
Sven Wimnell 20 oktober 2019:
Tidningsartiklar om utrikes förhållanden 
12 september till 7 oktober 2019.

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzm.pdf

1

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzm.pdf


Sven Wimnell 20 oktober 2019: Tidningsartiklar om 
utrikes förhållanden 12 september till 7 oktober 2019 .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzm.pdf

Innehåll:

Sida
3 - Tidningsartiklar i DN  om utrikes förhållanden 
1375 12 september - 7 oktober 2019
   

2

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzm.pdf


Ledare: 
Annektering 
borde bli sista 
spiken för 
Netanyahu
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

För fyra år sedan var Benjamin Netanyahu 
pressad inför valet. Han spurtade till sig 
högernationalistiska röster genom att 
överge sitt formella stöd för en palestinsk 
stat och varna för att ”arabiska horder” 

skulle strömma till röstningslokalerna. Det 
fungerade, och han behöll 
premiärministerposten. 
Inför nyvalet nästa vecka ligger Netanyahu 
åter illa till, och än en gång är han 
beroende av att maximera 
nationalistväljarnas stöd för sitt parti 
Likud. Ett skamgrepp var att vänta. Och 
nu lovar premiärministern att annektera 
en tredjedel av den ockuperade 
Västbanken, om han vinner. 
”Fredsprocessen” visar knappast några 
livstecken ändå. Men Netanyahus 
annektering skulle i palestiniernas ögon 
vara spiken i kistan för en egen stat, eller 
åtminstone för att nå dit med fredliga 
medel. 
Redan detta faktum borde diskvalificera 
Netanyahu för en förlängning vid makten. 
Men det finns fler bevis i kedjan. 
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Likud som garant för Israels säkerhet 
brukar vara ett starkt 
försäljningsargument. Till valet i april 
hade en seriös utmanare dykt upp i form 
av Blåvitt, ett parti lett av den 
pensionerade arméchefen Benny Gantz 
och andra med militära meriter. Resultatet 
blev dött lopp, och båda sidor 
misslyckades med att samla majoritet för 
en ny regering. Prognoserna säger att 
svårigheterna blir desamma nu. 
Men Netanyahu klamrar sig desperat fast 
vid makten. Det är hans chans att undvika 
alternativet: fängelse. Två veckor efter 
valet ska riksåklagaren besluta om åtal för 
korruption och bedrägeri. Det gäller 
dyrbara gåvor, köp av vänskaplig 
mediebevakning och dubiösa ubåtsaffärer. 
Försöken att få parlamentet att dels 
inskränka högsta domstolens makt, dels 
införa åtalsimmunitet för Netanyahu och 

alla knessetledamöter, har hittills 
misslyckats. Kraven var ett skäl till att de 
förra regeringsförhandlingarna bröt 
samman. 
Netanyahu har prövat fler trick, till 
exempel att skrämma bort arabiska väljare 
genom att tillåta partiaktivister att filma i 
vallokalerna. Även det sprack. 
Det kan stämma att förutsättningarna för 
en annektering av Västbanken är bättre än 
någonsin. Donald Trump har gjort 
Netanyahu till sin superpolare och bland 
annat flyttat USA:s ambassad till 
Jerusalem, ett enögt ställningstagande för 
Israel mot palestinierna. 
Trumps fenomenala, sedan länge utlovade 
fredsplan har ännu inte sett dagens ljus. 
Uppgifter tyder på att den tillgodoser alla 
israeliska önskelistor om bosättningar och 
gränser. Därmed är den också omöjlig från 
början. 
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Netanyahu lär som vanligt motivera 
annekteringen med att det ändå inte finns 
någon motpart att tala med. Det ligger en 
hel del i det. Mahmoud Abbas palestinska 
myndighet är för svag för att leverera 
minsta eftergift, terrorrörelsen Hamas vill 
inte. Detta var något Sveriges nyss 
avgångna utrikesminister Margot 
Wallström (S) aldrig ville erkänna, men 
som efterträdaren Ann Linde borde 
beakta. 
Israel har rätt till säkra gränser och att 
skydda sig mot terrorism. En annektering 
av Västbanken kommer dock aldrig att 
leverera något av det. 
Palestinierna är andra klassens 
medborgare i dagens Israel, och skulle bli 
tredje klassens på en annekterad 
Västbank. Men en judisk stat som för evigt 
förvägrar en palestinsk majoritet rätten att 

rösta går inte längre att kalla en 
demokrati. 
Netanyahu har både trångsynt 
nationalistiska och krasst egoistiska 
bevekelsegrunder för sitt löfte om 
annektering. Israels väljare borde avskeda 
honom. 
DN 12/9 2019 
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Demokraterna har 
ett svajigt projekt 
som står och faller 
med Joe Biden
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

Joe Biden berättar gärna historier. Sanna 
är de inte alltid. Tidningen Washington 
Post tog i augusti upp ett exempel där han 
beskrev ett av sina besök i Afghanistan. 
Han visade sig ha mixat ihop flera olika 
händelser till en röra där varken när, var 
eller hur stämde. Detaljer är inte viktiga, 
försvarade han sig. 
I Donald Trumps tidevarv, där lögnen 
satts i högsätet, är uttalandet inte optimalt 
när det härrör från den ledande 

demokratiske utmanaren om 
presidentposten 2020. 
Han var emot Irakkriget från början, har 
Biden sagt, trots att han röstade för det. 
Andra gånger blandar han ihop saker, som 
Theresa May med Angela Merkel eller 
Vermont med New Hampshire. Eller så 
kommer det en groda, som att ”fattiga 
barn är lika smarta som vita barn”. 
Felsägningarnas Lamborghini, som 
Washington Posts kolumnist Dana 
Milbank har kallat honom. 
Prioritering nummer ett i det amerikanska 
valet nästa höst måste vara att besegra 
Trump. Listan med skäl är lång: den 
sittande presidentens förakt för 
demokratiska institutioner, stolliga 
ekonomiska teorier, gräl med allierade 
länder, krypande för diktatorer, rasistiska 
urspårningar, för att inte tala om hans 
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vulgära stil. Av ytterligare fyra års kaos 
kan bara komma mer och värre. 
Och i så fall borde Demokraterna utse Joe 
Biden till sin kandidat 2020, enligt 
opinionsmätningarna. Partiets väljare, 
även de som åsiktsmässigt har en annan 
favorit, tror också att han har den klart 
största chansen mot Trump. Betydligt 
färre anser att han skulle bli den bäste 
presidenten. 
För 30 år sedan fick Biden avbryta sin 
kampanj efter att ha avslöjats med att 
planka andras tal. Han är ett riskprojekt. 
Det gäller tyvärr även hans två närmaste 
rivaler i partiet. 
På torsdagskvällen hålls höstens första tv-
debatt inför primärvalssäsongen som 
börjar i februari. Tio demokratiska 
kandidater har kvalat in. Det är mindre än 
hälften av de som stod på startlinjen, men 
fortfarande för många. Vad som kan 

misstas för ett föredöme i mångfald är ett 
sammelsurium där det är svårt att sticka 
ut, särskilt med eftertänksam pragmatism. 
Demokraterna som parti har svängt 
vänster. Det är en långsiktig trend, en del 
av den polarisering som har sin 
motsvarighet i en republikansk 
högervridning. Utvecklingen har 
accentuerats av Trump som gjort 
populismen salongsfähig, även 
vänstervarianterna. Och i primärval 
regerar ytterkanterna. 
Biden tillhör utan tvivel mittfåran i 
amerikansk politik. Han har lett det 
demokratiska loppet från början, i kraft av 
sitt kända namn. Erfarenhet har han så 
klart, han valdes in i senaten redan 1972 
och var vicepresident under Barack 
Obama. Om han har mer att erbjuda än 
”fortsättning följer” är ovisst. Han är också 
76 år gammal och skulle bli den äldste som 
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nått presidentposten. Så piggt känns det 
inte, och de verbala fadäserna är ingen 
hjälp. Antietablissemangsvågen från förra 
valet kanske inte heller har ebbat ut. 
Efter Biden ser det ändå värre ut. Bernie 
Sanders leder ett nytt socialistiskt uppror, 
och har stor potential att skrämma bort 
sansade väljare. Han är ännu äldre än 
Biden och avskyr företag och frihandel. 
”Medicare for all” skulle skrota det 
halvprivata sjukförsäkringssystemet till 
förmån för en europeisk modell, vilket 
många amerikaner tycker låter intressant 
tills de får höra om de nödvändiga 
skattehöjningarna. 
Elizabeth Warren, rena junioren med sina 
70 år, är den enda som har rört sig uppåt i 
mätningarna och lyckats ansluta sig till 
toppen. Senatorn står också långt till 
vänster i partiet, och skiljer sig från 
Sanders främst genom att ha extremt 

detaljerade förslag om hur revolutionen 
ska gå till. Båda gör en del gräsrötter nöjda 
men får svårt att hävda sig mot Trumps 
Twitterkonto. 
Övriga tronpretendenter verkar inte 
behöva göra sig besvär. De är långt efter 
och hörs inte i bruset. Nog är det ett 
fattigdomsbevis. 
Mellanårsvalet i november blev en stor 
framgång för Demokraterna. Makten i 
kongressens representanthus erövrades 
genom att jordnära kandidater vann 
jämna valkretsar med mittenpolitik. Fokus 
låg på motstånd mot Trump och att 
försvara den sjukförsäkring Obama 
införde. Inte på att ta ned månen. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 

8

mailto:gunnar.jonsson@dn.se


 

Tysk stridspilot 
kan ha 
attackerat Dag 
Hammarskjöld
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Minuterna före flygkraschen där FN:s 
generalsekreterare Dag Hammarskjöld 
dödades kan FN-planet ha attackerats 
av en tidigare tysk stridspilot i ett 
hittills okänt plan. Detta enligt ännu en 
ny teori om kraschen under 
Kongokrisen i september 1961.  
De nya uppgifter som DN publicerar i dag 
kommer att nämnas i den rapport om 
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kraschen som inom kort ska presenteras 
av FN:s generalsekreterare. 
Rapporten utarbetas av den tidigare 
chefsdomaren Mohamed Chande Othman 
från Tanzania. I sin första undersökning 
för två år sedan kom Othman fram till att 
”det är möjligt att en extern attack eller 
hot kan ha varit orsaken till kraschen”. 
Alla 16 ombord, varav nio svenskar, 
omkom när Dag Hammarskjölds plan 
kraschade vid midnatt den 17–18 
september 1961. Planet var på väg att 
landa i Ndola i Nordrhodesia (nuvarande 
Zambia). Där skulle Hammarskjöld möta 
ledaren för utbrytarrepubliken Katanga, 
Moise Tshombe, för att få till stånd en 
vapenvila i Kongo. 
Redan 1961 fanns vittnesmål från 
afrikaner om att ett mindre plan flugit 
ovanför Hammarskjölds plan och orsakat 
explosioner. Vittnena avfärdades av de 

rhodesiska haveriutredarna som slog fast 
att pilotfel av den svenska besättningen på 
den fyrmotoriga DC-6:an orsakat 
kraschen.  
FN-utredaren Othman har däremot lagt 
stor vikt vid vittnesmålen. Men teorierna 
om att ett annat plan varit inblandat har 
också ifrågasatts. 
De flygplan som utbrytarrepubliken 
Katanga förfogade över hade knappast 
tillräcklig räckvidd för att från sina baser 
patrullera kring Ndola. Men nu kommer 
nya uppgifter om en hemlig flygbas nära 
kraschplatsen. 
– Det var inte så många som kände till att 
katangeserna hade ett flygplan i Sakania, 
bara 15 kilometer från Ndola. Planet där 
brukade dessutom ge sig ut på nattliga 
utflykter, säger FN-veteranen major Stig 
von Bayer till DN. 
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Han var i september 1961 löjtnant och 
underrättelsechef på FN:s brigadstab i 
Elisabethville, norr om Sakania. 
I Sakania finns en stor koppargruva, och 
intill den en startbana. Enligt Stig von 
Bayer lyfte ett plan och bombade FN-
svenskarna, flygplatsen och FN-staben i 
Elisabethville. 
Stig von Bayer upplevde själv anfallen som 
skedde vid midnatt. Planet släppte små 
bomber, något större än handgranater. Det 
skedde flera nätter – men inte natten då 
Hammarskjölds plan kraschade, enligt 
honom. 
– Jag tror det var ett Dornier-plan, men 
det var svårt att identifiera det mitt i 
natten när det surrar förbi och släpper 
bomber, säger Stig von Bayer. 
Det västtyska planet Dornier Do-28A, var 
1961 ett toppmodernt propellerplan med 

två motorer. Det är ett lättmanövrerat plan 
byggt för att starta på korta banor.  
Stig von Bayers uppgifter om basen och 
planet finns i en nyutkommen bok av den 
franske journalisten Maurin Picard med 
titeln ”Ils ont tué Monsieur H” (De har 
dödat herr H). I boken kopplas Stig von 
Bayers uppgift om Dornierplanet ihop med 
nya uppgifter från Tyskland.  
– Det är ett hett spår, säger den tyske 
historikern Torben Gülstorff till DN.  
Han har genom västtyska arkiv fått fram 
att ett första Do-28A-plan exporterades till 
Katanga redan i slutet av augusti 1961 – 
två veckor före Hammarskjöldkraschen.  
Gülstorff uppger för DN att plantypen 
hade en lucka i golvet, där bomber kunde 
kastas ut. Även andra länder köpte planet 
och utrustade det för att bära kulsprutor, 
bomber och raketer. 
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En invändning mot att ett annat plan 
orsakat kraschen har varit att Katangas 
inhyrda legopiloter inte var skickliga nog 
att angripa ett annat plan på natten. Men 
Torben von Gülstorff har funnit att en 
rutinerad tidigare tysk stridspilot flög ner 
det första av fem Do-28A till Katanga 
redan i augusti 1961. 
Piloten var Heinrich Schäfer (1909–1993), 
flygingenjör och kapten i Luftwaffe under 
världskriget. Han var medlem av 
nazistpartiet och SS från 1932 och 
hedrades 1944 för att ha genomfört över 
60 stridsuppdrag över Sovjetunionen och 
Nordafrika. Schäfer var utbildad för 
nattstrid i det tyska jaktplanet 
Messerschmitt 109 och var fram till 1960 
flygplanstillverkaren Dorniers 
chefsprovflygare. 
– Det är hög sannolikhet att det här 
Dornier-planet eller Schäfer var inblandad 

i kraschen. Det är ett spår som är väl värt 
att granska närmare, säger Torben von 
Gülstorff. 
FN:s utredare Othman har informerats om 
Picards och von Gülstorffs uppgifter, som 
de båda uppger kommer att nämnas i 
rapporten.Stig von Bayer tjänstgjorde i 
Kongo i hela fyra år, 1960–1964. Han 
säger att rhodesierna förflyttade flera 
afrikaner som vittnat om ett andra 
flygplan till den sydligaste delen av landet 
under ett års tid. Detta för att FN:s 
utredare inte skulle träffa dem. 
– Det var inte helt och hållet en 
olyckshändelse. Inför landningen hade 
Hammarskjölds plan dragit ner på farten. 
Enligt vittnena, som jag talade med något 
år senare, så kom det ett litet plan som 
passerade över det stora planet. Då 
smällde det och det stora planet 
kraschade. Efter kraschen såg de att det 
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lilla planet svängde mot Katanga, säger 
Stig von Bayer.  

Mikael Holmström 
mikael.holmstrom@dn.se 

Fakta. Tre teorier om kraschen

1 Pilotfel. Den svenska besättningen missbedömer 
höjden, flyger för lågt och slår i marken. Det var 
slutsatsen från den första rhodesiska haveri-
utredningen, vilket ifrågasattes av svenska 
experter. Senare kunde varken FN eller svenska 
utredare slå fast eller avfärda någon haveriorsak. 
2 Händelser ombord. En flygplanskapare finns 
ombord eller något annat dramatiskt sker i planet. 
Bevis kan ha undanröjts på kraschplatsen innan 
planet officiellt påträffades efter 15 timmar. FN:s -
utredare underströk att piloterna kan ha störts 
inifrån planet eller utifrån. 
3 Annat flygplan. Ett fientligt plan stör planet vilket 
tvingar besättningen till en undanmanöver där de 
förlorar höjd och går i marken. Teorin framfördes 
av svenska experter på plats 1961. 

Hammarskjölds livvakt Harold Julien som levde 
några dygn efter kraschen talade om explosioner 
före nedslaget. 
Fakta. Kongokrisen och Hammarskjöld

Kongo blev fritt från kolonialmakten Belgien 1960, 
men snart utbryter kaos och den unga staten 
begär hjälp från FN. Den mineralrika provinsen 
Katanga med många gruvor bryter sig ut och 
försvaras av legosoldater från bland andra Belgien 
och Frankrike. FN:s sänder trupper på 17 000 man 
till Kongo. FN försöker i ”Operation Morthor” 13 
september 1961 ta makten i Katanga men 
misslyckas. 
För den 56-årige Dag Hammarskjöld är 
Kongokrisen den värsta under hans åtta år som 
FN:s generalsekreterare. Han vill få till stånd en 
vapenvila och flyger den 17 september till Ndola. 
Där väntar Katangas ledare Moise Tschombe, 
men Hammarskjölds plan kraschar strax före 
landning. 
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”Det vore bara 
väldigt skönt att 
få veta vad som 
verkligen 
hände”
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
De anhöriga lever med ovissheten kring 
vad som hände när planet med FN:s 
generalsekreterare Dag Hammarskjöld 
och 15 andra ombord kraschade för 58 
år sedan. Men en sak känner de sig 
säkra på: det var inte piloternas fel. 

Den här månaden väntas slutrapporten 
från FN:s särskilde utredare. 
86-åriga Ulla Arvidsson studerar det 
svartvita fotot. Det föreställer svenska 
flygare i Kongo 1961. Kapten Per-Erik 
Hallonquist, andrepiloten Lars Litton och 
pursern Harald Noork ska snart få 
uppdraget att flyga FN:s 
generalsekreterare Dag Hammarskjöld till 
Ndola. 
De kom aldrig fram. 
Ulla Arvidsson var gift med Lars Litton. De 
hade två barn och väntade sitt tredje. 
Minnena från den 18 september 1961 är 
tydliga. Flygbolaget Transair, som ägde 
planet, hade sökt henne, men hon var inte 
hemma. Det var först framåt kvällen som 
hon genom en granne fick klart för sig att 
DC6:an med smeknamnet ”Albertina” 
hade kraschat och att hennes make, som 
skulle fylla 30 år, hade omkommit 
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tillsammans med FN:s generalsekreterare 
och ytterligare 13 personer. 
Hammarskjölds amerikanske livvakt dog 
några dagar senare. 
Några veckor senare kom en pilot hem till 
henne i Malmö med makens tillhörigheter 
och redan då anade hon att orsaken till 
kraschen aldrig skulle bli ordentligt 
utredd. 
– Han sa: ”det ska du veta, det finns 
människor som kan tala, men som inte blir 
lyssnade på”, berättar Ulla Arvidsson. 
58 år senare förblir orsaken till kraschen 
oklar. Var det ett attentat eller 
missbedömde piloterna inflygningen? 
Den första utredningen som gjordes av 
nordrhodesiska myndigheter kom till den 
senare slutsatsen, det som på flygspråk 
kallas CFIT – controlled flight into terrain, 
där piloter utan något fel på planet flugit 
ner i marken. På senare tid har detta också 

angetts som olycksorsak av bland annat 
den svenske haveriutredaren Sven 
Hammarberg. 
Men när FN:s särskilde utredare, den 
tanzaniske juristen Mohamed Chande 
Othman kom med en delrapport 2017 
konstaterade han att det kan ha rört sig 
om en attack eller att piloterna utsattes för 
en distraktion, som fick dem att flyga för 
lågt. 
Mycket av uppmärksamheten runt 
kraschen har av naturliga skäl riktats mot 
Dag Hammarskjöld, men det fanns 
ytterligare åtta svenska medborgare 
ombord. Deras anhöriga har inte bara levt 
med sorgen över att ha förlorat en man, en 
bror, en pappa, – de har också plågats av 
ovissheten och skuldbeläggandet av den 
svenska besättningen. 
Sven-Göran Hallonquist, son till kaptenen 
Per-Erik Hallonquist, har under senare år 
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granskat de tekniska utredningar som 
gjorts kring kraschen och fakta om planets 
inflygning till flygplatsen i Ndola. Det har 
gjort honom övertygad. 
– Det här är ingen olycka. Sedan är det 
frågan om vad som hände, säger Sven-
Göran Hallonquist. 
– Allt talar för att de girade av något skäl, 
på grund av någon yttre påverkan, säger 
Ulla Arvidsson. 
Teorierna om vad som hände är många, 
men intresset för att lösa gåtan har under 
lång tid varit begränsat, inte minst hos FN. 
2011 kom den brittiska forskaren och 
författaren Susan Williams med boken 
”Who killed Hammarskjöld?”, som väckte 
liv i frågan. 
Carina Litton, som var tre år gammal när 
hennes far omkom, tycker det är märkligt 
att det kräves privata initiativ för att sätta 
fart på utredningen. 

– Jag kan ju tycka att det är konstigt att 
inte FN själva i ett tidigt skede sade att det 
här måste vi gå till botten med, säger hon 
och tillägger att hon har all respekt för det 
intresse som utrikesdepartementet visat 
de anhöriga på senare tid. 
Sverige har sedan 2015 lagt fram två 
resolutioner i generalförsamlingen som 
ledde till att FN utsåg Othman som 
särskild utredare med uppdrag att försöka 
få fram alla de dokument, även 
hemligstämplade, som finns i arkiv hos 
länder som var inblandade i fallet. 
Samtidigt uppmanades länderna att utse 
en ansvarig person för materialet. Varken 
Storbritannien eller Sydafrika, två 
nyckelländer i sammanhanget, har 
hörsammat uppmaningen. 
Kommer Othmans utredning att ge svaret 
på gåtan? 
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Sven-Göran Hallonquist tror inte det, men 
han hoppas att processen tillåts att 
fortsätta. Oviljan från Storbritannien och 
Sydafrika att lägga alla papper på bordet 
anser han bidrar till känslan att man har 
något att dölja. 
Ulla Arvidsson säger att för hennes del är 
inte det viktigaste att få fram någon 
ansvarig att ställa inför rätta. 
– Det vore bara väldigt skönt att få reda på 
vad det var som verkligen hände, säger 
hon. 
Jens Littorin 
jens.littorin@dn.se 

Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare. 
Per-Erik Hallonquist, flygkapten. 
Nils-Eric Åhréus, flygkapten. 
Lars Litton, andrepilot. 
Nils Göran Wilhelmsson, flygingenjör. 
Harald Noork, purser. 
Karl Erik Rosén, radiooperatör. 
Stig Hjelte, vaktsoldat. 
Per Persson, vaktsoldat. 

Regeringen vill 
öppna Kinacenter
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

För att samla kunskap om Kina vill 
Sveriges regering bygga upp ett Kina-
center, rapporterar SVT Nyheter. 
Relationerna mellan Sverige och Kina är 
ansträngda och enligt SVT kommer pengar 
att anslås i samband med att en nationell 
Kinastrategi offentliggörs de närmaste 
dagarna. 
TT 
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Svensk utredning 
om terrorbrott i 
Syrien
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

Säkerhetspolisen utreder en person som är 
misstänkt för terroristbrott i Syrien. 
Brottet ska ha begåtts i början av 2015, 
skriver Expressen. 
– Det stämmer att vi har ett ärende där en 
person är misstänkt för terroristbrott. Det 
råder sekretess i ärendet och jag kan inte 
säga mer i nuläget, säger Sofia Hellqvist, 
pressekretare vid Säpo, till tidningen. 
En misstänkt person har fått försvarare, 
men det är inte känt om personen är 
frihetsberövad. Förundersökningen leds av 
Per Lindqvist, chefsåklagare vid 
riksenheten för säkerhetsmål. 
TT 

Brasiliens 
naturskyddan-
de 
organisationer 
under attack
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Brasilien har en rad institutioner som 
ska skydda regnskogen i Amazonas. 
Nu attackeras de en efter en. Chefen för 
den berömda 
rymdforskningsmyndigheten Inpe har 
fått sparken. På naturskyddsverket 
Ibama, som har i uppgift att bötfälla 
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godsägare som avverkar regnskog, är 
cheferna utbytta. De nya har fått order 
om att utfärda färre böter. 
– Det känns som att vakna upp i en 
mardröm, säger före detta miljöminister 
Izabella Teixeira i en intervju med DN. 
Alter do Chão. 
För tjugo år sedan drabbades delstaten 
Roraima i norra Amazonas av omfattande 
bränder. Väderfenomenet El Niño hade 
torkat ut marken och jordbrukare passade 
på att sätta fyr på skogen för att skapa mer 
jordbruksmark. 
Världen reagerade och tvingade den 
dåvarande presidenten Fernando 
Henrique Cardoso att investera i en 
sofistikerad satellitutrustning som kunde 
övervaka Amazonas och upptäcka 
bränderna i tid. 
Sedan dess har satellitövervakningen, som 
sköts av Brasiliens nationella 

rymdforskningsinstitut Inpe, varit den 
mest tillförlitliga källan när det gäller 
statistik över Amazonas. Varje förändring i 
regnskogen har registrerats och varje 
månad släpper Inpe statistisk över hur 
många kvadratkilometer mark som 
skövlats. 
När Jair Bolsonaro gick till val på att 
underlätta avverkningen av Amazonas 
vändes världens blickar mot Inpe. Hur 
mycket skulle skövlingen öka? 
Den första satellitrapporten kom redan 
under valkampanjen förra hösten. Den 
visade att godsägarna, som tillhör 
Bolsonaros mest trogna väljare, hade 
smygstartat. Den illegala avverkningen 
ökade med 14 procent jämfört med 
föregående år. När Bolsonaro väl vann och 
tillträdde som president i januari i år hade 
regnperioden i Amazonas precis inletts 
och det gick inte längre att skövla. 
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Godsägarna avvaktade. När torrperioden 
inleddes i maj gick det snabbt. 
På en månad skövlades en yta mer än tre 
gånger så stor som Stockholms kommun. 
Avverkningstakten motsvarade två 
fotbollsplaner i minuten. Bolsonaros svar: 
att statistiken troligen inte stämde. 
– Regeringen kan inte förneka statistik 
som kommer från statens egen myndighet. 
Frågan är vad regeringen kommer att göra 
åt skövlingen, sa Carlos Souza, från 
miljöorganisationen Imazon, till tidningen 
the Guardian. 
Bolsonaros regering gjorde ingenting för 
att kontrollera uppgifterna. När 
torrperioden blev allt intensivare i juli 
slogs ett nytt rekord. Satelliterna 
registrerade en ökning av skövlingen med 
278 procent jämfört med föregående år. 
Världens främsta nyhetsbyråer kablade ut 
statistiken och röster höjdes för en bojkott 

av brasilianska livsmedel. Jair Bolsonaro 
kallade till en presskonferens. 
– När det gäller Inpe (Brasiliens nationella 
rymdforskningsinstitut) är jag övertygad 
om att uppgifterna inte stämmer, sa han. 
Jag har nu bett att få reda på vem som är 
chef för institutet. Han behöver komma till 
Brasília och förklara denna statistik som 
lämnats till media världen över. Enligt vår 
känsla stämmer inte statistiken överens 
med sanningen. Det verkar som om chefen 
arbetar för någon miljöorganisation. 
Rymdinstitutets chef, fysikern Ricardo 
Galvão, vägrade backa och gick ut i 
medier. 
– Bolsonaro måste förstå att en president 
inte kan uttala sig offentligt som om han 
satt i en bar. Han kom med anklagelser 
utan grund och gick till en oacceptabel 
attack, inte bara mot mig, utan även mot 
landets vetenskapsmän. Han är övertygad 
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om att Inpes statistik ljuger. Det är inte 
bara stötande för mig utan även för hela 
myndigheten, sa Ricardo Galvão. 
Han samlade sig och fortsatte. 
– Genom att göra detta offentliga 
uttalande antog Bolsonaro en feg attityd 
och hoppades att jag skulle säga upp mig. 
Det tänker jag inte göra. Jag räknar med 
att han bjuder in mig till Brasília och 
hoppas att han har mod till att upprepa 
vad han sagt till mig öga mot öga. Jag är 
en man på 71 år. Jag är medlem av det 
brasilianska vetenskapsrådet. Jag tänker 
inte acceptera ett övertramp som detta. 
Även den amerikanska rymdmyndigheten 
Nasa ryckte ut till Ricardo Galvãos försvar. 
– Inpes statistik är obestridlig, sa Douglas 
Morton, chef för Nasas biosfära 
forskningscenter, till BBC. 
Det hjälpte inte. Några veckor efter att 
Ricardo Galvão anklagat president Jair 

Bolsonaro för att vara feg fick han sparken 
från den statliga rymdmyndigheten. 
Douglas Morton på Nasa ryckte ut till den 
brasilianske fysikerns försvar. 
– Inpe har alltid arbetat tekniskt noggrant. 
Detta avsked är oroande och visar hur 
Brasiliens nuvarande regering behandlar 
vetenskap, sa han. 
Bolsonaro har nu utsett en militär till att 
leda en av landets främsta vetenskapliga 
myndigheter. Den nye chefen har lovat 
Bolsonaro att presentera varje månads 
statistik till honom innan han går till 
medier. Det sprider en oro om huruvida 
man kan lita på statistik från Inpe. Kanske 
friseras siffrorna för att undvika en 
livsmedelsbojkott, resonerar många. 
Än så länge står dock myndighetens 
forskare på sin före detta chefs sida. När 
satelliterna upptäckte ovanligt många 
bränder i början av augusti tvekade inte 
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forskarna att informera omvärlden. 
Nyheten om de rekordartade bränderna 
spreds snabbt, men Bolsonaro valde att 
inte göra något åt saken. Det provocerade 
Frankrikes president Emmanuel Macron 
att på Twitter publicera en gammal bild på 
ett brinnande Amazonas och skriva ”Det 
brinner i vårt hem. Amazonas står i lågor”. 
Men nationalisten Jair Bolsonaro tyckte 
inte att Frankrikes president hade rätt att 
kalla Amazonas för ”världens hem”. Han 
anklagar världens rika länder för att 
använda den aktuella klimatdebatten för 
att hindra utvecklingsländer från att växa. 
Han tillhör också en falang militärer som 
tror på en konspirationsteori om att 
Europa vill ta över Amazonas för att 
utvinna regnskogens resurser. 
– Bolsonaro företräder en syn på 
Amazonas som kommer från en klick 
gamla militärer. Under diktaturen såg de 

civilisationens uppgift att tämja djungeln 
genom att skövla den. Den synen delas 
inte av många, men Bolsonaro växte upp 
under den tiden och formades av 
militärernas syn. Han är gammeldags, 
konspiratorisk och tokig, säger Brasiliens 
före detta miljöminister Izabella Teixeira 
till DN.  
Hon var miljöminister mellan 2010 och 
2016 och under hennes tid som minister 
uppmätte rymdforskningsmyndigheten de 
lägsta skövlingsnivåerna sedan satellit-
övervakningen inleddes för 20 år sedan. 
När hennes chef, president Dilma 
Rousseff, avsattes av en parlamentarisk 
kupp 2016, tvingades hon lämna 
regeringen. De senaste tre åren har hon 
arbetat som ordförande för FN:s 
miljöprogram och sett hur hennes arbete i 
Brasilien raserats. 
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– När Brasilien var värd för FN:s 
klimatkonferens, ECO 92 i Rio, antogs 
avgörande beslut för att rädda regnskogen. 
Vi skapade ett naturskyddsverk som 
framgångsrikt fick ned skövlingen. Polisen 
gjorde razzior mot skövlare och bötfällde 
godsägare som förvandlade regnskog till 
åkermark. Det skyddet tog nästan 30 år att 
bygga upp. Nu raserar Bolsonaro allt på 
mindre än åtta månader, säger Izabella 
Teixeira. 
Hennes ersättare, den 44-årige 
miljöministern Ricardo Salles, anser hon 
inte arbetar för miljön. 
– Inte många vet om det, men han var 
advokat åt den äldsta jordbrukslobbyn i 
delstaten São Paulo. Han har aldrig 
företrätt miljön. Han har haft politiska 
ambitioner. Flera gånger har han försökt 
bli invald i kongressen, men misslyckats. 

