
sjuk – ligga till synes livlös på ett enkelt bord 

”Det långsik-
tiga resultatet 
av den omfat-
tande socker-
konsumtionen 
är, som väntat, 
en galloperan-
de epidemi av 
fetma, diabe-
tes och andra 
sjukdomar.”
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Närvaron av Coca-colas fabrik i San Cristóbal i Chiapas, Mexiko, bidrar till exploatering av vattnet och ett kraftigt ökat antalet diabetessjuka i staden. Sjukdomen är den näst största dödsorsaken, med omkring 
3 000 dödsfall per år, hos befolkningen som i snitt dricker två liter Coca-cola om dagen. BILD AP PHOTO

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt anlitar 
som medarbetare: 32 kvinnor, 22 män.

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



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!

Nytt 
nummer 
ute nu!
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VAD TYCKER DU?
Skriv en debattartikel och skicka till oss.

goteborg@etc.se

Elin tog inte lagen i egna händer

MATILDA 

BRINCK-LARSEN

Den unga kvinna som förra 
veckan stoppade deportationen 
av en man till Afghanistan tog 
inte lagen i egna händer, utan 
agerade utifrån medmänsklighet. 
Det skriver Matilda Brinck-Larsen 
i en kommentar till Aleksandra 
Boscanins ledartext i Göteborgs-
posten (27/7). 

Aleksandra Boscanin väljer i en 
ledare i GP den 27/7 att kritisera 
ett uttalande av Anne Ramberg, 
generalsekreterare i Sveriges Advo-
katsamfund. Det gäller Elin, som 
hindrade ett fl ygplan från att lyfta 
häromdagen, för att skydda en man 
som skulle deporteras till Afgha-
nistan. Ramberg uttrycker sitt stöd, 
medan Boscanin antyder att Elin 
genom sitt agerande tog lagen ”i 
egna händer” och frågar sig hur det 
skulle se ut om alla gjorde det.

MED HÄNVISNING TILL Rambergs 
uttalande frågar sig Boscanin ”på 
vilket sätt Sveriges migrations-
politik inte är ’demokratisk’ och 
hur kvalitén i lagstiftningen och 
rättstillämpningen brister”. Och här 
kan jag bara inte hålla tyst längre. 
Jag har sett och hört för mycket. 
Så, låt mig ge dig ett par exempel, 
Aleksandra, du verkar ha missat en 
del av vad som hänt här i landet 
sedan 2015.

Här i rättsstaten Sverige kan barn 

som fl ytt krig bli uppskrivna i ålder, 
för att kunna utvisas. Uppskriv-
ningarna sker på minst sagt tvek-
samma sätt. Man röntgar käkar och 
knän, jämför med normmått från 
vita, ariska män, och om de olika 
plåtarna indikerar olika ålder, väljer 
man den som visar högst. Om 
knäplåtarna visar att personen med 
60 procents sannolikhet är över 18 
väljer man att gå på det, även om 
käkplåtarna visar annorlunda.

HÄR I RÄTTSSTATEN Sverige 
väljer man att slå dövörat till när 
psykologer, boendepersonal, 
sjuksköterskor, läkare, lärare och 
socionomer protesterar mot ett 
system som inte är rättssäkert. 
Samtliga är yrkesgrupper som 
bär ett stort ansvar för vårt lands 
befolkning och i andra ärenden ses 
som experter. Deras larmrapporter 
om riskerna med hanteringen av 
de ensamkommande ignoreras om 
och om igen.

Här i rättsstaten Sverige skickar 
vi godtyckligt åldersuppskrivna 
unga människor till en stat som 
inte kan garantera sina medborga-
res säkerhet och vi gör det utan att 
det fi nns ett organiserat motta-
gande. Glöm inte att de här unga 
människorna var del av en fl yk-
tingström där familjer fl ydde och 
splittrades. De fl esta har ingen som 
väntar på dem i Afghanistan. Ingen.

Här i rättsstaten Sverige smyg-
deporteras människor, för att und-
vika protester. Här kan en lillebror 
efter ett besök på Migrationsverket 
komma tillbaka som sin storebrors 
storebror. Eller hans jämnårige. 
Här lämnar vi traumatiserade, ål-
dersuppskrivna kids vind för våg i 
väntan på utvisning och blir sedan 
förvånade när de hamnar i dåligt 
sällskap.

Här i rättsstaten Sverige tar vi 
fram lagstiftning kring ensamkom-
mandes gymnasiestudier som ge-
nast får så skarp kritik från lagråd 
och domstolar att det är tveksamt 
om den ens går att tillämpa. Här 
råder rättsosäkerhet på grund av 
bristande kompetens och brist på 
förståelse för tusentals ungdomars 
vardag.

ÄVEN RÄTTSSTATER HAR sina 
brister. I vår stat brister det bland 
annat i kvalitet på lagstiftning och 
i tillämpning. Kejsare är faktiskt 
nakna ibland, även om de inte 
själva ser det. Just de här bristerna 
får ödesdigra konsekvenser för 
fl era tusen unga människor just 
nu. Detta upprörde en annan ung 
människa så att hon valde att göra 
sin röst hörd. Hon ställde sig upp 
och pekade på kejsarens nakenhet, 
om man så vill.

Snälla Aleksandra. Elin tog inte 
lagen i egna händer. Hon valde att 

rakt och öppet stå upp för en åsikt 
baserad på medmänsklighet. Hon 
gjorde det lugnt och fredligt, hon 
gjorde det av kärlek, hon gjorde 
det med stöd i FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter. FN, du vet, 
som anser Afghanistan vara ett av 
världens farligaste länder. Hon pe-
kar på brister i vår rättsstat. Brister 
som staten själv tycks blind inför. 
Lite som kejsaren.

VISST HAR VI PROBLEM, visst måste 
vi hitta hållbara, långsiktiga lös-
ningar, visst måste vi ha rimlig-
het i vår migrationspolitik. Men 
problemet är inte unga människor 
som vågar ta politisk ställning på 
medmänsklig grund. Problemet är 
att svenska staten agerar och länge 
har agerat olämpligt i den här 
frågan. Du är ju smart, Aleksandra, 
låt oss fokusera på hur vi kan göra 
något åt det istället.

Och en sak till: låt oss sluta 
att försöka distansera och alie-
nera folk genom att kalla Elin för 
asylaktivist, okej? Hon har ett 
namn, precis som mannen hon 
försökte rädda till ett rimligt liv. 
Precis som du och jag. Hon har ett 
namn, hon är en människa och 
hon gjorde något mänskligt, som 
andra människor ser som mo-
digt. Varför stör det dig så? Skaver 
det någonstans i hjärtetrakten 
kanske?

”Här i rätts-
staten Sverige 
kan barn som 
� ytt krig bli 
uppskrivna i 
ålder, för att 
kunna utvi-
sas. Uppskriv-
ningarna sker 
på minst sagt 
tveksamma 
sätt. Man rönt-
gar käkar och 
knän, jämför 
med norm-
mått från vita, 
ariska män, 
och om de 
olika plåtarna 
indikerar 
olika ålder, 
väljer man 
den som visar 
högst.”

Här i rättsstaten Sverige skickar vi godtyckligt åldersuppskrivna unga människor till 
en stat som inte kan garantera sina medborgares säkerhet”, skriver debattören.
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TILLÅTET ATT CYKLA PÅ VÄGEN
■ Från och med idag blir det tillåtet att cykla på bilvägen 
även om det fi nns en cykelbana intill. Ändringen gäller 
på vägar med hastighetsbegränsningen 50 kilometer i 
timmen och om cyklisten fyllt 15 år och iakttar särskild 
försiktighet. Ändringen genomförs på grund av att många 
cykelbanor inte är tillräckligt avgränsade från fotgängare.

– Nu underlättar vi för cyklister. Det ska vara enkelt att 
ta sig fram på cykel, säger infrastrukturminister Thomas 
Eneroth i en kommentar om lagändringen. 

1,2
miljarder kronor utlovar regeringen i ett stödpaket för lant-
brukare som drabbats av sommarens torka. I höst kommer 

400 miljoner att utbetalas som stöd för foderimport och 
ytterligare 760 miljoner fördelas under våren. Ytterligare 

60 miljoner går till sänkt slakteriavgift.

Femtio år efter att den thai-
ländska sexindustrin föddes 
kämpar både kvinnocenter och 
lokala myndigheter i motvind, 
för att försöka hjälpa alla kvin-
nor som faller offer. Sista delen 
i Dagens ETC:s reportageserie 
från Thailand handlar om orga-
niserandet mot sexköpen.

I ett stort klassrum bredvid 
matsalen övar ett tjugotal kvin-
nor på att kamma, klippa och 
fl äta löshår på varsitt plasthu-
vud. Innan kursen är över ska 
de känna till 32 olika frisyrer. 
Längre ner i korridoren har lika 
många kvinnor samlats för att 
lära sig olika massagetekniker. 
En trappa upp tillverkar några 
kvinnor smycken, medan andra 
lär sig hantera en PC i datorsa-
len. I ytterligare klassrum ser jag 
unga kvinnliga volontärer från 
Danmark, Nederländerna och 
Tyskland undervisa deltagare 

i engelska och tyska, medan 
andra deltagare i stället får lära 
sig skriva och läsa sitt eget språk, 
thailändska. 

Allt som allt deltar 230 kvin-
nor i utbildningar denna mor-
gon i kvinnocentret Fountain 
of Life, som drivs av de katolska 
Good Shepherd-systrarna i Pat-
taya – världens största bordell-
stad. Centret är öppet för alla 
och bland deltagarna fi nns både 
kristna, buddhistiska och mus-
limska thailändskor, som vill 
hitta alternativa inkomstkällor 
i stället för att sälja sina kroppar. 
Nunnornas utbildningar hör till 
de äldsta hjälpinsatserna mot 
sexindustrin. 

”Syftet är att utbilda”

Nunnan Piyachat Boonmul som 
visar mig runt i centret berättar 
att Good Shepherd-systrarna 
började arbeta i staden 1989, 
efter att en lokal präst slagit larm 

”Kvinnorna tror inte att  
 de kan göra något annat”
Så ser arbetet mot sexindustrin i Thailand ut – andra länder hjälper inte till

om situationen för prostituerade 
kvinnor och deras barn. Sedan 
dess har tiotusentals kvinnor 
som redan sålt sex eller som 
varit i farozonen kommit för att 
få stöd och hjälp. 