Vad som räddar honom är Bolsonaro-
familjen. De skyddar honom, menar hon. 
Izabella Teixeira är orolig för utvecklingen, 
och framför allt orolig för att Bolsonaro 
fortsätter att censurera landets forskare. 
Det gör striden om statistiken allt 
viktigare. När Brasiliens nationella 
rymdforskningsinstitut Inpe inte längre 
har en chef som är forskare, utan företräds 
av en yrkesmilitär, är det allvarligt, menar 
hon. 
– Bolsonaro diskvalificerar vetenskapen. 
Inpe är en av Brasiliens främsta stolthet. 
Myndigheten visar vad vi är kapabla till. Vi 
styr ett sofistikerat 
satellitövervakningssystem som fungerar. 
Och nu vill han censurera våra duktiga 
forskare. 
Hennes kritik riktar sig också mot vad hon 
tycker är ett kortsiktigt tänkande. 
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– Nu skövlas Amazonas för att odla soja 
till Kina. Men om 40 år, vad äter vi då? 
Om forskningen fortsätter göra framsteg 
äter vi kanske livsmedel som tillverkats i 
laboratorium. Och då har regnskogen 
skövlats i onödan. Vi måste få denna 
regering att tänka framåt, inte bakåt. 
I sitt uppdrag som ordförande för FN:s 
miljöprogram reser Izabella Teixeira runt i 
Brasilien och världen för att få stöd till att 
stoppa Bolsonaro. 
– Delstaten Pará (en av Amazonas största 
delstater) har en ung guvernör som inte 
tillhör Bolsonaros gäng. Vi måste 
uppmuntra honom så han förstår att han 
tjänar på en hållbar utveckling. 
Inte bara den statliga 
rymdforskningsmyndigheten har drabbats 
av Bolsonaros politik. Även det 
brasilianska miljöinstitutet ICMBio, som 
lyder under miljödepartementet, har 

angripits. Institutet har till uppgift att 
skydda landets naturreservat och försvara 
den biologiska mångfalden. När en av 
miljöinstitutets främsta havsforskare, som 
i 30 år styrt det marina naturreservatet 
Fernando de Noronha utanför Natal, 
kritiserade Bolsonaro för att han ville 
öppna för mer turism på den fridlysta ön, 
blev havsforskaren förflyttad till det torra 
inlandet i delstaten Pernambuco. 
DN har varit i kontakt med anställda på 
det statliga miljöinstitutet ICMBio som 
vittnar om hur presidenten försöker ändra 
deras verksamhet. Institutet har slagit ned 
på takten och kontrollerar inte längre 
naturreservaten lika noggrant. Den som 
klagar riskerar att bli förflyttad. De 
anställda har också förbjudits att prata 
med media. 
– Bolsonaro har satt munkavel på oss, 
säger en av de anställda till DN. 
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Även naturskyddsverket IBAMA, som har i 
uppgift att bötfälla godsägare som 
avverkar regnskog, har drabbats av den 
nya politiken. Bolsonaro har bytt ut 
cheferna och bett de nya att utfärda färre 
böter. Trots att skövlingen ökat med 
nästan 300 procent det senaste året har 
antalet böter minskat med 23 procent från 
föregående år. 
Inte ens de oberoende miljö-
organisationerna, som i årtionden kämpat 
för att världen ska få upp ögonen för 
Amazonas, får längre arbeta ifred. 
Bolsonaro har utmålat organisationerna 
som fiender till Brasiliens tillväxt och 
menar att de går Europas ärenden i att 
försöka få inflytande i världens största 
regnskog. 
– Vi vågar inte längre köra in i städerna i 
Amazonas. Risken att våra jeepar blir 
stenade är för stor. Vi har nu tvingats ta av 
våra dekaler på bilarna, säger ordföranden 

för en av de största och äldsta 
miljöorganisationerna i Amazonas. 
Han har mordhotats flera gånger och vill 
därför ställa upp anonymt. 
– Vart än jag går måste jag se mig om över 
axeln, säger han. 
Det enda han tycker är bra med 
Bolsonaros politik är att den fått världen 
att vakna. 
– Jag har kämpat i 30 år med att få upp 
intresset för Amazonas. Aldrig har 
intresset varit större än nu. Organisationer 
i Europa öser medel över oss. Tack 
Bolsonaro! Ingen har varit bättre på att 
skapa uppmärksamhet än du, ironiserar 
han. 
Henrik Brandão Jönsson 
Fakta. Yta stor som Turkiet

Sedan 1970-talet har närmare 800  000 
kvadratkilometer av Amazonas avverkats till följd 
av jordbruk, gruvnäring och vattendammbyggen. 
Det är en yta stor som Turkiet. 
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Nigerianska 
medborgare 
evakueras
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Johannesburg. Flera afrikanska stater 
har börjat evakuera sina medborgare 
från Sydafrika efter de senaste 
veckornas attacker med 
främlingsfientliga förtecken.  
Över 300 nigerianer klev på onsdagen 
ombord på ett flyg med destination 
Lagos. Och i dag återvänder samma 
flygplan för att hämta hem fler 
medborgare.  
Enligt det nigerianska utrikesministeriet 
hade totalt 313 personer fått plats på den 

första flighten, av totalt 640 nigerianer 
som tackat ja till att evakueras från 
Sydafrika med flyg.  
På onsdagsmorgonen var det något 
kaotiskt vid konsulatet i Johannesburg där 
hundratals nigerianer försökte få bekräftat 
om de var med på passagerarlistorna eller 
inte. 
Ett problem vid evakueringen är att de 
som reser måste ha giltiga resehandlingar. 
Flera har blivit av med sin egendom eller 
har fastnat i byråkratin och måste därför 
få temporära pass för hemresan.  
Prince, från Imo-delstaten i östra Nigeria, 
såg till så att hans hustru och två barn var 
med på bussen till flygplatsen. Själv 
kommer han att stanna i Johannesburg för 
att fortsätta försörja familjen.  
– Jag har ett hus hemma som jag byggt för 
pengar jag tjänat här så de får bo där. Här i 
Johannesburg har vi bott i ett av de 
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farligaste områdena för invandrare, det är 
inte säkert för familjen att vara här, säger 
han.  
Han är upprörd över den senaste tidens 
hätska retorik mot invandrare som 
beskylls för att stjäla lokala arbetstillfällen 
och handla med droger.  
– Var vi än går så skapar vi jobb åt oss 
själva, det är vad vi är kända för. Vi betalar 
dessutom mer i hyra än andra så det är 
bara struntprat, säger Prince till DN.  
Söder om Johannesburg har 
myndigheterna upprättat särskilda läger 
för människor som flytt från våldet i sina 
respektive kvarter. Även där pågår 
uppsamlingar för transport till 
Moçambique, Malawi och Zimbabwe. Men 
det är inte alla som kan resa hem eftersom 
situationen i deras hemländer fortfarande 
är värre än i Sydafrika.  
Erik Esbjörnsson 
erikesbjornsson@gmail.com 

Högerextrema 
stängs ute från 
sociala 
plattformar
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Milo Yiannopoulos, en av USA:s mest 
framträdande profiler inom den så 
kallade alternativhögern, har fått svårt 
att försörja sig. Anledningen är att han 
är permanent utestängd från 
plattformar som Facebook och Twitter.  
Han är en av flera sociala medier-
profiler i USA som på senare tid har fått 
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överge de stora plattformarna på grund 
av striktare regler mot hatretorik. 

Milo Yiannopoulos behöver pengar. Det 
skriver högerprovokatören, som gick från 
speljournalist till frontfigur inom den 
amerikanska så kallade alternativhögern. 
Han skriver det inte på Twitter eller 
Facebook, båda har stängt ute honom, 
utan på Telegram. Meddelandetjänsten 
har framför allt gjort sig känd för att låta 
användare skicka krypterade 
meddelanden, men den går också att 
använda som en form av publik plattform. 
”Jag har spenderat år med att växa och 
utveckla och investera i mina fans och allt 
togs bort på en sekund. De här 19 000 
följarna räcker inte. Det är trevligt att ha 
en liten privat chatt med sina bästa 
kamrater, men jag kan inte göra en karriär 

av så få följare. Jag kan inte försörja mig 
så”, skrev Yiannopoulos under söndagen. 
Milo Yiannopoulos stängdes av från 
Twitter 2016 efter att företaget menat att 
han uppviglat hat och trakasserier mot 
skådespelaren Leslie Jones på 
plattformen. Då hade han tidigare blivit 
temporärt avstängd två gånger tidigare. 
Yiannopoulos kom 2017 att säga upp sig 
från den högerpopulistiska nyhetssajten 
Breitbart efter att det framkommit att han 
i en podd uttalat sig positivt om sexuella 
relationer mellan barn och vuxna för att 
sedan stängas av även från Facebook i maj 
i år, i samband med att Facebook tog bort 
flera konton, bland annat Nation of Islam-
ledaren Louis Farrakhans konto, som man 
menade var farliga. 
Sedan dess har provokatören, som har 
över två miljoner amerikanska dollar i 
skulder, sitt tillhåll på Telegram, där han 
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har 19 000 följare. Det är betydligt färre än 
de över 300 000 han hade på Twitter när 
hans konto stängdes. 
Milo Yiannopoulos är inte ensam, utan 
flera inom framför allt den amerikanska 
högerextrema rörelsen har blivit avstängd 
från olika plattformar, på engelska kallat 
”deplatforming”. 
Jacob Wohl, en annan högerprovaktör 
mest känd för sina misslyckade politiska 
blufförsök och som nu står åtalad för 
investeringsbedrägeri, delade 
Yiannopoulos inlägg och skrev att han 
instämde. Wohl, som bland annat försökt 
att sprida det falska ryktet att den 
amerikanska Rysslandsutredningens 
särskilda utredare Robert Mueller utsatt 
kvinnor för övergrepp, stängdes själv av 
från Twitter i februari för att ha skapat 
falska konton. 

Facebook, Twitter och andra sociala 
medier har länge haft problem med hur de 
ska bemöta kontroversiella konton som 
sprider hat och de har tagit till olika 
metoder – från temporära avstängningar 
till att ta bort möjligheten att visa 
annonser och helt enkelt permanent 
förbjuda vissa personer från att ha konton 
på den specifika sajten. Det högerextrema 
Youtube-kontot Granskning Sverige togs 
till exempel bort från plattformen i mars 
2018, och nazistiska Nordiska 
motståndsrörelsen är sedan en tid tillbaka 
avstängda från Facebook, Google News 
och Nordea.  
Rädslan för att bli avstängd, och kritiken 
mot plattformarna som tillämpar sådana 
metoder, har fått flera profiler och rörelser 
att i stället flytta till mer uttalat 
ocensurerade plattformar som Gab, Voat 
och Bitchute. I Sverige har till exempel 
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många högerextrema försökt överge 
Facebook till förmån för dess ryska 
motsvarighet, VK, som anses vara mindre 
benägen att ta bort nazistiska konton. 
Det har också blivit en hjärtefråga för 
många amerikanska konservativa, som 
också anser sig vara drabbade, och till och 
med USA:s president Donald Trump har 
engagerat sig i frågan. I maj gick Trump 
till Twitter-attack mot amerikanska sociala 
medier-företag. 
”Jag fortsätter övervaka censuren av 
AMERIKANSKA MEDBORGARE på 
sociala medier-plattformar. Det här är 
USA, och vi har något som kallas 
YTTRANDEFRIHET. Vi övervakar och 
kollar, noga!!”, skrev Trump på Twitter 
den 4 maj efter att ha delat inlägg från en 
serie personer som kritiserat fenomenet. 
”Deplatforming” är kontroversiellt, och att 
specifika internetprofiler inte längre kan 

försörja sig via sina onlineaktiviteter är 
förstås inte en garanti för att hat på nätet i 
allmänhet skulle minska. 
Vissa studier pekar dock på att taktiken 
har varit effektiv för att få bort hat från 
specifika plattformar. När Reddit till 
exempel förbjöd vissa underforum som var 
dedikerade till att hata olika grupper, till 
exempel överviktiga, försvann konton som 
aktivt använt hatretorik på andra delar av 
Reddit. Flera användare bytte dock bara 
forum till andra webbsidor med mindre 
restriktiva regler. 
Hugo Ewald 
hugo.ewald@dn.se 
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Påven till 
attack mot sina 
högerkritiker: 
”knivhugg i 
ryggen”
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Efter flera år av uppror inom katolska 
kyrkan slår påve Franciskus nu tillbaka 
mot sina konservativa motståndare i 
USA. Inför en grupp journalister talar 
han om kritikernas ”knivhugg i ryggen” 
och säger att han inte är rädd för en 
splittring av kyrkan. 
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Nästan ända sedan argentinaren Jorge 
Mario Bergoglio blev påve Franciskus år 
2013 har konservativa kretsar inom 
kyrkan sett med misstänksamhet på 
honom. Han har kritiserats för 
”vänsteråsikter” i frågor som migration, 
fattigdom och klimatförändringar, men 
också för sin relativt försonliga inställning 
till homosexuella och frånskilda katoliker. 
I stort sett har påven valt att vända andra 
kinden till. Men ibland har han agerat, 
som när han i november 2014 sparkade 
den amerikanske kardinalen Raymond Leo 
Burke från posten som chef för Vatikanens 
högsta domstol – sedan han hade sagt att 
kyrkan var ”ett skepp utan roder”. 
Kardinal Burke har blivit en informell 
ledare för ”högerupproret” mot 
Franciskus. Han har hävdat att påven bör 
”korrigeras” och balanserat på gränsen till 
att anklaga honom för kätteri. 

På tisdagen, under en flygresa hem till 
Rom från en turné i Afrika, svarade påven 
på frågor om sina kritiker från en grupp 
journalister. Och han gick första gången 
till öppen motattack. 
– Kritiken kommer inte bara från USA, 
den finns lite varstans, inklusive i 
Vatikanen, sa Franciskus och tillade att 
han välkomnar ”öppen och konstruktiv” 
kritik. 
– Men jag gillar inte när kritiken kommer 
under bordet, när de ler så att de visar 
tänderna och sedan kommer ett knivhugg i 
ryggen. 
Bland Franciskus motståndare finns 
grupper som till och med ifrågasätter hans 
legitimitet som påve. De ser i stället den 
pensionerade, och mycket konservative, 
Benediktus XVI som den ”riktige påven”. 
Särskilt i USA finns en mängd 
ultrakonservativa nätsajter som hävdar att 
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valet av Franciskus var en kupp iscensatt 
av frimurare, kommunister och liberaler. 
Ifrågasättandet av påven har nått en sådan 
nivå att vissa har talat öppet om risken för 
en schism, eller splittring av den katolska 
kyrkan. På en direkt fråga om detta svarar 
påven nu att risken för splittring alltid 
finns. 
– Jag ber för att det inte ska bli någon 
schism, men jag är inte rädd för det. Låt 
det finnas dialog, låt eventuella fel 
korrigeras. Men schismens väg är inte 
kristen. 
I ett budskap till dem som ser honom som 
”en kommunist” på grund av hans kritik av 
ohämmad kapitalism hänvisar han till 
Johannes Paulus II, den polske påven som 
dog 2005 och som är populär i 
konservativa kretsar. 
– De sociala saker jag säger är samma 
saker som Johannes Paulus sa. Exakt 
desamma. 
Ingmar Nevéus 

Nytt Brexitbakslag 
för Boris Johnson
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

Storbritannien. Boris Johnsons drag att 
hålla parlamentet stängt längre än vanligt i 
år är olagligt, enligt ett beslut i Skottlands 
högsta appellationsdomstol. 
Den brittiska regeringen har överklagat 
domen. 

Parlamentet stängdes ned i måndags och 
öppnar igen den 14 oktober, i ett drag som 
enligt premiärministerns motståndare var 
utformat för att kväva debatten kring 
Brexit. 
Storbritanniens högsta domstol ska nu 
komma med ett slutgiltigt beslut. 
TT-AFP-Reuters 
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Bred kritik mot Israel 
efter utspel om 
Jordandalen
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

Mellanöstern. Benjamin Netanyahus 
vallöfte att försöka införa israelisk 
suveränitet i delar av Jordandalen på den 
ockuperade Västbanken beskrivs som 
farligt och som en aggression av länder i 
regionen. 
”Det är en flagrant överträdelse av FN-
stadgan och principerna för internationell 
rätt”, säger hovet i Saudiarabien enligt 
SPA. 
Arabförbundet kallar Netanyahus löfte 
farligt för Mellanöstern och försöken till 
fred mellan israeler och palestinier. 
Även EU och FN luftar oro över 
Netanyahus avsikter. 
TT-AFP-Reuters 
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Arla startar 
mejeri för 
småbönder i 
Nigeria
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Mejerijätten Arla Foods går nu på allvar 
in på den afrikanska marknaden. I 
samarbete med den nigerianska 
regeringen etablerar man ett mejeri i 
delstaten Kaduna. Det ska göra yoghurt 
av mjölken från 1 000 småbönder. 
– Efter ett lyckat småskaligt försök är vi 
redo att satsa kommersiellt, säger 

koncernens vice ordförande Helene 
Gunnarson. 
Nigeria är Afrikas folkrikaste land med 
sina 200 miljoner invånare. Med 
nuvarande takt kan siffran vara det dubbla 
inom 30 år. Det kommer att öka 
efterfrågan på bland annat 
mejeriprodukter – i dag importerar 
Nigeria 90 procent av förbrukningen. 
– Vi har sålt mjölkpulver i Nigeria i ganska 
många år, men vi vill också få igång lokal 
produktion. Detta är också en logisk följd 
av vår strategi. Mjölkkonsumtionen i 
Europa minskar, då vill vi flytta 
försäljningen till nya länder, säger Helene 
Gunnarson, vice ordförande i 
koncernstyrelsen och själv mjölkbonde i 
Halland. 
Formellt har Arla tecknat ett 
samförståndsavtal med den nigerianska 
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regeringen och med delstaten Kaduna, där 
Arla blir den kommersiella partnern.  
Delstaten kommer att vara garant för att 1 
000 nomadiserande mjölkbönder får 
permanent tillgång till mark och vatten 
och att el och vägar dras. Större delen av 
investeringen görs med hjälp av ett lån 
från Central Bank of Nigeria. 
Arla sätter upp 50 uppsamlingsplatser dit 
bönderna levererar mjölken och 
transporterar den därifrån till ett befintligt 
mejeri i staden Kaduna, som företaget ska 
restaurera till ”europeisk standard”. 
Mejeriet kommer i första hand att tillverka 
en populär yoghurt, som Arla marknadsför 
och distribuerar lokalt. Produktionen ska 
dra igång under 2020. Arla vill inte avslöja 
storleken på investeringen, mer än att det 
handlar om ett ”antal miljoner” 
– I det stora sammanhanget är ju detta ett 
litet projekt, men om det blir bra känns 

det naturligt att expandera. Behoven av 
näringstäta livsmedel är stora i Nigeria, 
och befolkningen växer snabbt, säger 
Helene Gunnarson. 
Hon fortsätter: 
– Vi ser på detta som en kommersiell affär, 
som gynnar våra ägare, bönder i sju 
länder. Samtidigt känns det bra att man så 
att säga bonde till bonde kan göra något 
bra. Det är ju en grundkompass inom den 
kooperativa rörelsen. 
Vilken är risken att man slår sönder 
böndernas nomadiserande tradition? 
– Det är ju frivilligt och inget hindrar dem 
från att fortsätta flytta sig. Poängen här är 
att bönderna får en speciell mark för sina 
kor och tillgång till rent vatten. Vårt 
projekt kan  höja avkastningen och 
kvaliteten på mjölken – inte minst värmen 
kan vara ett problem. 
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Helene Gunnarson hämtar stöd för detta 
av ett projekt som heter ”Milky Way 
Partnership vars mål är att utveckla en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar mejerikedja.  
Det har drivits i Kaduna sedan 2016 i 
samarbete med delstatsregering och 
regering, det nigerianska kooperativet 
Milcopal samt nomadfolksorganisationen 
Coret. Projektet har stöd av Danida, den 
danska motsvarigheten till Sida. 
– Det har omfattat 76 bönder i samma 
delstat, och har gett fler jobb och ökade 
inkomster för bönderna. Utan det positiva 
gensvaret hade vi inte skalat upp som vi 
gör nu, säger Helene Gunnarson. 
Hans Strandberg 
hans.strandberg@dn.se 

Svällande 
marknad rejäl 
förändring av 
spelplanen
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Kommentar. 
Svenska bolag har en lång historia i 
flera afrikanska länder men det har varit 
tunnsått med breda satsningar på 
konsumentprodukter. 
Marknaden har traditionellt ansetts för 
svår att nå – men folkökningen 
förändrar spelplanen rejält och därför 
är Nigeria, Afrikas största land, helt rätt 
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att satsa på även om det kan låta 
skrämmande.  
Boko Haram, Nigeriabrev, korruption, 
råvarufälla – skulle någon få för sig att 
göra en mind map över Nigeria är det inte 
många positivt laddade ord som dyker upp 
för den som inte satt sin fot i landet som 
har ett av världens sämsta rykten. Men 
förstora kartan till storlek A3 och lägg den 
bredvid ett annat land i det mindre A5-
formatet och inte bara de negativa 
faktorerna kommer att framstå som större. 
Allt blir större i Nigeria som är det 
folkrikaste landet i Afrika – även 
möjligheterna.  
Den senaste siffran från Världsbanken är 
från 2017 och säger att landet har 190 
miljoner invånare. I dag är de redan fler än 
200 miljoner och har alltså i runda slängar 
vuxit med ett Sverige på två år. Ett par år 
in på 2030-talet kommer de att vara 300 

miljoner och i slutet av detta sekel 
kommer över 600 miljoner människor att 
kalla sig för nigerianer. Det innebär helt 
nya möjligheter för svenska exportbolag. 
Svenska företag har en lång historia på 
kontinenten, storbolag som ABB och 
Ericsson jobbar direkt mot stater i 
infrastruktursatsningar. Men bredare 
konsumentprodukter har ansetts svåra att 
nå framgång med. Svaga lokala valutor, 
krånglig byråkrati har gjort utländskt 
producerade varor på tok för dyra för 
vanliga människor.  
Alla dessa faktorer kommer att omprövas 
under den kommande tiden, när fler bolag 
förstår precis hur fort Afrika växer. För att 
använda vårt eget land i ännu en 
jämförelse: den som har en 
marknadsandel på 50 procent i Sverige på 
en produkt – ta toalettpapper som 
exempel, som används från vaggan till 
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graven – behöver bara en motsvarande 
andel på 2,5 procent för att nå lika många 
konsumenter i Nigeria. Då överväger 
möjligheterna svårigheterna. 
Men för att eliminera sagda hinder måste 
produktionen ske lokalt och så nära 
konsumenten som möjligt. Därför är 
Kaduna ett lämpligt ställe att börja. 
Mångmiljonstaden var en gång navet i den 
nigerianska textilindustrin (som var 
exportorienterad och dog innan den egna 
marknaden hunnit växa tillräckligt) och 
fortfarande finns det en infrastruktur för 
industri. Bara strömförsörjningen är en 
riktig huvudvärk och där har regeringen 
ett stort ansvar när de lockar dit utländska 
aktörer.  
I Kaduna finns dessutom hundratusentals 
människor som drömmer om ett jobb i 
någon av de tomma fabrikerna. Fler 
arbetstillfällen är den bästa garanten mot 

den terror som plågat landet längre 
norrut.  
Arla börjar i liten skala och det ska bli 
intressant att se hur deras verksamhet i 
Nigeria ser ut om fem, tio år. Och om fler 
svenska bolag gjort dem sällskap i 
Kaduna.  
Erik Esbjörnsson 
erikesbjornsson@gmail.com 
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Konkurrensmyn-
dighet granskar 
Amazon
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

Den amerikanska konkurrensmyndigheten 
FTC har inlett undersökningar om 
Amazon använder sin marknadsplats på 
ett sätt som hämmar konkurrens. Det 
uppger Bloomberg News. 
Utredare från FTC ska ha börjat intervjua 
mindre bolag. Frågorna ska bland annat 
ha handlat om hur stor andel av bolagens 
försäljning som kommer från e-
handelsjättens plattform jämfört med 
andra plattformar. 

Jättebud från 
Hongkong på 
Londonbörsen
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019

Hongkongbörsens ägare HKEX har lagt ett 
bud på Londonbörsen på 31,6 miljarder 
pund (cirka 380 miljarder kronor). Siktet 
är enligt HKEX inställt på att skapa en 
global och marknadsledande spelare för 
finansiell infrastruktur. 
”Tillsammans kopplar vi ihop öst och 
väst”, skriver HKEX. 
Budet kommer bara några veckor efter det 
att Londonbörsens ägare LSE presenterat 
en plan för att fusionera med 
finanstjänstekoncernen Refinitiv, med 
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riskkapitalisten Blackstone som 
huvudägare. 
HKEX bud på Londonbörsen är villkorat 
av att Refinitiv-fusionen skrotas. 
Hongkongbörsen äger sedan 2012 den 
Londonbaserade råvarubörsen London 
Metal Exchange, som köptes för 1,4 
miljarder pund. 
TT-Reuters 
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”Samer kan 
fortfarande bli 
kallade 
lappjävlar”
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Han får tårar i ögonen när han berättar 
om hur hans mamma och mormor 
tvingades ta av sig alla kläder för att 
fotograferas och mätas. ”Det var så 
förnedrande för kvinnor som inte ens 
visade sina bara armar för utom-
stående”, säger Johannes Marainen. 
Han bar kostym när han tog studenten och 
när han gifte sig – först långt upp i vuxen 

ålder tog han på sig den samiska 
högtidsdräkten igen. Alltför länge levde 
Johannes Marainen som en ”anpassad” 
same, som han utrycker det. I dag 
föreläser han om sitt folks bakgrund och 
om hur han tvingades att bli ”svensk”.  
– Jag berövades mitt språk, min kultur, 
min historia och till och med mitt namn. 
Man kan nästan säga att samerna 
historiskt tvingades att leva som de svarta 
under apartheid i Sydafrika, säger 
Johannes. 
Hans barn säger att de är svenska, men 
också samer. Johannes önskar att han 
skulle kunna göra detsamma.    
– Men som min släkt behandlades långt in 
på 1900-talet, och som jag bemöttes som 
barn och ung, förmår jag inte att kalla mig 
svensk. Det känns omöjligt. 
Johannes Marainen, eller Lás-Biet-
Heaihka-Johánas, som är hans samiska 
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namn, är född i Saarivuoma i Kiruna 
kommun. Samebyns marker sträckte sig 
förr från Atlanten i väster till Östersjön. 
Föräldrarna var renskötare och familjen 
flyttade inom samebyn.  
De första tre åren gick barn till 
renskötande samer i skola från juni till 
augusti och från början av januari till april. 
Då bodde familjerna på samma plats. 
Sommartid var skolan en vanlig kåta dit en 
lärare kom för att undervisa. 
– Svenska, eller ”modersmålet” som det 
kallades, var det helt dominerande 
skolämnet under de första skolåren. Mitt 
riktiga modersmål samiska var helt 
förbjudet även på rasterna. Så det blev till 
en början tysta lekar innan vi lärt oss fler 
svenska ord.  
Fast det var nära att han inte skulle få 
börja första klass, berättar Johannes. Det 
första ordet han skulle lära sig att var 

”björkris”. Barnen fick själva hämta 
björkriset i någon skogsdunge för 
bestraffning om fröken tyckte det 
behövdes. 
– Jag kunde inte säga björkris utan det 
blev bara ”bjöjkjis”. Fröken var tydlig: 
”Om du inte klarar av det tills i morgon får 
du vänta ett år på att börja skolan.” Jag 
gick hem och övade med mamma och 
mina syskon, men det fungerade inte. 
– Sent på kvällen tog mormor med mig till 
”vår” plats en bit från kåtan. Där brukade 
vi sitta medan jag lyssnade när hon 
berättade. När vi kom därifrån kunde jag 
uttala ordet, men fråga mig inte hur hon 
bar sig åt. 
Sina tre första skolår minns Johannes som 
uthärdliga. När lektionerna var slut för 
dagen kunde han och kamraterna lämna 
det ”svenska” bakom sig. 
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Men i fyran fick han börja på en 
internatskola för samebarn långt från 
tryggheten hemma hos föräldrarna. 
Johannes minns hur han låg i den stora 
kalla sängen och grät. 
– Hemma i kåtan sov alla i familjen intill 
varandra och där hade jag känt trygghet. 
På internatskolan kröp vi ofta ned i 
varandras sängar för att känna den värme 
och närhet som vi var vana vid. 
– När vi blev upptäckta rycktes vi upp ur 
sängen och kastades ner i vår egen. Annat 
kunde leda till att man skickades ned till 
bastun för att få stryk. Jag kan fortfarande 
höra fotstegen när jag satt och väntade på 
husmor. 
Sameland, eller Sápmi, har varit befolkat i 
tusentals år. I slutet av 1800-talet började 
samerna anses vara födda med vissa 
”rasegenskaper” som gjorde att de var 
underlägsna den övriga befolkningen. 

Några årtionden senare reste 
rasbiologerna till samiska områden för att 
mäta och undersöka män och kvinnor. 
– Jag har sett måtten på min mamma i 
arkiven. Det måste ha varit oerhört 
förnedrande när hon fick ta av sig alla 
kläder innan hon fotograferades framifrån, 
bakifrån och från sidorna. 
Skallmätningarna var före min tid men jag 
kan tänka mig hur det kändes när 
rasbiologerna kom. 
I den hyllade filmen ”Sameblod” är huvud-
personen Elle Marja med om just det här. 
Hon fotograferas och mäts medan några 
svenska pojkar tjuvtittar in genom 
fönstret. Händelsen bidrar till att hon 
kommer att förneka sitt samiska ursprung. 
– De rasbiologiska undersökningarna var 
ett övergrepp som fortfarande är en 
påminnelse om vår utsatthet, slår 
Johannes fast. 
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Ordet ”lappjävel” kunde man länge höra i 
Kiruna och det var en del i det verbala 
förtrycket. Mer påtagligt var att samer inte 
fick bo på hotell utan var hänvisade till det 
så kallade lapphärbärget. 
Johannes minns hur starkt han reagerade 
när två sameflickor snabbt gick över till 
andra sidan gatan när de upptäckte att 
deras pappa kom emot dem på trottoaren i 
Kiruna. 
– Pappan, hoppas jag, märkte kanske inte 
att hans ”svenska” döttrar inte kunde 
kännas vid honom utan att bli avslöjade 
som samer. Jag gick bakom dem och blev 
kall inombords när jag funderade på om 
jag skulle gjort samma sak om min pappa 
kommit emot mig i sina samekläder. 
Johannes Marainen berättar att han höll 
på att gå samma väg som Elle Marja i 
nämnda filmen ”Sameblod”. Han var 
första samepojke att fortsätta i dåvarande 

realskolan i Kiruna efter sjätte klass – fast 
hans anpassning stannade vid att han till 
exempel inte bar den samiska 
högtidsdräkten när det var examensdags. 
– Under hela terminen på skolan fick jag 
bo på lapphärbärget. Senare fick jag reda 
på att jag inte kunde få de 
inackorderingsrum som hade erbjudits 
skolan. Jag var ju same och familjen ville 
inte ha en ”lapp” i sitt hus. 
Uppmuntrad av sin älskade mormor gick 
Johannes ut realskolan och tog sedan 
studenten. Han gifte sig med en svensk 
flicka och började läsa på universitetet i 
Göteborg.  
– Vid högtidliga tillfällen fortsatte jag att 
bära kostym för att vara så svensk som 
möjligt. Jag förnekade min kultur, och på 
sätt och vis den jag var. 
När Johannes arbetade som lärare i 
svenska och historia på en gymnasieskola 
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blev han tillfrågad om han ville berätta 
mer om samerna. Han tackade ja efter stor 
tvekan. För vad visste han egentligen om 
samer? 
– Jag lånade en bok och läste på. Som 
utbildad lärare i historia upptäckte jag att 
det inte stod ett ord om samerna när 
Sveriges historia behandlades, säger 
Johannes. 
Johannes pappa råkade befinna sig i 
Göteborg och följde med på föreläsningen. 
Efteråt frågade Johannes vad pappan 
tyckte. Han svarade: ”Jag förstod inte vad 
du sa. Men du fick ju lite applåder så det 
kanske var bra.” 
Efter skolan dagen därpå tänkte Johannes 
berätta på samiska vad föreläsningen hade 
handlat om, men han märkte snabbt att 
han inte hade orden för att få fram det han 
ville säga. 

– Jag talade ju bara vardagssamiska med 
mina föräldrar. När jag satt där mittemot 
pappa skämdes jag. Det var en hemsk 
upplevelse, men också ett uppvaknande. 
Sedan den dagen är Johannes en stolt 
same. Han har engagerat sig i olika 
föreningar och organisationer, och blivit 
en stark röst i det samiska samhället. 
– Men det viktigaste var nog att jag lärde 
mina barn lite samiska. Min dotter hörde 
jag vid ett tillfälle säga till en kompis att 
hon var så ledsen att hon inte fått lära 
känna sin farfar. Hon kunde ju inte tala 
med honom.  
Johannes bor i Skepplanda, tre mil 
nordost om Göteborg. På väggen i 
radhuset finns tavlor och foton med 
samiska motiv. På golvet i stora rummet 
står en gietka, en vagga, som hans pappa 
och faster gjort. 
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– I den har mina barn och mina barnbarn 
legat och känt sig trygga, säger Johannes 
och lyfter försiktigt upp gietkan. 
Huset ligger i ett ganska typiskt svenskt 
villaområde. Längtar inte Johannes upp 
till fjällen, till Sápmi? 
– Jodå, svarar han. Men, som tur är, reser 
jag numera ofta norröver på föreläsningar 
och liknande. Fjällvidderna öppnar själen 
och sinnena på ett märkligt sätt. Men det 
är fint söderöver också. 
Så tar Johannes med oss till sommarhuset 
som ligger tio minuters bilfärd bort. Där 
har han tillbringat mycket tid med hustrun 
Kerstin, som dog för tre år sedan. På 
tomten växer tall, björk, rönn och fullt av 
blåbärsris. Det doftar lite Norrland, säger 
Johannes. 
Här finns också en kåta i trä med bänkar 
längs väggarna, en eldstad i mitten och ett 
öppet hål i taket. Här får Johannes en liten 

känsla av hur det var när han växte upp 
med sina föräldrar och syskon. Vi sätter 
oss ned en stund och är tysta. Så till frågan 
om Johannes är bitter. 
– Inte bitter. Men jag är ledsen över att så 
många samer for illa, blev förnedrade och 
förtryckta. Vi är snabba att visa 
engagemang när folk i andra länder blir 
förtryckta, men har ännu inte helt städat 
upp framför vår egen dörr. Fortfarande 
kan samer bli kallade för ”lappjävlar”. 
Thomas Lerner 
thomas.lerner@dn.se 
Fakta.

Johannes Marainen 
Ålder: 80 år. 
Bor: Skepplanda nordost om Göteborg. 
Familj: En son och en dotter samt barnbarn. 
Extrasonen Fazel, en ensamkommande flykting 
från Afghanistan som sedan två år bor hemma hos 
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Johannes eftersom han inte hade någon 
annanstans att ta vägen. 
Bakgrund: Gick som en av de första samerna i 
realskolan och tog sedan studenten. Läste historia 
och svenska på universitetet i Göteborg, arbetade 
sedan som lärare på en gymnasieskola. Rektor vid 
Munkeröds utbildningscentrum i Stenungsund. 
Under lång tid har han varit ordförande i 
sameföreningen i Göteborg och var ordförande i 
Samiska rådet i Svenska kyrkan samt har haft 
andra samepolitiska uppdrag. Satt som ordförande 
vid Nordiska samerådets möte i Åre i augusti 1986 
när beslutet om den blårödgula samiska flaggan 
fattades. 
Gör: Föreläser och släktforskar. 
Samer 
För 2 000 år sedan skrev romaren Tacitus för 
första gången om ett folk i norr som han kallade 
fenni. Men samernas historia är längre än så, 
arkeologiska fynd gör att historien ständigt får 
skrivas om. 
Samerna bor i fyra länder, Ryssland, Finland, 
Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas 
för Sápmi. 
Som begrepp innefattar Sápmi både landet Sápmi 
och folket samerna. En vanlig uppskattning är att 

det finns 80 000 till 100 000 samer i Sápmi, mellan 
20 000 och 40 000 av dem bor i Sverige. 
År 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är 
ett urfolk. År 2000 infördes en minoritetsspråklag 
för Sveriges fem nationella minoriteter, varav 
samerna är en. 
Sedan 2011 är samerna erkända som ett folk i 
Sveriges grundlag. I egenskap av ursprungsfolk 
har samerna dessutom ett folkrättsligt skydd. 
Andelen samisktalande i folkgruppen beräknas 
vara mellan 40 och 45 procent. Det finns flera 
olika samiska språk, och de som behärskar 
samiska är minst tvåspråkiga. 
Just nu pågår huvudförhandlingar i Högsta 
domstolen i ett mål mellan samebyn Girjas och 
staten. Tvisten gäller om det är Girjas eller staten 
som har bättre rätt till småviltjakt och fiske inom 
byns område, och vem som har bättre rätt att 
upplåta rätt till jakt och fiske där. Hovrätten för 
Övre Norrland har tidigare gett Girjas delvis rätt, 
men ogillade samebyns yrkande att få upplåta 
jakt- och fiskerätter utan statens samtycke. Båda 
parter har överklagat hovrättsdomen. 
Källa: samer.se, Högsta domstolen 
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Mindre 
vuxenlitteratur 
när 
Internationella 
biblioteket 
flyttas
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Vid årsskiftet flyttar Internationella 
biblioteket i Stockholm sin verksamhet 
till Kungsholmens bibliotek. Till följd av 
detta kommer barnavdelningen på 

Kungsholmen att utökas. Samtidigt 
minskar bibliotekets bestånd av 
vuxenböcker, uppger stadsbibliotekarie 
Daniel Forsman.  
Kulturborgarråd Jonas Naddebo (C) har 
tidigare meddelat att flytten av 
Internationella biblioteket även kommer 
att innebära ett större fokus på 
programverksamhet för barn och unga på 
Kungsholmens bibliotek.  
Daniel Forsman förtydligar i ett mejl till 
DN att barnavdelningen kommer att 
utökas ”både till ytan och vad gäller 
beståndet av mångspråkig litteratur”. 
Utbudet av svenskspråkig skönlitteratur 
för vuxna kommer dock att minska på 
Kungsholmen, enligt stadsbibliotekarien. 
”Fokus kommer framåt vara aktuell och 
nyutgiven litteratur. I den fortsatta 
planeringen är utgångspunkten att 
vuxenmedia som inte kan beredas 
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utrymme på Kungsholmens bibliotek 
flyttas till Tranströmerbiblioteket vid 
Medborgarplatsen när det öppnar efter 
ombyggnad nästa år”, uppger Daniel 
Forsman. 
Hur stor andel av vuxenlitteraturen som 
kommer att flyttas är i dagsläget svårt att 
säga, enligt Daniel Forsman. 
”Men det kommer att vara en betydlig 
skillnad mot i dag. Det som behålls är ett 
urval av den mest attraktiva och 
efterfrågade litteraturen samt viss 
facklitteratur som passar den flerspråkiga 
profilen.” 
Han säger även att de titlar som saknas vid 
Kungsholmens bibliotek kan beställas dit 
från Stockholms stadsbiblioteks samlade 
bestånd. 
Flytten av Internationella biblioteket har 
de senaste månaderna resulterat i 
omfattande debatter. Motståndare till 

flytten hävdar att beslutet är att likna vid 
en nedläggning, eftersom IB:s unika 
boksamling kommer att fördelas mellan 
olika bibliotek. 
Det blågröna styret i Stockholm menar å 
sin sida att beslutet är en nödvändig 
besparingsåtgärd, efter att antalet lån på 
IB halverats de senaste nio åren. 
Internationella biblioteket slog igen 
portarna den 2 september. 
Flytten till Kungsholmens bibliotek 
förväntas slutföras i början av 2020. 
Mohamed Yussuf 
mohamed.yussuf@dn.se 
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Nätdejtningens 
baksida – 
bedrägerier, 
våldtäkter och 
övergrepp
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Dejtningsapparna har revolutionerat 
människors sätt att mötas. Miljoner -
kontakter görs varje dag. Men det 
händer att tjänsterna utnyttjas i 
brottsliga syften. I fler än hundra 
brottmål som gett fällande domar i 
svenska tingsrätter de senaste nio åren 

har förövaren fått kontakt med offret 
genom dejtningstjänster som Tinder, 
Badoo och Grindr, visar DN:s 
genomgång. 
Det senaste decenniet har inneburit en 
radikal förändring av hur människor 
träffas för att inleda relationer. Varje dag 
inleds miljontals kontakter genom digitala 
dejtningstjänster, som har blivit ett av de 
vanligaste sätten nya par träffas på.  
Men det finns baksidor. DN har gått 
igenom fler än 300 domar från svenska 
tingsrätter mellan åren 2011 och 2019 där 
några av de mest populära 
dejtningstjänsterna finns omnämnda.  
Genomgången visar att dejtningssajter och 
dejtningsappar såsom Badoo, Tinder, 
Grindr, Happy Pancake, Yubo (tidigare 
Yellow) och Match.com i en rad fall varit 
den direkta orsaken till att förövare 
kommit i kontakt med sina brottsoffer.  
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I 102 fall som har gett fällande dom har 
brottsligheten inträffat antingen direkt på 
plattformen, i nära anslutning till att 
kontakten har tagits eller i samband med 
några av de första riktiga mötena 
personerna emellan. I ytterligare 50 fall 
har personerna träffats via apparna men 
brottsligheten att inträffat efter 
personerna under en period levt i en 
relation. 
I 45 av dessa fall har kontakten inletts 
genom Badoo. I 26 fall har Tinder varit 
den plattform där kontakten tagits. De här 
två tjänsterna engagerar hundratals 
miljoner användare världen över – bara på 
Tinder sker 26 miljoner matchningar om 
dagen.  
Det handlar om brott som våldtäkt, 
misshandel, sexuellt tvång, köp av sexuell 
tjänst, människorov, rån, och utpressning. 
Offren är i flera fall barn eller ungdomar, 

som har blivit våldtagna eller sexuellt 
utnyttjade av vuxna.  
Ett annat återkommande brott har varit 
bedrägerier.  
P4 Västmanland rapporterade nyligen om 
84-åriga ”Siv” som blev utsatt för ett 
romansbedrägeri på nätet. Hon betalade 
ut drygt 1,2 miljoner kronor till en man 
som uppgav sig vara amerikansk militär, 
men i stället svindlade henne på hennes 
besparingar. 
Ett offer som DN talat med är Sofia. Hon 
är i 30-årsåldern och matchade för några 
år sedan med en man på Tinder. Han 
verkade sympatisk och berättade att han 
var ekonom.  
De chattade ett tag, innan samtalet rann ut 
i sanden.  
– Några månader senare hörde han 
plötsligt av sig igen. Vi började skriva mer 
intensivt. Han berättade att han lärt sig 
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hur man tjänar stora pengar på bitcoin och 
trading, berättar Sofia. 
De fick en närmare kontakt och han bad 
henne om hjälp. Han ville få loss pengar 
han hade tjänat på den digitala valutan 
bitcoin men skrev att han inte kunde göra 
uttag på egen hand. 
– Han hade fått hjälp av någon kompis 
men behövde mer hjälp för att förhindra 
att pengarna skulle sjunka i värde, säger 
Sofia. 
– Jag frågade mycket om hur det skulle gå 
till. Han hade en lång förklaring och till 
slut lät det ganska simpelt. 
Sofia tänkte att det skulle gå bra. Hon 
visste inte att hon var på väg att bli offer 
för en stor bluff, där elva privatpersoner 
utnyttjades i en sofistikerad bedrägeriplan. 
– Jag tror ofta väldigt gott om människor. 
Det är min stora svaghet, säger Sofia.  

I somras presenterades data från en 
nationell amerikansk enkätstudie, 
genomförd 2017 av forskare från 
universiteten Stanford och New Mexico. 
Resultaten visade att fyra av tio nya 
heterosexuella par hade träffats online. 
Åtta år tidigare var motsvarande siffra 
drygt två av tio. 
Omkring år 2013 skedde övergången när 
det för första gången var fler 
heterosexuella par som träffades online i 
stället för att träffas genom vänner, som 
sedan slutet av andra världskriget hade 
varit det vanligaste sättet som par 
träffades. 
För homosexuella par tycks övergången 
mot den digitala mötesplatsen ha skett 
tidigare. I dag har nära 7 av 10 nya 
homosexuella par först träffats online, 
visar resultaten. 
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En av forskarna bakom studien, Michael J 
Rosenfeld, professor i sociologi vid 
Stanford, menar att den snabba 
förändringen för heterosexuella par varit 
en aning överraskande eftersom de 
traditionellt sett haft många olika sätt att 
träffas på.  
Han förklarar förändringen framför allt till 
mobiltelefonens konstanta närvaro och 
ökade användbarhet.  
– Vanligtvis sker sociala förändrar 
långsamt. Men den teknologiska 
utvecklingen kan vara snabb, och 
hastigheten i den förändringen är något 
vissa människor kan uppleva som 
förvirrande, säger Michael J Rosenfeld. 
Så sent som i förra veckan lanserades 
Facebook dating i USA, som ska göra det 
”lättare att träffa kärleken”. Lanseringen 
väntas öka konkurrensen på en marknad 
där plattformarna ofta stoltserar med hur 

många miljoner användare de har och 
antalet matchningar som har skett.  
Utvecklingen har skapat både nya 
mötesplatser och nya uttryck för 
sexualitet, intimitet och relationer, menar 
Lotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa 
och samhälle, inriktning sexologi, på 
Malmö universitet. 
– Det innebär bland annat att nätdejtning 
blivit ett accepterat, normaliserat sätt att 
träffas och inte alls tabubelagt och lite 
skamfyllt som det var från början, säger 
hon. 
Hon beskriver internet som en pådrivare 
till snabba samhälleliga och kulturella 
förändringar av sexuella normer och 
praktiker. Det är, enligt Löfgren-
Mårtenson, tänkbart att olika slags 
sexuella repertoarer eller handlingar har 
synliggjorts och därmed avdramatiserats 
och normaliserats. 
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Samtidigt ska man, menar Löfgren-
Mårtenson, komma ihåg att det finns både 
parallella och motstridiga normer om 
kärlek och sexualitet i dagens 
mångkulturella samhälle.  
– Det innebär bland annat att det 
samtidigt som det bildas nya normer som 
handlar om ”flytande relationer”, 
utbytbarhet och ett slags konsumistiskt 
sätt att se på kärlek, så finns också ”sega 
strukturer” med traditionell syn på kärlek, 
sexualitet, tvåsamhet, monogami och 
kärnfamilj som mål och ideal. 
Mannen blev glad och tacksam när Sofia 
bestämt sig för att hjälpa honom med 
utbetalningarna, berättar hon. 
– Samtidigt blev allt en aning lavinartat. Vi 
skulle ha kontakt hela tiden och han 
uppmanade mig att alltid vara tillgänglig, 
även när jag var på jobbet, berättar Sofia. 

Det började komma utbetalningar till 
hennes konto. Pengar hon trodde var 
mannens, som han sagt gick genom 
kreditbolag för att han skulle få ut dem 
snabbare och utan ränta. 
I själva verket var Sofia utsatt för ett 
omfattande bedrägeri. Pengarna som kom 
till hennes konto kom egentligen från 
lånebolag. När hon trodde att hon 
signerade överföringar signerade hon 
egentligen banklån för sig själv. 
Det var dagen före julafton det året som 
hon förstod att något var fel. Hon skulle få 
sin lön, men alla pengar försvann direkt 
från kontot.  
– Jag förstod ingenting, men han 
försäkrade mig att han skulle fixa det. Att 
det bara blivit något fel, säger Sofia. 
Hon försökte hålla ut, samtidigt som 
hennes besparingar sinade. Hon väntade 
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in januarilönen men även den försvann 
direkt.  
– Jag hade inga pengar kvar och kunde 
inte längre betala mina räkningar. Jag 
hade kontakt med några andra som också 
hjälpt honom men han sade till oss att inte 
prata med andra om det. Då skulle han 
inte hjälpa oss. 
I takt med dejtningsplattformarnas ökade 
inflytande och makt uppstår frågor om 
tjänsternas ansvar. Vilka data de samlar 
in, hur deras algoritmer styr matchningar 
och hur de försöker förhindra att deras 
tjänster utnyttjas i brottsliga syften. 
Dejtningsplattformarna har då och då fått 
kritik för att de inte agerar tillräckligt 
snabbt eller kraftfullt. DN har sökt 
tjänsterna Tinder, Badoo och Grindr för 
intervjuer kring utvecklingen och vilket 
ansvar de anser sig ha. 

Ingen av tjänsterna har ställt upp på 
intervju, men Tinder och Badoo har 
genom talespersoner besvarat frågor på 
mejl. 
– Tinder skapade en helt ny kategori av 
kontaktskapande när det föddes på ett 
collegecampus för sju år sedan, skriver en 
talesperson för Tinder och fortsätter: 
– Smarta telefoner och appekonomin var 
på väg att bli norm, sociala nätverk var på 
väg att nå sin kritiska massa, men trots det 
fanns inget sätt att genom telefonen träffa 
människor du inte känner, och samtidigt 
ha förtroende för att de ville träffa dig. 
Enligt bolaget används appen av personer 
i fler än 190 länder. Tinder uppger 
samtidigt att man tar användarnas 
trygghet, säkerhet och välmående på 
största allvar. 
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Även Badoo, med fler än 430 miljoner 
användare, intygar att de arbetar hårt med 
säkerheten: 
– Våra användares säkerhet är av största 
vikt. Vi fortsätter att skapa samarbeten 
med myndigheter i vart och ett av de 190 
länder där vi är aktiva. Vid sidan av våra 
över 5 000 globala moderatorer har vi 
sofistikerade algoritmer som hjälper oss 
att identifiera potentiella problem, skriver 
Badoos kommunikationsavdelning till DN. 
Michael J Rosenfeld påpekar att 
dejtningstjänsterna också kan verka som 
ett skyddande lager av fysisk distans. 
– Om den första kontakten sker genom 
mobiltelefonens dejtningsapp, i stället för 
ansikte mot ansikte, är det mycket lättare 
att blockera någon, eller blockera samtal 
från att nå fram. Det är svårare att komma 
undan om du står bredvid någon som inte 

vill att du ska backa, säger Michael J -
Rosenfeld. 
Lotta Löfgren-Mårtenson vill studera hur 
plattformarna är med och konstruerar nya 
normer, regler och riktlinjer. 
– Exempelvis tycks det som att vissa 
tjänster blockar användarna snabbt om 
något otillbörligt sägs eller skickas via bild, 
medan andra verkar eftersträva en ”friare 
värld” och tillåter mer, säger hon. 
Mannen hade aktiverat ett autogiro som 
innebar att alla pengar från Sofias lön 
direkt användes för att återbetala 
lånebolagen. 
Hon bröt ihop när pengarna fortsatte att 
försvinna, samtidigt som brev från 
Kronofogden började komma. Hon 
försökte skada sig själv och hamnade på 
sjukhus.  
– I efterhand förstår jag att det var ett rop 
på hjälp. Mina föräldrar fick reda på hela 
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situationen och polisanmälde honom -
direkt, berättar Sofia. 
Fallet började nystas upp. Sofia fick reda 
på att ett stort antal personer varit utsatta 
för liknande bedrägerier. Flera andra hade 
också fått kontakt med mannen genom 
dejtningsappen. 
Det tog flera månader innan mannen 
kunde gripas och ställas inför rätta. Han 
dömdes i slutet av förra året till fyra och 
halvt års fängelse för 157 tillfällen av 
bedrägeri eller grovt bedrägeri.  
Elva personer var målsägande i målet. -
Domen, som överklagades, slogs senare 
fast av hovrätten.  
Genom bedrägeriet hade Sofia utan att 
veta om det signerat nära trettio lån i sitt 
namn, på totalt 800 000 kronor. 
Delar har hon redan tvingats betala 
tillbaka själv, trots att mannen i domstol 
erkände gärningen. Vissa mindre summor 

har skrivits av. Men än i dag vet inte Sofia 
vad som ska hända med resterande nära 
600 000 kronor som inte är reglerade. 
– Man känner sig otroligt dum. Att man 
ska behöva berätta att man träffat den här 
personen på Tinder, och att man trott och 
litat på personer. Samtidigt är den här 
typen av personer väldigt bra på att 
övertyga. De vet vad de ska säga för att 
lura andra.  
Sofia mår bättre i dag. Hon säger att det 
inte går att hela tiden ha ett försvar och 
tänka ”tänk om den här personen vill 
bedra mig”. 
– Man ska vara försiktig. Definitivt när det 
handlar om pengar. Men så klart, det finns 
en massa fina och bra historier om folk 
som träffats på Tinder eller andra appar. 
Men det finns också många som är där för 
att utnyttja och det måste man ha i åtanke. 
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Fotnot: Sofia heter egentligen något 
annat.  
Hugo Lindkvist 
hugo.lindkvist@dn.se 
Så gjordes genomgången.

DN har gått igenom drygt 300 domar från svenska 
tingsrätter under åren 2010–2019 där orden 
dejtningssajt, dejtningsapp eller några av de mest 
populära apparna eller sajterna är omnämnda: 
Tinder, Badoo, Grindr, Match.com, Yubo (tidigare 
Yellow) och Happy Pancake. 
I 102 av de fällande domarna har brottsligheten 
inträffat antingen direkt på dejtningssajten eller 
dejtningsappen, i nära anslutning till att kontakten 
där inleddes eller i samband med några av de 
första riktiga mötena personerna emellan. 
I ytterligare 50 fall har personerna fått kontakt 
genom plattformarna men brottsligheten har 
inträffat efter att de under en period haft en 
relation. Resterande domar har antingen varit 
friande, eller så har dejtningstjänstens roll inte gått 
att avgöra, alternativt inte haft betydelse för att 
kontakten mellan parterna uppstod. 

Utan grävande 
journalistik 
hade metoo 
aldrig hänt
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
I den svenska debatten låter det som 
om journalistiken blivit metoorörelsens 
dödgrävare. Den som tror det bör läsa 
”She said” som handlar om reportaget 
som utgjorde startskottet, skriver 
Martin Jönsson. 
Jodi Kantor & Megan Twohey
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”She said. Breaking the sexual 
harassment story that helped ignite a 
movement”
Penguin Press, 320 sidor
Inför Golden globe-galan i januari 2018 
köpte New York Times reklamplats i tv för 
en kort men effektiv film. Den vita 
skärmen fylldes med bokstäver. Först: ”He 
said. She said”. ”He said. She said.” Sedan: 
”She said”, ”She said”, ”She said”, ”She 
said”, ”She said”, ”She said”, ”She said”, 
”She said”, ”She said.” Följt av några av de 
motton som tidningen använt de senaste 
åren: ”Sanning är makt. Sanningen låter 
sig inte hotas. Sanningen har en röst.” 
Symboliken i kampanjen – och tajmningen 
– var glasklar. Det handlade inte bara om 
att ge röst åt kvinnor som utsatts för 
övergrepp, utan också om att befästa och 
bevisa att de hade fog för sina anklagelser. 

Begreppet ”He said, she said”-journalistik 
är väl etablerat men också hett diskuterat. 
I Sverige har det kallats för 
”mikrofonkyparjournalistik”. Det handlar 
om när journalistiken blir så mån om att 
ge båda sidor chansen att säga sitt att man 
glömmer bort sitt uppdrag att ta reda på 
vad som faktiskt är sant. 
Journalistikprofessorn Jay Rosen har 
formulerat det väl: ”Genom att reportern 
ställer sig i mitten mellan två 
polariserande, extrema röster, ges ett 
felaktigt sken av symmetri och balans.” De 
senaste åren har metoden nått vägs ände. I 
en tid av Trump, klimatförnekare och 
antivaccinaktivister blir det omöjligt att 
bara återge vad som sägs och inbilla någon 
att rapporteringen därmed blir ”rättvis och 
balanserad”. 
Detta var också kärnan i den bästa 
rapporteringen om sexuella övergrepp – 
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och det som skilde den från lösryckta 
anklagelser på sociala medier: den 
fokuserade inte bara på enskilda röster, 
utan såg till att ta fram bevisen som 
understödde dem. 
I debatten i dag, i synnerhet i Sverige som 
ju har en mer restriktiv publicistisk 
tradition när det gäller publiceringar av 
namn, har det etablerats en bild av 
journalistiken kring metoo som ett 
”publicistiskt haveri”. Frasen har använts 
av alla från Anne Ramberg till Åsa 
Linderborg. Skribenten Ola Wong kallade 
metoo en ”feministisk bugg i medierna” 
och det går knappt att läsa en recension av 
Fredrik Virtanens bok ”Utan nåd” utan att 
hitta beskrivningar som ”ångvältsliknande 
drev” och ”haveri utan like vad gäller 
källkritik”. När programmet ”Medierna” i 
Sveriges Radio ska diskutera bevakningen 
inleder man med att säga att ”vi nu kan slå 

fast att det var en rörelse som ledde fram 
till flera fall av pressetiskt haveri”. 
Men kan vi det? Ja, det förekom en del 
övertramp och dåliga publiceringar. Det 
har också blivit ett tiotal fällningar i 
Pressens opinionsnämnd. En del av dem 
är inget att säga något om, medan andra 
verkligen kan diskuteras, eftersom de lika 
mycket handlar om en ändrad praxis i 
bedömningen som om att själva 
publicistiken flyttat fram några gränser.  
Det som lätt glöms bort i den här 
backlash-debatten är att det också gjordes 
banbrytande, skickligt genomförd 
journalistik om metoo: både gräv, som 
Matilda Gustavssons reportage om 
kulturprofilen Jean-Claude Arnault i DN 
och väl genomförda paketeringar av 
upprop om övergrepp, som SvD:s 
tystnadtagning: båda välförtjänt 
prisbelönta.  
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Allt började dock i USA, den 5 oktober 
2017: tio dagar innan skådespelaren 
Alyssa Milano tweetade sin uppmaning om 
metoo. Det 25 000 tecken långa reportaget 
som publicerades i New York Times, av 
Jodi Kantor och Megan Twohey, berättade 
det som varit en av filmbranschens sämst 
dolda hemligheter: om mogulen Harvey 
Weinsteins återkommande, grova sexuella 
trakasserier och övergrepp mot kvinnor i 
branschen. 
Reportaget – som belönades med 
Pulitzerpriset i fjol – är unikt, sett till det 
enorma genomslag det fick. Stora 
avslöjanden, oavsett om vi talar om 
Watergate, de brittiska tabloidernas 
telefonavlyssning eller Cambridge 
Analytica, får sällan genomslag direkt: 
skandalen växer fram under veckor, 
månader och ibland år av publiceringar. 
Men Kantors och Twoheys reportage hann 

knappt komma ut innan marken började 
skälva. Skälet är enkelt: så många visste 
redan, men det New York Times lyckades 
med var att få fram källorna, bevisen och 
mängden av offer. Uppföljningarna kom 
därför också snabbt, dels i New York 
Times, med fler kända vittnen, dels i andra 
medier, som Ronan Farrows artikelserie i 
New Yorker. 
”She said” berättar, i bokens två första 
tredjedelar, om hur det gick till, med 
många nya detaljer som är extremt 
pinsamma för många inblandade. Den 
visar hur Weinstein och hans jurister och 
andra partners försökte tysta och 
smutskasta vittnen – bland dem Rose 
McGowan – och radera uppgifter som 
kunde vara känsliga. Fram träder bilden av 
en enorm apparat som bara handlade om 
att skydda hans beteende. 
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Den lyfter också fram nya uppgifter som 
visar hur kända övergreppen varit för 
Weinsteins innersta krets. Revisorn och 
styrelseledamoten Irwin Reiter 
konfronterade honom redan 2014 och 
uppmanade honom: ”Stop doing bad shit!” 
Detta ledde dock bara till att Weinstein 
öppet hånade Reiter och kallade honom 
för ”sex police”. Det han inte visste var att 
Reiter blev en av Kantors och Twoheys 
viktigaste källor och en av dem som 
hjälpte dem bevisa att övergreppen pågick 
än i dag. Även Weinsteins egen bror, Bob, 
konfronterade honom om hans beteende 
redan 2015 och bad honom söka läkarhjälp 
– men möttes bara av ett slag i ansiktet. 
Arbetet bakom publiceringen handlade 
mycket om att hitta vittnen som inte var 
inlåsta i avtal om tystnadsplikt – och att få 
några av dem att träda fram offentligt. 
Precis som i fallet med Kulturprofilen var 

det avgörande att inte bara ha anonyma 
källor, utan öppna berättelser. En av de 
mest kända, skådespelaren Ashley Judd, 
sade ja bara dagar före publiceringen, 
vilket fick Kantor att bryta ihop i en gråt-
attack.  
Gwyneth Paltrow och Lena Dunham var 
nyckelpersoner, som hjälpte till att öppna 
dörrarna till skådespelareliten, så att de 
gick med på att prata med Kantor och 
Twohey. I boken träder ytterligare 
personer fram, bland dem en tidigare nära 
medarbetare som försökte ta sitt liv efter 
de nedtystade övergreppen. 
Den sista tredjedelen av boken handlar 
inte om Weinsteinfallet, utan om 
anklagelserna mot domaren i Högsta 
domstolen, Bret Kavanaugh, med en lång 
intervju med Christine Blasey Ford, om 
hennes kamp för att få några journalister 
att ta sig an hennes anklagelser – och om 
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hennes motvilliga resa mot att vittna i 
senaten om dem, för precis ett år sedan. 
Kavanaugh blev invald, trots hennes 
vittnesmål. Weinstein? Han har betalt 
många miljoner dollar i uppgörelser med 
några sina offer och rättegången mot 
honom, där han bland annat anklagas för 
våldtäkt, är nu framflyttad till januari 
2020.  
Susan Faludi har redan kallat ”She said” 
för en ”feministisk ’Alla presidentens 
män’”, vilket nu flitigt citeras. Oavsett om 
man gillar den etiketten eller inte är det en 
omedelbar reportageklassiker, på samma 
sätt som Woodward-Bernsteins bok eller 
filmen ”Spotlight” om Boston Globes 
avslöjanden om katolska kyrkan. 
Men den är mer än en maktvältare. Mot 
slutet skriver Kantor och Twohey att detta 
inte bara handlar om mäktiga män, utan 
att detta är en historia som ”tillhör oss alla 

som levt den. På arbetsplatser, i familjer 
och i skolor”. 
Därmed lyckas de också vrida tillbaka 
berättelsen till dess kärna: kvinnorna som 
drabbas. Och tanken man landar i efter 
sista sidan är därför ofrånkomlig: Tänk om 
debatten efter metoo handlat lika mycket 
om vad vi ska göra åt själva sakfrågan, om 
övergreppen, som den handlat om 
namnpubliceringar och journalistik. 
Däri ligger förstås det verkliga haveriet. 
Martin Jönsson 
martin.jonsson@dn.se 
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En labyrint av 
fantastiska 
fakta på 
Göteborgs- 
biennalen
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Den tionde Göteborgsbiennalen 
handlar om labyrintiska samband. Dan 
Jönsson hittar fascinerande fakta men 
tycker att trådarna blir för många och 
trassliga. 
”Part of the labyrinth”

Göteborgs internationella konstbiennal 
2019
Röda Sten, Göteborgs konsthall, Natur-
historiska museet m fl platser i stan. 
Visas t o m 17/11.
Visste ni att ungefär 70 procent av den 
globala handeln med sand är illegal 
piratverksamhet? Att skälet till att så 
många flyktingbåtar förliser på 
Medelhavet är att de saknar barlast? Att 
emiratet Dubai om tio år planerar att 
utföra i stort sett all nybyggnation med 
hjälp av gigantiska betong-3D-skrivare, 
och därmed minska behovet av arbetskraft 
med upp till 80 procent? Eller att 
Frankrike år 1784, i utbyte mot 
handelsrättigheterna på ön Saint 
Barthélemy i Västindien, tilldelades ett 
litet frihandelsområde vid Packhuskajen i 
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Göteborgs hamn, sedermera känt som 
Franska tomten? 
Fascinerande, inte sant. Årets 
Göteborgsbiennal bekräftar något jag 
länge anat som en av konstens viktigaste 
uppgifter i vår tid. Nämligen att tjäna som 
medium för allsköns lösryckta, mer eller 
mindre svårverifierade faktauppgifter: 
matnyttiga klimpar av substans som flyter 
runt på ytan i den allt tunnare buljong av 
estetiska och politiska positioneringar som 
utgör basen i vår samtids institutionella 
konstbegrepp. 
Dessa fantastiska fakta fyller alltså samma 
funktion som illusionen i äldre tiders 
måleri, eller bibelscenerna i medeltidens 
konst. Det vill säga som referenspunkter, 
knutar där konstens imaginära värld 
förbinds med något slags yttre verklighet. 
I det tjugoförsta århundradet utgörs denna 
verklighet av det digitala molnet med dess 

fritt svävande informationsbitar och den 
tionde Göteborgsbiennalen är följaktligen, 
som många andra utställningar just nu, 
alldeles stinn av dem. 
Låt mig först få sagt att det här naturligtvis 
är varken ont eller gott i sig. Titeln på årets 
biennal är ”Part of the labyrinth” och i 
curatorn Lisa Rosendahls utställningsidé 
spårar jag en vacker vision om att försöka 
vinna energi ur mångfalden, 
komplexiteten, förvirringen. Att konsten 
likt ingen annan praktik rymmer förmågan 
till ett sökande, associativt tänkande som 
skulle kunna ta oss ut ur uppgivenhetens 
labyrint. 
Bäst gestaltas det på Röda Sten, vars 
luftiga utställning låter trådarna från Kent 
Lindfors mångskiktade teckningar, med 
fritänkaren Giordano Brunos hemska öde i 
fokus, löpa fritt genom några storslagna, 
vidlyftiga verk. Gåtfull och fängslande är 
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Tamara Hendersons film ”Womb life”, 
med dess dunkla graviditetssymbolik som 
muterar i en flödande saga befolkad av 
antropomorfa maskiner. 
Spåret slutar i de övre våningsplanens 
kvasivetenskapliga magi- och science 
fiction-fantasier, där exempelvis 
kollektivet Black Quantum Futurism ger 
instruktioner till hur man med 
självsuggestion kan färdas i tiden och på så 
vis forma en bättre framtid. Om det i 
denna del alltså lämnas vissa öppningar 
även mot alternativa fakta – myter, 
fiktioner – blir informationsklaustrofobin 
direkt akut på Göteborgs konsthall. 
Här fyller tjärdoften från Sissel Berghs 
väldiga rotvälta luften kring hennes 
slingrande tankekarta över samisk 
kulturhistoria, mitt emot Lorenzo 
Sandovals intrikata installation som 
kopplar samman inkafolkets gåtfulla 

knutskrift med matematikens algoritmer. 
Ovanpå detta Rikke Luthers tanketunga 
filmessä om betongens politiska historia, 
Michelle Dizons avsökning av de rasistiska 
stereotyperna i gamla National Geographic 
och Knud Stampes monumentala, social-
realistiska väggteckning, tillfälligt flyttad 
från SKF:s matsal. 
Labyrintiskt, var det. Som historiskt 
bakgrundsmaterial (till vad?) presenteras 
dessutom dokumenten om Franska 
tomten och den därmed sammanhängande 
svenska slavhandeln. Vilket i sin tur leder 
vidare till Eric Magassas spretiga, 
kommenterande jättecollage på 
Packhustorget – och sedan? Jag vet inte. 
Det blir för många trådar. För många, 
framför allt, som varken leder in eller ut. 
På Naturhistoriska museet löser de 
slutligen upp sig fullständigt. Konstens 
försynta kommentarer till museets 

69



samlingar skingras som blida viskningar 
bland stimmande barn och uppstoppade 
djur. 
Av alla fakta och antydda sammanhang 
blir på sin höjd en rad anekdoter. Fast det 
är klart, ett och annat lär man sig. Som att 
Göteborg ursprungligen anlades enligt 
samma idealplan som Batavia på Java. 
Eller att mineralet halotrikit kristalliserar 
sig i form av långa grova hårstrån. 
Intressant. Men om det är ledtrådar eller 
villospår är frågan. 
Dan Jönsson 
kultur@dn.se 

Fritidsbåtar 
används för 
smuggling av 
cigaretter
TORSDAG 12 SEPTEMBER 2019
Det skulle kunna ha varit vilken 
segelbåt som helst – den 50 fot långa 
Bavaria som i juni i år närmade sig 
Nynäshamn. 
Men Kustbevakningen fattade 
misstankar. Och hittade 1,6 miljoner 
smuggelcigaretter ombord. 
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Det var ett av två större beslag som 
gjorts i Östersjön under det senaste 
året. 
Horisonten avtecknar sig som ett gråblått 
pennstreck på den blanka havsytan. 
Kustbevakningens övervakningsfartyg 
KBV 313 stävar ut från 
bevakningsstationen i Oxelösund. 
Befälhavaren Martin Hollingworth står på 
kommandobryggan, redo för ännu ett tre 
dygn långt arbetspass. Han vet att vad som 
helst kan hända och besättningen står i 
ständig beredskap, både när det gäller att 
rädda liv och havsmiljö vid eventuella 
olyckor och oljeutsläpp. 
Han vet en sak till – under hela 
arbetspasset kommer man att ägna sig åt 
inre spaning. I Kustbevakningens värld 
innebär det att övervaka sjötrafiken och att 
”profilera” oidentifierade fartyg. Det ingår 
i deras brottsbekämpande uppdrag. 