– Syftet med att vi öppnade 
vårt center har varit att utbilda 
kvinnor. Vi tror inte det är en 
lösning att helt enkelt avlägsna 
kvinnorna från barerna, efter-
som barerna kommer fi nnas 
kvar i deras hjärtan. Kvinnorna 
tror inte att de kan arbeta med 
något annat, säger hon.

Piyachat Boonmul menar 
att en thailändsk kvinna har 
ett dåligt självförtroende i sina 
gener. När hon föds står hon 
automatiskt lägst i familjen. 
I Thailand är det dottern som 
måste försörja sina föräldrar 
som vuxen, och om hennes 
bror vill bli buddhistisk munk 
måste hon dessutom ofta be-
tala för hans utbildning. Jakten 

på pengar kan bli desperat och 
vissa kvinnor har börjat sälja 
sex av just den senare anled-
ningen. Good Shepherd-systrar-
na anser därför att hela denna 
thailändska kvinnoidentitet 
måste förändras. 

Tar emot hot

Utöver yrkesutbildningarna ger 
nunnorna även träning för att 
stärka kvinnornas självbild och 
få dem att stå på sig själva. Men 
det är en insats som har stuckit i 
ögonen på många andra männis-
kor som är beroende av sex-
industrin för att få inkomster: 
hallickar, dörrvakterna utanför 
barerna, taxichaufförerna som 
både transporterar sexköparna 
och säljer kokain och Viagra till 
dem. Piyachat har fått ta emot 
ett fl ertal hot.

– Det har dykt upp män här 
utanför som sagt att vi tagit 
kvinnorna från gatorna och att 

På kvinnocentret får deltagarna utbildning för att kunna arbeta bland annat som frisörer.
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Fattigdomen
driver kvinnor 
till prostitution
Aon: ”Jag jobbade på en fabrik här i Bangkok under sju långa år, men det gick aldrig att tjäna tillräckligt”

Ingenting kommer 
att förändras 
förrän även 
männen 
förändras.

Sexindustrin i Thailand

Kvinnorna

”Kvinnorna tror inte att  

Sexindustrin i ThailandDagens ETC:s reporter Joakim Medin granskar miljön, o� ren och förövarna på plats i en reportageserie.Del tre (av tre):
Motståndet

 Dagens ETC 30/7 2018.

 Dagens ETC 

31/7 2018.

Syftet med att vi 
öppnade vårt cen-
ter har varit att 
utbilda kvinnor.
Piyachat Boonmul
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GooGle Ger miljoner  
till svenska mediebolaG
n Svenska företag får dela på fyra miljoner kronor från Goog-
les europeiska fond för journalistisk utveckling, DNI, uppger 
Dagens Media. Av dessa går tre miljoner till Bonniers, men 
även bland annat TT får bidrag från fonden. Mot bakgrund 
av att Google hör till de företag som betalar väldigt lite skatt 
på sina vinster, är fonden kontroversiell, och bland annat 
Shibsted som äger Aftonbladet och SvD har förklarat att de 
av principiella skäl inte är intresserade av bidrag från fonden.

HivförebyGGande medicin ska skrivas  
ut till riskGrupper i stockHolm
n Personer i Stockholms län som befinner sig i riskgrupper för att smittas av 
hiv ska få det förebyggande läkemedlet Prep utskrivet. Det meddelar Libe-
ralerna i Stockholms läns landsting. Läkemedlet minskar risken att smittas 
med 80 procent. Antalet personer som kan bli aktuella för medicinen beräk-
nas till omkring 200 till 250. 

– Vi ska förebygga hiv på alla sätt vi kan. Därför gläds jag över att vi äntli-
gen har fått nationella rekommendationer om hur vi ska använda Prep, säger 
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

”Kvinnorna tror inte att  
 de kan göra något annat”
Så ser arbetet mot sexindustrin i Thailand ut – andra länder hjälper inte till

de inte kan tjäna pengar längre. 
Även en tysk man kom hit 
och krävde att jag skulle sluta 
undervisa kvinnorna, nu hade 
de slutat lyda hans order. Nästa 
dag kom en kvinna som arbe-
tat för honom tillbaka med en 
blåklocka på ögat.

Under de senaste åren har 
Thailands regering sagt sig vilja 
tvätta bort stämpeln av landet 
som en destination för sextu-
rister. Men även om en del nya 
migrationslagar dykt upp som 
minskat problemet med traf-
ficking av papperslösa kvinnor 
från Sydostasien, är problembil-
den ännu intakt. De som arbetar 
i fält efterfrågar ständigt mer 
statlig hjälp mot sexindustrin, 
som aldrig kommer. Däremot 
kommer migrationspolisen 
till kvinnocentret under mitt 
besök, eftersom regeringen 
blivit mycket noggrann i arbetet 
att kontrollera NGO:er och ifall 

deras utländska volontärer har 
alla papper i ordning.

Använder app

Tvärs över Thailandsviken är även 
paradisön Phuket en av de platser 
som har en intensiv sexindustri 
särskilt riktad mot utländska män. 
På ön finns det ett enda kombi-
nerat härbärge och hjälpcenter 
för kvinnor som far illa i denna 
sexindustri, som ligger under 
ministeriet för social utveckling 
och mänsklig säkerhet. Här möter 
jag verksamhetschefen i Phuket-
provinsen Achara Surakul och 
socialarbetaren Urai Maiduhem. 

Urai Maiduhem har arbetat 
med kvinnor i över 20 år. Hon 
berättar att sexindustrin under 
denna tid har utvecklats åt olika 
håll. Det senaste är att många 
sexköpare, särskilt turister, nu 
använder sig av en mobilapp för 
att komma i kontakt med pro-
stituerade. Unga kvinnor lägger 

upp sexiga bilder och kontakt-
uppgifter, varpå de bestämmer 
plats och pris med sina kunder. 

– Flera kvinnor har berättat 
för mig om denna nya app. Den 
gör att kvinnorna inte behöver 
använda sig av en mellanhand 
längre, de behöver inte klä upp 
sig på samma sätt eller sitta i en 
bar och förlora pengar och tid. 
Nu blir det enklare och bekväma-
re för både säljaren och köparen.

Behöver internationell hjälp

Denna nya app kan förvärra 
problembilden för att den mins-
kar inblicken i prostitutionen, 
vilket öppnar upp för nya slags 
övergrepp och även för att min-
deråriga kan utnyttjas i högre 
utsträckning. Urai Maiduhem 
tror inte att Thailand med egna 
krafter kan åtgärda problemen 
med sexindustrin. Thailand be-
höver internationell hjälp. Men 
de som arbetar här, på den lokala 

nivån där allting händer, har säl-
lan eller aldrig tagit emot några 
delegationer från andra länder 
och regeringar som sätter sig in 
i vad deras egna medborgare gör 
under semesterresor.

Achara Surakul som är verk-
samhetschefen för Phuketpro-
vinsens hjälp till utsatta kvin-
nor, säger att hon heller aldrig 
varit i kontakt med hotell eller 
internationella resebyråer som 
turister använder sig av under 
sin vistelse på Phuket. 

– Vi försöker bara ta hand 
om akuta problem som kvinnor 
upplever, som skador eller gra-
viditeter. De enda vi samarbetar 
med är socialarbetare, polisen 
och ibland åklagare.

Mellan stolarna faller fort-
farande prostitutionens offer, 
trots den mångmiljardindustri 
Thailandsturismen är både i 
Sverige och i andra länder.

Joakim medin

Kvinnocentret Fountain of Life i Pattaya har i nära 30 år utbildat tiotusentals 
kvinnor som vill undvika sexindustrin i staden.

Nunnorna i kvinnocentret arbetar medvetet med att öka kvinnornas  
självkänsla, så att de själva tror på att ett annat liv är möjligt.

Nunnan Piyachat Boonmul vill bryta kvinnornas underordning i det thailändska samhället, för att åtgärda sexindustrin.
Achara Surakul och Urai Maiduhem har ingen kontakt med turistverksamhe-
ter på Phuket, trots den stora närvaron av utlänningar i turistöns sexindustri.

 Dagens ETC 30/7 2018.

Urai Maiduhem

Flera kvinnor har 
berättat för mig 
om denna nya 
app. Den gör att 
kvinnorna inte 
behöver använda 
sig av en mellan-
hand längre.

Schibsted nobbar Google.
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DANSKA NIQAB-
FÖRBUDET 
I KRAFT I DAG
Den danska lagen som 
förbjuder burka och niqab 
på allmän plats träder i kraft 
idag. Den som bryter mot 
förbudet riskerar höga böter.

Det var i slutet av maj i år som 
det danska folketinget röstade 
ja till ett förbud mot burka och 
niqab, slöjor som täcker ansik-
tet, på allmän plats i landet. I 
dag träder förbudet i kraft.

Den som bryter mot för-
budet riskerar böter på 1 000 
danska kronor (närmare 1 400 
svenska kronor) om personen 
inte kan visa att det ”tjänar ett 
särskilt syfte”, skriver Expres-
sen. Ett särskilt syfte skulle 
kunna vara att man har dragit 
upp sin halsduk till näsan i 
kylan eller att man har mask 
på sig och ska på maskerad. 
Främst riktar förbudet in 
sig på burka och niqab, men 
även rånarluvor. När beslutet 
fattades skrev DR att halsdu-
kar, hjälmar och konstgjorda 
skägg också skulle kunna 
innefattas av förbudet om de 
täckte för mycket av ansiktet.

Ta av eller gå hem

Boten för den som bryter mot 
förbudet ligger alltså på 1 000 
danska kronor och tanken är 
att polisen sedan ska be dem 
ta av slöjan eller lämna allmän 
plats. Om polisen kommer på 
en person i burka eller niqab på 
allmän plats fl era gånger höjs 
boten – fjärde gången ska det 
handla om 10 000 danska kro-
nor (13 800 svenska). Det är upp 
till polisen själv att avgöra om 
tillräckligt mycket av ansiktet 
syns eller inte.

Fanns motstånd

Lagen röstades igenom av en 
stor majoritet – bestående av 
danska Socialdemokraterna, 
regeringen och Dansk Folke-
parti – i folketinget i maj, men 
det fanns motröster,

– Idén att kriminalisera nå-
gon som man anser är ett offer, 
det förstår jag inte riktigt, säger 
Joachim B Olsen från Liberal Al-
liance, en av dem som röstade 
nej, till Danmarks Radio.