Kustbevakningen är tullens förlängda arm 
till sjöss. 
Det senaste året har det arbetet lett till två 
stora beslag av cigaretter – smugglade 
över Östersjön i segelbåtar som mycket väl 
skulle kunna ha passerat som vilka 
nöjesseglare som helst. 
Vid beslag hittills i år har Tullverket 
konfiskerat 26 miljoner cigaretter i 
Sverige. Det är fler än under hela förra 
året, då knappa 24 miljoner cigaretter togs 
i beslag enligt Tullverkets statistik. 
Av årets beslag har 15 miljoner cigaretter 
gjorts i Stockholms län. Huvuddelen tas i 
last- och skåpbilar i hamnarna i 
Kapellskär, Frihamnen och Nynäshamn. 
– Att smuggla cigaretter i segelbåt är mer 
komplicerat. Visserligen finns det många 
ställen att gömma sig på i skärgården, men 
det krävs sjövana och att man kan 
navigera, säger Martin Hollingworth. 
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Han var med när det första stora beslaget 
gjordes den 3 september förra året. När en 
oidentifierad segelbåt dök upp på radarn 
beslutade han sig för att ”bakspåra” den 
via Kustbevakningens övervakningssystem 
Sjöbasis. 
Båtens rutt stack ut, den såg ut att komma 
från Baltikum och internationellt vatten, 
via en kurs mellan Öland och Gotland, 
vilket väckte misstankar hos 
kustbevakarna. 
– Vi beslutade oss för att göra en 
kontrollvisitation, berättar Martin 
Hollingworth. 
Ombord befann sig tre litauiska 
medborgare – och närmare 1,6 miljoner 
cigaretter. Den brottsutredningen som 
tullkriminalen sedan gjorde visade att 
båten avseglat från Klaipeda i Litauen, att 
den stannat i nära två timmar på en 
position ute på internationellt vatten och 

sedan satt kurs mot den svenska 
ostkusten. 
I förhör hävdade skepparen att för honom 
kända män i Litauen hotat med att 
kidnappa hans barnbarn om han inte 
genomförde seglatsen. Han berättade 
också att cigaretterna hade lastats över till 
hans segelbåt från en rysk fiskebåt. 
Tullverkets utredning visade också att 
samma båt gjort samma resa minst sex 
gånger tidigare samma år. Det gick inte att 
bevisa att de seglatserna inneburit 
smuggling av cigaretter – men Mikael 
Lybeck, brottsutredaren på tullkriminalen 
som utredde ärendet, bekräftar att 
misstankarna var starka: 
– De hade packat och stuvat kartongerna 
med cigaretterna på ett sätt som 
utnyttjade utrymmet maximalt. Det var 
knappast första gången, säger han. 
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En grov uppskattning ger med andra ord 
vid handen att bara den här segelbåten 
sannolikt hunnit fraktat över minst sex 
miljoner cigaretter innan 
Kustbevakningen slog till. Skepparen 
dömdes till 1,5 års fängelse i hovrätten. 
Det andra stora beslaget av 
smuggelcigaretter gjordes den 7 juni i år. 
Då bordades en svenskflaggad segelbåt av 
märket Bavaria utanför Nynäshamn. 
Ombord fanns en skeppare från Ukraina 
och en man från Belarus. Kustbevakningen 
hade fattat misstankar kring båten av 
bland annat samma skäl som i det första 
fallet: den märkliga rutten. 
Skepparen hade hyrt båten av en 
privatperson i Nynäshamn. Han betalade 
40 000 kronor för att under två veckors tid 
”lära en kompis att segla och fiska”. 
Men syftet var ett annat. Seglatsen gick 
först mot Bornholm, sedan rakt österut, ut 

på internationellt vatten. På ungefär 
samma position som den båt man 
stoppade i september förra året saktade 
den ner farten för att sedan försvinna från 
Kustbevakningens radar. 
I det här fallet hävdade besättningen att de 
hittat lådorna med cigaretter flytandes till 
havs, sydost om Gotland. De hade legat i 
plastsäckar, sammanbundna med rep. De 
hade lyckats få ner drygt 1,6 miljoner 
cigaretter i båten. 
– Jag tänkte att om jag tar dem till Sverige 
kanske jag får någon form av belöning av 
svenska myndigheter, därför plockade jag 
upp dem, sa skepparna i förhör. 
Det trodde dock inte Södertörns tingsrätt 
på. Männen dömdes till ett år och fyra 
månaders fängelse och utvisning för 
”olovlig förflyttning av punktskattepliktiga 
varor, grovt brott”. Orsaken till att de inte 
dömdes för tullbrott var att det inte med 
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säkerhet kunde uteslutas att de förtullats 
in i EU vid ett tidigare tillfälle. 
Det är dock omöjligt att bedöma hur 
omfattande smugglingen med fritidsbåtar 
över Östersjön är. 
– Vi tror att den är ganska frekvent, och 
det är heller ingenting nytt. Tyvärr har vi 
inte kapacitet att övervaka all trafik, 
konstaterar Jonas Karlsson, nationellt 
sakkunnig på Tullverket. 
Martin Hollingwoth bekräftar bilden: 
– Kusten är 240 mil lång och under 
sommarhalvåret är fritidsbåtstrafiken 
intensiv, konstaterar han. 
Enligt en rapport från 2018, beställd av 
Svenska tobaksleverantörsföreningen, är 
numera var femte cigarett som röks av 
stockholmarna insmugglad. Det är en 
dramatisk ökning, tidigare uppskattningar 
har legat på runt 14 procent. 

Cigaretterna säljs på gatan, på klubbar 
men också av mindre nogräknade 
tobakshandlare och då under disk. 
– Staten går miste om miljoner i skatter 
och avgifter. Vi vet också att pengarna 
används till att finansiera annan 
brottslighet, det krävs en organisation som 
tar emot och omsätter den här mängden 
av cigaretter, säger Mikael Lybeck, 
brottsutredare på tullkriminalen. 
Sedan den 1 april i år har Kustbevakningen 
fått utökade rättsliga befogenheter och 
ambitionsnivån har höjts. Samtidigt slog 
fackförbundet Tull-Kust i somras larm om 
att myndigheten är kraftigt 
underfinansierad. Facket talar om ett akut 
behov av 100 fler kustbevakare och 
investeringar i nya fartyg och teknik. De 
knappa 1,3 miljarder man har i 
budgetanslag räcker inte, inför 2020–2021 
har man äskat om ytterligare 93 miljoner 
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kronor för att klara det omfattande 
uppdraget. 
– Vore vi fler skulle vi kunna upptäcka 
mer, så enkelt är det, konstaterar Martin 
Hollingworth och kastar ännu en blick ut 
mot det hav som är hans arbetsplats. 
Vart de cigaretter som tas i beslag tar 
vägen? 
De eldas upp. Därmed går miljontals 
kronor bokstavligen upp i rök – i särskilt 
miljöcertifierade 
förbränningsanläggningar. 
Ulrika By 
ulrika.by@dn.se 
Fakta. Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som 
ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till 
sjöss. 
De har ständig närvaro till sjöss samt från luften 
och utför en rad arbetsuppgifter åt polisen, tullen, 

havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och 
Transportstyrelsen. 
Av 20 kuststationer ligger fyra i region Stockholm: 
Vaxholm, Djurö, Stockholm och Södertälje. 
I hela landet genomfördes under förra året 20 300 
sjösäkerhetskontroller, 16 080 gränskontroller, 5 
596 räddningstjänstuppdrag, 2 450 timmar 
flygövervakning och 48 miljöräddningsoperationer. 
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Ledare: Nu 
måste de 
svenska 
barnen få hjälp 
hem
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Vi har nu gått in i september månad, och 
det är dags att ännu en gång påminna om 
dem som ibland kallas ”IS-barnen”. Men 
de tillhör inte IS; de är barn som offrats av 
sina föräldrar för en terrorsekts skull. 

Dessa är knappast vad man skulle betrakta 
som lämpliga vårdnadshavare. Under flera 
år har de på heltid vigt sitt liv åt en kamp 
vars hela metod är skräck: dess 
medlemmar våldtar, torterar, slaktar, de 
förstör ovärderliga kulturarv.  
Sedan det heliga landet, ”kalifatet”, rasat 
samman sitter de och deras barn nu 
instängda i helvetet på jorden. Tältlägret i 
syriska al-Hol är smutsigt och farligt, 
människor dör varje dag, av sjukdomar 
eller för att de mördas av andra fångar. 
Barnen hungrar och törstar, det finns inga 
mediciner. Om dagarna lider de av hettan, 
om nätterna av kylan. 
Hundratals barn har redan dött, varav 
minst två svenska, uppger TV4:s 
utrikeskorrespondent Terese Cristiansson. 
Andra har förlorat sina föräldrar. 
Fortfarande lever 70 000 människor i 
tältlägret, men hur länge till? 
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FN:s nya rapport, som kom häromdagen, 
beskriver hur situationen har gått från 
fasansfull till sämre. Utredarna uppmanar 
Syrien att se till att ”humanitär hjälp når 
de utsatta” (Svenska Dagbladet 12/9), men 
det finns få skäl att tro att förhållandena 
kommer att förbättras. Och nu kommer 
snart vintern. 
Detta öde kan man kanske tycka att IS-
medlemmarna förtjänar – men småbarn? 
Nog finns det få saker som vore mer 
angelägna än att få hem dem som Sverige 
kan rädda – som Sverige har en skyldighet 
att rädda; nämligen de drygt 40 barn som 
är svenska medborgare. Så föreskriver ju 
också svensk lag att man ska göra med 
minderåriga som far illa, de ska skyddas 
från allt ont, inklusive när det onda är 
deras föräldrar. De måste tas om hand. 
Därtill kommer en moralisk skyldighet, 
inte mot Syriens diktatur, men väl 

gentemot det syriska folket, att åtminstone 
försöka hjälpa till lite grann i en ohållbar 
situation. 
IS-medlemmarna själva tycks varken ha 
självinsikt eller hysa någon som helst 
ånger. Terese Cristiansson beskriver hur 
de närmast ser sig som krigsoffer och 
anser att Sverige borde hjälpa dem på 
samma sätt som svenskar får hjälp när de 
råkat illa ut utomlands. 
I tidigare reportage av exempelvis Sveriges 
Radios Cecilia Uddén har framkommit att 
de ömsom framhåller västvärlden som 
djävulen, ömsom kräver att servas av den. 
Detta lär de förstås även sina barn: det är 
inte vårt fel att du försmäktar i ett 
fångläger, utan de andras. Ju äldre de här 
barnen blir, desto större är risken för att 
de ska radikaliseras och själva börja 
identifiera sig med IS mördarideologi. 
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Därför är det bråttom, och det blir bara 
mer bråttom för var dag. 
I alla andra akuta frågor brukar de 
politiska partierna vara snara med att visa 
på handlingskraft, närmast tävla med 
varandra om djärvast möjliga förslag. 
Om IS-terroristernas barn förblir det 
emellertid märkligt tyst. Förut hette det att 
sådana här saker tar tid. Men nu har det 
gått månader och åter månader utan att 
något förändrats. De enda som fått komma 
hem är de sju Skråmobarnen, efter att en 
av deras anhöriga fört en intensiv kampanj 
i medierna. 
Då måste man fråga sig varför Sverige nu 
fortfarande inget gör? 
Svaret är givetvis: För att det inte är 
opportunt. Så lite väger svenska barns liv 
och hälsa för makthavarna, när allt 
kommer omkring. 
DN 13/9 2019 

”Med stöd kan 
vi tidigarelägga 
satsningen på 
fossilfritt stål”
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
DN. DEBATT 20190913 
När FN samlas till klimatmöte i New 
York den 23 september står vi beredda 
att växla upp vårt arbete för fossilfritt 
stål och tidigarelägga planerna på att 
minska koldioxidutsläppen. Vi är redo 
att öka insatserna från vår sida, men för 
att lyckas måste samhället och 
politiken göra detsamma, skriver 
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Magnus Hall, Vattenfall, Martin 
Lindqvist, SSAB, och Jan Moström, 
LKAB. 
Sverige har ett av världens mest ambitiösa 
klimatmål. Efter Parisavtalet 2015 
beslutade riksdagen att Sverige senast 
2045 ska ha netto-noll utsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. När FN nu 
samlas till ett nytt klimatmöte i New York 
den 23 september står vi beredda att växla 
upp vårt arbete för fossilfritt stål och 
tidigarelägga planerna på att minska 
koldioxidutsläppen. Vi är redo att öka 
insatserna från vår sida, men för att lyckas 
måste samhället och politiken göra 
detsamma. 
För tre år sedan bildade SSAB, LKAB och 
Vattenfall, Hybrit – världens första 
initiativ för att tillverka stål utan kol. Vi 
bestämde oss för att utmana en tusenårig 
och globalt vedertagen 

ståltillverkningsmetod med målet att 
revolutionera stål- och gruvindustrin i 
grunden. Planen är att ersätta kol och koks 
med fossilfri vätgas och el och därmed 
eliminera koldioxidutsläppen. 
Restprodukten blir i stället helt vanligt 
vatten. 
Tidsplanen för Hybrit är redan ambitiös. 
Men mot bakgrund av våra egna och 
andras allt högre krav på snabb 
omställning vill vi växla upp arbetet och 
tidigarelägga våra planer med ytterligare 
tre år. Redan nu ser vi över möjligheterna 
att bygga en demonstrationsanläggning tre 
år före plan och stå färdig under 2025 så 
att vi direkt därefter ska kunna producera 
järnmalmsbaserat fossilfritt stål för 
kommersiellt bruk. Vid 2035 är målet att 
sälja fossilfritt stål på bred front. 
Alla tre ägarbolag har utöver 
Hybritinitiativet antagit konkreta mål och 
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färdplaner för att nå fossilfrihet i hela sina 
respektive verksamheter. Redan i dag har 
Vattenfall en i princip fossilfri 
elproduktion i Norden. LKAB har en 
färdplan för att bli totalt koldioxid-fria i 
sin produktion senast 2045 genom bland 
annat programmet Sustainable 
Underground Mining. Även SSAB har som 
mål att vara fossilfria 2045 och i 
Oxelösund stängs SSAB:s masugnar redan 
2025 och i stället byggs en elektrisk 
ljusbågsugn. 
Hittills har en förstudie och forskning 
genomförts och bygget av världens första 
vätgasbaserade pilotanläggning för 
tillverkning av fossilfri järnsvamp har 
påbörjats. En pilot för biobaserad 
järnmalmspellets i Malmberget har inletts 
och möjligheterna att lagra vätgas i 
bergrum undersöks. 

SSAB:s ståltillverkning är redan i dag, tack 
vare LKAB:s goda järnmalmskvalitet och 
ett ständigt arbete för att få ned utsläppen, 
en av de mest energi- och 
koldioxideffektiva i världen. Trots ständigt 
förbättringsarbete står stålindustrin ändå 
för ungefär 10 procent av Sveriges totala 
koldioxidutsläpp och 7 procent av 
Finlands. Med Hybrit kan dessa utsläpp 
utraderas. Tekniken skulle även kunna 
spridas till andra delar av världen och 
bidra till minskade utsläpp från 
stålindustrin globalt. 
Hybrit erbjuder också unika möjligheter 
för Sverige och Norden att bygga vidare på 
arvet som ledande gruv- och stålnation. I 
dag är järn och stål en viktig exportvara. 
Med Hybrit kan en ny hållbar innovation 
bli nästa exportframgång. 
Omställningen kräver dock samverkan på 
flera olika plan. Vi tre bolag, som 
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tillsammans representerar hela 
värdekedjan, har bestämt oss för att arbeta 
ihop. Vi samverkar också med universitet 
och forskningsvärlden. Dessutom krävs ett 
aktivt stöd från politiken och övriga 
samhället, regionalt, nationellt och på EU-
nivå. Även på global nivå, inom ramen för 
FN-samarbetet, krävs konkret handling. 
Det behövs en fungerande marknad, där 
kunder och slutanvändare efterfrågar 
fossilfria och fossilfritt tillverkade 
produkter. Det finns redan ett intresse för 
fossilfritt stål, men det behövs 
förutsägbara, långsiktiga och rätt 
utformade styrmedel som på ett klokt sätt 
stöder framväxten av marknader för 
fossilfritt. Det finns också ett behov av ett 
transparent rapporteringssystem av 
koldioxidutsläpp i värdekedjan. Företag 
och konsumenter ska kunna se att Hybrit-
stål inte har ett koldioxidavtryck. En del av 

dessa åtgärder kräver lösningar på global 
nivå där FN:s klimatmöte är en viktig 
arena. Företag och länder som vågar gå 
före kommer att ha konkurrensfördelar. 
Men fönstret står inte öppet hur länge som 
helst. Därför vill vi agera snabbt. 
Vi vill göra vår del, men det förutsätter att 
fyra grundförutsättningar finns på plats 
för att lyckas med omställning till 
fossilfritt: 
1 Vi behöver stora mängder fossilfri el. För 
omställningen till Hybrit krävs enligt våra 
beräkningar motsvarande cirka 10 procent 
av Sveriges nuvarande elförbrukning. 
Därtill kommer efterfrågan på el från 
andra företag och konsumenter. En 
fortsatt god tillgång på fossilfri el med hög 
leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga 
priser och satsningar på att skapa större 
flexibilitet exempelvis genom möjligheter 
till lagring av energi är några nödvändiga 
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åtgärder. Det arbetet får inte bli försenat. 
Vi är beredda att medverka. 
2 Det offentliga måste vara med och dela 
på risken. Att satsa på banbrytande 
teknologi, som Hybrit, är ofta riskfyllt, 
tidskrävande och förknippat med stora 
investeringar. Samtidigt innebär projekten 
stor samhällsnytta med ökad forskning, 
kompetens och möjligheter att nå 
klimatmålen. Regeringens förslag att 
fördubbla Industriklivet under tre år är 
bra, men behöver säkras för lång tid 
framöver. En fond på EU-nivå behövs 
också och det kan även behövas stöd för 
att kunna skriva av och skrota gamla 
anläggningar, så kallade stranded assets, 
till förmån för ny hållbar teknik. 
3 Som samhälle har vi inte råd att fortsätta 
släppa ut växthusgaser. Systemet för 
handel av utsläppsrätter i EU revideras 
just nu vilket innebär att kostnaderna för 

koldioxidutsläpp ökar. Systemet bör redan 
från 2020 utformas så att det gynnar de 
mest klimateffektiva vägarna från 
brytningen i berget till färdigt stål. 
Systemet behöver utvecklas även efter den 
kommande handelsperioden. Sverige och 
EU behöver också verka för att andra delar 
av världen inför liknande system. Modiga 
hållbara lösningar får inte hindras på 
grund av att delar av världen har lägre 
ambitionsnivå och därmed håller gammal 
teknik under armarna. 
4 En effektiv och ändamålsenlig 
tillståndsprövning krävs för att inte 
kraftigt försena eller helt stoppa 
omställningsarbetet, inte minst för att 
kunna få tillräcklig el när vi nu har 
möjlighet att tidigarelägga 
demonstrationsfasen. Ibland kan det ta tio 
år att få ett miljötillstånd eller en 
koncession för att dra en elkabel och 
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förstärka elnätet. Regeringen planerar 
vissa åtgärder men mer behövs. 
Stål är ett fantastiskt material. Det bygger 
samhällen, är slitstarkt och går i princip 
att återvinna oändligt många gånger. Men 
återvunnet stål kommer inte räcka. I takt 
med samhällsutvecklingen, 
befolkningsökningen och människors allt 
bättre levnadsstandard världen över 
kommer efterfrågan på nytt stål från 
järnmalm att öka. Därför behövs hållbara 
lösningar. Lösningar som inte bidrar till 
global uppvärmning, utan till global 
utveckling. Det bör vara Sveriges bidrag 
vid FN:s klimatmöte i New York. 

Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall 
Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB 
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB 

Pressen ökar 
på svensk 
utvinning av 
metaller till 
grön energi
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Kiruna. Intressekonflikten är tydlig.  
När ökat behov av metaller för till 
exempel elcyklar ställs mot miljö- och 
kulturvärden blir gruvbrytning en 
alltmer laddad fråga. 
Ska metallerna brytas i Sverige? 
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Pressen för en översyn av minerallagen är 
en av anledningarna till att 
näringsminister Ibrahim Baylan under två 
dagar i augusti besökte de stora 
gruvbolagen i Norrbotten. Under 
dragningar med företrädare för LKAB och 
Boliden vädras frustration med allt 
långsammare tillståndsprocesser för 
gruvbrytning, en upplevd godtycklighet i 
besluten och en förskjutning i praxis hos 
länsstyrelser och domstolar. 
Även mindre, utländskt ägda 
prospekteringsbolag delar kritiken. Mark 
Saxon, vd för det kanadensiska Leading 
Edge Materials, skriver i ett mejl till DN 
att han uppfattar att förtroendet för 
Sverige som gruvetableringsland är det 
lägsta på över 20 år. 
Missnöjet med dagens ordning, som DN 
tidigare har skrivit om, delas av aktörer 
som är skeptiska eller negativa till 

gruvetableringar, som 
miljöorganisationer, LRF och markägare.  
– Jag sätter mig just nu in i frågorna och 
träffar såväl miljöorganisationer som 
gruvnäring som forskare som inte sitter 
mitt i något av detta. Jag har inte uppfattat 
att företagen vill undandra sig hårda 
miljökrav. Vad de efterfrågar är 
förutsägbarhet. Den situation vi har i dag 
är olycklig ur allas perspektiv för 
miljövärden, rennäringen och 
fastighetsägarna, men också 
gruvindustrin, säger Ibrahim Baylan. 
I maj kom riksdagen med ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen, om att 
den skyndsamt ska se över hur 
tillståndsprocessen kan snabbas upp. Det 
ska hanteras under året, enligt Baylan. 
– Ännu finns inget svar, inget ”eureka!” 
Som politiker kan man göra bombastiska 
utspel, men det har aldrig varit min stil. 
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Var vi landar är för tidigt att säga, eller om 
det är en lagändring som behövs. 
Vi sitter i bilen mellan Kiruna och 
Gällivare, mellan LKAB och Boliden. 
Vägen är rak, på båda sidor utanför 
fönstret är skog. Nyss var vi nere på 1 365 
meters djup i världens största 
underjordiska järnmalmsgruva, vars 
expansion får tätorten att maka på sig. 
Tillstånd för gruvetablering sker i flera 
steg. I de första stegen har länsstyrelsen en 
avgörande roll som remissinstans. Både 
industri och gruvmotståndare har framfört 
att länsstyrelser ibland saknar tillräcklig 
kompetens och resurser, och att de krav 
som ställs på bolagen varierar, med 
försämrad rättssäkerhet som följd. 
Ett förslag som har framförts är att ett 
fåtal länsstyrelser tar hand om samtliga 
gruvärenden?  

– Av och till kommer den diskussionen 
upp, och den handlar inte bara om gruvor. 
Våra län är i dag för små i relation till de 
alltför komplicerade frågor de handskas 
med. Det är primärt en fråga för min 
kollega, civilminister Ardalan Shekarabi, 
men jag tycker man kan lyssna på den. 
Efter några timmar i norr är det uppenbart 
att gruvbolagen ser Västerbottens 
länsstyrelse som mer välvillig till 
gruvverksamhet än den i Norrbotten, och 
att det handlar om personfrågor och 
kultur. 
När ministern är på besök framhåller 
gruvbolagsrepresentanterna gärna också 
sitt arbete för hållbarhet och 
energiväxling. I koppargruvan Aitik körs 
malm och berg upp från dagbrottet på 
truckar som olastade väger mer än 150 
ton. På prov kör man dem nu delvis på 
elektricitet, genom att koppla dem till tråd, 
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ungefär som en rälsbuss. På LKAB pågår 
arbete för fossilfritt stål, och ett 
pilotprojekt för att utvinna sällsynta 
jordartsmetaller ur slagghögar. Inte minst 
de sällsynta jordartsmetallerna sätter 
fingret på det dilemma samhället ställs 
inför: vi vill ha mobiltelefoner och grön 
teknik, men ser helst att gruvbrytningen 
sker någon annanstans. 
– Intressekonflikten är uppenbar. Just nu 
förs en diskussion där verklighetsbilderna 
är olika. Ibland går det inte ihop, ändå blir 
man tvungen att fatta beslut, säger 
Ibrahim Baylan. 
I dag dominerar Kina produktionen av 
sällsynta jordartsmetaller. Andra länder 
ser med oro på beroendet. Donald Trumps 
intresse för Grönland beror bland annat på 
fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller 
där; USA har också nyligen antagit en 
strategi för att säkra tillgången på dessa 

ämnen. Totalförsvarets forskningsinstitut 
beskrev i en rapport 2014 sällsynta 
jordartsmetaller som strategiska, och på 
grund av dess militära användning av 
intresse för försvarsdepartementet. 
– Med ett handelskrig mellan USA och 
Kina och en lågintensiv handelskonflikt 
mellan EU och USA, är det inte otänkbart 
att tillgången till batterier eller mineraler 
som är kritiska för elektrifieringar, stryps 
eller att beläggs med restriktioner. Om vi 
inte ser upp kan det också betyda att 
fordonsindustrin försvinner från Europa, 
säger Ibrahim Baylan. 
I Sverige finns sällsynta jordartsmetaller 
på flera relativt tättbefolkade platser där 
det även finns stora miljö- och 
kulturvärden? 
– Det är svåra avväganden. Var och en kan 
förstå hur det skulle kännas om någon sa 
”vi tänkte öppna en jättestor gruva här 
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bredvid ditt hus”. Samtidigt begriper de 
flesta att metallerna i mycket av vad vi 
efterfrågar – mobiltelefoner, elbilar, 
elcyklar, you name it – grävs upp någon 
annanstans. Gång på gång nås vi av 
rapporter om förorenade floder, 
barnarbete och nästan slavliknande 
förhållanden. Om vi ska vara en nation 
som driver på, och visar att det är möjligt 
att vara ett välfärdsland som bidrar på ett 
sätt som inte förstör naturen och miljön – 
ja, då måste vi också fråga oss om det går 
att hitta en balans i detta. 
Har Sverige ett ansvar att utvinna dessa 
ämnen? 
– I allra högsta grad. 
Men, tillägger ministern, det måste ske 
utan kompromisser med grundläggande 
miljövärden eller med 
ursprungsbefolkningars rättigheter. 

Mineralersättningen, det belopp som 
betalas till staten, motsvarar bara två 
promille av det beräknade värdet av de 
mineral som omfattas av koncessionen. 
Även om ett bolag betalar bolagsskatt i 
Sverige kan man i princip säga att svenska 
mineral är tillgängliga enligt principen 
”skänkes mot avhämtning” för det bolag 
som får alla tillstånd. 
Vad har Sverige att vinna på att gruvor 
öppnas? 
– Bolagen säger ibland att en förändring 
kan göra det oattraktivt att prospektera i 
Sverige. Men man kan också se vad som 
sker i Skellefteå, där batterifabriken är den 
största industrietableringen i norra 
Sverige på många årtionden. Jag tror att 
Sverige har mycket att vinna på att driva 
på för omställningen: för själva saken, för 
att visa att det är möjligt, men också rent 
ekonomiskt.  
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Om ett kinesiskt bolag skulle vilja 
investera i gruvverksamhet i Sverige, finns 
i dag någon möjlighet att stoppa det? 
– Utan att gå in på enskilda länder kan jag 
säga att jag ställde samma fråga 2015, när 
jag var energiminister och Stockholms 
elnät var ute till försäljning. Medan 
budgivningen pågick frågade jag 
tjänstemännen på departementet om vad 
jag som minister, regeringen eller 
riksdagen kunde göra om någon som vi 
inte ville ha lade högsta bud. Svaret jag 
fick var: ingenting. Jag tyckte att det var 
konstigt. 
Den här typen av investeringar lockar väl 
precis de aktörer som Sverige inte vill ha? 
– Vi tror på att ha med våra grannar att 
göra, men det innebär inte att vi inte ser 
att det kan finnas andra syften. Vi behöver 
större transparens, vi måste veta vem det 
är som investerar. Den som är seriös är 

välkommen. Men sedan 2015 har mycket 
hänt, nu senast lade min kollega Anders 
Ygeman fram ett förslag om telekomnätet. 
Men vi har inget färdigt investerarskydd? 
– Nej, men det är en förändring som 
kommer att ske steg för steg. Vi vill inte 
vara ett land som bidrar till murar, Sverige 
skulle vara en av de största förlorarna på 
det. Det gäller att hitta en balans där vi 
både säkrar våra säkerhetspolitiska 
intressen, och driver på för en öppen 
handel. Det är inte lätt.  
Till exempel BMW har redan tagit fram 
elbilar helt utan sällsynta jordartsmetaller, 
kan det finnas alternativ till att bryta de 
ämnena? 
– Det forskas, och det finns mycket att 
göra kring till exempel återvinning. Det 
finns de som tror på bränsleceller, vätgas, 
andra typer av batterier. Vårt dilemma är 
att vi är där vi är, och de flesta forskare 
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anser inte att det finns tid att vänta. Vi 
måste sätta i gång stora 
samhällsförändringar nu, och i 
fordonsindustrin är det än så länge 
huvudsakligen genom elmotorer och 
batterier i golvet. Även om vi får fram 
andra tekniker så småningom behöver vi 
de här metallerna. 
Sanna Torén Björling 
Fakta. Så får man tillstånd att öppna 
gruva

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen 
beviljas av bergmästaren, som är chef på 
Bergsstaten, ett självständigt beslutsorgan som 
organisatoriskt tillhör SGU, Sveriges geologiska 
undersökning. 
En bearbetningskoncession enligt minerallagen 
och 3 och 4 kapitlen i miljöbalken, beviljas också 
av bergmästaren. Länsstyrelsen är viktigaste 
remissinstans. Om bergmästaren och 
länsstyrelsen är oeniga, beslutar regeringen. 

Ett miljötillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken 
beviljas av Mark- och miljödomstolen. Ett ärende 
kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
Därefter beslutar bergmästaren om 
markanvisning, och kommunala 
byggnadsnämnder ger bygg- och marklov. 
Under det senaste decenniet har inte en gruva 
öppnat som har prövats enligt både miljöbalken 
och minerallagen. 
Europa står för en femtedel av världens 
konsumtion av metaller, men producerar bara 2–3 
procent. 
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Ewa Stenberg: 
Därför är alla 
missnöjda med 
gruvpolitiken
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Djupt under mark krockar Sveriges 
politiska ideal. Det har lett till en 
gruvpolitik där alla är missnöjda. Nu 
kan regeringen tvingas välja mellan 
miljön å ena sidan och klimatet och 
säkerhetspolitiken å andra. Mycket talar 
för att S och MP gör olika val. 
På Österlen i Skåne leder en nunna och en 
greve en lokal motståndsrörelse mot ett 

gruvbolags planer på att utvinna vanadin. 
I norr varnar Sametinget för att flera nya 
gruvplaner hotar rennäringen och den 
samiska kulturen.  
Däremellan finns en rad lokala 
protestgrupper som pekar på miljöhot när 
nya gruvor ska prospekteras. 
Gruvprospekteringar har blivit den största 
lokala miljöfrågan i Sverige efter en 
gruvboom som kulminerade 2012–2013. 
Miljövänner, LRF, lokala partier och 
många andra protesterar allt högre mot 
Sveriges expansionsinriktade och 
avreglerade gruvpolitik. 
Man skulle kunna tro att gruvbolagen är 
nöjda. Men nej, de är om möjligt ännu mer 
kritiska. Industrin anser att 
tillståndsprocessen är så långsam och 
snårig att Sverige framstår som ett land 
där det inte går att starta gruvor alls. 
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I maj krävde riksdagen att regeringen 
snabbar upp tillståndsprocessen. 
Regeringen är klämd mellan opinionerna. 
Men problemet är större än så. 
Gruvpolitiken rymmer en konflikt mellan å 
ena sidan klimat och säkerhet och å andra 
sidan miljö. 
Klimatomställningen är ett av regeringens 
och januarisamarbetets viktigaste projekt. 
För att gas och olja ska kunna fasas ut 
krävs förnybar energi, och den lagras ofta i 
batterier. Sådana kräver särskilda metaller 
för att fungera.  
Dessa bryts ofta i gruvor i fattigare länder 
med dåliga arbetsvillkor. Kina kontrollerar 
mycket av brytningen, vilket skapar ett 
beroende av en militär och auktoritär 
stormakt på frammarsch. 
Både klimatskäl och säkerhetspolitiska 
skäl talar alltså för svensk gruvbrytning 
med höga miljökrav. 