ANDREA WESSLÉN

Massiv vinstöverföring 
till skatteparadisen
Multinationella företag utnyttjar 
skattemyndigheternas ine� ektivitet
Mer än fyrtio procent av de 
multinationella företagens 
vinster fl yttas till skattepara-
dis. Med hjälp av ny statistik 
kan en grupp danska forskare 
avslöja enorma förmögenhets-
överföringar.

Omkring 80 miljarder kronor 
överfördes från Sverige till 
olika skatteparadis under 
2015, visar deras forskning.

I en ny forskningsrapport som 
refereras på VOX, CEPR Policy 
Portal, visar de danska fors-
karna Thomas Tørsløv, Ludvig 
Wier och amerikanen Gabriel 
Zucman att de multinationella 
företagens vinstöverföringar 
till länder med låga bolags-
skatter har större omfattning 
än man tidigare trott. De visar 
också att det inte är särskilt 
effektivt att försöka locka 
till sig investeringar genom 
att sänka bolagsskatten. De 
länder som gjort det (förutom 
mikrostater som Monaco och 
Luxemburg), framförallt Irland 
och Belgien, drar visserligen till 
sig vinstrika företag men inte 

särskilt mycket investeringar. 
Det verkar som om satsningen 

ändå lönar sig eftersom länder 
med mycket låga skattesatser 
för företag ändå drar in en del 
pengar den vägen, men det är till 
priset av enorma värdeöverfö-
ringar både globalt och inom EU.

Överförd vinst kan undersökas

Forskarna använder ny statistik 
som gör det möjligt att kringgå 
en del av de sätt som företa-
gen använder för att dölja sina 
vinstöverföringar. Bara delar av 
vinstfl ytten, som sker genom 
lån, koncernöverföringar och 
fl ytt av immateriella rättighe-
ter, är egentligen synlig, men 
den går att uppskatta genom 
att undersöka hur hög vinsten 
är per anställd. Generellt har 
multinationella företag lägre 
vinster än lokala i länder med 
höga bolagsskatter, medan 
förhållandet är det omvända 
i lågskatteländer.

Sverige understödjer systemet

Det visar sig också att skatte-
myndigheterna i högskattelän-

derna – Sverige är bland dem – 
i praktiken understöder syste-
met eftersom de i första hand 
anstränger sig att jaga vinst-
överföringar mellan varandra. 
Det beror på att informationen 
är lättillgänglig i högskattelän-
der, och det fi nns goda möjlighe-
ter att vinna i domstol. Samti-
digt lämnas de svårare fallen, där 
de stora pengarna fi nns, därhän.

Överföringarna är så stora att 
också nationalräkenskaperna 
drabbas. De danska forskarna me-
nar till exempel att 1,4 procent-
enheter större om vinstöverfö-
ringen räknats med. Sammanlagt 
menar de av omkring 80 miljarder 
kronor överfördes från Sverige till 
olika skatteparadis under 2015.

Värst drabbade av vinstöverfö-
ringarna är länderna i den fattiga 
delen av världen. Även om mul-
tinationella företag från till ex-

empel Indien och Brasilien också 
deltar i vinstfl yttningen, tjänar 
de betydligt mindre än vad deras 
basländer förlorar. Mest tjänar 
amerikanska aktieägare.

Nya krav nästa år

Under 2019 kommer nya krav 
från OECD om förändringar i 
internationell statistik som 
ska göra vinstöverföringar 
mer synliga. Mellan 1985 och 
2018 har den genomsnittliga 
bolagsskatten (skatt på vinst) i 
världen sjunkit från 49 procent 
till 24 procent.

I Sverige är bolagsskatten 
i dag 22 procent. En sänkning 
har motiverats med att Sveriges 
skattenivåer måste harmonie-
ras med omvärldens.

MATS DELAND
mats.deland@etc.se

Fakta

● Rapporten ”The missing Profits of Nations” av Thomas Tørsløv, Ludvig 
Wier och Gabriel Zucman finns tillgänglig på https://gabriel-zucman.eu. 
● Där kan du också ladda ner rådata från undersökningen. 

1,4
… procentenheter. Så mycket större 

skulle överskottet i den svenska 
handelsbalansen ha varit om vinst-
överföringen räknats med, enligt 

de danska forskarna.

80
… miljarder kronor överfördes 
från Sverige till olika skatte-
paradis under 2015, enligt 

den nya rapporten.

De globala vinstöverföringarna är så omfattande att basländernas nationalräkenskaper drabbas. Amerikanska aktieägare tjänar mest på att utnyttja systemet.
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Maskerad för fest? Helt ok enligt 
danska staten. Är du i stället klädd i 
burka, niqab – eller rånarluva – ris-
kerar du böter på upp till 1 000 dkr.



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 
9517 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

5 milj

4 milj

3 milj

2 milj

1 milj

0 milj

Mål! {

 Just nu
1 836 000 kr]
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OVANLIGT NÄSSELDJUR HITTAT PÅ TJÖRN
■ Det mycket ovanliga nässeldjuret Gonionemus vertens har observerats 
på Tjörn. Det är ett väldigt litet djur som ursprungligen kommer från Stilla 
havet. Där fi nns varianter som är mycket giftiga, men de på Tjörn är ofarliga.

– Det är ju inga mördarmaneter, men om man ser dem ska man defi nitivt 
undvika dem. Flera badare på Tjörn har bränt sig på dem. Så man ska vara 
försiktig och hålla koll på sina barn om man befi nner sig vid stränder som 
har sjögräsängar, säger marinbiologen Björn Källström från Göteborgs ma-
rinbiologiska laboratorium till GT.

Djuren har hittills bara bekräftats i en vik på Tjörn men kan sprida sig.

LOKALA NYHETER

VAL I VÄST 2018
VALMÖTET

V
Ö

S
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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. Idag 
är det dags för Kristdemokraternas David Lega.

”Vi är väldigt 
duktiga i valrörelsen 
så det brukar gå bra”
David Lega är kristdemokraten som inte är kristen. Och som tycker att äldre själva ska få välja om de ska äta 
vegetariskt. Han har goda förhoppningar inför höstens val och tror inte att det blir något problem att sitta 
kvar i kommunfullmäktige.

D
avid Lega tar emot i sitt 
rymliga rum i Stadshuset. På 
väggen hänger en signerad 
handske som tillhört boxaren 
Muhammad Ali. 

– Han är en av mina före-
bilder. Muhammad Ali blev 

aldrig bara en före detta idrottare utan 
han lade sitt liv på att engagera 
sig för färgades situation i 
USA, säger han.

SJÄLV HAR David Lega 
en tidigare karriär 
både som föreläsare 
och som elitidrot-
tare. Bland annat har 
han slagit världs-
rekord i simning 14 
gånger och deltagit i 
två paralympiska spel. 
Men nu är det politik 
som gäller och David 
Lega är djupt engagerad i 
årets valrörelse.

– Vi i Kristdemokraterna 
kommer lokalt att fokusera på frågor 
om skola, förskola, vård och omsorg. Bland an-
nat vill vi ha mindre grupper i förskolan och en 
kraftigt ökad värdighet inom äldreomsorgen. 
Vad innebär ökad värdighet för er?

– Vi har bland annat lyckats öka valfriheten 
i hemtjänsten. Nu vill vi även ha hemtjänst-
garanti utan biståndsbedömning, äldre-
boendegaranti och att äldre ska få välja vad de 
vill äta. Det är bra att det fi nns ett vegetariskt 

alternativ men det är inte rimligt att tvinga en 
85-åring att äta vegetarisk kost mot sin vilja, 
det är att omyndigförklara den personen.

För att få sitta kvar i kommunfullmäktige 
behöver Kristdemokraterna få två procent av 
rösterna i höstens val. I GP/Sifos lokala opini-
onsundersökning från april fi ck de 1,8 procent. 

Men det är inte något som bekymrar 
David Lega.

– I de fl esta andra 
mätningar ligger vi på 

mellan tre och sex 
procent, så jag är inte 

orolig. Vi är ganska 
vana vid att det ser 
dåligt ut i opini-
onsmätningarna 
men vi är väldigt 
duktiga i valrörel-

sen så det brukar gå 
bra. Jag tror att det 

i slutändan kommer 
hamna på omkring 

fyra procent, men det är 
förstås inte vi som väljer. 
Han nämner att det faktum 

att GP:s enkät görs på webben kan 
vara en orsak till det dåliga resultatet.

– Jag är inte säker på att vår väljarbas går in 
och anmäler sig till en webbpanel med en övre 
åldersgräns på 79 år.

Inte kristen

Det var 2009 som David Lega gick med i Krist-
demokraterna. Detta trots att han inte betrak-
tar sig som kristen.

– Jag är inte medlem i Svenska kyrkan, men 
jag hittade min värdegrund i Kristdemokrater-
na. Jag tror att alla människor är unika och att 
alla behöver hjälp och stöd i olika delar av livet.

Innan han började engagera sig 
 parti politiskt satt David Lega bland annat 
i både Unicefs och Riksidrottsförbundets 
styrelser. 

– Jag har själv fått så mycket hjälp och stöd 
under hela mitt liv så därför har jag velat bjuda 
igen genom olika typer av engagemang.

Driver valfrihetsfrågor 

Under den senaste mandatperioden har Krist-
demokraterna i Göteborg lagt sammanlagt 27 
motioner. De har handlat om allt ifrån simun-
dervisning och ökad valfrihet till stadsbygg-
nad.

– Det som vi har drivit mest är valfrihets-
frågorna, som till exempel LOV (lagen om 
 valfrihetssystem. red. anm.) både inom 
 hemtjänst och daglig verksamhet. Vi börjar re-
dan nu se en del av de förändringar som vi gjort.
Vad kommer ni göra om ni lyckas bygga 
 majoritet i höst?

– Det som kommer hända om vi vinner är 
ett ökat fokus på skola, förskola och omsorg. 
Och mindre gratisjippon och satsningar. Det 
kommer att göra att vi tvingas välja bort en del 
saker som kommunala vattenposter och kom-
munala mjölkgårdar, för de pengarna  behövs 
till annat. Vi kommer att lägga en massa 
 förslag sedan när vi har tagit över.