Men för dem som fått besök av ett 
utländskt gruvbolag som vill bryta upp 
deras åkrar, ängar och skogar, ibland till 
och med naturreservat, väger de 
argumenten lätt.  
Det syns i väljaropinionen. Miljöpartiet 
gjorde sitt bästa valresultat långt från 
soyalattedrickande Stockholm. Motståndet 
mot gruvbrytningen i Kallak, nära 
Laponias världsarv, lyfte de gröna i 
Jokkmokk till 13,6 procent i kommunvalet. 
Nu ska regeringen avgöra Kallaks framtid.  
På Miljöpartiets kongress i våras fördes en 
lång debatt om trovärdig klimatpolitik 
kontra att förhindra att nya svenska 
gruvor river upp sår i landskapet och hotar 
vattendragen. Den senare linjen vann med 
stor majoritet.  
En ny hård konflikt mellan de båda 
regeringspartierna MP och S är under 
uppsegling. Socialdemokraterna har 
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riksdagen i ryggen för att gå industrin till 
mötes, men det räcker inte. 
Näringsminister Ibrahim Baylan (S) skrev 
historia när han 2016 fick ihop en 
energiuppgörelse som både 
energibranschen och riksdagsmajoriteten i 
princip ställde sig bakom. Här krävs något 
liknande om missnöjet inte ska fortsätta 
att växa. 
Ewa Stenberg 
ewa.stenberg@dn.se 

Utvisningsbe-
slut av imam 
hos regeringen
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Migrationsöverdomstolen har kommit 
med ännu ett yttrande gällande 
utvisning av en av de sex salafister 
som frihetsberövats av Säpo. 
Domstolen har bedömt att utvisningen 
inte går att genomföra på grund av 
hotbild i hemlandet.  
Fallet gäller den 52-åriga imamen i 
Västerås. Han greps i våras tillsammans 
med de övriga fem män som anklagas för 
att vara verksamma i islamistiska 
extremistiska miljöer och utgöra ett 
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säkerhetshot. De greps med stöd av en 
speciallagstiftning, Lagen om särskild 
utlänningskontroll, LSU.  
Samtliga män har överklagat 
Migrationsverkets beslut om utvisning till 
Migrationsöverdomstolen och bestrider 
Säpos anklagelser om att de skulle vara 
delaktiga i verksamhet som utgör ett hot 
mot rikets säkerhet. 
Hittills har fyra ärenden prövats och i 
samtliga fall gjorde domstolen samma 
bedömning som Migrations- verket – att 
utvisningsbesluten inte gick att genomföra 
då det kan finnas ett hot mot männen i 
deras hemländer och att de har 
flyktingstatus. 
Frågan om utvisningarna har nu hamnat 
på regeringens bord och det gäller även 
fallet med 52-åringen. Regeringen kan 
dock inte avvika från 
Migrationsöverdomstolens bedömning 

eftersom det finns verkställighetshinder. 
Enligt LSU kan regeringen bara fatta ett 
annat beslut än domstolen om en person 
inte har en hotbild mot sig i hemlandet; till 
exempel ge en person utan asylskäl 
uppehållstillstånd av humanitära skäl. 
Enligt domstolen ska 52-åringen vara kvar 
i förvaret till den 19 september då beslutet 
ska omprövas.  
Nyligen släpptes en av imamerna, Abdel-
Nasser El Nadi, som varit vd för den 
muslimska friskolan Vetenskapsskolan i 
Göteborg. Han är dock fortsatt misstänkt 
och har anmälningsplikt. De andra som 
väntar på regeringens besked är den 
kontroversielle Gävle-imamen Abo Raad 
och hans 34-årige son samt en imam från 
Umeå. 
Katarina Lagerwall 
katarina.lagerwall@dn.se 
Lagen om särskild utlänningskontroll.
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När Migrationsöverdomstolen prövar ett beslut 
enligt LSU sker en muntlig beredning och i 
samtliga fall så är det regeringen som fattar det 
slutliga beslutet. 
Om Migrationsöverdomstolen kommer fram till att 
det finns verkställighetshinder för personen får 
regeringen inte avvika från detta beslut. 

Malmström 
siktar framåt – 
grundar 
tankesmedja
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Göteborg. Om knappt två månader ska 
Cecilia Malmström (L) lämna posten 
som EU-kommissionär. Nu börjar ett av 
hennes kommande projekt ta form: Hon 
är grundare av en ny tankesmedja.  
I en tid av omtumlande 
samhällsutveckling där partier och politik 
inte alltid hinner med i svängarna försöker 
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nya tankesmedjor, ”think tanks”, ta 
initiativ. 
Medan Sverigedemokraternas avgående 
gruppledare Mattias Karlsson nyss 
kommit åter från möten med Donald 
Trumps administration i Washington, där 
han, för Expressen, beskrivit resan som 
”ett led i att etablera en bredare 
konservativ rörelse i Sverige där en ny 
tankesmedja är en central del”, siktar 
Cecilia Malmström in sig på en sorts 
räddningsoperation för de västerländska 
demokratiska institutionerna. 
Det är tillsammans med Urban 
Strandberg, studiekamrat på 
statsvetenskapen i Göteborg under slutet 
av 80-talet och numera universitetslektor i 
samma ämne, som liberalen Malmström 
dragit i gång något de kallar International 
Youth Think Tank. Till projektet har 
knutits en internationell referensgrupp 

från politik, akademi och civilsamhälle. 
Två av dem är Pam Fredman, tidigare 
rektor vid Göteborgs universitet, och 
Dennis Andersson, Gothia Cups 
generalsekreterare. 
Första synliga avtrycket är planerat till en 
konferens på Svenska mässan i Göteborg 
11–14 november dit 30 stycken 18–24-
åringar från hela Europa väljs ut att få 
delta och få resa och uppehälle betalt.  
Urban Strandberg beskriver tanken: 
– Jag och Cecilia är bästa vänner och läste 
statskunskap samtidigt som murarna föll i 
Europa. Vi vill kunna fortsätta se ett 
samhälle där du får bedriva affärer, ge ut 
tidningar, där det står alla fritt att 
opinionsbilda och syssla med kritiskt 
tänkande, kultur och vetenskap. Men då 
krävs ju robusta institutioner, fria 
domstolar, medier och så vidare. Nu har 
jag och Cecilia blivit äldre och ser 

95



statsledningar och organisationer som vill 
vrida utvecklingen tillbaka. Då tror vi att 
unga, 18-24-åringar, vill vara med och 
uppfinna saker på nytt. Vi tror att vi 
behöver hitta nya sorters argument till 
varför det öppna samhället är bra. Det är 
den enda vägen framåt, att ge en sorts 
robusthet åt samhället. 
– Det finns ett behov av att överbrygga 
klyftan mellan etablissemanget och dessa 
entusiastiska, insiktsfulla ungdomar som 
kämpar för att hitta sätt att kanalisera sina 
åsikter, idéer och visioner för framtiden, 
sade Cecilia Malmström i ett uttalande i 
samband med att referensgruppen 
träffades i slutet av juni. 
Förhoppningen, säger Strandberg, är en 
sorts opinionsbildande rörelse. 
– Unga som sätter dagordningen en gång 
per år och som samspelar med olika 
sorters makthavare, näringslivet och 

forskarsamhället. Uppdraget är att ge oss 
nya fräscha argument och idéer för det 
öppna samhället. 
Hittills har 199 ungdomar ansökt till de 30 
platserna. Svenskar är inte garanterade 
plats. 
– Det beror på hur de kvalificerar sig, men 
det bör kunna bli en handfull, säger Urban 
Strandberg. 
Konferensen ska avslutas med att de bästa 
idéerna presenteras som en del av den 
stora Kvalitetsmässan inför en 
internationell panel där Cecilia 
Malmström ingår.  
Hur finansierar ni tankesmedjan? 
– Vi har fått anslag från näringslivet, från 
projektet Global Business Gate i Göteborg 
där Alecta och handelshuset Elof Hansson 
ingår. Men även EU-kommissionens 
svenska kontor, Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen stöttar oss. Drömmen 
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är att vi kan upprepa det här varje år, 
säger Urban Strandberg.  
Som en sorts kvalitetsgarant har 
tankesmedjan fått Kungliga Vetenskaps- 
och Vitterhets-Samhället i Göteborg att 
vara dess hemort. 
Lars Näslund 
Fakta. Har varit EU-kommissionär sedan 
2010

Cecilia Malmström är född i Stockholm men 
uppvuxen i Göteborg och Frankrike. 
Hon har både studerat och jobbat vid Göteborgs 
universitet. Medlem i Liberalerna (Folkpartiet) har 
hon varit sedan slutet av 80-talet och hon gick in i 
partistyrelsen 1997. 
2006 blev hon EU-minister och tillträdde i februari 
2010 som EU-kommissionär. Hennes 
ämbetsperiod är planerad att avslutas den 31 
oktober. 

Brodern till 
mördad i Berlin 
lever i Sverige: 
”Jag är nog 
näst på tur”
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
I Berlin skjuts en man ihjäl på öppen 
gata av en mördare som misstänks ha 
kopplingar till en utländsk 
säkerhetstjänst. I en mellansvensk 
småstad fruktar den mördade mannens 
bror att han står näst på tur.  
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– Jag känner mig inte säker i Sverige, 
säger brodern till DN.  
Medan tyska myndigheter fortsätter att 
tiga kring det misstänkta agentmordet, 
utgår USA från att Ryssland var 
inblandat i dödsskjutningen.  
Den 47-årige brodern befann sig i sin 
lägenhet i en mellansvensk småstad när 
samtalet kom. Budskapet var kortfattat: 
hans yngre bror hade skjutits till döds i 
centrala Berlin, mitt på ljusa dagen.  
– Det går inte att beskriva det ögonblicket, 
säger han när vi ses i den enkelt inredda 
hyreslägenheten.  
Det har nu gått tre veckor sedan hans bror 
Zelimchan Khangoshvili, 40, mördades 
när han sneddade genom en park i 
Berlinstadsdelen Moabit. Skytten hade 
legat gömd i en buske och lurpassat på sitt 
offer. Han sköts på nära håll med tre skott 

från en pistol som utrustats med en 
ljuddämpare.  
47-åringen säger att det fanns en hotbild 
mot brodern som är georgisk medborgare 
med tjetjensk bakgrund. Vid två tidigare 
tillfällen ska han ha utsatts för 
mordförsök. Efter att ha stridit i 
Tjetjenienkrigen och stöttat tjetjenska 
separatister i kampen mot Ryssland ska 
han ha varit uppskriven på den ryska 
säkerhetstjänstens lista över landets 
fiender. 2016 flydde brodern till Tyskland 
där han ansökte om asyl.  
– Han trodde det var mindre farligt där än 
i något annat europeiskt land, berättar 47-
åringen på ryska med georgisk brytning.  
Men mordhoten fortsatte att strömma in 
under åren i exil. Vad brodern först inte 
berättade var att hoten ska ha varit riktade 
mot alla manliga medlemmar i familjen. 
Han oroade sig för att brodern och de 
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andra familjemedlemmarna som var kvar i 
hemlandet skulle råka illa ut.  
– Han ringde mig hela tiden och försökte 
övertala mig att lämna Georgien. I början 
sa han inte till mig att han fick sms med 
hot som gällde även mig. Men sen 
berättade han om hoten som kom och sa 
att han var orolig varje dag för min skull, 
berättar 47-åringen. 
I de hotfulla meddelandena som skickades 
från ett georgiskt telefonnummer via 
Whatsapp stod det bland annat att han 
kunde vänta sig ”överraskningar” och 
”glöm inte att vi vet att även din bror har 
barn”. Han bläddrar långsamt igenom 
meddelandena som han sparat i sin 
mobiltelefon. 
– Jag vet inte vilka som ligger bakom. Men 
de hade nog bestämt sig för att försöka 
döda både mig och min familj.   

I december 2018 anlände 47-åringen till 
Sverige med sin familj och ansökte om 
asyl. Han visade upp hoten för 
Migrationsverket och väntar nu på besked 
om att få stanna i Sverige. Men efter 
mordet på brodern känner han sig inte 
längre säker här.   
– Jag sitter mest hemma. Jag går inte ut 
själv ur lägenheten, säger han. 
Kort efter mordet i centrala Berlin greps 
en 49-årig man med ryskt pass som nu 
sitter häktad misstänkt för överlagt mord. 
Vem mannen är och på vems uppdrag han 
har agerat är ännu oklart. 49-åringens 
identitet tros vara uppdiktad och kan ha 
skapats enbart för uppdraget i Berlin, 
vilket DN tidigare rapporterat om.  
Fallet är känsligt för den tyska regeringen 
som hittills har valt att tiga. Av hänsyn till 
”den pågående utredningen” ger det tyska 
utrikesdepartementet inga kommentarer, 

99



meddelade en talesperson i måndags. Men 
från amerikanskt håll tror man sig veta 
vem som har beställt dödsskjutningen.  
– USA utgår från att Ryssland är ansvarigt 
för mordet, säger en amerikansk 
myndighetskälla till tidningen Wall Street 
Journal. 
– En falsk identitet i ett äkta pass kan bara 
komma från ryska myndigheter. 
Källorna ville inte peka ut en enskild rysk 
myndighet eller organisation som de tror 
har varit involverade i mordet. 
Anklagelserna tillbakavisas av Kreml som 
med kraft förnekat att de haft något med 
dödsskjutningen att göra. Men i Sverige är 
47-åringen övertygad om att den ryska 
underrättelsetjänsten FSB är inblandad.  
– Vi fick information om att de har betalat 
pengar till personer som har till uppgift att 
döda oss, hävdar han.   

– Men vi trodde inte att hoten skulle bli 
verkliga. Jag står nog näst på tur.  
DN har varit i kontakt med svenska Säpo 
som bekräftar att de följer “utvecklingen 
av fallet”. De vill inte ge någon närmare 
information om det sker ett samarbete 
med den tyska underrättelsetjänsten, men 
skriver i ett mejl till DN att de ”i sitt 
arbete” utbyter information med andra 
säkerhetstjänster i Europa. 
Mordet utreds av Berlinpolisen och följs 
noga av den tyska statsåklagaren. Ett spår 
är att mordet kan ha varit en uppgörelse i 
kriminella kretsar, och i tyska medier har 
det också spekulerats i om Zelimchan 
Khangoshvili varit islamist som stöttat 
terrorister. 
Har din bror haft samröre med islamister 
eller varit i någon annan kriminell miljö?  
– Nej, aldrig. Han brydde sig om 
Tjetjenien och dess oberoende och han var 
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patriot. Han var anti-Ryssland, eftersom 
den ryska regeringen bedriver en smutsig 
politik för Kaukasus, säger han.  
47-åringen oroar sig även för sina två 
vuxna söner som befinner sig i Sverige. De 
har båda fått avslag på sina 
asylansökningar och väntar just nu på att 
utvisas till hemlandet Georgien. Sönerna 
hämtades av svensk polis bara några dagar 
efter mordet på deras farbror i Berlin och 
fördes till Migrationsverkets förvar. I ett 
avslagsbesked som DN tagit del av framgår 
att familjen har lämnat ”vaga och 
detaljfattiga uppgifter om den påstådda 
hotbilden” och att familjens asylberättelse 
inte är tillförlitlig. Det tillbakavisas av 
advokat Jens Sjölund, som är ombud åt de 
bägge sönerna och ska ansöka om 
verkställighetshinder.   

– Det är tydligt att det finns en hotbild 
sedan tidigare, som förstärkts genom 
händelsen i Berlin, säger han.  
– Hotbilden som gällde mot brodern gäller 
alla manliga familjemedlemmar. Detta vet 
vi eftersom fadern mottagit 
hotmeddelanden mot hela familjen, säger 
han.  
Medan tyska myndigheter fortsätter att 
utreda mordet som skedde bara någon 
kilometer från den tyska 
förbundskanslerns kontor, sitter 47-
åringen i en lägenhet i Mellansverige och 
sörjer sin bror.  
De talade ofta med varandra i telefon. Nu 
har ringsignalerna från Berlin tystnat.  
Lina Lund 
lina.lund@dn.se 
Alexandra Carlsson Tenitskaja 
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
Fakta. Rysk man greps efter dådet
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23 augusti sköts den 40-årige Zelimchan 
Khangoshvili till döds i en park i Berlin. Han är 
georgisk medborgare med bakgrund i Tjetjenien. 
En 49-årig man med ryskt pass greps kort efter 
dådet och sitter sedan dess häktad misstänkt för 
överlagt mord. Mordet utreds av Berlinpolisen och 
följs noga av den tyska statsåklagaren. 
De senaste veckorna har tjetjener som lever i exil 
samlats för manifestationer i flera europeiska 
länder, däribland i Tyskland, Sverige och 
Georgien. Demonstranterna har bland annat krävt 
att den tyska regeringen ska agera i fallet. 
DN

Nathan 
Shachar: 
Väljarna lojala 
trots en 
störtflod av 
pinsamheter
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kring premiär-
ministern
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Jerusalem. Kaskader av pinsamheter 
drabbar just nu premiärminister 
Benjamin Netanyahu. Det skulle kunna 
stå honom dyrt, i synnerhet en vecka 
före ett val, men väljarna verkar stå 
kvar vid hans sida. 
Bosättarpartiernas budskap till 
åtalshotade premiärministern är: ”Ge 
oss Västbanken så skall vi se till att du 
inte hamnar i fängelse!” 
Har du blivit galen, Ayub?! 
Premiärminister Benjamin Netanyahus 
utbrott mot förre 
kommunikationsministern Ayub Kara är 
redan israelisk folklore, flitigt imiterat och 

varierat av komiker och messande 
medborgare. 
Inspelningen är från 2017 och ventilerades 
i veckan av tv:s Kanal 13. Regeringens 
juridiske rådgivare hade då det begav sig 
just tvingat Netanyahu att lämna ifrån sig 
sin käraste ägodel, 
kommunikationsministerposten, och sluta 
agera i allt som rör medierna.  
Detta för att undvika intressekonflikter – 
två av korruptionsutredningarna mot 
premiärministern handlade just om hans 
försök att forma medielandskapet till sin 
fördel. Dessa utredningar kommer de 
närmaste veckorna att utmynna i åtal – 
eller, om Netanyahus Likud och hans 
satellitpartier vinner majoritet i valen den 
17 september – att läggas på is. 
Netanyahu hade inga tankar på att avstå 
från interventioner i medielandskapet. 
Hans nye kommunikationsminister, den 
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drusiske politikern Ayub Kara, hade ingen 
egen ställning inom det regerande Likud, 
och var känd för att äta ur handen på sin 
partiledare. 
Under det inspelade samtalet säger 
Netanyahu åt Kara att avskaffa den 
myndighet som reglerar kabel- och satellit-
tv. Kara säger att det behövs en lag för 
detta och att han överlägger med 
justitieminister Ayelet Shaked om det 
juridiska. 
Blotta namnet på Shaked får Netanyahu gå 
i taket. Den unga och fotogeniska 
ministern är populär inom extremhögern 
för sina hårdhänta interventioner i 
rättssystemet och mot Högsta domstolen. 
Men på Balfourgatan i Jerusalem, familjen 
Netanyahus residens, är hon persona non 
grata. Fru Sara Netanyahu är allergisk mot 
henne sedan åren 2006–2008, då Shaked 

tillhörde dåvarande oppositionsledaren 
Netanyahus stab. 
Inspelningen är bara en i en lavin av 
läckor. Bevismaterialet i de olika 
korruptionsutredningarna mot 
premiärministern överlämnades nyligen 
till de misstänktas försvarare, vilket 
betyder att en mängd personer sett det – 
och kan dela med sig till pressen. 
En av journalisterna med den bästa 
tillgången på godbitar, Kanal 12:s Guy 
Peleg, har fått livvakt efter att Netanyahu 
kallat hans rapporter för ”terrordåd”. 
Alla dessa vittnesbörd visar tydligt att 
Netanyahu inte för ett ögonblick upphörde 
med sina långfingrade ingrepp i 
medievärlden, och de visar samtidigt 
vilken häpnadsväckande makt Sara Netan-
yahu har över sin make.  
Parets – och Donald Trumps – främsta 
gynnare, kasinomiljardären Sheldon 
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Adelson och hans hustru Miriam, som 
bekostar Netanyahus eget språkrör, 
gratistidningen Israel Ha-Yom, har vittnat 
om det under polisförhör. Långt ifrån att 
försvara sina gunstlingar under 
polisförhören, har paret Adelson utmålat 
dem i mörka färger. Tv:s Kanal 13 kunde 
på söndagen citera Adelsons då de berättar 
att ”Sara är vansinnig” och ”det är hon 
som bestämmer allting”. 
Miriam Adelson berättade för polisen att 
fru Netanyahu tjatat på henne för att få 
dyra smycken i present, och att hon ringde 
och gallskrek i telefon då hennes bild i 
tidningen inte var stor nog. Hennes 
intryck var att Sara bestämmer över alla 
makens utnämningar. Under ett av sina 
utbrott, enligt fru Adelson, sade Sara till 
henne att ”…om Iran attackerar Israel så 
är det ditt fel!”. 

Journalisten Nir Hefetz, länge Netanyahus 
handgångne man för ljusskygga uppgifter, 
numera åklagarvittne, berättade för 
polisen hur Sara och hennes son Yair 
kallat honom till sig och gett honom order 
att söka upp de inblandade i ett av 
korruptionsmålen och personligen se till 
att de suddar ut all kommunikation de haft 
med Netanyahus från sina telefoner. 
Häromdagen publicerade dagstidningen 
Haaretz utdrag ur åklagarvittnet Shlomo 
Filbers vittnesmål. Filber handplockades 
av Netanyahu som generaldirektör för 
kommunikationsdepartementet, med 
uppgift att – i strid med reglerna – 
underlätta en fusion mellan telefonbolaget 
Bezeq och tv-bolaget Yes, bägge ägda av 
Netanyahus vän Shaul Elovitch.  
Affären beräknas ha kostat skattebetalarna 
kring en miljard kronor. Som tack för 
hjälpen fick paret Netanyahu i alla väder 
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smeksam behandling av Elovitchs 
nyhetsportal Walla. Vilket inte hindrade 
Sara Netanyahu att bestorma redaktionen 
med förbannelser och krav. 
I vissa samhällen skulle kaskaderna av 
pinsamheter stå den drabbade dyrt, i 
synnerhet en dryg vecka före ett val. Men 
trots att israelerna i enkäter visar missnöje 
med Netanyahus agerande, så rubbas inte 
deras väljarbeteende. 
Enligt mätningarna kommer Netanyahu 
och Likud att hålla ställningarna från valet 
i april. Om han och hans satellitpartier 
vinner majoritet i Knesset så blir deras 
första uppgift att ordna parlamentarisk 
immunitet för honom, vilket skulle 
blockera rättsprocesserna. 
Nyssnämnda Ayelet Shaked, i dag ledare 
för Yamina (”Åt höger”), en gemensam 
lista för olika extremnationalister, inser att 

Netanyahus skräck för åtal ger henne ett 
avundsvärt verktyg. 
Hennes läger kräver, i utbyte mot 
immunitet, en annektering av den 
ockuperade Västbanken, eller åtminstone 
av de 61 procent av området som 
kontrolleras av bosättarna. Netanyahu, 
som inser hur känslig saken är 
internationellt, har i princip lovat att göra 
bosättarna till viljes: ”Ja, vi kommer att 
göra det långsamt och stegvis för att 
utsträcka israelisk suveränitet över Judéen 
och Samarien”. 
I allt detta, som synes, är det mest sjaskiga 
och vardagliga nära knutet till de alla 
tyngsta frågorna om den israeliska 
demokratins och regionens framtid. Den 
gamla klyschan, i alla länder och alla val, 
om att ”aldrig har så mycket stått på spel 
som denna gång”, är bara en lätt överdrift i 
detta fall. 

Nathan Shachar naranjal@gmail.com 
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Månkakor i den 
politiska 
hetluften
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Jorden runt 
Peking. Söta, runda, kakor som avnjuts 
i samvaro med familjen. Så firas 
traditionsenligt månfesten som infaller 
på fredagen i Kina. Men i år har 
politiken letat sig in i festligheterna. 
Kakorna har hamnat i hetluften för 
konflikten mellan Kina och 
proteströrelsen i Hongkong. 
Varje år i september när det är fullmåne 
firas månfesten i Kina för att markera att 
skördetiden är över. Traditionen går 

århundraden tillbaka och har med tiden 
utvecklats till en viktig familjehögtid där 
man samlas för att äta månkakor under 
månens och färgglada lyktors sken. 
De söta kakorna är fyllda med kräm från 
lotusfrön, nötter, sesam och ser till formen 
ut ungefär som en hockeypuck. Andra 
ingredienser kan vara ägg eller röda bönor, 
beroende på regionala preferenser. På 
kakorna står ofta ett budskap, som 
”harmoni”. 
Men inför årets månfest, som infaller på 
fredag, har månkakorna gått från harmoni 
till att bli slagpåse i konflikten mellan 
demonstranterna i Hongkong och 
Fastlandskina.  
Här finns exempelvis bageriet Wah Yee 
Tang i Hongkong som började dekorera 
sina bakverk med slagord lånade från 
sommarens protester. Det blev en succé. 
Bageriet översvämmades av beställningar 
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och hann inte ta ut dem ur bakplåten fort 
nog. Ett tag fick man helt enkelt säga nej 
till kunder. 
För den stora bagerikedja Taipan, också 
baserad i Hongkong, har politikens intrång 
däremot inneburit ett bakslag. Taipan är 
känd för sina snövita månkakor och har 
stor export till Fastlandskina. Men efter att 
en av bolagets chefer skrivit ett inlägg på 
Facebook där han stödjer 
demonstranterna och kritiserar polisen i 
Hongkong har affärerna skjutits i sank. 
När inlägget upptäcktes i Kina var 
propagandaorganet Folkets Dagblad 
snabbt ute och fördömde bageriet för att 
ha kakor fyllda med ”dåliga tankar”. China 
Daily stämde in i kritiken och skrev att det 
har ett pris att förarga konsumenterna i 
Kina med olämpliga ord.  
Bageriets kakor drogs in, såväl från 
handeln på internet som från 

livsmedelsaffärernas hyllor, i hela Kina. 
Mannen som skrivit inlägget, son till 
bageriets grundare, raderade det och bad 
om ursäkt. Men vid det laget hade en av 
huvudimportörerna av kakorna i Kina 
redan förstört stora mängder kakor som 
livsmedelshandlare ute i landet sänt 
tillbaka.  
Bagerier är inte de enda näringsidkarna 
som dragits in i konflikten om Hongkong. 
Här finns chefen för Hongkongs flygbolag 
Cathay Pacific som tvingades sluta sedan 
han tillåtit anställda att delta i protesterna. 
Även Versace, Zara och Swarovski har 
tvingats ta ställning efter att ha satts under 
press av Kina.  
Det är inte första gången som månkakor 
figurerar på det politiska slagfältet. Redan 
på 1300-talet ska motståndare till 
Yuandynastin ha förmedlat hemliga 
budskap genom kakorna för att avsätta de 
mongoliska regenterna.  
Marianne Björklund 
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Källor: Israel 
försökte 
avlyssna Vita 
huset
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Israels säkerhetstjänst pekas ut som 
ansvarig för att ha avlyssnat samtal 
och sms vid Vita huset, uppger källor 
för Politico. 
Israel förnekar att ha bedrivit någon 
som helst underrättelseverksamhet i 
USA. 

– En uppenbar lögn, säger 
premiärminister Benjamin Netanyahu i 
ett uttalande. 
Det var i maj 2018 som det uppdagades att 
USA:s inrikessäkerhetsdepartement hade 
bevis för att någon hade placerat ut 
avlyssningsutrustning vid Vita huset och 
andra känsliga platser i Washington. 
– Givet rapporterna om att 
spionutrustning hittats nära Vita huset och 
andra regeringsbyggnader är jag rädd för 
att utländska underrättelsetjänster riktar 
in sig på presidenten och andra 
tjänstemän, sade demokratiske senatorn 
Ron Wyden till The Washington Post då. 
Det framgick inte då vem som låg bakom 
det misstänkta spioneriet, även om 
spekulationerna var många. Nu har 
amerikanska säkerhetstjänster och FBI 
kommit fram till att utrustningen troligtvis 
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tillhör israelisk säkerhetstjänst, uppger tre 
källor med insyn för Politico. 
– Det var ganska självklart att Israel låg 
bakom det där, säger en av källorna till 
tidningen. 
Utrustningen var så kallade IMSI-fångare, 
som står för International Mobile 
Subscriber Identity, och som lurar 
mobiltelefonerna att koppla upp sig mot 
”alternativa” mobilmaster. Därefter kan 
samtal, sms och data från telefonen sparas 
ned. Telefonanvändaren måste dock vara 
ganska nära IMSI-fångaren för att 
avlyssningen ska fungera. Enligt Politicos 
uppgiftslämnare var syftet att spionera på 
president Donald Trump och några av 
hans högsta rådgivare. Det är dock oklart 
om avlyssningen lyckades. 
Israel förnekar all inblandning i den 
misstänkta avlyssningen.  

– Anklagelserna är absolut nonsens. Israel 
bedriver inte spioneri i USA, säger Elad 
Strohmayer, talesperson på Israels 
ambassad, till Politico. 
– En uppenbar lögn. Det finns sedan länge 
en överenskommelse, och ett direktiv från 
Israels regering, att inte bedriva några 
underrättelseoperationer i USA. Det finns 
inga undantag från denna linje, säger 
premiärminister Benjamin Netanyahu i ett 
uttalande enligt The Jerusalem Post.  
Källor uppger också för tidningen att 
president Donald Trump inte fördömt eller 
vidtagit några andra åtgärder mot Israel 
efter att FBI informerat om vad man 
kommit fram till.  
– Reaktionen var väldigt annorlunda än 
vad den hade varit i förra 
administrationen, säger källan som är 
kritisk till Trumpadministrationens 
bristande agerade. 
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Varken Trumpadministrationen eller FBI 
har ännu velat kommentera uppgifterna 
om Israels inblandning. 
Isabelle Nordström 
isabelle.nordstrom@dn.se 

Kraven på Mugabes 
begravning
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Zimbabwe. Zimbabwes avlidne 
expresident Robert Mugabe kommer att 
begravas i sin födelseort Kutama, nordväst 
om huvudstaden Harare, under nästa 
vecka. Åtminstone om hans släktingar får 
bestämma. 
– Hans kropp kommer att ligga på lit de 
parade i Kutama på söndag kväll, följt av 
en privat begravning på antingen måndag 
eller tisdag, säger Mugabes brorson Leo 
Mugabe. 
– Inget National Heroes Acre, tillägger 
han, med syfte på det monument i Harare 
där landets regering vill begrava 
expresidenten. 
TT-AFP 
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Många saknas 
efter orkanen
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Bahamas. Allt färre ber om att få 
evakueras från de orkanhärjade öarna i 
norra Bahamas, och många står redo att 
hjälpa till i räddningsarbetet. Hundratals 
människor saknas efter katastrofen. Totalt 
saknar myndigheter information om var 1 
300 människor befinner sig. Listan över 
saknade kan dock innehålla redan 
evakuerade. 
TT-AFP-Reuters 

Besättningen sov 
vid fartygsbrand
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

USA. Alla besättningsmedlemmar sov när 
den dödliga branden bröt ut på dykfartyget 
utanför Kaliforniens kust i förra veckan, 
uppger USA:s trafiksäkerhetsmyndighet 
NTSB. 
Enligt Kustbevakningen kräver fartygets 
säkerhetscertifikat att minst en 
besättningsmedlem måste vara nattvakt. 
Fem av de sex besättningsmedlemmarna 
kunde rädda sig medan 34 personer 
omkom när det nära 23 meter långa 
dykfartyget Conception började brinna och 
sjönk. 
De överlevande sov på fartygets tak, enligt 
NTSB preliminära rapport, medan 
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samtliga dykare och en 
besättningsmedlem sov i trånga kvarter på 
nedre däck. 
Brandorsaken är under utredning, men en 
av teorierna är att överhettade 
litiumjonbatterier eller laddare på nedre 
däck kan vara källan. 
TT-Reuters 

Larm om akut 
bränslebrist
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Kuba. Ransoneringar kan bli aktuellt på 
Kuba på grund av att USA:s blockader 
hejdar leveranser av fossila bränslen. 
Endast två oljetankrar väntas anlända 
under september, en på lördag och en i 
slutet av månaden, säger president Miguel 
Díaz-Caneli statlig tv. 
– Det kan uppstå svårigheter vad gäller 
distributionen av vissa produkter och 
tillhandahållandet av tjänster till 
befolkningen under de kommande 
dagarna, säger presidenten. 
Myndigheterna hoppas slippa ta till 
exempelvis schemalagda strömavbrott. 
TT-Reuters 
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Kandidat till 
presidentposten 
vägrar att äta
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Tunisien. Den fängslade tunisiske 
mediemogulen och kandidaten Nabil 
Karoui hungerstrejkar i protest mot att 
han inte får rösta i söndagens 
presidentval. Karoui är en av 26 personer 
som vill bli ny president, varav 
premiärminister Youssef Chahed är 
favorit. 
TT-Reuters 

255 000
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

barn i sydöstra Spanien får stanna hemma 
sedan kraftiga regn lett till stora 
översvämningar i regionen Valencia. 
Floden Clariano har fyllts över sina 
bräddar vilket i sin tur har lett till 
översvämningar i bostäder med 
evakueringar som följd. Regnovädret 
orsakar även störningar i trafiken. 
Regnmängderna är de största sedan 
mätningarna började 1927, enligt den 
meteorologiska byrån Avamet. 
TT-AFP 
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Räder mot 
Navalnyjs 
anhängare
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Ryssland. Rysk polis har genomfört 
omfattande och samordnade räder mot 
oppositionen. Över 200 tillslag gjordes 
under torsdagen i 41 städer, alla riktade 
mot Kremlkritikern Aleksej Navalnyjs 
anhängare. 
Övervakningsbilder visar hur svartklädda 
och maskerade män använder verktyg för 
att knäcka dörrar medan uniformerad 
personal tar över kontor som tillhör 
Navalnyjs politiska rörelse. Datorer 
beslagtogs, liksom telefoner och arkiv. 

Räderna genomfördes fyra dagar efter att 
Putins parti Enade Ryssland förlorat runt 
en tredjedel av platserna i valet till 
stadsduman, Moskvas styrande 
församling. 
TT-AFP-Reuters 

115



PKK pekas ut för 
dödlig explosion
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Turkiet. Sju människor dödades och tio 
skadades när sprängmedel som hade 
placerats vid en väg exploderade i sydöstra 
Turkiet, uppger sjukhuskällor. 
Händelsen inträffade i distriktet Kulp i 
provinsen Diyarbakir. Samtiga som förts 
till sjukhus i Kulp och staden Diyarbakir 
uppges ha fått allvarliga skador. 
Enligt CNN Türk, som citerar ett uttalande 
från provinsguvernörens kansli, drabbade 
explosionen en minibuss med bybor som 
var ute och samlade ved. 
Sprängladdningen har sannolikt placerats 
ut av den kurdiska PKK-gerillan, enligt 

guvernörens kansli, som tillägger att 
jakten på de skyldiga har inletts. 
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan 
har i ett samtal med guvernören lovat stöd 
för att hitta de ansvariga. 
I området har strider mellan 
regeringsstyrkor och väpnade kurdiska 
grupper ägt rum flera gånger genom åren. 
PKK har terrorstämplats av Turkiet, USA 
och EU. 
TT-AFP-Reuters 
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Fängslade 
journalister har 
släppts
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Turkiet. Fem journalister från den 
oppositionella turkiska tidningen 
Cumhuriyet, som suttit fängslade, släppts 
på fri fot i går, torsdag. Journalisterna 
dömdes i fjol till fängelse för påstått stöd 
till terrorgrupper och till predikanten 
Fethullah Gülen. 
TT-AFP-Reuters 

ECB beredd 
göra allt för att 
höja 
inflationen
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
I en ny offensiv för att stimulera -
europeisk ekonomi sänkte 
centralbanken ECB sin styrränta på 
torsdagen. 
DN:s Carl Johan von Seth svarar på 
fem frågor om torsdagens 
helomvändning i centralbanken. 
1 Vad var torsdagens budskap från ECB? 
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ECB-chefen Mario Draghi är känd för det 
han sa under eurokrisen 2012: 
Centralbanken lovade då att göra ”vad som 
än krävs” för att rädda den europeiska 
valutan från undergång. 
Nu är Draghi på väg att lämna banken – 
mandatet löper ut nästa månad – och han 
slutar i samma bestämda stil. Torsdagens 
budskap var att ECB kommer att göra vad 
som krävs för att få upp den låga 
inflationen i euroekonomierna. Offensiven 
man lanserade var överraskande stark och 
kommer att ses som en milstolpe i ECB:s 
politik. 
2 Vad innehåller de nya stimulanserna? 
Först och främst sänker ECB en av sina 
styrräntor från minus 0,4 till minus 0,5. 
Det är den första räntesänkningen på över 
tre år, vilket är symboliskt i sig. 
Men minst lika viktigt är att ECB återigen 
ska starta det som kallas kvantitativa 

lättnader, QE. Det innebär att 
centralbanken använder nytillverkade 
elektroniska pengar för att köpa stats-
obligationer, med målet att hålla nere 
räntorna ytterligare. 
En kanske ännu viktigare nyhet är att ECB 
nu säger att centralbanken ska fortsätta 
med dessa stimulanser – både superlåga 
styrräntor och obligationsköp – så länge 
som det bara krävs för att inflationen ska 
börja stiga igen. Det finns alltså ingen 
deadline i åtgärderna. Det ses som 
betydelsefullt att centralbanken lovar en 
sådan sak. 
3 Varför sjösätts stimulanserna nu? 
Till bakgrunden hör att tysk ekonomi går 
knackigt. Världsekonomin har börjat 
skaka, och det märks i Europa. 
Men en viktig faktor är också att 
inflationen i euroländerna redan ligger på 
väldigt låg nivå, märkbart lägre än ECB:s 
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mål som är att hålla inflationen nära men 
under 2 procent. Nu är den snarare kring 1 
procent. 
Om konjunkturen viker mer ordentligt kan 
man befara att inflationen rör sig mot noll, 
eller ännu lägre, mot deflation. Det vill 
man till varje pris undvika. 
4 Vilka blev reaktionerna? 
Finansmarknadens förväntningar var höga 
inför torsdagens besked. Draghi och flera 
av hans kollegor har under sommaren i 
princip lovat att nya, stora stimulanser är 
på väg. 
Ändå överraskade ECB med sitt starka 
språk. Börserna steg som reaktion på 
beskedet, marknadsräntorna sjönk och 
den svenska kronan stärktes mot euron. 
Det gjorde även dollarn. 
President Donald Trump var irriterad. 
Han twittrade snabbt att ECB försöker 
sänka eurons värde och skada amerikansk 

export. Draghi värjde sig starkt mot den 
anklagelsen under torsdagens 
presskonferens. 
5 Vad kommer stimulanserna få för 
konsekvenser? 
En effekt är att det nu blir snäppet svårare 
för Riksbanken att höja den svenska 
styrräntan i december, vilket är planen. 
Ifall räntorna fortsätter att sjunka i Europa 
och Riksbanken samtidigt går i motsatt 
riktning blir effekten en större 
åtstramning i Sverige. Det vill Stefan 
Ingves och hans kollegor förmodligen 
undvika. 
Christine Lagarde, som tills nyligen var 
chef för Internationella valutafonden och 
nu är på väg att ta över efter Draghi, får 
samtidigt ett svårt jobb. ECB:s utlovade 
stimulanser är varken okontroversiella 
eller okomplicerade att genomföra i 
praktiken. Det finns både snårig juridik 
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och biverkningar i ekonomin att hålla 
ögonen på. 
Lagarde har sagt till euroländernas 
regeringar att hon kan behöva hjälp att 
stimulera ekonomierna. ”Jag är inte en fe”, 
sa hon nyligen i ett tal i 
Europaparlamentet. Centralbanken kan 
inte göra allt. Om konjunkturen försämras 
kan det enligt henne krävas budget-
politiska åtgärder. 
Det var ett budskap som även Mario 
Draghi – något oväntat – framförde på 
torsdagen. 
Carl Johan von Seth 
carljohan.vonseth@dn.se 

Frankrike vill 
stoppa 
Facebooks 
kryptovaluta
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019
Frankrike kommer att blockera 
Facebooks planerade kryptovaluta libra 
i Europa. Även Schweiz varnar för extra 
kontroller och hårda regler för libra, 
som är planerad att lanseras 2020. 
Frankrikes regering menar att libra strider 
emot statens ”valutamässiga suveränitet”. 
– Jag vill vara klar och tydlig med detta, 
under de rådande förhållandena kan vi 
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inte godkänna libra på europeisk mark, 
säger landets finansminister Bruno Le 
Maire, enligt AFP. 
På onsdagen sade schweiziska Finma, 
myndigheten som övervakar landets 
finansmarknad, att Facebooks nya 
kryptovaluta kommer tvingas lyda under 
lagar som normalt endast gäller banker, 
utöver landets strikta regler för att 
förhindra penningtvätt.  
– När det finns risker som liknar 
bankernas kommer vi också att tillämpa 
bankernas lagar, sade Finma i uttalandet, 
enligt Reuters. 
Finmas varning kom strax efter att Libra-
associationen, som är baserad i den 
schweiziska staden Genève, tillkännagav 
att de planerar att bli ett licensierat 
betalmedel i landet.  
Den planerade kryptovalutan har 
kritiserats av politiker runt om i världen 

som oroar sig över betalmedlets inverkan 
på det finansiella systemet, användarnas 
integritet och dess potential för 
användning vid penningtvätt. 
– De högsta internationella standarderna 
för bekämpning av penningtvätt måste 
säkerställas i hela libras system, sade 
Finma i sitt uttalande. 
Det var i juni i år som Facebook 
offentliggjorde sina planer på att lansera 
en egen kryptovaluta. Flera företag står 
bakom valutan, som Visa, Mastercard, 
Paypal och Spotify. 
Kryptovalutan ska bland annat göras 
tillgänglig med den digitala plånboken 
calibra, som Facebook kommer att lansera. 
Amanda Dahl 
amanda.dahl@dn.se 

121

mailto:amanda.dahl@dn.se


SAS öppnar 
flyglinje till Sevilla
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Flygbolaget SAS börjar trafikera spanska 
Sevilla från Arlanda, Stockholm. Den nya 
säsongsrutten startar från och med 29 
februari och ska flygas på lördagar fram 
till och med den 16 maj. 
Sevilla blir SAS sjätte destination i 
Spanien från Sverige, efter Alicante, 
Barcelona, Gran Canaria, Palma de 
Mallorca och Malaga. 
TT 

Näringslivstoppar 
vill skärpa USA:s 
vapenlagar
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

I ett brev med totalt 145 underskrifter 
vädjar vd:ar från bolag i flera branscher i 
USA till senaten om att agera i fråga om 
vapenlagarna och införa krav på 
bakgrundskontroller för köpare. 
Masskjutningarna i USA är en 
folkhälsokris som går att förhindra, menar 
vd:ar från bland annat Uber, Bloomberg, 
Pinterest, Lyft, Reddit, Bain Capital, Levi 
Strauss, Beyond Meat och Gap i brevet. 
”Därför uppmanar vi senaten att ställa sig 
bakom det amerikanska folket och agera 
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för vapensäkerhet genom att lägga fram ett 
lagförslag om utkrävande av 
bakgrundskontroller för all 
vapenförsäljning och ett starkt 
rödflaggningssystem”, skriver bolags-
topparna. 
Rödflaggningssystemet ska möjliggöra för 
familj, vänner och myndigheter att föreslå 
för domstolar att temporärt dra tillbaka 
rätten till vapen. 
Direkt 

Tysk prognos: 
Recessionen står 
bakom hörnet
FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

Europas största ekonomi är på väg in i 
recession, i alla fall enligt 
forskningsinstitutet Ifo. Münchenbaserade 
Ifo sänker Tysklands tillväxtprognos från 
0,6 till 0,5 procent för 2019 och under 
tredje kvartalet spås en tillbakagång med 
0,1 procent. 
Det skulle – enligt definitionen att 
recession inträder om BNP har uppvisat 
en tillbakagång två kvartal i rad – betyda 
att Tyskland drabbas av recession redan i 
år. Inför 2020 reviderar samtidigt Ifo ned 
BNP-tillväxten från tidigare 1,7 till 1,2 
procent. 
TT-Reuters 
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Erdogan gör 
flyktingarna till 
sitt 
universalvapen
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Ett slags vapenvila råder i Idlibprovinsen i 
nordvästra Syrien. Slaktardiktatorn 
Bashar al-Assads regeringsstyrkor, stödda 
av Ryssland och Iran, lär dock inte för 
alltid ha ställt in offensiven för att erövra 
det sista rebellfästet. Förutom de 
extremistiska islamister som har den 
militära kontrollen finns där runt 3 

miljoner civila. Många av dem kommer att 
försöka fly över gränsen in i Turkiet. 
President Recep Tayyip Erdogans plan är 
tvärtom att tvinga flyktingströmmen åt 
andra hållet. I Turkiet finns redan 3,6 
miljoner syrier. Den turkiska regimen vill 
skicka i väg minst 1 miljon av dem till en 
”säker zon” i nordöstra Syrien. En del 
deporteras helt enkelt, för andra stryps 
möjligheterna till jobb och sjukvård i hopp 
om att de ska åka ”frivilligt”. 
Och om Erdogan inte får internationellt 
stöd för upplägget hotar han med att i 
stället ”öppna portarna” och låta de syriska 
flyktingarna ta sig till Europa. 
Turkiets auktoritäre ledare försöker lösa 
en rad problem i samma smäll. Landets 
ekonomi går knackigt, vilket Erdogan själv 
bär stort ansvar för. Samtidigt har 
stämningen alltmer vänts mot de syriska 
flyktingarna, och oppositionen har hejat 
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på. Efter svidande bakslag i flera lokala val 
ser regeringspartiet en chans att få 
opinionen på sin sida. 
Den ”säkra zonen” har styrts av den 
syrienkurdiska milisen YPG, nära kopplad 
till PKK-gerillan i sydöstra Turkiet, i stort 
sett sedan inbördeskrigets början. 
Erdogan kallar YPG terrorister och har 
svurit på att aldrig tillåta något som liknar 
en syrienkurdisk statsbildning vid sin 
gräns. Zonen ska fungera som buffert, och 
med 1 miljon nyinflyttade syriska sunniter 
späds dessutom den kurdiska 
befolkningen ut. 
Kruxet är att syrienkurderna utgjort USA:s 
mest pålitliga allierade på marken i 
kampen mot terrorrörelsen IS. Erdogan 
kräver att Washington säger upp 
bekantskapen och låter honom köra bort 
YPG. Amerikanerna försöker bromsa, till 
hans förtret. Hans fraterniserande med 

Ryssland är delvis ägnat att visa att han 
har andra vänner. 
EU sitter i en rävsax. Efter flyktingkrisen 
slöts ett omtvistat avtal där Turkiet lovade 
att stoppa migranterna i utbyte mot flera 
miljarder euro. En gissning är att 
europeiska regeringar hellre ser att 
gränsen hålls stängd än ifrågasätter 
Erdogans intriger. 
Utan tvekan har Turkiet under åtta år gjort 
en stor insats för de syriska flyktingarna. 
Nu använder Erdogan dem som en bricka i 
ett cyniskt spel. 
Syriens sunniter och kurder kommer inte 
att glömma al-Assads tortyr och 
krigsförbrytelser. De lär också minnas hur 
omvärlden agerade. Både under 
inbördeskriget och efteråt. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 
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Sverige söker 
hjälp i USA för 
att stoppa 
morden
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Svenska mordutredare tvingas vänta i 
nästan ett halvår på att skjutvapen blir -
undersökta. Nu anlitas amerikanska 
experter i hopp om att radikalt korta 
tiderna. 
– Vi gick från tio månader till 24 timmar 
och kunde lösa många fler brott, säger 
ex-polischefen Rick Fuentes från New 

Jersey, vars metoder nu ska få svensk 
polis att jobba smartare. 
Allt fler kriminella gäng runtom i Sverige 
är indragna i blodiga fejder. Vissa 
konflikter har pågått så länge som sex, sju 
år. Periodvis sker skjutningarna så tätt att 
polisen knappt hinner komma i gång med 
en utredning innan det är dags att flytta 
över resurser till nästa. 
– Så länge vi hela tiden är tvåa på bollen 
kan vi inte påverka utvecklingen. Då måste 
vi göra något radikalt. 
Det säger Amir Rostami, forskare och 
kommissarie med uppdrag att hitta 
metoder för att förebygga den växande 
gängkriminaliteten i Stockholmsregionen. 
I fjol fick han och ett par kollegor kontakt 
med polisen i New Jersey, en delstat på 
USA:s östkust med knappt 9 miljoner 
invånare, cirka 300 mord om året och en 
oroväckande hög tillväxt av unga 
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gängmedlemmar. Men polisens metoder 
imponerade. 
– Vi såg ett extremt tydligt fokus på 
operativ verksamhet och inte en enda 
power point-presentation med 
organisationsskisser. Det var befriande att 
höra polischefer gå rakt på sak och säga: 
”det här är problemet, det här ska vi göra 
och de här resultaten vill vi ha”, fortsätter 
Amir Rostami. 
I somras skrev Stockholmspolisen avtal 
med New Jersey State Police och Rutger 
University, som analyserar 
brottsutvecklingen i New Jersey. 
Förhoppningen är att en grupp forskare 
och erfarna poliser nu ska hjälpa 
svenskarna att använda metoder som 
funkat i USA. 
Det första handlar om ett bättre 
utnyttjande av bevismaterial, som till 
exempel vapen och hylsor. Som DN 

berättade i veckan har bara 15 procent av 
alla mord och mordförsök med skjutvapen 
klarats upp i Stockholm de senaste åren. 
– Ju fler brott som sker, desto färre lyckas 
vi utreda. Och ju färre som åker fast, desto 
större blir problemen med gamla 
konflikter som inte tar slut, säger Amir 
Rostami. 
Problemen är liknande i Malmö och 
Göteborg. Enbart i de fem konflikter som 
DN listat här intill har nästan 50 mord 
skett – och färre än tio klarats upp. 
En förklaring till de mörka siffrorna är 
tidskrävande kriminaltekniska 
utredningar. Att beslagta ett misstänkt 
mordvapen är en polisiär framgång, men 
inte på långa vägar en garanti för att en 
gärningsman snabbt ska ringas in. 
Väntetiderna för att Nationellt forensiskt 
centrum, NFC, ska hinna leta 
fingeravtryck, säkra dna-spår, återskapa 
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eventuellt bortslipade serienummer, göra 
provskjutningar, undersöka tomhylsor och 
andra spår uppgår nämligen till många 
månader. En färsk rapport som DN läst 
visar exempelvis att vapen-
undersökningarna i Stockholmsregionens 
44 senaste gängrelaterade mordfall tog i 
genomsnitt 151 dagar. 
– Det är på tok för högt. Vi har haft en 
ineffektiv organisation, säger Johan 
Holmberg, som är chef för NFC:s sektion i 
Stockholm. 
Tack vare samarbetet med USA-
experterna kan de ineffektiva strukturerna 
nu vara på väg att slås sönder. I onsdags 
beslutades att NFC ska genomföra en 
omorganisation utifrån New Jersey-
modellen. Målet: kapa väntetiderna till 
max två dagar. 
– Vi går i gång med ett pilotprojekt till 
årsskiftet för att snabba upp flödena rejält. 

Först i Stockholm, där skjutvapenvåldet 
gör behovet akut, och sen förhoppningsvis 
i andra delar av landet, berättar Johan 
Holmberg. 
Mannen bakom de turbosnabba 
vapenundersökningarna heter Rick 
Fuentes, fram till 2015 chef för New Jersey 
State Police och i dag knuten till Rutger 
university. I sin polisroll brottades han 
länge med samma problem som 
kollegorna i Stockholm. När väntetiderna 
nådde tio månader insåg han att 
situationen var ohållbar. 
– Det vi gjorde var ganska enkelt, vi tog en 
person från varje avdelning och satte dem i 
samma rum. Då kunde de jobba parallellt 
med fingeravtryck, dna och allt annat 
innan vapnen till slut var klara för 
provskjutning, berättar Rick Fuentes när 
DN träffar honom och hans kollega Paul 
Goldenberg i Washington. 
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Just provskjutningen är särskilt viktig 
eftersom den kan avslöja om ett vapen 
använts flera gånger. 
– Men alla andra prover måste tas innan 
den görs, annars riskerar dna-spår och 
annat att förstöras. Därför är det 
avgörande att jobba så snabbt det bara går 
och aldrig låta ett vapen bli liggande, säger 
Rick Fuentes. 
I takt med att nya team bildades infördes 
skiftarbete, vilket gjorde att varje illegalt 
vapen som kom in till polishuset 
undersöktes direkt. Resultatet var 
revolutionerande: Plötsligt fick utredarna 
de svar de behövde inom 24–48 timmar. 
– För att bekämpa det dödliga våldet är 
skjutvapnen nyckeln. Många vapen 
återanvänds av kriminella och genom de 
här snabba undersökningarna kan vi ofta 
omedelbart få en bild av vilken gruppering 
som hanterat ett vapen, fortsätter Rick 

Fuentes och berättar att rekordet hittills är 
att ett och samma vapen återkommit i 16 
olika utredningar. 
Rick Fuentes och de andra i expertgruppen 
är nu på väg till Stockholm. På måndag 
kommer de att redovisa sina resultat för 
polischefer från hela landet och på onsdag 
sätter delar av gruppen sig ned med NFC:s 
Stockholmsavdelning för att prata 
”skruvar och muttrar”, som Rick Fuentes 
uttrycker det. 
Sektionschef Johan Holmberg är 
förhoppningsfull. 
– Varför har vi inte gjort så här tidigare? 
Det är en befogad fråga. Men nu måste vi 
verkligen ta tag i detta och jag är övertygad 
om att det kommer att gå. 
Nästa del i samarbetet föreslås bli en 
svensk version av de amerikanska 
underrättelsecentralerna RTCC (real time 
crime centers), som snabbt kan ge poliser 
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på fältet information om bland annat vilka 
fiender ett mordoffer eventuellt har. 
Även förbättrade relationer med 
minoriteter och människor i utsatta 
områden tror New Jersey-gruppen skulle 
gagna bekämpningen av det dödliga 
våldet. 
– Vi har utvecklat ett program för ökad 
tillit som vi tror skulle passa även Sverige. 
Det har fått fler att våga kliva fram och 
berätta om de sett någon bli skjuten, säger 
Paul Goldenberg, även han före detta polis 
och nu verksam vid Rutger University 
underavdelning Miller Center for 
Community Protection. 
En 28-årig gängmedlem I 
Bredängsnätverket sköts ihjäl i Mariehäll 
2017. Bilden hittades i den dödes telefon. 
Lasse Wierup 
lasse.wierup@dn.se 

Netanyahus 
taktik håller 
rivalerna kort
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Analys 
Jerusalem. Premiärminister Benjamin 
Netanyahu har inför parlamentsvalet på 
tisdag lyckats vara den israeliske 
politiker som sätter dagordningen. 
Rivalerna vaknar varje morgon till ett 
schema som redan är spikat, skriver 
DN:s Mellanösternkorrespondent 
Nathan Shachar.  
Vissa morgnar meddelas att 
premiärministern förbereder ”ett 
dramatiskt meddelande” samma kväll. Alla 
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medier och deras politiska orakel lämnar 
då allt de har för händer och börjar 
spekulera kring den utlovade sensationen. 
Många av kännarna kommer att håna 
Netanyahu och säga att det hela bara är 
”spin” och snömos för att göra intryck på 
de mest enfaldiga väljarna. 
När budskapet sedan kommer så blir det 
oftast en antiklimax, kanske en satellitbild 
på en iransk kärnvapeninstallation eller ett 
storstilat vallöfte. Men syftet är uppnått: 
att hålla rivaler och reportrar på 
defensiven, att hela tiden serva in nya 
hårda bollar på deras planhalva, hålla dem 
upptagna och andfådda och inte låta dem 
samla sig till egna utspel. 
På kvällen meddelas att Netanyahu nästa 
dag reser till London, eller Moskva, eller 
någon annanstans (aldrig till något 
obetydligt land), för att dryfta ödesfrågor 
med världens stora. Det betyder att 

valkampanjen läggs på is i ett par dygn. 
Medieredaktionerna måste besluta om 
vem som skall skickas med på 
premiärministerns plan (där finns alltid 
plats) och tidnings- och 
sändningsutrymme viks för rapporter från 
resan. 
Nästa dag öppnar med något hårresande 
han sagt på nätet, oftast om Israels araber, 
eller om de politiska partier som kan 
misstänkas för att göra gemensam sak 
med araberna efter valet. I förra veckan 
varnade Netanyahu för att 
oppositionsfronten Blåvitt hoppas på 
valfusk i stor skala i arabiska samhällen, 
för att kunna rycka åt sig makten den 
vägen. Just det hände nästan i aprilvalet, 
hävdade han – araberna fuskade. 
Valmyndigheten och polisen meddelade 
att ytterst litet fusk noterats, och då till 
Likuds fördel. Men Netanyahu krävde en 
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ny lag om övervakningskameror i 
vallokalerna. Det fanns inte stöd i Knesset 
för en sådan lag, men det var inte lagen 
som var huvudsaken utan den flera dagar 
långa diskussionen, där han kunde peka ut 
rivaler och motståndare som opatriotiska 
och arabvändliga. 
Nästa kapitel i följetongen om de farliga 
araberna kom nu i torsdags, då 
premiärministern anklagade oppositionen 
för att planera en koalition med araberna: 
”araberna som vill förintas oss – män, 
kvinnor och barn!”. ”Förinta” är ett laddat 
ord i Israel, och tanken att ”Blåvitt”, som 
leds av tre tidigare överbefälhavare, skulle 
konspirera med araberna för att förinta 
Israel är svår att få grepp om. 
Men så gick ännu en dag med 
motståndarna på defensiven. Som vanligt 
då Netanyahu går för långt i sina utfall 
mot araberna, drog han tillbaka sina ord 

efter ett antal timmar, och lade skulden på 
en ”ung medhjälpare”, som på eget bevåg 
skulle ha tagit sig in på den 
kontrollfixerade ledarens mediekonton. 
I denna slängkarusell är Netanyahu alltid 
steget före och alla de andra omtöcknade 
och ur balans, upptagna med att 
protestera eller värja sig mot fantastiska 
anklagelser. Han håller omgivningen på 
språng, med en skicklighet och en brist på 
skrupler som får motståndarna att likna 
vilsna nybörjare.  
Tisdagens val är en repetition av valet den 
9 april. Den gången såg det ut som om 
Netanyahu segrat. Hans Likud fick flest 
röster och lika många Knesset-mandat, 35, 
som Blåvitt. Netanyahu drog en suck av 
lättnad, hans nya koalition skulle nu 
kunna ta itu med det mest brännande 
problemet i hans värld: att säkra honom 
immunitet mot åtal i de tre 
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korruptionsutredningar som förmörkat 
hans vardag under tre år. 
Förhandlingarna med den gamle 
kumpanen Avigdor Lieberman, ledare för 
det invandrarorienterade ”Israel vårt 
hem”, blev segslitna. Liebermans ex-
sovjetiska väljarkår åldras och försvinner 
och deras barn och barnbarn blir israeler 
som inte känner samma behov av en 
rysktalande beskyddare. Det enda, sade 
Lieberman, som skulle beveka honom att 
ta plats i en ny koalition, vore en ny lag 
som tvingade alla unga ortodoxa judar att 
göra värnplikt. En sådan lag skulle göra 
honom populär också bland de många 
icke-ryska israeler som rasar över de 
ortodoxas privilegier och gjuta nytt liv i 
partiet. Men en sådan lag kunde 
Netanyahu inte erbjuda, eftersom hans 
bägge viktigaste partners var de ortodoxa 
partierna.  

De senaste veckorna har många av Likuds 
tidigare ledarfigurer tagit avstånd från 
Netanyahus försök att underminera 
demokratin och sätta dess institutioner ur 
spel. I veckan har förre ministern Benny 
Begin, son till partiets legendariske 
grundare Menachem Begin, meddelat att 
hans samvete förbjuder honom att rösta 
på Likud. Knessets förre talman Dan 
Tichon har instämt. Men av mätningarna 
att döma håller Netanyahu ställningarna 
och är bara en hårsmån från att skaffa sig 
en Knesset-majoritet på 61 mandat – utan 
Lieberman. Lyckas han har han goda 
utsikter att slippa åtal och regera vidare så 
länge han har hälsan. Men allt under 61 
mandat betyder motsatsen – åtal och 
sannolikt fängelse. 
En viktig faktor blir valdeltagandet, som 
väntas sjunka. Allmänheten är trött på 
både val och politik. Särskilt araberna, 
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som man kunde ha trott skulle ha 
mobiliserats av tjuvnypen, verkar apatiska. 
Under ett besök i Nasaret, den största helt 
arabiska staden, mötte DN flera personer 
som inte hade reda på att ett val var på 
väg. Högernationalister, och i ännu högre 
grad ultraortodoxa judar, röstar dock alltid 
mangrant. Ju fler soffliggare i andra 
grupper, desto fler mandat åt dem. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 

Överklassig 
charm inte nog 
för EU
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Analys 
Boris Johnson ska äta lunch med EU-
kommissionens ordförande Jean-
Claude Juncker på måndag. Men 
brittisk överklasscharm och 
silverbestick i all ära: nu krävs konkreta 
förslag och kompromissvilja om det 
ska finnas tillstymmelse till en chans 
att nå ett avtal. 
Lunchmöten används inte sällan som ett 
informellt sätt att hitta vägar framåt. Drygt 
tre år efter Storbritanniens folkomröstning 
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om EU-medlemskapet och med 48 dagar 
kvar till en avtalslös Brexit känns det 
onekligen en smula sent att ”ta ett snack 
över en lunch”. 
Men ett avtal är ännu möjligt, försäkrade 
premiärministern på fredagen. 
– Jag har fört samtal med flera EU-ledare, 
i Tyskland, Frankrike och Irland, och vi 
har gjort rejäla framsteg. På måndag ska 
jag träffa kommissionsordföranden 
[Juncker] och chefsförhandlaren Michel 
Barnier, och vi ska prata om de idéer som 
vi arbetar med, sa Boris Johnson. 
Problemet är bara att ingen utanför de 
brittiska öarna verkar förstå vad det är för 
idéer han talar om. I ett brev till de övriga 
EU-ledarna, som The Guardian fått läsa, 
skriver Michel Barnier att det inte finns 
någon anledning att återuppta formella 
förhandlingar. 

Detta för att britterna inte lagt några 
konkreta förslag om vad som ska kunna 
ersätta nödlösningen för Nordirland i 
utträdesavtalet. 
Men kanske är något ändå på gång. På 
fredagen skrev The Times att den brittiska 
regeringens stödparti, unionistiska DUP, 
kan vara berett att acceptera att 
Nordirland fortsätter följa den inre 
marknadens regler för jordbruks- och 
livsmedelsprodukter. I utbyte skulle EU 
släppa kravet på att Nordirland stannar i 
tullunionen, och ”snabbutveckla” olika 
tekniska alternativ till fysiska 
gränskontroller. 
DUP:s ledare Arlene Foster dementerar 
uppgifterna. 
Men The Times källor hävdar att hon gett 
grönt ljus bakom stängda dörrar – under 
förutsättning att det splittrade (och just nu 
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stängda) nordirländska parlamentet ges 
rätt att fatta beslut om EU-regleringarna. 
Det skulle garantera ”demokratisk 
kontroll” – men knappast den långsiktiga 
stabilitet på Irland som EU eftersträvar. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 

Rysk pojke 
klippte sig i 
Zlatanfrisyr – 
blev relegerad
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Jorden runt 
Moskva. Zlatan Ibrahimovic är den 
tioåriga sibiriska pojkens idol. Därför 
klippte han sig i en liknande frisyr – 
och blev relegerad från skolan. 
En ”utmanande, omanlig och 
västimporterad” frisyr. Det sade 
lärarinnan till den tioåriga pojken i 
Sosnovobor utanför sibiriska Krasnojarsk.  
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Och skickade hem honom.  
Fjärdeklassaren hade klippt sig på 
liknande sätt som sin idol Zlatan – rakade 
sidor och långt hår upptill, som hålls ihop i 
en knut uppe på skulten, ett slags ”man 
bum”. På ryska kallas det drakontjik, 
drakfrisyr. Enligt rektorn på skola 
nummer 4 i Sosnovobor går den här 
sortens frisyrer inte att tillåta i en skola. 
– Han vill förverkliga sig själv. I morgon 
vill alla andra också göra det. Hur kommer 
de då att se ut? Vad gör vi om någon vill 
förverkliga sig själv genom att slå till 
någon? frågar sig rektorn Ljudmila 
Pestova, enligt ryska BBC. 
Skolledningen meddelade att pojken får 
studera hemma så länge han inte klipper 
håret. Tioåringens fotbollstränare 
Aleksandr Glusjkov säger att förbudet är 
idiotiskt. Han kräver av skolledningen att 
sluta ”traumatisera pojken”. Föräldrarna 

har för sin del skrivit en vädjan till 
allmänna åklagaren om att deras barn ska 
skyddas.  
Debatten ledde till att polisen kallades in 
för att undersöka vad som egentligen 
pågår och slå fast huruvida skolledningen 
har överskridit sina befogenheter då de 
skickade hem eleven. Polisen ska nu 
förhöra både pojken, föräldrarna och 
rektorn. Detta bekräftade 
åklagarmyndigheterna i 
Krasnojarskdistriktet i ett 
pressmeddelande den 11 september. 
På sociala medier uppmanas Zlatan 
Ibrahimovic att stöda den sibiriska pojken. 
”Titta på den här killen, han vill vara som 
Zlatan, han bär din frisyr. Men hans lärare 
vill inte att han ska vara som Zlatan utan 
se ut som en tönt. Kan du inte göra en 
video för att stöda den här unga, modiga 
mannen?” skriver Moskvabloggaren 
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Anatolij Kapustin. Han uppmanar Zlatans 
följare att delta i kampanjen. 
Till saken hör att pojken, enligt Radio 
Komsomolskaja Pravda, har haft samma 
frisyr redan i ett år utan att skolledningen 
ingripit. Varför detta nu har blivit ett 
problem vill rektorn inte säga. 
– Vi har skoluniform, den är samma för 
alla. Det står i våra regler. Och där ingår 
att man bär en klassisk frisyr, säger 
rektorn till Radio Komsomolskaja Pravda. 
Enligt obekräftade uppgifter i lokala 
medier har skolmyndigheterna i 
Krasnojarskdistriktet nu meddelat att 
skolan gjorde fel och tioåringen får delta i 
undervisningen som vanligt. 
Anna-Lena Laurén 

O’Rourkes 
vapenutspel 
var det mest 
minnesvärda 
ögonblicket
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Analys 
Washington. I Houston gjorde 
Demokraternas ledande 
presidentkandidat Joe Biden sitt bästa 
debattframträdande hittills under 
valrörelsen. Men hemmasonen Beto 
O’Rourke stod för torsdagskvällens 
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mest minnesvärda ögonblick, när han 
hotade att beslagta amerikaners 
automatvapen. 
I jämförelse med Bernie Sanders såg Joe 
Biden ung ut.  
Bernie Sanders, som just fyllt 78, hade 
ingen bra kväll. Han var högröd i ansiktet 
och hans röst raspigare än Tom Waits. 
Han skrek ut sina käpphästar, trots att alla 
hört dem hundra gånger förut.  
Bernie är alltid vresig. Men förkyld 
påminner han om en fågelskrämma.  
Joe Biden, som fyller 77 i höst, var bättre 
till mods. Och mer närvarande i 
ögonblicket än under tidigare debatter. 
Biden blev inte spak när han fick skit från 
partiets utmanare. Julián Castro, tidigare 
bostadsminister i Obamaregeringen, 
försökte nita nestorn med en taskspark: 
Castro, som har låga opinionssiffror, 
frågade Biden om han inte mindes vad han 

sagt två minuter tidigare. Biden log över 
angreppet och Castro framstod som 
ouppfostrad och grälsjuk. 
Biden hade en tuffare andra timme, då han 
hade svårt att hitta rätt ord och stammade. 
När Biden blir trött har han påfallande 
svårt att kanalisera sin tunga politiska 
erfarenhet i en retorik gångbar för 2020-
talet. Vid ett tillfälle fick Biden frågan hur 
USA bör hantera arvet från slaveriet, 
nationens skamfläck och sår. Biden 
svarade att barn behöver tillgång till 
psykolog och att deras föräldrar bör spela 
skivor för dem under kvällar.  
Skivor? Sociala medier fylldes omedelbart 
av bilder på gamla grammofoner. 
Författaren och journalisten Anand 
Giridharadas kommenterade Bidens 
förslag på Twitter: ”Detta är ett sinne och 
en karriär som är över, och han är den 
enda som inte vet om det”. 
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Även om Biden leder med viss marginal i 
mätningarna är många kommentatorer 
fortsatt skeptiska till hans lämplighet som 
presidentutmanare. Torsdagens debatt 
omvände nog ingen belackare men Biden 
var å andra sidan tillräckligt skärpt för att 
behålla sina mest trogna anhängare. Kan 
räcka långt. 
Biden utmanade Elizabeth Warren på ett 
effektivt sätt. Gång på gång frågade Biden 
Warren hur hon skulle finansiera sina 
vidlyftiga löften i sjukförsäkringsfrågan, 
och antydde att det skulle kräva stora 
skattehöjningar. Warren blev svaret 
skyldig. Hennes käcka tilltal framstod 
plötsligt som en täckmantel. Illa för 
Warren som profilerat sig som 
valrörelsens stora sakpolitiker, en vänster-
visionär med fötterna på jorden. ”Jag har 
en plan för det”, är hennes slogan. 
Ombedd att visa kartan, började hon i 
stället prata värderingar. 