David Lega.
Ålder: 44 år.
Bor: I Eriksberg.
Tidigare yrken: Egen-
företagare och elitidrot-
tare.
Uppväxt: I Göteborg.
Politiska uppdrag: 
 Kommunalråd i 
 opposition, andre vice 
partiledare, andre vice 
ordförande i idrotts- 
och föreningsnämnden, 
ledamot i kommun-
styrelsen m.m.
Utbildning: Har läst 
juridik på Handels-
högskolan i Göteborg.

Fem frågor 
utanför politiken
Favoritband/artist: 
Bruce Springsteen 
och U2.
Idrottsförening/lag: 
Mölndals allmänna 
 simsällskap.
Kost (veg eller kött): 
Allätare.
Transportmedel: 
 Rullstol.
Hobby: Playstation.

3    3,95%
Toppnamnen:

● David Lega, Maria Berntsson, 
Kalle Bäck, Jörgen Knudtzon och 

Karolina Mildgrim.

mandat i kommunvalet 2014

32,7
Så många grader uppmättes av Foreca 

klockan ett på tisdagen –  vilket gör 
den till årets hittills varmaste dag i 
Göteborg. Det tidigare rekordet från 

den 17e juli passerades därmed med 
1,2 grader.  

ELINA BRATT LEJRING
elina.bratt@etc.se
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Ship to Gaza bordat av iSraeliSk militär
n I helgen bordades ett av Ship to Gazas fartyg av israelisk militär. 
Ombord på det norskflaggade skeppet Al Awda var bland annat göte-
borgaren Charlie Andreasson, som även tidigare deltagit i en Ship to 
Gaza-aktion som stoppats av israeliska soldater. 

Enligt Ship to Gaza har Al Awdas last beslagtagits och de 22 
personer som befann sig ombord är fängslade. Det svenskflaggade 
fartyget Freedom som legat några dagar bakom Al-Awda väntas 
också bordas av israelisk militär inom de närmaste dagarna. Minst 
tre göteborgare ingår i besättningen. 

anGered CareS äGare häktad
n Ägaren av vårdcentralen Angered Care greps utomlands förra veckan och 
fördes till Sverige i helgen för häktning, rapporterar SVT Nyheter Väst. Han 
är sedan förra våren skyldig Västra Götalandsregionen 22 miljoner kronor 
för en rad brister som också ledde till att vårdcentralen stängdes i novem-
ber, efter att politiker bedömt att patientsäkerheten var hotad. Ägaren, som 
är allmänläkare, tog bland annat själv emot 1 000 patientbesök i månaden 
under 2017.

Han är nu misstänkt för grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av 
skattekontroll. 

I sitt arbetsrum har David 
Lega en signerad handske 

som tillhört boxaren Mu-
hammad Ali. ”Han är en av 

mina förebilder”, säger han. 
Foto: Elina Bratt lEjring.

”Jag är inte medlem 
i Svenska kyrkan, 

men jag hittade min 
värdegrund  

i Kristdemokraterna”

Al Awda utanför den isra-
eliska hamnen i Ashdod. 
BilD tt/aP
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Hisingsfestivalen arrangeras för andra året

Den 12 augusti arrangeras 
Hisingsfestivalen för andra året. 
Nytt för i år är att festivalen går 
av stapeln på och runt Dansba-
nan Kvilleplatsen, som invigdes 
i våras.

– Det här året blir det lite mer 
koncentrerat än förra året. Vi går 
all in på dansbanan, den är i hu-
vudfokus. Och det har varit stort 
intresse för att vara med, säger 
Johanna Palm, som är kulturpro-
jektledare och har arbetat med 

festivalen sedan slutet av maj.
Vad kan besökarna förvänta 

sig?
– De kommer att kunna räkna 

med många feta uppträdanden 
och delta i en massa roliga work-
shops. De som vill kommer även 
att kunna ta det lugnt och bara 
sitta i gräset och njuta av den 
mysiga festivalstämningen. Det 
kommer finnas matvagnar och 
kafé också.

Festivalen är alkoholfri, gratis 

och arrangeras på initiativ av 
Ungdomssatsningen Hisingen. 
Målgruppen är alla invånare i 
Göteborg, men lite extra fokus 
ligger ändå på stadens ungdo-
mar.

– Det blir mer ungdomsfokus 
än Hisingsfokus. Vi hoppas att 
detta ska bli något som intresse-
rar kidsen. Men vi hoppas också 
på att locka barnfamiljer och 
andra, säger Johanna Palm.

När vi ses är det gassande 
solsken och temperaturen ligger 
en bra bit över 25 grader. Men 
Johanna Palm är förberedd på 
klassiskt Göteborgsväder och 
har inhandlat både regnponchos 
och ett stort tält.

– Det har varit en hel del ar-
bete med logistik, festivalen har 
ju aldrig gjorts på denna plats 
innan. 

Emma Knyckare läser saga

Förra årets upplaga av Hisings-
festivalen hölls inomhus på 
Lindholmen. Festivalen lockade 
många besökare i olika åldrar 
och bjöd på allt ifrån DJ:ing och 
breakdance till miniloppis och 
mat från lokala aktörer.  Ett lite 
udda inslag var att den före detta 
fotbollsspelaren Glenn Hysén 
kom och läste sagor. 

– I år har vi tänkt lite an-
norlunda och bjudit in Emma 
Knyckare som kommer att läsa 

en egenvald saga. Hon har pratat 
om peruk och är väldigt exal-
terad över sin egen idé, säger 
Johanna Palm.

Andra akter som besökarna 
kommer att kunna se är bland 
andra Steget, Solanos Angels, 
Aran Wehby och Stella Andro-
meda. Det blir även blandade 
liveakter från Kultur 4ür Göte-
borg och Kultur Ungdom. Loppis 
utlovas också.

Att festivalen förlagts på en 
söndag i mitten av augusti var 
ett strategiskt val för att inte 
krocka med allt annat som hän-
der i Göteborg under sommaren. 

– Det här är en lugn dag mel-
lan Way out west, Kulturkalaset 

Workshops, uppträdanden och sagoläsning. Det är några av de 
programpunkter som besökarna av årets Hisingsfestival kommer 
att kunna uppleva.

– I år är dansbanan i huvudfokus, säger Johanna Palm, projekt-
ledare.

”Det blir många  
feta uppträdanden”

Årets upplaga av Hisingsfestivalen kommer att hållas 
på Dansbanan Kvilleplatsen, som byggdes efter önske-
mål från ungdomar och invigdes i våras.
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och Pride. Vi planerar att det ska 
bli en liten mysig festival som 
avslutning på semestern. 

Varför behövs en festival på 
Hisingen?

– Lundby är en väldigt spän-
nande stadsdel och Ungdoms-
satsningen vill visa hur mycket 
balla kultur-go-getters det fi nns 
här. Det kan inte nog lyftas hur 
mycket kreativa människor det 
fi nns här i stan. Och i och med 
dansbanan har vi nu en väldigt 
bra plats. 

Dansbanan Kvilleplatsen är 
en del av det framväxande Kvil-
lestråket och ligger insprängd 
mellan parkeringar, butiker och 
bilvägar på Backaplan.

– Vi har minst en schema-
lagd aktivitet varje dag under 
sommaren. Ett mål är att skapa 
generationsmöten och bjuda 
in hela Göteborg. Därför har 
vi allt ifrån barnklasser och 
capoeira till linedance, yoga och 
gympapass. Tidigare i sommar 
anordnades även en dansbattle 
med deltagare från Norge och 
Köpenhamn. Hittills har över 
1 000 personer besökt dansba-
nan, säger Jasmine Aghdami, 
projektledare på Göteborgs 
stad. Hon är dansare och koreo-
graf och jobbar just nu med 
etableringsarbetet för den nya 
dansbanan.

– Många som kommer förbi 
och ser när folk är här och dansar 

stannar upp för att titta och 
fi lma. Folk blir helt chockade 
och undrar om det här verkligen 
har hänt här i Sverige. Ibland 
har det även hänt att a-lagarna 
som brukar sitta vid pergolan på 
bänkarna i närheten har hoppat 
in och dansat och yogat. De har 
inte stört för fem öre, tvärt om 
har det blivit en väldigt positiv 
stämning, 

Hisingens tjejer fi ck bestämma

Idén att bygga en dansbana vid 
Backaplan kom från ungdo-
marna i Ungdomssatsningen 
Hisingen. En undersökning 
hade visat att de fl esta offentliga 
rum i staden används av killar 
och därför ställdes frågan vad 

unga tjejer vill ha. Det visade 
sig att de efterfrågade dans och 
musik, så Ungdomssatsningen 
Hisingen anordnade en work-
shop där stadsdelens tjejer 
fi ck bestämma hur dansbanan 
skulle utformas.

– Ett år senare är vi här. Och 
80 procent av det de ville har 
blivit sanning. Ungdomarna har 
bestämt formen, platsen och att 
dansbanan skulle vara regn-
bågsfärgad och ha lampor, säger 
Jasmine Aghdami.

De tider då det inte pågår 
några schemalagda aktiviteter 
på dansbanan är den öppen för 
alla som vill att komma dit och 
dansa. Stora högtalare fi nns 
på platsen så att besökarna via 

bluetooth kan koppla in sin egen 
musik.

– Alla har varit väldigt posi-
tiva och oftast när jag åkt förbi 
har jag sett att det är många här 
som använder den. 

Har det varit några klagomål 
från grannar?

– Ljudvolymen har justerats 
några gånger när basen hörts för 
mycket ut. Men eftersom högta-
larna är riktade inåt hörs det inte 
så mycket ut. De allra fl esta har 
bara varit positiva, även de som 
bor i närheten.

Senaste nytt, både om Hisings-
festivalen och dansbanan, fi nns 
på kommunens hemsida och i 
sociala medier.

ELINA BRATT LEJRING

Johanna Palm projektleder Hisingsfestivalen och Jasmine Aghdami är projektledare för dansbanans aktiviteter.

B
IL

D
ER

 E
LI

N
A 

B
R

AT
T 

LE
JR

IN
G

Besökarna kan se fram emot ett stort antal live-
framträdanden under festivalen. 

Johanna Palm, kulturprojektledare

Det blir mer ungdomsfokus 
än Hisingsfokus. Vi hoppas 
att detta ska bli något som 
intresserar kidsen. Men vi 
hoppas också på att locka 
barnfamiljer och andra.