Kamala Harris, som ”vann” debatten i 
juni, gav ett något regisserat intryck. 
Hennes inövade utfall mot Trump – 
annonserade i förväg – adderade inget 
nytt. Att Demokraterna finner Trump 
anstötlig är vida känt. Att som Harris vilja 
dra in Trump i en debatt om 
sjukförsäkringarna verkade långsökt. 
Då var Beto O’Rourkes tillvägagångssätt 
mycket effektivare. I början av augusti 
drabbades El Paso i Texas, där O’Rourke 
bor med sin familj, av en masskjutning 
som dödade 22 personer och skadade 24. 
På scenen fick O’Rourke frågan om han 
som president skulle beslagta amerikaners 
automatvapen.  
– Hell yes, vi kommer att ta din AR-15, din 
AK-47. Vi kommer inte tillåta att de 
används mot landsmän längre.  
Ett djärvt löfte i södra Texas. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
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Vi kommer inte att 
sälja ansiktsigen-
känningstjänster 
för massövervak-
ning till någon i 
hela världen.
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Microsoftchefen Brad Smith säger att 
bolaget har tackat nej till förfrågningar 
från regeringar om att sälja program som 
känner igen människors ansikten. 
Systemen har använts i Kina för att 
kontrollera olika folkgrupper. TT-Reuters 

Drönarstörning 
mot Heathrow 
misslyckades
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Storbritannien. Aktivister har försökt 
stoppa flygtrafiken med hjälp av drönare 
på brittiska flygplatsen Heathrow. Men 
drönarna lyfte aldrig, två personer greps 
och flygtrafiken kunde fortsätta som 
vanligt på fredagen. 
Aktivisterna, som tillhör klimatgruppen 
Heathrow Pause, agerade utanför 
Heathrows fem kilometer breda 
skyddszon. 
TT 
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Premiärminister 
Babis slipper 
utredning
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Tjeckien. Brottsutredningen mot Tjeckiens 
premiärminister Andrej Babis som 
misstänkts för bedrägeri läggs ner, enligt 
statsåklagaren. 
Misstankarna har gällt oegentligheter 
kring ett EU-bidrag på 2 miljoner euro 
som betalades ut till miljardären Babis 
bolag Agrofert för tio år sedan. 
Utredningen har satt stor press på 
premiärministern och föranlett att flera 
partier vägrat samarbeta med hans 
regerande populistparti Ano. 
TT-Reuters 

Flera drunknade 
under indisk 
ceremoni
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Indien. Minst tolv personer har drunknat 
när de skulle hylla den elefanthövdade 
guden Ganesha under en religiös ceremoni 
i en sjö i Bhopal i centrala Indien. 
En båt med 20–25 personer ombord välte 
när de skulle sänka ned en avbild av 
Ganesha i sjön. 
DN 
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Urstark börs – 
trots oro för 
handelskrig 
och Brexit
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Trots osäkerheten om Brexit och 
handelskrig Stockholmsbörsen gått 
starkt i veckan. Ett av skälen är de låga 
räntorna, menar Johanna Kull, 
sparekonom på Avanza. 
– Någonstans ska kapitalet ta vägen 
och i dag ligger en stor del på 
aktiemarknaden just för att det inte 
riktigt finns alternativ, säger hon. 

Sedan mitten av augusti har 
Stockholmsbörsen stått för en stark 
återhämtning och just nu är en ny 
toppnotering inte långt borta – trots oron 
för bland annat relationen mellan USA och 
Kina. Handelskriget ligger visserligen kvar 
som ett av marknadens största 
frågetecken, men lugnet de senaste 
veckorna har hjälp börsen uppåt, menar 
Johanna Kull. 
– Börsen styrs i mångt och mycket av en 
persons twittrande just nu. Det gör det 
väldigt svår att förutspå index. Att det har 
varit hyfsat lugnt på den fronten har också 
gjort att börsen inte fått någon brant 
nedgång som vi sett tidigare när Trump 
levererat hot om tullar på Twitter, säger 
hon. 
Något som också spelat in i börsens 
återhämtning är marknadens 
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förhoppningar om nya stimulanser från 
centralbankerna. 
Börsutvecklingen ligger i linje med hur det 
ser ut på ledande Europabörser och följer 
på en stark avslutning på Tokyobörsen. 
Börserna i Fastlandskina hade helgstängt 
på fredagen. 
Stämningen på marknaden präglas av nya 
stimulanser från Europeiska 
centralbanken i torsdags och ett mjukare 
tonläge mellan USA och Kina inför 
planerade handelssamtal. 
På valutamarknaden lyfter samtidigt det 
brittiska pundet kraftigt. Detta sedan det i 
brittiska medier rapporteras om att 
premiärminister Boris Johnssons 
nordirländska stödparti DUP kan tänka sig 
förhandla om en lösning på den 
omtvistade frågan om gränsen mellan 
brittiska Nordirland och EU-landet Irland 
efter Brexit. 

Sparekonomen Joakim Bornold på 
företaget Söderberg & Partners, menar 
dock att det finns risk för att beskedet blir 
en besvikelse. 
– Många verkar tro på stimulanspaket. 
Kanske får man en liknande smäll som 
förra veckan när Riksbanken var betydligt 
stramare i sin prognos än många trodde. 
Det tror jag faktiskt att ECB också är, säger 
han. 
Även Joakim Bornold lyfter fram att de 
låga räntorna agerat draghjälp i börsens 
uppgång. 
– Räntan har sjunkit som en sten. Det gör 
att alternativet aktier blir attraktivare. 
Skulle jag peka på något är det den 
kraftiga förändringen i räntorna som 
skedde under sommaren som gör att 
börsen går upp. 
Kan börsen rentav nå en ny toppnotering 
framöver? 
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– Ja, det tror jag. Det som krävs är stöd 
från de låga räntenivåerna. Men kanske 
främst att det kommer in bra 
bolagsrapporter här om en månad. 
På kort sikt tror Johanna Kull att 
utvecklingen i handelskriget mellan USA 
och Kina i allmänhet och Trumps 
twittrande i synnerhet kommer fortsätta 
att påverka börsen. Hon rekommenderar 
därför ett mer långsiktigt tidsperspektiv 
för aktiespararna. 
Att hösten blir svängig tror också Joakim 
Bornold, som förutspår att nyhetsläget 
kommer ha stor påverkan på 
Stockholmsbörsen. 
– Det kan vara alltifrån relationen mellan 
Kina och USA till makrostatistik som 
kommer eller bolagsrapporterna som 
dyker upp i oktober. Så kommer det 
fortsätta vara. Det kommer bli svajigt och 
stor volatilitet, säger Joakim Bornold. 
Gustav Olsson 

Den amerikanska 
detaljhandeln 
lyfter
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Detaljhandeln i USA ökade med 0,4 
procent i augusti jämfört med månaden 
före, enligt USA:s handelsdepartement. 
Jämfört med augusti i fjol var ökningen 4,1 
procent. Ökningen var större än väntat och 
innebär sex månader i rad av ökad 
detaljhandel i USA. Oväntat stark 
försäljning av fordon, byggmaterial, 
sjukvård och hobbyartiklar bidrog till 
utvecklingen, som avspeglar en stark 
konsumtion, som borde ge fortsatt stöd för 
en måttlig tillväxt. 
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Rapporten väntas inte få USA:s 
centralbank Federal Reserve (Fed) från att 
sänka styrräntan på onsdag nästa vecka. 
Fed sänkte i juli styrräntan för första 
gången sedan 2008. 
TT-Reuters 

Lundin-
utredningen växer 
– fler förhör ska 
hållas
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Den snart tio år långa förundersökningen 
av oljebolaget Lundin Oils – numera 
Lundin Petroleum – misstänkta 
folkrättsbrott i Sudan förlängs ytterligare, 
skriver Dagens industri. 
Åklagare Henrik Attorps har bestämt att 
ytterligare förhör med vd:n Alex Schneiter 
och ordföranden Ian Lundin ska hållas, 
och åtalsbeslut kommer därmed att fattas 
först nästa år. 

146



Förundersökningen, som inleddes 2010, 
omfattar över 50 000 sidor. 
Av ett möte i somras där alla inblandade 
parter deltog, bland andra sex åklagare 
och tolv advokater, framgick att 
rättegången kan komma att pågå i 2,5 år. 
TT 

Ford återkallar 
360 000 jeepar 
efter handskador
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Biltillverkaren Ford Motor återkallar 
nästan 360 000 så kallade stadsjeepar av 
märket Ford Explorer till följd av skarpa 
kanter runt framsätena. Ford har fått in 31 
rapporter om handskador som kan 
förklaras av konstruktionen. 
Återkallelsen handlar om Ford Explorer av 
årsmodell 2017, monterade på en fabrik i 
Chicago, USA, under perioden 13 februari 
2016–25 oktober 2017. Bilarna som berörs 
har sålts i USA, Kanada och Mexiko. 
TT-Reuters 
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Ikeas ägare satsar 
på vindkraft i 
Rumänien
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Moderföretaget i Ikeakoncernen, Ingka 
Group, gör en miljardsatsning på vindkraft 
i Rumänien, rapporterar nyhetsbyrån 
Reuters. Ingka Group köper en 80-
procentig andel i sju olika vindkraftparker 
av danska Vestas för 136 miljoner euro 
(nästan 1,5 miljarder kronor), enligt ett 
uttalande från Ingka Group. 
Ingka Group köpte tidigare i år en 25-
procentig andel i Tysklands näst största 
havsbaserade vindkraftsanläggning för 
mer än 200 miljoner euro. 
TT 

Ny strejk får 
British Airways att 
ställa in flygningar
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

British Airways har börjat ställa in 
flygningar den 27 september, då det har 
varslats om ännu en strejk från 
flygbolagets piloter. Bolaget erbjuder 
berörda resenärer full ersättning eller 
ombokning på nytt datum, till ny 
destination eller med annat flygbolag. 
Exakt hur många flygningar som berörs 
framgår inte i British Airways uttalande. 
Piloterna kräver högre lön och ett 
vinstdelningsprogram. 
TT-Reuters 
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Jonas Fröberg: 
Mässan i 
Frankfurt 
förebådar 
bilsalongernas 
död
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Tyskland. Mitt bland alla nya elbilar och 
några monstersportbilar rör sig stora 
trender som tillsammans pekar på att 
detta är den sista bilsalongen i 

Frankfurt. DN:s motorredaktör leder 
oss genom en döende mässa i stor 
förändring. 
Denna första mening i texten skulle ha 
handlat om något annat: en klämkäck 
övergång till en uppräkning av de nyaste 
elbilarna som visades upp på Frankfurts 
bilsalong – som funnits sedan 1907 och 
hittills varit en unik konstant i bilvärlden. 
Men nu hålls den för sista gången. Det 
finns inget beslut om det, men det är min 
fasta övertygelse. För årets salong liknar 
nämligen ingen annan; den förebådar bil-
salongernas död – och ett massivt skifte 
till något nytt. 
Låt oss hålla upp begreppet bilsalong i 
höstljuset: I decennier har de utgjort de 
stora mötesplatserna i bilvärlden. I Europa 
är det Genève på våren och om hösten 
vartannat år i Frankfurt och Paris. Alla i 
branschen träffas närmast dygnet runt 
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under två dagar – innan allmänheten får 
komma in och begapa allt nytt. Under stor 
glamour lanseras nya modeller och vi 
journalister får tillgång till bilvärldens 
högsta chefer för tuffa intervjuer. Under 
ytan dunkar huvudvärken om industrins 
alla problem i takt med billanseringarnas 
techno-slingor. 
Så brukar det vara. 
Men nu händer flera saker samtidigt: 
Världens största biltillverkare Toyota, 
liksom Volvo Cars, fransoserna Peugeot 
och Citroën tillsammans med Ferrari, 
Mazda, Chrysler och Fiat stannade 
hemma. 
De håller hellre egna lanseringar där de får 
tala ostört och få större genomslag – till en 
bråkdel av monterpriset i Frankfurt. 
Men även de som ska köpa bilarna – 
besökarna – överger. I år väntas runt 700 
000 besökare – en minskning från 2017 

års 800 000 och de 920 000 som kom år 
2015. 
Här måste man resa frågan: håller bilen 
som samtidsfenomen på att tappa sin 
status som drömobjekt? 
Det leder oss in på nästa trend: 
övergången till framtidens mobilitet, som 
kunde vara två ord fullproppade med 
snömos, men handlar om att vi faktiskt 
snart åker elektriskt, att teknik för 
självkörande bilar tar stormsteg framåt 
och att bilar alltmer blir uppkopplade 
datorer som på sikt kan effektivisera 
trafikströmmar dramatiskt. 
De stora bilbolagens klassiska affärsmodell 
– att tillverka och sälja bilar (som ställs ut 
på bilsalonger) – ifrågasätts därför och 
mässarrangören försöker närmast 
desperat gifta ihop bilbolagen med 
techsektorn – bland annat med en egen 
konferens här om ny mobilitet. 
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Låt oss med allt detta i bakhuvudet gå runt 
på salongens blå mattor – och upptäcka. 
Vi börjar med ett stopp hos Wey – ett nytt 
premiummärke från kinesiska Great Wall 
– med eget utvecklingscentrum i Tyskland. 
Planerad inbrytning i Europa är satt till 
2022. 
Deras monter är större än Fords. 
Flera kinabolag är nu på plats. Bland 
annat Byton som ska lansera en elbil i 
Europa redan nästa år. 
Vi går vidare till Volkswagens nya elbil 
ID.3 – salongens största stjärna, vars 
”billiga” version ska kosta under 30 000 
euro – i Sverige strax under 350 000 
kronor –och kunna susa 33 mil på el. 
Omsusad som få var Porsche Taycan – 
Porsches första elbil vars toppmodell heter 
Turbo S (trots att den inte har någon 
turbo) och levererar 750 hästkrafter. Den 
gör den 0 till 100 kilometer i timmen på 

2,8 sekunder och det stora 90 
kilowattimmarsbatteriet ger en räckvidd 
på drygt 41 mil. Den har ett så kallat 800 
voltssystem (en vanlig bil har 12 volt) 
vilket betyder att den kan snabbladdas 
med 350 kilowatt. 
I Hondas monter glänste Honda-e, den 
lilla elbilen vars konceptversion som kom 
för två år sedan var betydligt snyggare och 
renare i formerna. Det svenska priset 
startar på 370 200 kronor och räckvidden 
blir 20 mil. Ehhh, oj då. Frågan är vem 
som vill köpa den när den större VW ID.3 
med 13 mils längre räckvidd är 20 000 
kronor billigare. Lansering sker nästa 
sommar. 
BMW:s concept 4 var en försmak av nästa 
generations 4-serie med en enorm grill. 
Det är ingen elbil men ska också vara 
förlaga till kommande elbilen i4. 
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Men så finns som vanligt ett enormt 
självförtroende hos, låt oss säga, bilar med 
mindre del eldrift. 
Hos Lamborghini glänste supersportbilen 
Sián FKP 37, som faktiskt är en 
mildhybrid. Dels finns en 6,5 liters 
bensinmotor på 774 hästkrafter – till det 
kommer en liten elmotor som driver i låga 
farter. Liksom Porsche Taycan gör den 
sprinten 0 till 100 kilometer i timmen på 
runt 2,8 sekunder. Trots priset på 2,38 
miljoner euro är alla 63 exemplar 
slutsålda. Namnet är en hyllning till den 
just avlidne VW-patriarken Ferdinand 
Piëch, vilken som vd i Volkswagen 1998 
drev igenom att köp av Lamborghini. (FKP 
37 står för Ferdinand Karl Piëch och 37 är 
födelseåret). 
En annan bil som lanserades med stort 
självförtroende var elbilen… nej, förlåt… 
Land Rovers nya generation av 

terrängjeepen Defender – den grovhuggna 
arbetshästen som ägarna älskar att hata. 
Den kommer med både bensin- och 
dieselmotorer och nästa år som 
laddhybrid. Markfrigången är nästan en 
skollinjal hög på bilen som återfinns mitt i 
en trend som handlar om återgång till 
fyrkantigt och mekaniskt tillsammans med 
Suzukis lilla jeep Jimny. 
På väg ut går vi förbi ett stort antal poliser. 
Pistolerna är nedstuckna i hölster på 
benen och automatkarbinerna hänger på 
magarna. Beredskapen för klimataktioner 
är hög. 
Bilbolagen som sysselsätter 13,8 miljoner 
människor i Europa påverkar samhället på 
många sätt - speciellt klimatmässigt. 
Förra året ökade nya bilars genomsnittliga 
koldioxidutsläpp i Europa till 120,4 gram 
per kilometer, enligt Europeiska 
miljöbyrån – framför allt eftersom 
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dieselskandalerna med skadlig kväveoxid 
fått köpare att köpa bensinbilar som 
släpper ut mer koldioxid. 
Bilindustrin har själv samtidigt kraftigt 
motarbetat strängare koldioxidkrav i 
Europa. 
Väl ute möter oss sammanbitna 
Greenpeaceaktivister. De blåser upp en 25 
meter hög svart ballong med kemiska 
beteckningen för koldioxid –”CO2”. Deras 
måltavla är suvarna – stadsjeeparna – som 
de menar ökar koldioxidutsläppen. I 
Europas fallande bilförsäljning första 
halvåret ökade suv-försäljningen med 5,9 
procent och står nu för över 36 procent av 
marknaden förra året, enligt Jato. 
På lördag väntas klimataktioner med 
mellan 10 och 20 000 cyklister som ska 
hindra besökare på mässans första publika 
mässdag. 

Se där, ännu en faktor som gör att min 
bestämda uppfattning är att detta är den 
sista bilsalongen i denna form i Frankfurt. 
Vad som kommer i stället? Vad tror du? 
Jonas Fröberg 
jonas.froberg@dn.se 
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Här är den nya 
eldrivna 
folkvagnen
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Frankfurt. Höstens stora snackis i 
bilvärlden är Volkswagens elbil ID.3. På 
måndagskvällen begick den 
världspremiär i Frankfurt och DN var 
där.  
Men ”billigvarianten” som i Sverige ska 
kosta strax under 350 000 kronor 
kommer först om drygt ett år och går 
bara 33 mil. Vi hade väntat mer mil för 
pengarna. 
Det sorlade förväntansfullt inne på 
salongsgolvet. Framför en scen stod 

hundratals journalister redo för höstens 
kanske största bilnyhet. 
Suget efter elbilar med lång räckvidd och 
överkomligt pris är enormt. Det har 
pratats om nya ID.3 som ska kosta ”under 
30 000 euro” i snart ett år. 
De höga nylongardinerna fladdrade när de 
drogs undan. Så stod den där: en turkos 
Volkswagen ID.3 – Volkswagens nya elbil 
som är först ut i koncernens nya 
elbilsstrategi och byggd som en elbil från 
grunden. 
Den visades som konceptbil redan för ett 
år sedan, men nu var det första gången vi 
fick se produktionsvarianten. 
Spontant är den mer lik en Golf än jag 
trodde. 
Men Volkswagen tjänar ännu inte pengar 
på elbilar – och vi får vänta på varianten 
som alla pratar om – den nya ”folk-
elbilen” som ska gå 33 mil och i Tyskland 
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kosta strax under 30 000 euro – till någon 
gång nästa höst, alltså över ett år. 
Nu släpptes också det svenska priset: 
”strax under 350 000 kronor” efter sex 
procents högre moms och ofördelaktig 
kronkurs mot euron. Efter statlig bonus är 
priset runt 290 000 kronor.  
Den bil som nu står framför oss på 
mässgolvet är introduktionsmodell med 
större batteri som ska gå 42 mil. Den är 
alltså dyrare, men hur mycket vill inte 
Volkswagen säga. Den är också 
mellanvariant av ID.3 – som kommer med 
totalt tre batteristorlekar, 45, 58 och 77 
kilowattimmar. Men vi får faktiskt vänta 
länge även på den bil som står framför oss: 
de första ID.3-bilarna lanseras i Sverige 
först nästa sommar, alltså om nästan ett 
år. 

Att billigare elbilar är åtråvärda kan vi se 
på att 30 000 kunder globalt har lagt order 
på en bil de inte kört och inte vet priset på. 
Den billigaste modellen ska alltså gå 33 
mil på en laddning, enligt EU:s nya och 
mer verklighetsnära förbrukningstest 
WLTP. 
Vad toppmodellen, som ska gå 55 mil med 
ett batteri med kapacitet på 77 
kilowattimmar, ska kosta är inte heller 
känt. Även den lanseras någon gång nästa 
höst. 
Den nya elbilen är den första av över 20 
nya VW-elbilar som alla bygger på samma 
så kallade bilplattform som heter MEB. 
Bilen är 4,25 meter lång, alltså ungefär 
som en VW Golf, men är 11 centimeter 
längre mellan fram- och bakhjul tack vare 
att den byggts som elbil redan från början. 
Tanken är att den ska bli en utmanare till 
Tesla Model 3. 

155



Jag sätter mig bakom ratten och invändigt 
är bilen rent och ljust formgiven med en 
stor skärm i mitten av instrumentpanelen. 
Ett digitalt instrumentkluster med 
hastighetsmätare finns framför föraren. 
Det skiljer den från Tesla Model 3 - som 
samlat alla funktioner i sin stora skärm 
mitt på instrumentbrädan och bara har 
träpanel framför föraren. 
Många undrar om man kan dra släpvagn 
eller husvagn med Volkswagens nya elbil, 
och svaret är nej. Den kan inte levereras 
med drag. Där har Tesla Model 3 som 
faktiskt kan dra släp en fördel. 
– Vi hoppas mycket på ID.3 och hoppas att 
den blir en av de mest levererade VW-
bilarna nästa år, säger Sten Forsberg, chef 
för Volkswagen personbilar Sverige 
framme vid scenen i Frankfurt. 
Bilen har också en svenskkoppling: Det 
göteborgsbaserade företaget Wireless Car, 

som Volkswagen köpte av Volvo AB i fjol, 
bygger infrastrukturen mellan det så 
kallade molnet och själva bilen. 
Sten Forsberg säger också att de som lagt 
en order och vill vänta på den billigaste 
varianten kan få göra det. 

Jonas Fröberg 
jonas.froberg@dn.se 
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Krigen blev 
färre när 
kronan ärvdes
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
När allt fler stater i Europa införde 
arvsrätt till kungakronan minskade 
risken för inbördeskrig. Det framgår av 
en studie gjord av forskare vid 
Göteborgs universitet – som menar att -
deras resultat kan ge ledtrådar om vad 
som väntar i vår tids auktoritära stater 
som Kina, Ryssland och Nordkorea. 
Den 1 februari 1733 dog Augustus II, kung 
av Polen och kurfurste av Sachsen. Han 
hade styrt över två olika riken, som hade 
olika lagar – och därför kom även 

följderna av hans bortgång att skilja sig åt. 
I Sachsen, där man tillämpade regeln att 
den äldsta levande sonen tar över tronen, 
gick maktskiftet smidigt. Augustus enda 
levande legitima son, som även han -
kallades Augustus, blev ny kurfurste. 
I Polen däremot, som var en valmonarki, 
uppstod ett maktvakuum. En maktkamp 
följde som snart utvecklades till ett brutalt 
inbördeskrig. Detta krig blandade sig 
sedan ett stort antal andra länder i. Till sist 
lyckades samme Augustus som redan tagit 
över Sachsen vinna makten, vilket alltså 
innebar att han då uppnått samma 
position som sin far. Skillnaden var bara 
att i Sachsen hade inga dött under 
maktskiftet, medan ett blodbad hade 
krävts i Polen. 
Exemplet Sachsen-Polen används av två 
forskare från Göteborgs universitet, 
Andrej Kokkonen och Anders Sundell, för 
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att illustrera slutsatsen av deras nya 
studie, som precis har publicerats i 
tidskriften Comparative political studies. 
De har genomfört en omfattande statistisk 
analys av alla maktskiften i 28 europeiska 
stater under åren 1000–1799, för att 
försöka ta reda på om det finns 
systematiska skillnader när det gäller 
risken för inbördeskrig och politisk 
instabilitet, beroende på vilka regler man -
använt för att hantera överföringen av 
makt från en regent till en annan. I vissa 
stater gick rätten att styra automatiskt till 
den äldsta levande sonen, medan den i 
andra gick till regentens äldsta släkting, 
ofta en bror. I ytterligare andra valde 
landets mäktiga en ny regent.  
Konkret har Kokkonen och Sundell tittat 
på hur hög risken för inbördeskrig var 
under åren efter att en monark dog en 
naturlig död. Jämförelsen, som sedan 

kontrollerats mot ett stort antal olika 
faktorer, ger ett tydligt resultat – risken för 
inbördeskrig minskade betydligt i de stater 
där makten automatiskt ärvdes av den 
äldsta sonen. Störst risk hittade man i de 
monarkier där man valde regenten. 
En möjlig förklaring till de skillnader som 
studien visat på skulle förstås kunna vara 
att det var i de riken som redan var 
instabila som man oftare valde konung, 
och att det var därför risken för 
inbördeskrig var extra hög i just dessa 
länder. Kokkonen och Sundell menar att 
så inte är fallet, utan skriver att 
förklaringen i stället bör ligga i att det 
handlar om att den förutsägbarhet som ett 
arvskungadöme förde med sig minskade 
risken för att lokala eliter skulle våga sig 
på att försöka ta makten.  
Deras studie gäller alltså under historisk 
tid. Men Kokkonen och Sundell skriver att 
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det finns lärdomar att dra även när det 
gäller länder som Kina och Ryssland i dag. 
I båda dessa finns ingen given efterträdare 
till dagens auktoritära ledare, vilket bör 
öka risken för allvarlig instabilitet i 
framtiden. 
Magnus Västerbro 

Kvinnliga 
författare skrev 
1800-talets 
bästsäljare
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

De mest kända svenska författarna i 
utlandet under 1800-talet var kvinnor. 
Emilie Flygare-Carléns och Fredrika 
Bremers böcker sålde exempelvis i långt 
större upplagor än deras manliga 
kollegors, visar en ny studie från 
Göteborgs universitet, ledd av professor 
Yvonne Leffler. I den berättas bland annat 
om hur Emilie Flygare-Carlén var så känd 
i Europa att tidningar i Budapest skrev om 
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hennes ögonoperation. Och när August 
Strindberg skulle översättas till tjeckiska 
använde man hennes namn som 
dörröppnare. Först i början av 1900-talet 
förlorade kvinnorna status, då manliga 
författare och kritiker stämplade dem som 
gammelmodiga. 
Magnus Västerbro 

51 bästa 
pjäserna 
någonsin
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019
Brukar du ha svårt att bestämma dig för 
vad du vill se? Grattis! Här väljer DN:s 
teaterkritiker Johan Hilton, Kristina 
Lindquist, Ingegärd Waaranperä och 
Leif Zern ut 51 makalösa pjäser som 
alla borde se, läsa eller höra. 

Samuel Beckett ”I väntan på Godot” 
När: 1953 Var: Frankrike 
Kategori: Absurdistiskt portalverk 
I korthet: Nihilism som ren underhållning 
när de luggslitna luffarna Vladimir och 
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Estragon väntar på någon som aldrig 
kommer. Under tiden byter de hattar, äter 
rovor, diskuterar korsfästelse och funderar 
på att hänga sig. 
Aktuell i höst: spelas på Dramaten från 
24/10. 

Samuel Beckett ”Lyckans dar” 
När: 1961 Var: Frankrike 
Kategori: Absurdistisk monolog i en 
sandhög 
I korthet: Den kvittrande medelålders 
damen Winnie sitter begravd upp till 
midjan i sand och håller humöret uppe 
alltmedan högen växer och växer. Inget att 
göra åt – det är ändå en fin dag, ännu en 
fin dag, i dag. 

Bertolt Brecht ”Tolvskillingsoperan” 
När: 1928 Var: Tyskland 
Kategori: Episk teater 

I korthet: Den slemme småborgaren 
Peachum driver organiserad 
tiggarverksamhet, men utmanas av 
mördarcasanovan Mackie Kniven. Brechts 
klassiker måste ha träffat en nerv, den går 
aldrig ur tiden. En fräck och kolsvart satir 
över den jordmån av förtryck och 
kriminalitet som nazismen kom att frodas 
i. 
Aktuell i höst: spelas på Folkoperan nu. 

Bertolt Brecht ”Mor Courage och hennes 
barn” 
När: 1941 Var: Tyskland, men skriven i 
exil i Sverige 
Kategori: Episk teater 
I korthet: Godhet är varken möjlig eller 
meningsfull i en värld där brutalitet är 
lönsamt. Detta blir både publiken och 
1600-talsentreprenören Anna Fierling 
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varse i Brechts episka undersökning av 
krigets mörker. 

Bertolt Brecht ”Galileo Galilei” 
När: 1943 Var: Tyskland, men premiär i 
Schweiz 
Kategori: Episk teater 
I korthet: Historien på teatern. Den store 
renässansfilosofen Galileo Galilei utmanar 
den katolska kyrkan med sina 
landvinningar och drar på så sätt igång en 
kamp mellan dogmatisk tro och 
vetenskapligt belagda fakta. Låter det 
bekant? 

Georg Büchner ”Woyzeck” 
När: 1837, urpremiär 1879 Var: Tyskland 
Kategori: För-expressionistiskt klass- och 
morddrama 
I korthet: En skimrande ädelsten av 
förvirring och sorg, ett sprucket krus 

liksom människan själv – om den fattige 
och hunsade soldaten Woyzeck, allas 
passopp, dömd att förlora allt. Här börjar 
1900-talets fasor. 

Shelagh Delaney ”En doft av honung” 
När: 1958 Var: Storbritannien 
Kategori: Diskbänksrealism 
I korthet: Delaney var bara 20 år när hon 
1958 debuterade med denna egendomligt 
drabbande pjäs om klass, hudfärg, 
sexualitet och en riktigt, riktigt sur mor-
och-dotter-relation. Ett uppror mot både 
en stelnad vuxenvärld och samtidens 
sociala konventioner, skildrat genom en 
17-årig flicka. 

Per Olov Enquist ”I lodjurets timma” 
När: 1988 Var: Sverige 
Kategori: Kammarspel i fängelsemiljö 
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I korthet: Finns Gud i en katt? Och kan 
den i så fall återuppstå och komma tillbaka 
från de döda? Gripande och mångtydigt 
om en ung man, ett dubbelmord och ett 
fängelseexperiment som får en garvad 
präst att omvärdera både liv, tro och 
yrkesval. 

Euripides ”Backanterna” 
När: ca 406 f Kr. Var: Grekland 
Kategori: Antik tragedi 
I korthet: Teaterns eviga tema – rus mot 
förnuft. Den hämndlystne vinguden 
Dionysos återvänder till Thebe med en kör 
av kvinnliga följeslagare för att 
återupprätta sin moders heder. Det slutar, 
som sig bör i en antik tragedi, med 
förskräckelse. 

Euripides ”Medea” 
När: ca 431 f Kr. Var: Grekland 

Kategori: Antik tragedi 
I korthet: Årtusendenas kärlekskrig som – 
spoilervarning! – går ordentligt åt 
pipsvängen. Innehåller även en av 
världsdramatikens mustigaste monologer 
levererad av en försmådd hustru: ”Kräk! 
Något bättre ord för din naturs gränslösa 
feghet fann min tunga ej”. 

Jon Fosse ”Jag är vinden” 
När: 2008 Var: Norge 
Kategori: Lyriskt drama 
I korthet: Två män i en båt, och av gränsen 
mellan död och liv är snart ingenting kvar. 
Bara språket står i vägen för den som vill 
ta språnget i denna högt spända 
förhandling för att undkomma existensen. 

Athol Fugard ”Blood knot” 
När: 1961 Var: Sydafrika 
Kategori: Maktstudie 
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I korthet: Athol Fugards klassiker om två 
sydafrikanska bröder under sextiotalets 
apartheidregim bär – tyvärr – fortfarande 
på politisk aktualitet. Ett mästerligt 
dominansdrama, som ständigt osäkrar 
publiken. 