Många som 
kommer förbi 
och ser när folk 
är här och dan-
sar stannar upp 
för att titta och 
� lma. Folk blir 
helt chockade 
och undrar om 
det här verkligen 
har hänt här i 
Sverige. 
Jasmine Aghdami, 
projektledare för dansbanan



onsdag 1 augusti 2018 ı 14EKONOMI
B

IL
D

 P
IX

AB
AY

BÄTTRE SKYDD FÖR RESENÄRER
■ Från och med idag får svenska konsumenter ett bättre 
skydd vid köp av resor. Det handlar om att den som köper 
en resa har rätt att svart på vitt få reda på vilket lagskydd 
som gäller innan resan köps. Där ingår bland annat inrese-
bestämmelser till ett specifi kt land samt omständigheter 
som påverkar människor med funktionshinder, skriver 
dn.se.

LÅGA LÖNER BAKOM INSTÄLLDA FLYG
■ Extraordinära händelser, tekniska problem och ext-
remväder. Det anger SAS som orsak till att 700 fl ygningar 
ställts in de senaste månaderna. Men enligt Svensk 
fl ygförening handlar det snarare om att fl ygbolaget 
tappat piloter efter att ha dumpat löner och försämrat 
arbetsvillkor i sin iver att konkurrera med lågprisfl ygbo-
lag, uppger Expressen.

Arbetade mindre 
– producerade mer
Lägre stress och ökat engagemang 
– e� ekten av försök med fyradagarsvecka i Nya Zeeland
Arbeta mindre, producera mer, 
få lika mycket betalt och må 
bättre – låter det lite väl uto-
piskt? Det kanske det gör, 
men det är i alla fall resultatet 
efter ett försök med fyradagars-
vecka i Nya Zeeland.

Lägre upplevd stress, ökat 
engagemang i arbetet, mer 
stimulans och en känsla av makt 
över sin situation. Och framför 
allt – en större tillfredsställelse 
med livet. Det är resultatet av ett 
försök med fyradagarsvecka med 
bibehållen heltidslön på Nya 
Zeeländska investmentbolaget 
Perpetual Guardian. 

Ökad produktivitet på köpet

Men det är bara de positiva effek-
terna hos de anställda. För bola-
get har försöket inneburit en 20-
procentig ökning i produktivitet 

och en 30-procentig förbättring 
av bolagets kundrelationer.

– De anställda utformade 
själva en rad innovationer och 
initiativ för att kunna arbeta 
mera produktivt och effektivt, 
i allt från att automatisera vissa 
processer till att minska på icke-
arbetsrelaterad användning av 
internet, säger Helen Delaney, 
lektor vid Handelsskolan vid 
Aucklands universitet, där 
försöket utvärderats, till The 
Guardian. 

Minskat lönegap

Det var bolagets grundare An-
drew Barnes som tog initiativet 
till försöket som ett sätt att ge 
sina anställda en bättre balans 
mellan arbetsliv och fritid. 

– Är det sannolikt att du får 
mindre problem med psykisk 
ohälsa om du har mer tid över 

för att ta hand om dig själv och 
ditt privatliv? Förmodligen, kom-
menterar Andrew Barnes själv. 

Försöket har även varit ett 
sätt att minska lönegapet mellan 
män och kvinnor. Främst genom 
att ge mammor chansen att 
använda produktivitet som löne-
argument i stället för arbetstid.

– Kvinnor har generellt lägre 
lön eftersom de arbetar färre 
timmar när de kommer tillbaka 
från mammaledigheten, trots 
att de i praktiken levererar lika 
mycket som någon som arbetar 
fem dagar i veckan, säger An-
drew Barnes.

Ministern intresserad

Iain Lees-Galloway, ansvarig 
minister för integration och 
arbetsmiljö, säger att resultaten 
är väldigt intressanta och att han 
uppmuntrar företag att testa nya 

modeller för hur arbetslivet ska 
utformas. 

Att försöket beskrivs som 
en succé betyder inte att alla 
anställda var lika nöjda. Vissa 
uppger att de kände en högre 
press att prestera inom den kor-
tade arbetstiden och andra sa sig 
inte veta vad de skulle göra med 
sin extra dag ledigt. 

Enligt Andrew Barnes är detta 
dock randanmärkningar i ett i 
övrigt lyckat experiment, som 
mest handlade om svårigheter 
i att gå över från en arbetsmodell 
till en annan.

Perpetual Guardians styrelse 
kommer nu att ta ställning till 
om försöket ska permanen-
tas. Om det sker kommer alla 
anställda att få välja själva hur de 
vill göra, så länge de uppnår sina 
produktivitetsmål.

ADOLFO DIAZ

Förkortad arbetstid
● Perpetual Guardians försök 
med förkortad arbetstid med bi-
behållen lön pågick i åtta veckor 
under våren 2018. 
● I Gambia infördes fyradagars-
vecka 2013, då tjänstemän i stället 
för att jobba sina 40 timmar 
måndag till fredag visserligen 
fick jobba lika mycket men bara 
fram till torsdag. 2017 revs lagen 
upp och ersattes med en halv 
arbetsdag på fredagar i stället.
● I Nederländerna är fyra dagars-
vecka näst intill norm i arbetslivet 
och nederländarna är de som 
jobbar allra färst timmar i världen 
per vecka – 32 i genomsnitt. 
● I Sverige är en heltidsvecka 40 
timmar, om inget annat avtalats 
fram. Den genomsnittliga arbets-
tiden per vecka i Sverige 2016 var 
drygt 37 timmar för heltid. 
● De länder som har längst ar-
betsvecka är Nepal (54 timmar), 
Burma (51 timmar) och Qatar (50 
timmar). Sju av de tio länder som 
har längst arbetsvecka finns i 
Asien. 
KÄLLOR: HR NEWS, THE SIDNEY MORNING 
HERALD, SCB

Andrew Barnes, 
Perpetual Guardians grundare

Är det sannolikt 
att du får mindre 
problem med psy-
kisk ohälsa om du 
har mer tid över 
för att ta hand om 
dig själv och ditt 
privatliv? Förmod-
ligen.

Det var bolagets grundare Andrew Barnes som tog initiati-
vet till försöket som ett sätt att ge sina anställda en bättre 
balans mellan arbetsliv och fritid. 
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PINGVINKOLONI 90 PROCENT MINDRE
■ Jordens största koloni av kungspingviner har minskat 
med 90 procent sedan 1980-talet. Satellitdata visar att endast 
200 000 av två miljoner fåglar tycks fi nnas kvar på Île aux Coc-
hons, ett franskt territorium beläget mellan Afrika och Antarktis.

Enligt forskarna är kollapsen allvarlig eftersom den repre-
senterade en tredjedel av världens kungspingviner. Anled-
ningen till kollapsen tros vara en ovanligt stark El Niño-
händelse 1997 som drev bort pingvinernas bytesdjur fi sk och 
bläckfi sk från området, skriver The Guardian. 

Så få procent av världens oceaner är opåver-
kade av mänsklig aktivitet, enligt en studie 
som nyligen publicerades i Current Biology.

Att världen har problem är 
de fl esta medvetna om. Men 
exakt hur stora är kanske 
svårt att greppa. Det är därför 
Earth Overshoot Day myntats. 
Idag infaller den tidigare än 
någonsin.

Idag tar det roliga slut. Från och 
med nu lever vi på lånad tid. El-
ler rättare sagt – på lånad jord. 

Den 1 augusti infaller Earth 
Overshoot Day, på svenska 
ibland kallad Den ekologiska 
skuldens dag. Dagen då vi globalt 
sett förbrukat den ranson natur-
resurser vi har att förfoga över 
om vi vill leva hållbart. Så att 
våra efterkommande och deras 
efterkommande också kan få ta 
del av allt jorden har att erbjuda. 

Lite som att lönen tar slut en 
dryg vecka innan nästa löneut-
betalning dimper in på kontot. 
Men som inte är något problem 
eftersom vi alltid kan tjata till 
oss ett förskott på nästa lön.

Vår konsumtion

Mer specifi kt handlar det om att 
vi idag – genom överfi ske, ge-
nom skogsskövling, genom ut-
släpp av klimatgaser i atmosfä-
ren, vår konsumtion helt enkelt 
– överskridit jordens förmåga att 
regenerera sig, matfi sken, sko-
gen och ekosystemens förmåga 
att suga upp koldioxid.

– Våra nuvarande ekonomier 
spelar ett ponzispel med plane-
ten, säger Mathis Wackernagel, vd 
och medgrundare till internatio-

nella tankesmedjan Global Foot-
print Network, till The Guardian. 

– Vi lånar jordens framtida 
resurser för att hålla igång våra 
ekonomier idag. Det funkar 
ett tag. Men precis som stater, 
företag eller hushåll som gräver 
sig djupare ned i en skuldfälla 
kommer vi till slut att kollapsa.

Gränsen förskjuts

Det är just Global Footprint 
Network som varje år räknar ut 
när världens konsumerat sig 
förbi årsbudget. 1971 inföll bryt-
punkten den 21 december. Tio år 
senare hade den fl yttats fram till 
den 12 november. 1991 till den 11 
oktober. Och 2011 den 5 augusti. 
Med nuvarande trend kommer vi 
kanske om några år att ha förbru-

kat vår årsranson innan vi ens 
passerat månadsskiftet juni-juli.

Global Footprint Networks 
inställning är att trenden går 
att vända. Allra mest effektivt 
genom politiska beslut. Till 
exempel skulle energieffektivise-
ring inom industri och byggande 
kunna ge oss tre veckors extra 
andrum. Och en 50-procentig 
nedskärning av våra utsläpp av 
koldioxid skulle fl ytta tillbaka 
datumet tre månader. 

Även livsstil spelar roll. En 
halvering av köttkonsumtionen 
skulle ge oss ytterligare fem 
dagars respit. 

Uträkningen av Earth Overs-
hoot Day är också en påmin-
nelse om att Sverige må vara 
duktigt på klimatpolitik, men 

att vi, liksom övriga västvärlden, 
förbrukar betydligt mer resurser 
än genomsnittsmedborgaren i 
världen. Redan den 4 april inföll 
vår lokala Overshoot Day. Vi le-
ver alltså som om vi hade nästan 
fyra jordklot till godo.

Sämst i klassen då? Inte USA, 
vars konsumtion faktiskt är 
hållbar fram till den 15 mars. Inte 
heller är det enormt förorenade 
Kina – först den 15 juni inträder 
deras kredit. Utan Qatar, som 
ståtar med att vara det land som 
förbrukar resurser allra snabbast 
– redan den 9 februari börjar de 
låna av framtiden.

FRÅN I DAG LEVER VI 
PÅ LÅNADE RESURSER
Earth Overshoot Day innebär att vi förbrukat vår ranson

ADOLFO DIAZ
adolfo.diaz@etc.se

Klimatet

● Ine� ektivt jordbruk och de ökande 
behoven av livsmedel har gjort att en tredje-
del av all jordbruksmark idag har tappat en 
stor del av sitt näringsvärde och alltså inte 
längre duger till att odla på.
● Tropiska skogar misstänks nu vara en 
utsläppskälla avseende koldioxid, snarare 
än en kolsänka, det vill säga något som 
absorberar koldioxid från atmosfären.
● De irreguljära väderfenomenen blir allt 
vanligare, särskilt i Arktis.
● Bin och andra pollinatörer – livsviktiga för 
jordens livsmedelsförsörjning – minskar i en 
oroande takt. 

● ●

BILD: LIAM QUINN

200 000 av två miljoner fåglar tycks fi nnas kvar på Île aux Coc-
hons, ett franskt territorium beläget mellan Afrika och Antarktis.

Enligt forskarna är kollapsen allvarlig eftersom den repre-

händelse 1997 som drev bort pingvinernas bytesdjur fi sk och 

BILD: LIAM QUINN
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Earth Overshoot Day innebär att vi förbrukat vår ranson

Earth Overshoot Day i olika länder:

JANUARI

APRIL

JULI

OKTOBER

FEBRUARI

MAJ

AUGUSTI

NOVEMBER

MARS

JUNI

SEPTEMBER

DECEMBER

9 Qatar

19
Luxemburg

18 Kanada

28

Danmark

4 Sverige

11 Finland
8

Storbritannien

10 Japan

24
Italien

2 Chile

16
Argentina

20
Ungern

7
Venezuela

27 Ukraina 29 Mexiko 22 Panama

14

Albanien

6
Egypten

19
Kuba

13
Jamaica21

Vietnam

Paket-/charterresor (plats 23)
Kläder och skor (plats 3)
Möbler och inredning (plats 21)
Hemelektronik (plats 20)

Semesterboende (plats 19)

Svenska hushålls 
största klimatutsläpp

Det här tror svenskarna 
själva orsakar mest utsläpp 
(och deras egentliga plats)

● ●

1

Skor och kläder 
är inte de största 

bovarna.

1. Fordonsbränsle 

2. Kött 

3. Kläder/skor 

4. Mejeriprodukter 

5. Bröd/ spannmåls-

produkter 

6. Restaurang/kafé/bar 

7. Flyg 

8. Frukt/grönsaker 

9. Buss/spårvagn/

tunnelbana 

10. El

Så här vinner vi tillbaka dagar:

● Välj hellre ett litet hotell av högre kvalitet än de stora hotell-
kedjorna. Det kan sänka ditt ekologiska fotavtryck med nästan 50 
procent.
● Skippa hyrbilen och välj kollektivtrafik eller varför inte cykel.
● Köp lokalt producerad mat, typisk för resmålet dit du kommit.

Semestern

● Behöver du verkligen ett nytt plagg varje 
månad? Satsa i stället på färre plagg, kvalitet 
och på plagg som håller.

● Det här vet du förstås redan. Välj kollektiv-
trafik, bilpooler eller cykeln. Om privatbilismen 
skulle skäras ned till hälften skulle vi skjuta fram 
Earth Overshoot Day med 12 dagar.

Kläder

Kommunikationer

● Det här är mer som en övning för att 
åskådliggöra vår moderna livsstils baksidor. 
● Ta med dig en påse en dag och samla i den 
allt du normalt slänger i papperskorgar eller 
gatan. Och när dagen är över sorterar du 
förstås avfallet.
● Om alla i hela världen skulle minska sitt 
avfall med 50 procent skulle vi ha ytterligare 
elva dagar på oss innan vi går över hållbar-
hetsgränsen.

Avfall

● Ett svårt ämne och speciellt svårt är det 
att lösa på egen hand, men om varje familj på 
jorden hade ett barn mindre skulle vi flytta 
tillbaka Earth Overshoot Day med en månad.

 KÄLLOR: KONSUMENTVERKET, 

 GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 

 THE GUARDIAN

Befolkningen

VARMT HAV TAR RINGHALS 2 UR DRIFT
■ Det varma vädret får nu konsekvenser för Sveriges elförsörj-
ning. Det är havsvattnet runt Ringhals 2 som blivit så varmt 
– omkring 25 grader Celsius – att det inte längre duger för att 
kyla ned olika system och komponenter i kärnkraftverket.

– När vi under måndagen närmade oss 25 grader valde vi 
att minska effekten till 55 procent men nu har temperatu-
ren gått över 25 grader och därför ställs Ringhals 2 av, säger 
Sven-Anders Andersson, produktionschef Ringhals, i ett 
pressmeddelande.

”Det här är 
klimatförändringarnas 

ansikte.”
Det säger professor Michael Mann, en av 

världens ledande klimatforskare, om de bränder 
och värmeböljor som nu rasar runt om på plane-

ten, enligt econews.com.

Skogsbranden i Grekland 
har tagit minst 91 män-
niskors liv. 
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Han får Jay att svänga in på en övergiven 
bangård, säger åt honom att parkera på 
spåret, mittemot en kvaddad husvagn 
med trasiga fönster och utan dörr. Jay gör 
som han blir tillsagd och i väntan på nya 

förhållningsorder placerar han händerna väl synliga på 
ratten. Mannen i passagerarsätet sträcker sig efter Jays 
bilnycklar och slår av motorn. I tystnaden som följer 
hör Jay mannens tunga, jämna andetag och det nästan 
melodiska pinglet av metall mot metall när han stoppar 
ner nycklarna i fi ckan på blazern.

Jay vågar inte röra sig. Pistolmynningen är fort-
farande riktad åt hans håll. Mannen vars fånge han 
är, skruvar på sig i sätet. Ur ögonvrån ser Jay att han 
stoppar in handen under blazern och drar upp något ur 
byxlinningen.

Det är ett stort brunt kuvert som är vikt på mitten.
Mannen lägger det på instrumentbrädan, gör tecken 

åt Jay att ta det, vilket Jay inte alls är pigg på. Man-
nen i passagerarsätet fi skar upp en cigarett ur blazer-
fi ckan utan att fl ytta handen från .45:an. Han trycker in 
 cigarettändaren som sitter i instrumentbrädan och gör 
återigen tecken åt Jay att ta kuvertet, vilket han till sist 
gör, om än motvilligt. Jay blir förvånad över att det är så 
tungt, känns som en tegelsten i handen.

»Öppna det«, säger mannen.
Det knäpper till när tändaren trycks ut. Jay hoppar 

till i sätet. Mannen ler, fi nner det hela roligt. Han tänder 
cigaretten. »Öppna.«

Jay öppnar kuvertet, fumlar med fl iken i halvmörkret. 
Inuti ser han prydliga buntar med hundradollarsedlar, 
alla med gummiband om.

»Till dig«, säger mannen. »Tjugofem.«
Jay stirrar på förmögenheten som ligger i hans knä.
»Tusen«, tillägger mannen, som om han skulle be-

höva förtydliga.
Det är mer än Jay tjänade förra året, mer än han 

någonsin har hållit i sin hand. Det går runt i huvudet på 
honom.

»Vad är det här?«
»Se det som ett affärsförslag, ett slags utbyte«, säger 

mannen.
»Pengarna får du för din … diskretion.«

NÅGONSTANS LÅNGT BORT tycker sig Jay höra ett gods-
tåg komma slamrande. Han ser över mannens axel, ut 
genom fönstret och neråt järnvägsspåret. Han undrar om 
det fortfarande går trafi k på banan.

Till den okände säger han: »Nu är jag inte riktigt 
med.«

Mannen ändrar ställning och fattar hårdare om pisto-
len. Han suckar, som om han letar efter de rätta orden, 
rätt sätt att säga det.

»Första augusti«, börjar han och ser på Jay. Sedan 
tystnar han, väntar på att Jay ska fatta.

Första augusti, tänker Jay, Bernies födelsedag.

»Du såg ingenting, är det uppfattat?« säger mannen 
och lyfter lite på pistolen. »Är du med nu?«

»Jag tror det.«
»Bra«, säger mannen. »Pengarna är mitt sätt att säga 

tack.«
»Jag kan inte ta emot dem«, säger Jay. Han viker kuver-

tet dubbelt och lägger tillbaka det på instrumentbrädan. 
»Jag vill inte ha dem.«

Mannen med den svarta Forden skrattar.

ÅTERIGEN TYCKER SIG JAY höra ett tåg komma slamrande.
»Tjugofemtusen dollar är mycket pengar, mr Porter«, 

säger mannen. »Men jag antar att om du visar att du kan 
hålla ord, om jag anser mig kunna lita på dig, så kan det 
nog bli mer framöver.«

»Jag förhandlar inte«, säger Jay. »Jag vill inte ha några 
pengar.« Rösten bryts när han uttalar det sista ordet, 
som klingar så bittert att det ekar i bilen. Det röjer käns-
lor han inte visste att han hade. Hur bra det kändes att 
sitta där med det tunga kuvertet med pengarna tryggt 
vilande i knäet.

»Vem är du?« frågar han.
»Det spelar ingen roll.«
»Varför skulle jag gå med på det här, när jag inte ens 

vet vem jag talar med?«
»Varför är väl rätt så uppenbart«, säger mannen som 

alltjämt håller pistolen i handen.

När Jay tittar över mannens axel ser han en ljusprick 
i fjärran, kanske åttahundra meter neråt spåret. Det kan 
bara betyda en sak: ett tåg närmar sig.

Jay håller fram handen. »Ge mig nycklarna.«
»Jag vill vara viss om att du har förstått«, säger man-

nen. »Är vi överens, mr Porter?«
»Ge hit nycklarna!«
»Lugn, Jay. Jag vill dig inget illa. Jag tror att det här är 

en lösning som du verkligen tjänar på. Du hade kunnat 
vända dig till polisen. Men det vet jag att du inte har. Jag 
erbjuder dig pengar för att du inte ska lägga dig i det som 
du ändå inte vill bli indragen i. Jag förstår inte riktigt vad 
som är problemet.«

Tåget kommer från nordost och är på väg åt deras håll. 
Än så länge bara en ljuspunkt i fjärran. Än så länge har 
de tid på sig. Jay lägger handen på dörrhandtaget, trycker 
ner det och gör sig beredd att kasta sig ut. Mannen i 
passagerarsätet griper om hans arm och vrider så hårt att 
det svider i skinnet. »Är vi överens?«

Ljuset från tågets lampa blir starkare för var sekund, 
kommer allt närmare.

Jay försöker resonera med mannen. »Om polisen kom-
mer till mig och ställer frågor –«

»Det gör de inte«, säger mannen. Han reagerar inte ens 
när det dånar bakom honom och marken börjar vibrera.

»Hur kan du vara så säker på det?« frågar Jay.
»Jag skulle aldrig föreslå en uppgörelse, mr Porter, om 

jag inte visste att jag kunde infria mina utfästelser. Det 
enda du ska göra är att hålla tyst.«

Jay förstår att hon måste ha berättat för honom om 
båten.

HON MÅSTE HA BERÄTTAT ALLT: att hon blev räddad sent 
på kvällen, att Jay och hans fru var ute på fl oden. Jay und-
rar om killen utgav sig för att vara polis… och tänker att 
det säkert inte var något problem att få hans namn och 
adress av mannen som körde båten.

Gode Gud, tänker Jay och minns plötsligt bilolyckan. 
För sig ser han en otäck bild av Jimmys kusin liggande 
i ett dike, hans förvridna kropp i den kvaddade bilen. 
Jays ben blir stela och tunga. Han sitter som förlamad 
när han fattar att han verkligen svävar i fara, är utlämnad 
åt den beväpnade mannen som sitter bredvid honom. 
Han lyckas prata, än om rösten är låg och skärrad, orden 
nästan som en viskning.

»Han som körde båten?«
»Jag gav honom samma erbjudande«, säger mannen 

med den svarta Forden, onaturligt lugnt och stilla. »Men 
jag fi ck en känsla av att jag inte kunde lita på honom … 
inte tillräckligt i alla fall.« Han tar ett bloss på sin cigg. 
»Så vi löste det på ett annat sätt.«

»Han är död.«
Mannen ler förbindligt, som om han enbart försöker 

vara tillmötesgående, omtänksam rent av. »Ta pengarna, 
mr Porter, köp något fi nt till din fru.«

Jay brusar upp. »Blanda inte in henne i det här.«

Svarta Vatten 
kapitel 13

del II

Rösten bryts när 
han uttalar det sista 
ordet, som klingar 
så bittert att det 
ekar i bilen.
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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
10.55 Dr Phil
11.55 Hela England bakar
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Djurparkens 
 hemligheter
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: 
 Sommarsol
16.50 Bonde söker fru
17.50 Veterinärerna
18.50 Lotto, Joker och  
 Drömvinsten
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 3
01.35 Tyst vittne
03.55 En plats i solen: 
 Sommarsol

05.45 Sverige idag sommar
06.00 Auktionssommar
07.00 Morgonstudion
10.00 Engelska 
 Antikrundan
11.00 Guld på godset
12.00 Utvandrarna
13.40 Nisses äventyr på  
 land och till sjöss
13.55 The Graham Norton  
 show
14.45 Jag minns Paris
16.45 Auktionssommar
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
21.00 Trauma
21:50 Konstnären får barn
22.00 Har jag något val?
23.00 Rapport
23.05 Första dejten:  
 England
23:55 Old school
00:50 Jills veranda
04:45 Allsång på Skansen

13.40 Hundraårskåken
14.10 Top gear
15.10 Morgan Freeman: 
 Jakten på Gud
16.00 Rapport
16.05 Vetenskapens värld 
 – sommar
17.05 Grön glädje
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Cowgirls från Jæren
18.00 Djur i natur
18.10 Morgan Freeman: 
 Jakten på Gud
19.00 Hundraårskåken
19.30 Kamera
19.35 Vicious
20.00 Familjer med cancer
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Perspektiv på 
 världen
22.15 Skuggdjur
22.40 Speglingar
23.40 Morgan Freeman: 
 Jakten på Gud
00.30 Prora
00.55 Min squad XL – 
 samiska
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

05.05 Lyxfällan
06.00 Nanny
07.00 Jims värld
08.00 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
13.55 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
20.00 Ensam mamma  
 söker
21.00 Navy CIS
22.00 NCIS: Los Angeles
00.00 How I met your 
 mother
01.00 Jims värld
02.00 Navy CIS
02.45 The mentalist
03.30 The mentalist
04.15 I djurens tjänst 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 – jakten på 
 storsäljaren
15.00 The big bang theory
16.00 So� as änglar
17.00 Tunnelbanan
18.00 Ullared – jakten på 
 storsäljaren
19.00 The big bang theory
20.00 Arga snickaren VIP
21.00 Good Karma  
 Hospital
22.00 Law & order: Special 
 victims unit
23.00 The big bang theory
00.00 CSI NY
00.55 Tunnelbanan
01.50 Criminal minds
02.40 Law & order: Special 
 victims unit
03.30 CSI NY
04.10 Ellen DeGeneres show
04.55 So� as änglar

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KUNSKAPSKANALEN         
15.00 UR Samtiden 18.00 Marina mysterier 18.15 Världens 
natur: Dold kamera bland djuren 19.10 Antikmagasinet 19.40 
Studio natur 20.10 Seriestart: Världen svämmar över 21.00 
Kanaler, båtar och kärlek 21.50 Att inreda ett slott 22.35 The 
Vietnam war 23.35 Det vilda Nordamerika

BARNKANALEN        
05.00 Miffys stora små äventyr 05.05 Twirlywoos 05.20 Pocoyo 
05.30 Raa-Raa - lejonet som låter 05.40 Ballonggården 05.45 
Wisska 05.55 Lunneskär 06.00 Miffys stora små äventyr 
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 Franklin och 
hans vänner 07.55 Biet Maya 08.05 Lille Roy 08.20 Tilde 08.30 
Andys förhistoriska äventyr 08.45 Pyjamashjältarna 09.00 Som-
marlov 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 Även-
tyrskatten 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 Raa-Raa 
– lejonet som låter 12.45 Skåpbilen Olle 12.50 Ella Bella Bingo 
12.55 Fixarna 13.00 Pippi Långstrump 13.30 Unnoraccat 
13.45 Magisko Nonó 13.50 Ett fall för KLURO 14.00 Vicke vi-
king 14.10 Nina Patalo 14.20 Grötnöt & Fjädrik 14.30 Matildas 
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 bravader 17.15 
Mäster� ygarna 17.30 Bing 17.35 Voffa, Kvittra och Len 17.45 
Daniel Tigers kvarter 18.00 Bolibompa 18.01 Stora maskiner 
18.15 Bing 18.20 Tripp och Tropp upptäcker djur 18.30 Som-
marlov 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 20.50 Bara på skoj

RADIO  
P1 06.00 Morgoneko 06.15 P1-morgon 06.30 Ekonyheter 
06.32 Ekonomieko 06.34 Nyheter från Vetenskapsradion 06.39 
P1-morgon 06.50 Tankar för dagen 06.55 Landväder 06.59 P1-
morgon 07.00 Morgoneko 07.18 P1-morgon 07.30 Ekonyheter 
07.32 Ekonomieko 07.36 Nyheter från Vetenskapsradion 07.39 
P1-morgon 07.7.46 Kulturnytt 07.55 Land- och sjöväder 07.59 
P1-morgon 08.00 Morgoneko 08.15 P1-morgon 08.30 Ekony-
heter 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 Plånboken 10.55 Radiofynd 11.00 Ekonyheter 11.03 
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 Sommar i P1 14.30 Cykla i P1 15.00 
Ekonyheter 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 Eko-
nomiekot 18.09 Kulturnytt 18.14 P1 Kultur 19.00 Ekonyheter 
19.03 Husesyn med Ulla Skoog 19.35 Radioföljetongen 20.00 
Ekonyheter 20.03 Tendens 20.35 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 Ekony-
heter 22.10 Radiosporten 22.12 Studio Ett 22.30 Sommar i P1 
00.00 Ekonyheter 00.02 Dagens dikt 00.10 Radiokorrespon-
denterna 00.50 Ordvalet 01.00 Ekonyheter 01.02 P1 Tendens 
01:32Känsligt läge 02.00 Ekonyheter 02.02 Kropp & Själ 03.00 
Ekonyheter 03.02 P3 Dokumentär 05.00 Ekonyheter 

P2 06.00 Huomenta Ruotsi 06.30 Sisu-uutiset 06.34 Huomen-
ta Ruotsi 06.35 Nyheter 06.40 Iditboddu 06.50 Klassisk mor-
gon 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 Iltapäivä 14.45 Sisu-uutiset 
14.50 Roketti 15:00 Geasse Rádio 15:30 Nyheter 15:35 Ge-
asse Rádio 16:00 Radio Romano 16:30Terni 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 05.30 Ekonyheter 05.35 
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 11.00 P3 Nyheter 11.02 Relationsradion i P3 
13.00 P3 Nyheter 13.02 Zia och Nessvold i P3 16.00 P3 
Nyheter 16.04 Feeden i P3 19.00 Ekonyheter 19.03 P3 med 
Samir Yosu�  20.00 Ekonyheter 20.03 Radiosporten 20.06 P3 
med Samir Yosu�  21.00Ekonyheter 21.03 P3 med Samir Yosu�  
22.00 Ekonyheter 22.03 Morgonpasset i P3 23.00 Ekonyheter 
23.07 Musikguiden i P3 00.00 Ekonyheter 00.02 Vaken 01.00 
Ekonyheter 01.02Vaken 02.00Ekonyheter 02.02Vaken 03.00 
Ekonyheter

Joseph Beuys – kontroversiell ikon
K special. Den karismatiska och kontroversiella tyska konstnären Joseph Beuys var under 
sin karriär delvis betraktad som en shaman, en radikal politisk aktivist och ett konstnärligt 
geni. Regissören Andres Veiel använder i den här dokumentären en skatt av tidigare osett 
arkivmaterial som visar Beuys föreläsningar, installationer och spektakulära performance-
ögonblick. Som när konstnären täckte sig med honung och bladguld och när han låste in sig 
själv i ett rum med en prärievarg. SVT2 kl 21.45

Bonde 
söker fru.

How I met your mother.

Morgan 
Freeman.

Uppdrag granskning.

KANAL 5

● Ett klassiskt familjedrama. Regissören Robert Guédi-
guian är utsökt intonerad på allt som försiggår under ytan 
i relationer. Och påminner om att vi, för att få den framtid vi 
vill, måste lära oss att handskas med vårt förfl utna, oavsett 
vad det är fyllt med. Rörande och defi nitivt regissörens 
mörkaste fi lm.

So� a Dalén 11.00 P3 Nyheter 11.02 Relationsradion i P3 
13.00 P3 Nyheter 13.02 Zia och Nessvold i P3 16.00 P3 
Nyheter 16.04 Feeden i P3 19.00 Ekonyheter 19.03 P3 med 
Samir Yosu�  20.00 Ekonyheter 20.03 Radiosporten 20.06 P3 
med Samir Yosu�  21.00Ekonyheter 21.03 P3 med Samir Yosu�  
22.00 Ekonyheter 22.03 Morgonpasset i P3 23.00 Ekonyheter 
23.07 Musikguiden i P3 00.00 Ekonyheter 00.02 Vaken 01.00 
Ekonyheter 01.02Vaken 02.00Ekonyheter 02.02Vaken 03.00 
Ekonyheter

Huset vid havet

DAGENS TIPS FRÅN

play.etc.se
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SERIER & PYSSEL Serie
Mina Bokmärken

PRENUMERERA PÅ 

SMS:a din beställning på 
076-671 18 13 eller gå in på 

www.klokahem.com

6nrav Kloka hem299 :- 
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Puzzle 2 (Very hard, difficulty rating 0.81)
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Sudoku
Så här spelar du
Fyll i de tomma rutorna med siffrorna 1 till 9. Varje siffra 
mellan 1 och 9 måste finnas i alla nio rader, alla nio kolumner 
och alla nio 3x3-rutor.
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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.

LEDARE

Andreas Gustavsson.

ten idag knappast nås av ett enda idépolitiskt 
meddelande som visar på dörrar ut ur denna 
normaliserade verklighetsuppfattning. Männis-
kor stängs in i det bestående.

I VÅRAS DRABBADES S-ledningen av panik när 
den såg hur opinionssiffrorna störtdök, och 
framåt försommaren märktes det att S-ledning-
en försökte skärpa sig något och leverera litet 
skarpare retorik och en hel del förslag – ”valet 
blir en folkomröstning om välfärden” är en rik-
tigt lyckad slogan. Och tittar man på de reformer 
och de reformförslag som den sittande rödgrö-
na regeringen lagt sedan den tillträdde så är det 
hundratals bra saker som har genomförts eller 
föreslagits (i ett ovanligt hopplöst parlamenta-
riskt läge). Problemet är att det hela liknar en 
stig i skogen som myllrar av myror: Man stirrar 
länge på dem, man ser att en febril verksamhet 
pågår, men man har ingen aning om vad som är 
det större syftet med myllrandet.

DET ÄR IDEOLOGIN, dumskalle. Den 
socialdemokratiska ledningen borde ha 
en skylt med det budskapet uppsatt på 
alla väggar som omger den. Ursprung-
ligen löd den frasen ”Det är ekonomin, 
dumskalle” (It’s the economy, stupid) 
och vägledde Bill Clintons 
framgångsrika president-
valskampanj 1992. Glöm 
aldrig bort att tala om 
ekonomin, det var 
budskapet under 
och efter den 
ekonomiska kri-
sen. I den svens-
ka valrörelsen är 
det inte ekono-
min som i någon 
omedelbar mening 
kommer att avgöra 
valet. Ekonomin går 
utmärkt. Fler jobb än 
någonsin skapas och 

S lär inte vinna många röster på att oavbrutet 
säga att allt går bra.

DET ÄR IDEOLOGIN, dumskalle. När ekonomin 
går så bra som den gör är det naturligtvis social 
rättvisa, fördelningspolitik och jämlikhet som 
ska höras över hela linjen. Och när skogarna 
brinner och grundvattnet sjunker är det gi-
vetvis grundläggande civilisationskritik som 
måste höras och genljuda i luften.

NÄR IDÉPOLITIKEN tystnar i debatten – så inne-
bär det inte att den ideologiska matchen så att 
säga ställs in och alla går hem med en halv se-
ger. Det som sker när den idépolitiska debatten 
dör bort är i stället att den borgerliga samhälls-
uppfattningen segrar. Borgerligheten tjänar 
alltid på att den idépolitiska debatten svalnar 
av eftersom det som då återstår att diskutera är 
små justeringar av det bestående.

JAG MENAR att i synnerhet socialdemokratin 
är tvingad att ständigt tala ideologi och 

idépolitik för det är då väljarna ser det 
där: Att det går att ställa sig på en höjd 
inom sig själv och blicka ut över ett 
främmandegjort samhällslandskap. 

Alla rörelser till vänster om mitten i poli-
tiken har detta enorma behov av att 

grundläggande systemkritik hörs 
och syns i den politiska debat-

ten, annars vinner borgerlighe-
ten (inklusive SD).

DET ÄR IDEOLOGIN, dum-
skalle! Ideologi och system-

kritiska tankefi gurer är det 
som fattas i valrörelsen 
och jag kan bara hoppas 
att Löfven hinner fatta 
det innan det är försent. 
Men det kräver att han 
ställer sig på en höjd 

inom sig själv.
 / GÖRAN GREIDER

Det är ideologin, 
dumskalle!

Socialism:
Vägen dit ligger
alltid öppen
för den som ställer
sig på en höjd
inom sig själv

Häromkvällen skrev jag detta lilla 
poem på Twitter och Instagram. 
Jag brukar med ojämna mellan-
rum skriva ut det där lilla ordet 
socialism på sociala medier. 

Jag menar att det har ett värde i sig att det 
överhuvudtaget uttalas: Det retar borgare och 
gläder socialister. Sverige är idag ett nästan 
genomtimbroiserat land i en värld som styrs 
av en doktrinär marknadsliberalism och det 
radikala, systemkritiska språket har närapå 
utrotats i den offentliga sfären. Faktum är att 
ordet socialism idag åberopas mest på borger-
liga ledarsidor – när mardrömmar ska skildras, 
när Venezuela är på tal, eller av borgerliga 
partiledare när försiktiga förslag läggs om att 
begränsa vinster i välfärden.

MEN PÅ DEN VÄNSTRA HALVAN i svensk politik 
hörs det där ordet socialism faktiskt nästan 
aldrig. Jag kan ha fel, men jag tror inte att det 
nämnts med positiva förtecken på exempelvis 
Aftonbladets ledarsida någon enda gång de se-
naste tio, femton åren. Det är kanske inte förvå-
nande, men det är idéhistoriskt direkt otroligt, 
med tanke på att denna tankefi gur, ja, denna 
samhällsdröm, i ett sekels tid var vägledande 
för svensk arbetarrörelse och fortfarande är det 
för många gräsrötter. Men jag kan inte komma 
på någon socialdemokratisk minister som 
under mandatperioden sagt sig vara ”demokra-
tisk socialist”, trots att jag vet att fl era av dem 
är politiskt fostrade med det språkbruket.

DETTA SÄGER NÅGOT om hur normaliserat 
kapitalism och marknadstänkandet har blivit. 
Och det får som resultat att de väljare som bara 
intresserar sig måttligt för den politiska debat-

”Jag kan inte 
komma på 
någon social-
demokratisk 
minister som 
under man-
datperioden 
sagt sig vara 
’demokratisk 
socialist’.”

SD AVSLÖJAR SIG – IGEN
■ Jimmie Åkesson får i DN frågan vilken nu levande kulturperson 
har betytt mest för honom och svarar: Jan Thörnblad. Jan Thörnblad 
var sångare och gitarrist i Ultima Thule. 

Ultima Thule som fi ck sin första singel fi nansierad av Bevara 
Sverige Svenskt, en organisation med rötterna i fascism och nazism. 

Med låtar som ”Fädernesland” och ”Sverige, Sverige fosterland”. 
Jimmie Åkesson hävdar att Ultima Thule distanserat sig från 
vit makt-miljön. Men med en månad kvar till valet påminns vi 
återigen varifrån Jimmie Åkesson och SD kommer.
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■ Sveriges städer, bussar och tåg har i sommar översväm-
mats av reklam för Kry och andra nätdoktorsföretag. 
Förra året sänkte SKL ersättningen till de digitala vårdap-
parna från 1 200 till 650 kronor efter att ersättningen be-
dömts som för generös i förhållande till arbetsinsatsen. 

Men uppenbarligen är ersättningen fortfarande för 
hög. Nätdoktorsföretagen kan lägga miljoner på reklam 
i stället för vård. Och i slutändan är det skattebetalarna 
som betalar.

130 000
Så många färre asylsökande per år jämfört med 2015 väntas enligt Migrations-

verkets prognos komma till Sverige. Men det räcker inte för Moderaterna som nu 
går ut och säger att de vill få ned siffrorna ytterligare genom att göra den tillfälliga 
lagen permanent och strama åt anhöriginvandringen. Moderaterna visar sitt rätta 
ansikte. Ett av världens mest välmående länder ska inte hjälpa människor i nöd.

SKATTEPENGAR TILL REKLAM I STÄLLET FÖR VÅRD
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Mobiltelefoni som är smartare 
för både människa och miljö. 
Beställ på www.etcmobil.se

ETC Mobil är en enkel lösning 
för alla som vill ha en mer 
klimatvänlig mobiltelefoni. 

Varje månad går 20 kronor av din mobilräkning 
till nya solceller. Vi sätter upp solceller i våra 
solparker som producerar den energi din 
mobil konsumerar.

På några år har du satt upp så många solceller 
med ditt abonnemang att din mobil gör lika 
mycket ren el som den konsumerar – hela 
vägen från mobilen genom nätet till servrar och 
datorer jorden runt.

Nu gör vi dessutom om vårt allraste 
abonnemang så att du får mer surf, 8 GB istället 
för 5 GB. Varför inte låta din mobilräkning vara 
med och göra klimatnytta?

ETC Bas
139 kr/mån
0,5 GB surf

ETC Normal
339 kr/mån
Fria samtal och sms*
 5 GB surf   8 GB surf!

ETC Toksurf
459 kr/mån
Fria samtal och sms*
15 GB surf!

*  Fritt per månad: 1 000 min samtal,  
1 000 sms, 1 000 mms.
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