Nikolaj Gogol ”Revisorn” 
När: 1836 Var: Ryssland 
Kategori: Förväxlingskomedi 
I korthet: En måttligt begåvad och 
spritglad dagdrivare tas för en revisor 
utsänd av regeringen och griper 
naturligtvis tillfället i flykten. Snillrik och 
vansinnig komik om korruption på såväl 
individuell som institutionell nivå. 

Carlo Goldoni ”Två herrars tjänare” 
När: 1746 Var: Italien 
Kategori: Komedi med fötterna i 
commedia dell’arte 

I korthet: Livets förväxlingslek. En 
hungrig man får jobb hos två herrar 
samtidigt – som dessutom söker varandra. 
Och därefter blir det bara värre. Carlo 
Goldoni tog med sig commedia dell’arten 
in i det klassiska dramat – och det är lika 
roligt i dag. 

Staffan Göthe ”En uppstoppad hund” 
När: 1986 Var: Sverige 
Kategori: Folkhemsdrama 
I korthet: Vemodigt, roligt och 
medkännande om den norrländska 
familjen Cervieng. Om annorlundaskap, 
kärlek och modernitet – och en hund som 
äter ångestdämpande. Så nära hjärtat i 
svenskt 60-tal att den kunde utspela sig 
varsomhelst i världen, närsomhelst. 

Lorraine Hansberry ”En druva i solen” 
När: 1959 Var: USA 
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Kategori: Familjedrama 
I korthet: Det dröjde nästan 60 år innan 
Lorraine Hansberrys banbrytande 
Broadwaypjäs från 1959 fick svensk 
premiär. Om den svarta familjen Younger 
som försöker komma på fötterna 
ekonomiskt efter faderns död, men där 
rasistiska och klassbundna strukturer 
ständigt sätter käppar i hjulet. 

Ödön von Horvath ”Kasimir och Karoline” 
När: 1932 Var: Tyskland 
Kategori: Svart folklustspel 
I korthet: Karoline dumpar sin pojkvän 
Kasimir under Oktoberfesten i München 
1929, när han får sparken från jobbet som 
chaufför. Förtvivlat, sprött och ironiskt om 
hur samhällskrisen går in i människorna: 
släcker känslor, förnedrar relationer, 
bryter band. Skrevs före Hitler men bär på 
det som kom. 

Henrik Ibsen ”Ett dockhem” 
När: 1879 Var: Norge 
Kategori: Frigörelsedrama 
I korthet: Här börjar 1900-talets befrielse. 
Högborgerliga Nora inser vilken 
hushållsfånge hon är när en gammal skuld 
åter blir aktuell. En skandalsuccé som 
ännu inte har bedarrat och ständigt ger 
upphov till nya repliker från andra 
dramatiker, senast Lucas Hnaths ”Ett 
dockhem 2”. 

Henrik Ibsen ”Vildanden” 
När: 1884 Var: Norge 
Kategori: Realistiskt idédrama med 
symbolistiska övertoner 
I korthet: Från komedi till tragedi när 
Gregers Werle punkterar sin kamrat 
Hjalmars livslögner. En pjäs som 
fortfarande är hjärtskärande sorglig, med 
en tragedi som är så in i frusna Norden 
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onödig. Och som samtidigt, än i dag, bär 
på en fantastisk lyster i sin mångtydighet. 

Henrik Ibsen ”Hedda Gabler” 
När: 1890 Var: Norge 
Kategori: Psykologiskt drama 
I korthet: En protofeminist i förkrympt 
borgartillvaro eller en deprimerad 
narcissist som hör hemma i vår tid? Som i 
alla riktigt komplexa porträtt erbjuder 
titelgestalten i ”Hedda Gabler” ständigt 
nya projektionsytor. 

Elfriede Jelinek ”I alperna” 
När: 2002 Var: Österrike 
Kategori: Uppgörelse med kapitalism, 
antisemitism och vintersport 
I korthet: Skoningslöst och drastiskt om 
hur vinstmaximering, slapphet och 
österrikisk kryptofascism ledde till 
tunnelbranden i Kaprun år 2000 då 155 

ungdomar brändes ihjäl. En sak är säker: 
den ökade inte Jelineks popularitet i 
hemlandet. 

Sarah Kane ”Psykos 4:48” 
När: 2000 Var: Storbritannien 
Kategori: Självmordsstudie som kan 
spelas såväl som monolog som med stor 
ensemble 
I korthet: Sarah Kane är mest berömd för 
genombrottsverket ”Blasted” och för att 
förkroppsliga den i dag rätt daterade 
brittiska ”in-yer-face”-teatern. Men 
hennes sista pjäs ”Psykos 4:48” står sig 
förbluffande väl. Klinisk depression 
skildrad inifrån och med poetiska 
övertoner: vreden, isoleringen, längtan 
efter att bara göra slut på det hela. 

Jonas Hassen Khemiri ”Invasion!” 
När: 2006 Var: Sverige 
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Kategori: Samtidskritisk metateater 
I korthet: Carl Jonas Love Almqvists 
Abulkasem – arabisk sjörövare i tragedin 
”Signora Luna” – är alla och ingen i 
Khemiris knivskarpa dramatikerdebut 
som slog omkull teatern och öppnade den 
för en ny tid: en regissör, en terrorist, en 
homosexuell discodansare, en papperslös 
flykting. Etiketter, stereotyper och 
schabloner upplöses, kvar står människan. 

Tony Kushner ”Angels in America I och II” 
När: 1991-93 Var: USA 
Kategori: Realism/fantastik 
I korthet: Tony Kushners sju timmar långa 
pjäs om aidsåren spänner bågen högt: här 
avhandlas sexualitet, rasmotsättningar, 
religion, sekularitet, marxism, kapitalism 
och klimathot i ett fullkomligt 
uppslukande episkt drama som når vida 
bortom den amerikanska erfarenheten. 

Federico Garcia Lorca ”Bernardas hus” 
När: 1936 Var: Spanien 
Kategori: Klaustrofobisk symbolism 
I korthet: Den tyranniska husmodern 
Bernarda Alba som kontrollerar och 
stänger in sina döttrar sågs länge som en 
förebådan om Francos Spanien. I allt mer 
auktoritära tider ter hon sig snarare som 
en påminnelse om vad vi är beredda att ge 
upp. 

Kristina Lugn ”Tant Blomma” 
När: 1993 Var: Sverige 
Kategori: Tragisk komedi 
I korthet: Vilken som helst av Kristina 
Lugns pjäser är egentligen värd att 
framhålla. Men här, med dagmamman 
som väntar på en moder som aldrig 
kommer och barnet i hagen som den 
vuxne i rummet, är hennes mångbottnade 
lakonismer alldeles särskilt omtumlande. 
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Pierre de Marivaux ”Falska förtroenden” 
När: 1738 Var: Frankrike 
Kategori: Komedi 
I korthet: Den förmögna unga 
överklassänkan Arimante hamnar i 
centrum för ett intrikat spel om äktenskap 
och pengar. Missförstånd, förmenta 
förtroligheter och intrigmakeri skapar stor 
förvirring i denna salongskomedi. För vad 
är egentligen en sanning? 

Arthur Miller ”En handelsresandes död” 
När: 1949 Var: USA 
Kategori: Realism med drömspelsinslag 
I korthet: Lika delar familjedrama och 
systemkritik om den som samhället inte 
längre tycker sig behöva. 
Damstrumpförsäljaren Willy Loman 
förgiftas av sina drömmar om det 
framgångsrika livet, förbrukas och går 
under – precis som alla vi andra. 

Aktuell i höst: sätts upp på Malmö 
stadsteater. 

Molière ”Tartuffe” 
När: 1664 Var: Frankrike 
Kategori: Franskklassicistisk komedi 
I korthet: Ett filosofiskt mästerverk. Den 
oförvägne lurifaxen Tartuffe nästlar sig in 
hos högborgerlig familj under 
förespeglingen att han är en predikant som 
vill frälsa deras själar. Molière fick fiender 
för livet – inte minst inom kyrkan – och 
vilar än i dag i ovigd jord. 

Lars Norén ”Vintermusik” 
När: 2017 Var: Sverige 
Kategori: Dödsmässa 
I korthet: Sent i karriären skriver den 
store dramatikern ett av sina känsligaste 
och mest poetiska teaterstycken. 
”Vintermusik” är en kollektiv resa mot den 
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rituella tomheten, strax före det verkliga 
slutet. 

Eugene O’Neill ”Lång dags färd mot natt” 
När: Urpremiär 1956, på Dramaten Var: 
USA 
Kategori: Familjedrama 
I korthet: Nu är mamma trött igen. En av 
världsdramatikens mörkaste skildringar av 
kärlek, missbruk och medberoende. Men 
också en sorgsen kontemplation över den 
kanske mest komplexa av alla organismer: 
familjen. 
Aktuell i höst: spelas på Göteborgs 
stadsteater nu. 

John Osborne ”Se dig om i vrede” 
När: 1956 Var: Storbritannien 
Kategori: Diskbänksrealistiskt 
kammarspel 

I korthet: Förbisprungen av tiden? Det såg 
länge ut så – tills incelrörelsen 
återaktualiserade ”den arge unge 
mannen”. Jimmy Porter hatar allt och alla 
i ett efterkrigstidens Storbritannien där 
samtliga löften svikits och både klass- och 
könsklyftor tycks oöverbryggbara. 

Christina Ouzounidis ”Vit, rik, fri” 
När: 2010 Var: Sverige 
Kategori: Manipulativ monolog 
I korthet: Ouzounidis stycke om skuld och 
offer hämtar sitt persongalleri från 
trageditrilogin ”Orestien”, men är 
knappast någon enkel och rättfram 
modernisering. ”Vit, rik, fri” kan snarast 
beskrivas som en manipulation som 
tömmer språket på mening, bygger upp, 
och raserar igen. 
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Suzanne Osten och Per Lysander ”Medeas 
barn” 
När: 1975 Var: Sverige 
Kategori: Klassiskt skilsmässodrama, men 
ur barnens perspektiv 
I korthet: Det första verkligt stora dramat 
som ser på världen med barnens blick och 
ger dem talan i spelet om deras liv. Väcker 
dessutom fortfarande debatt – senast 
bland skärrade föräldrar i Örebro 2015. 

Harold Pinter ”Hemkomsten” 
När: 1964 Var: Storbritannien 
Kategori: Existentiellt kriminaldrama 
I korthet: En medelålders man återvänder 
efter många år till sin sluskige far och sina 
bröder tillsammans med hustrun Ruth. 
Besöket ger upphov till nya konfliktlinjer 
och maktspel – en oidipal mardröm där 
Ruth snart spelar en avgörande roll. 

Yazmina Reza ”Art” 
När: 1994 Var: Frankrike 
Kategori: Konstfull komedi 
I korthet: Att den skulle vara en av 
världens ”bästa” pjäser är ju inte riktigt 
sant. Men man kan av ett slags genreskäl 
unna sig att nämna denna smarta franska 
lättviktare om makt, vänskap och sorg 
över det som inte blev. 
Aktuell i höst: spelas åter på Rival från 
19/9. 

Roland Schimmelpfennig ”Gyllene draken” 
När: 2010 Var: Tyskland 
Kategori: Postdramatisk 
migrationsskildring 
I korthet: Ständiga perspektivskiften och 
växlande berättartekniker när en värkande 
tand på en asiatisk krog visar sig 
härbärgera hela det globala 
migrationsdilemmat. Rolig och lekfull i sin 
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totala förtvivlan och med en snillrik 
hantering av La Fontaines fabel om syrsan 
och myran. 

William Shakespeare 
”En midsommarnattsdröm” 
När: ca 1595 Var: England 
Kategori: Elisabetansk komedi 
I korthet: Det här magiska sagospelet är 
ett av bardens lättaste verk, i bemärkelsen 
att det svävar högt över trädtopparna 
kring ämnen som kärlek, sorg och teaterns 
väsen. Förtrollande – och för evigt – om 
kärlekens psykologi. 

William Shakespeare ”Macbeth” 
När: ca 1606 Var: England 
Kategori: Elisabetansk thriller 
I korthet: Om ”En midsommarnattsdröm” 
behandlar kärlekens psykologi utforskar 
”Macbeth” mordets. I enlighet med tre 

häxors spådom tar krigaren Macbeth och 
hans hustru makten genom att undanröja 
kung Duncan. Och det är bara början på 
blodbadet. 

William Shakespeare ”Kung Lear” 
När: 1606 Var: England 
Kategori: Elisabetansk tragedi 
I korthet: Monumental tragedi om allt en 
människa kan förlora efter att ha tappat 
det viktigaste: modet att ta emot kärleken 
när den ges och förmågan att känna igen 
den. Den som har hört Lears slutmonolog 
över den döda dottern Cordelia glömmer 
den aldrig. 

Tadeusz Slobodzianek ”Vår klass” 
När: 2009 Var: Polen 
Kategori: Episk tragedi 
I korthet: Förintelsen skildrad genom 
ögonen på en polsk skolklass som efter 
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den tyska invasionen delas upp i offer och 
förövare. Ohyggligt starkt om 
vardagsrasismens och antisemitismens 
mordiska potential, men också om 
överlevnad, skuld och – kanske – hopp. 

Sofokles ”Antigone” 
När: ca 442 f Kr. Var: Grekland 
Kategori: Antik tragedi 
I korthet: Sofokles tragedi om den unga 
Antigone som trotsar Kreons påbud och 
begraver sin bror mot härskarens vilja 
rymmer filosofiska principstrider om 
rättsuppfattning och lojalitet som bär 
genom seklerna, rentav årtusendena. 
Aktuell i höst: spelas i höst på Göteborgs 
stadsteater. 

Sofokles ”Kung Oidipus” 
När: ca 427 f. Kr Var: Grekland 
Kategori: Antik tragedi 

I korthet: Världens äldsta ”whodunit” har 
allt: föräldrasvek, mord, självmord, blod, 
incest, en mördarjakt full med villospår 
och onda aningar. Och inte minst: en 
människa som inte undkommer sitt öde. 
Förvånansvärt sällan spelad, men i fin 
Dramatenuppsättning av Eirik Stubø 
härom året. 

Tom Stoppard ”Rosencrantz och 
Guildenstern är döda” 
När: 1966 Var: Storbritannien 
Kategori: Absurdistisk tragikomedi 
I korthet: Den smartaste och roligaste 
Shakespeare-avläggare som gjorts. 
”Hamlet” sedd från kulisserna med fokus 
på två av dramats aningslösa bifigurer. En 
pjäs som glädjande nog börjat dyka upp 
igen på teaterrepertoarer lite varstans i 
världen. 
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August Strindberg ”Fröken Julie” 
När: 1888 
Var: Sverige 
Kategori: Naturalistiskt sorgespel 
I korthet: Det svänger rejält om den här 
pjäsen hos de bästa regissörerna. Klass och 
kön, kön och klass, och så om igen, och 
igen, när betjänten Jean och adliga Julie 
möts i köket en ödestyngd 
midsommarnatt. Skriven av en författare 
som själv lever i varje replik. 

August Strindberg ”Ett drömspel” 
När: 1902 Var: Sverige 
Kategori: För-expressionistiskt drama 
bortom tid, rum och logik 
I korthet: Är det fortfarande synd om 
människorna? Indras dotter skulle 
förmodligen inte behöva omvärdera ett 
enda ord i sin berömda replik om hon åter 
steg ned på jorden. En pjäs lika gåtfull, 

sann och spelbar som vid premiären för 
snart 120 år sedan. 
Aktuell i höst: Strindbergs Intima Teater. 

Sara Stridsberg ”Medealand” 
När: 2009 Var: Sverige 
Kategori: Klassisk tragedi i omtolkning 
I korthet: ”Någon måste vara Medea” 
konstaterar Gudinnan i Sara Stridsbergs 
slående uppdatering av Euripides antika 
tragedi. Den galna och våldsamma 
kvinnan fyller en tidlös funktion för alla 
som inte är hon, inte minst publiken. 

Anton Tjechov ”Tre systrar” 
När: 1901 Var: Ryssland 
Kategori: Psykologisk realism 
I korthet: Tre systrar på landsbygden 
drogar ned sig med sin längtan efter 
barndomens Moskva allt medan världen 
omkring dem vittrar sönder. Enkel att 
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misslyckas med, men när allt stämmer 
finns det få pjäser som drabbar lika hårt. 

Peter Weiss ”Mordet på Marat” 
När: 1964 Var: Tyskland 
Kategori: Idédrama 
I korthet: Politisk teater utan pekpinnar 
när de intagna på mentalsjukhuset 
Charenton sätter upp en pjäs om hur 
Charlotte Corday knivhögg den badande 
revoulutionären Jean Paul Marat till döds. 
Ett spel om cynism och idealism, utopism 
och totalitarism – dessutom roligt. 

Peter Weiss ”Rannsakningen” 
När: 1965 Var: Tyskland 
Kategori: Rättegångsdrama med 
dokumentär grund 
I korthet: Byggd på Auschwitzprocesserna 
i Frankfurt Am Main 1963–1965. Ett 
dokument och drama som förflyttar 

publiken i tid och rum, in i rättssalen, och 
in i de anklagades undanflykter efter 
Förintelsen. 

Tennessee Williams ”Linje Lusta” 
När: 1947 Var: USA 
Kategori: Tragedi i New Orleans-miljö 
I korthet: Den förljugna överklassdamen 
Blanche DuBois kamp för att upprätthålla 
värdigheten i en värld som hatar både 
svaghet och kvinnor skakar fortfarande 
om. Inte minst i Stefan Larssons aktuella 
och fenomenala Dramatenuppsättning. 
Aktuell i höst: spelas på Dramaten nu. 
Vilka är de allra bästa pjäserna? Frågan är 
såklart omöjlig att besvara. Teater handlar 
om tolkning, omatt gestalta en text som 
lämnat någonting öppet och inte blir 
fullkomlig förrän den, bokstavligt talat, 
förkroppsligas på en scen. 
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Även fantastiska texter löper därmed 
risken att fördärvas av en valhänt eller 
tondöv iscensättning. 
Och dåliga texter kan få en oförglömlig 
gestaltning. Teater är en konstart för 
våghalsiga. 
Likväl finns det pjäser som skimrar mer än 
andra, som dröjer sig kvar hos publiken 
decennium efter decennium, århundrade 
efter århundrade, ibland i årtusenden. 
Pjäser som man inte ens skulle kunna 
föreställa sig teaterkonsten utan. 
Här har fyra av DN:s teaterkritiker satt 
samman 51 verk som vi tycker att alla 
borde se, läsa och höra. Verk som får oss 
att se oss själva i ett lite skarpare ljus. 
Många av de nedan representerade är 
män. Många av dem är vita. Och ja, det 
finns en övervikt av europeiska verk. 
Men så är nog vi alla i teaterlivet – från 
konstnärliga ledningar och 

repertoarläggare till skådespelare, publik 
och kritiker – emellanåt lite väl hemtama i 
vår egen västerländska kanon. 
I morgon kanske listan ser annorlunda ut? 
Men så är det heller inget definitivt urval. 
Det är en förteckning i bokstavsordning 
över pjäser som vi gärna återkommer till 
och som på ett eller annat sätt format 
teatern som konstform – flera av dem 
spelas dessutom på landets scener i höst. 

Johan Hilton 
johan.hilton@dn.se 

Här spelades pjäserna på bilderna.

Angeredsteatern, Berliner ensemble, Betty 
Nansen teatret i Köpenhamn, Borås stadsteater, 
Dramaten, Folkoperan, Folkteatern Gävle, 
Folkteatern i Göteborg, Galeasen, Göteborgs 
stadsteater, Kulturhuset Stadsteatern, 
Lorensbergsteatern, Lyttelton Theatre, Malmö 
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stadsteater, Nationaltheatret i Oslo, Old Vic i 
London, Orange Tree i London, Parkteatern, 
Riksteatern, Riksteatret i Norge, Rival, Royal 
Court i London, Stockholms Stadsteater, Teater 
Brunnsgatan Fyra, Uppsala stadsteater, Örebro 
länsteater. 

Leif Zern: Man 
skämtar inte 
ostraffat om 
det antika 
grekiska 
dramat
LÖRDAG 14 SEPTEMBER 2019

Sugen på litet katharsis i höst? Om jag inte 
tar miste står den grekiska tragedin inför 
en välkommen renässans i svensk teater. 
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Det brukar gå minst hundra Shake- speare 
på en Sofokles eller Euripides. Aischylos 
hamnar ännu längre ner i statistiken. Jag 
minns rörd till tårar mitt första 
Dramatenbesök, en skolföreställning av 
”Orestien” som vår magister tvingade oss 
att genomlida. Det höll på att sluta illa, jag 
såg knappt någonting på den snålt belysta 
scenen, anade en väktare på murkrönet – 
spanande efter Trojas fall – och försökte 
bilda en sammanhängande mening av den 
tungt framrullande versen i Emil Zilliacus 
arkaiserande översättning: ”O gudar, tar 
då mödan aldrig slut!” 
Latinläxan var en bagatell i jämförelse. 
Att jag återvände till Dramaten berodde 
inte på Aischylos utan på att jag hade fått 
syn på Anita Björk och Irma Christenson 
där i mörkret, Uno Henning som 
Agamemnon och Jarl Kulle som en ung 
Orestes. 

I Dramatens arkiv på hemsidan räknar jag 
till elva Sofokles mellan 1908 och 2019, 
plus fjorton Euripides med början så sent 
som 1934. ”Medea” klar favorit. Och så 
plötsligt denna höst ”Ifigenia i Aulis” i Jon 
Fosses version och en ”Fedra/Hippolytos” 
med material från Racine, Seneca och 
Euripides. Samtidigt ”Antigone” på 
Göteborgs stadsteater, med utgångspunkt i 
den kanadensiska poeten Anne Carsons 
nyöversättning, den som för tre år sedan 
väckte viss uppmärksamhet med Juliette 
Binoche i Ivo van Hoves iscensättning. 
Och ”De skyddssökande kvinnorna” på 
Malmö stadsteater. 
Det finns en rad anledningar till att det 
antika grekiska dramat varit en sällsynt 
gäst på de svenska scenerna. Och inte bara 
där. Den enklaste handlar om avståndet, 
både det inbillade och det verkliga. Den 
grekiska historien och gudavärlden utgör 
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ett hinder, språket naturligtvis ett annat. 
Shakespeares kungar och narrar talar till 
oss från tröskeln till vår egen tid. Till och 
med häxorna i ”Macbeth” kunde vara 
hämtade ur våra mormödrars 
barndomsminnen av kloka gummor och 
skogarnas andeväsen. 
En tredje och kanske lika viktig förklaring 
är att de tre tragöderna – Aischylos, 
Sofokles och Euripides – tidigt 
ockuperades av filosoferna. Platon var 
först med att ur djupet av sin idélära 
kritisera teatern och förvisa skådespelarna 
ur sin idealstat. Det grekiska dramat har 
från sin tidigaste ungdom varit så nära 
förknippat med västerlandets historia att 
man inte skämtar om det ostraffat. Europa 
börjar här, med övergången från 
stamsamhälle till rättssamhälle, det vill 
säga demokrati. 

Går det att spela ”Antigone” utan att 
förhålla sig till Hegels och Heideggers 
analyser av konflikten mellan Antigone 
och Kreon? Måste man ta vägen över 
Freud för att förstå vad Oidipus lider av? 
Lägg därtill de svårspelade körpartierna 
och varje räknenisse till teaterchef väljer 
”Leva loppan” i stället för ”Den fjättrade 
Prometheus”. 
Det är Horace Engdahl som i en av sina 
essäböcker, ”Beröringens ABC”, påminner 
om att Goethe hade invändningar mot att 
man började göra närläsningar av 
Shakespeares pjäser. Om det är ett misstag 
att tro att Shakespeare skrev läsdramer, 
borde det vara lika vilseledande att 
bläddra i filosofiböckerna för att komma 
hemligheterna med ”Backanterna” och 
”Trojanskorna” på spåren. 
Kanske har vi helt enkelt skapat oss en 
idealiserad bild av den grekiska teatern 
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som en kultplats, ett heligt ursprung. Glöm 
det där med katharsis, det är bara ett 
annat ord för gråt eller skratt. Som Brecht 
konstaterade – det var när teatern 
lämnade kulten som den blev teater. 
Har förlamningen släppt nu? Anne 
Carsons översättningar av Sofokles och 
Euripides tyder på det. Hennes personliga 
kommentarer likaså. ”Varför finns det 
tragedier? Därför att du är full av vrede. 
Varför är du full av vrede? För att du är 
full av sorg.” 
Den amerikanske filosofen och kritikern 
Simon Critchley har en lika jordnära 
förklaring i sin i våras utgivna bok 
”Tragedy, the greeks and us”. Critchleys 
hjälte heter Gorgias, retoriker och sofist 
från den grekiska kolonin Leontini på 
Sicilien som 427 f Kr flyttade till Aten som 
ambassadör. Sofisterna tog bra betalt för 
att undervisa unga atenare i konsten att 

vrida och vända på orden för att vinna en 
debatt. För teaterhataren Platon var 
sofisterna inte bättre än skådespelare. De 
bytte position, såg saken från den andra 
sidan, försvarade den obekväma 
ståndpunkten och ställde logiken på 
huvudet. 
Vår tids Gorgias skulle kunna vara Hanif 
Bali, blöjhögerns egen sofist som vad man 
än tycker om honom sticker hål på elitens 
uppblåsthet. Euripides försvarade till 
exempel den ”lösaktiga” Helena. 
Till det mer hoppingivande i Simon 
Critchleys bok hör hans uppmaning till oss 
att ställa frågan inte till filosoferna utan till 
teatern själv. Att söka teaterns egen 
filosofi. Vad är teater? Vad bär den på för 
kunskap? Critchley är inte den förste som 
ser en likhet mellan sofisten Gorgias och 
nihilisten Samuel Beckett, denna kärlek till 
negationerna, detta ”kanske” som inte 
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faller för frestelsen att veta säkert, ropa i 
kör. Varför inte som i Becketts roman 
”Den onämnbare” från 1953, här i Lill-
Inger Erikssons översättning: 
  
”… jag måste fortsätta, det är kanske redan 
gjort, de kanske redan har nämnt mig, de 
har kanske fört mig till tröskeln av min 
historia, till dörren som öppnar sig mot 
min historia, det skulle förvåna mig om 
den öppnar sig, det kommer att vara jag, 
det kommer att vara tyst, på den plats där 
jag är, jag vet inte, jag kommer aldrig att få 
veta det, i tystnaden vet man inte, jag 
måste fortsätta, jag ska fortsätta.” 
”Ifigenia i Aulis”, Dramaten, premiär 12/9. 
”Antigone”, Göteborgs stadsteater, 
premiär 27/9 ”Fedra/Hippolytos”, 
Dramaten, premiär 28/9. ”De 
skyddssökande kvinnorna”, Malmö 
stadsteater, premiär 10/10. 

Leif Zern kultur@dn.se 

Få tog farväl 
vid ceremonin 
för omstridde 
Mugabe
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Ett tjugotal afrikanska ledare och 
endast omkring 10 000 zimbabwier 
hedrade på lördagen minnet av 
Zimbabwes kontroversielle ledare 
Robert Mugabe på den nationella 
fotbollsstadion i Harare. 
Efter ceremonin är det fortfarande 
oklart var frihetskämpen som blev 
despot ska begravas. Familjen bråkar 
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med regeringen och frågan om hans 
sista viloplats får politisk sprängkraft i 
framtiden. 
I mitten av den bedagade arenan ligger 
Robert Mugabe på lit de parade efter 
bortgången förra fredagen. Försäljaren 
Last Garufu har kommit för att visa 
respekt för mannen som gav 
zimbabwierna sin självständighet – men 
någon hyllning är det inte tal om. 
– Det enda vi kan ge honom är att han 
grundade landet, men det fanns mer att 
göra än så. Många lider i dag och de 
förstår inte varför det går som det går. 
Människor är fast i fattigdom och jag ser 
inte hur vi ska ta oss ur detta, säger han. 
Finns det något du kan säga till hans 
försvar? 
– Han betonade värdet av utbildning. Där 
var han tveklöst en av de bästa i Afrika. 
Men han förstörde det kommersiella 

jordbruket och det blev ekonomins 
undergång. Vi kallades för Afrikas 
kornbod, men producerar vi någonting 
nu? 
Föräldrarna trodde att Last Garufu var den 
siste i barnaskaran och döpte honom till 
”Last”. Men vid åtta års ålder hade han 
redan fått fler småsyskon och han hade 
följt med föräldrarna till Rufaro-arenan 
den där aprilnatten 1980 när landets 
flagga för första gången hissades, efter en 
konsert med Bob Marley som sjungit sin 
sång ”Zimbabwe” som skrivits för 
ändamålet. 
– Det var fest, alla jublade och var lyckliga. 
Jag var här med familjens vänner och 
släktingar, berättar försäljaren som nu 
närmar sig 50. Minnesbilderna flyter ihop 
med vad han sedan lärt sig om 
självständighetsnatten. Han minns att alla 
var där, de afrikanska ledarna som skulle 
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fira att ett av de sista länderna på 
kontinenten fått sin självständighet. Julius 
Nyerere, Tanzanias landsfader, sade till sin 
nye kollega Robert Mugabe att han ”ärvt 
Afrikas juvel”, som han inte fick smutsa 
ned, minns Garufu. 
– Det blev inte riktigt så. 
En strid ström av sörjande passerar förbi 
den öppna kistan där Mugabe vilar under 
ett glasfönster, omgärdad av sitt gamla 
elitgarde som står i givakt med 
bajonetterna riktade ned mot det torra 
gräset.  
Det är inte frågan om någon anstormning. 
På läktarna sitter bara något tusental 
personer och kön rör sig så fort att folk 
måste småspringa mellan militärerna som 
har en lugn dag på jobbet. De flesta är 
nyfikna ungdomar och bara ett fåtal äldre 
visar några känslor vid tillfället. En av dem 
är Anygrace Chibarinya, 67, som likt Last 

Garufu var på arenan på 
självständighetsnatten. Hon har en helt 
annan bild av mannen som nu gått ur 
tiden.  
– Han förenade oss, krossade 
rasförtrycket, och stod upp för sig själv och 
sitt land. Vi har förlorat en gyllene person, 
säger hon.  
Anygrace Chibarinya säljer varor på en 
marknad runt hörnet från arenan. Där, 
mer än på något annat ställe, syns dagligen 
effekterna av den totalt havererade 
ekonomin.  
Men det är inte Mugabes fel, enligt 
Chibarinya.  
– Även när han var i Singapore för 
behandling så gav han order om att hålla 
priserna nere. Sedan han kastades ut har 
priset på varor gått upp dagligen. 
Människor gråter och priserna fortsätter 
att stiga, säger hon.  
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Det är här skon klämmer. Ekonomin har 
gått på knäna sedan sent 1990-tal då 
övertagandena av vita storjordbruk 
inleddes. Men Mugabe lyckades förhala 
den totala kollapsen som bara kom efter 
att han under kuppliknande former kastats 
ut ur presidentpalatset i november 2017.  
Det var partikamraterna i regeringspartiet 
Zanu PF som tog saken i egna händer efter 
att Mugabes hustru Grace försökt 
utnämna sig själv till tronarvinge. 
Vicepresidenten Emmerson Mnangagwa, 
som någon månad tidigare gått i 
landsflykt, gjorde comeback som president 
och han har styrt landet sedan dess.  
När ekonomin har gått från illa till värre är 
det flera zimbabwier som redan börjat 
förknippa Mugabe med mindre dåliga 
tider. Någon våg av nostalgi är det inte 
frågan om – under begravningsceremonin 
på lördagen är nationalarenan väster om 

Harare inte ens fylld till 25 procent. Men 
om nostalgin börjat slå rot kan den växa i 
takt med att läget förvärras i Zimbabwe. 
Liknande utveckling har ägt rum i länder 
som Kongo och Somalia som styrdes av 
starka despoter innan sönderfallet kom. 
Och då spelar frågan om var Mugabe vilar 
stor roll – hos det egna partiets fallna 
hjältar eller i ensamhet på familjegården 
på landet? 
Frågan om Mugabes sista viloplats har 
plötsligt blivit storpolitik. Grace Mugabe 
och Emmerson Mnangagwa stred i tio år 
om vem som skulle efterträda den gamle 
mannen och under de senaste tio dagarna 
har bråket handlat om var han ska få sin 
sista vila.  
Planen som alla en gång var överens om 
var en hjältegrav på Heroes Acre, 
gravfältet som Zanu PF anlade kort efter 
självständigheten, väster om Harare. Där 
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vilar redan Mugabes första hustru Sally 
som avled på 1980-talet. Men Mugabe 
själv ville inte begravas jämte 
människorna som han menar förrådde 
honom. Under veckan som gått har det 
kommit olika bud och påföljande 
dementier från antingen familjen eller 
regeringen.  
På söndagen var det tänkt att en ceremoni 
skulle hållas på Heroes Acre men så blir 
inte fallet, säger systersonen Leo Mugabe 
till DN och en mindre grupp journalister 
som samlats på ”Blue Roof”, det privata 
palatset i kinesisk stil som byggdes åt 
familjen Mugabe på 1990-talet.  
– Den ställs in. Det ska byggas ett 
mausoleum åt Gushungu (Mugabes 
klannamn, reds anm) på Heroes Acre och 
detta kommer att ta 30 dagar att 
färdigställa, säger han.  

Om han faktiskt kommer att vila där 
återstår att se. När begravningsceremonin 
inleds på lördagen hälsar Mnangagwa och 
Grace knappt på varandra, även om 
presidenten sänder sina kondoleanser och 
i sitt tal säger att ”ett stort träd har fallit”.  
– Vi fortsätter att inspireras av denna 
statsman, säger Mnangagwa.  
Bara ett tiotusental lojalister har dykt upp. 
Det verkar som om Mugabes bror Walter 
Chidhakwa förutsett att det inte skulle bli 
någon stor uppslutning. 
Med tanke på de senaste årens 
teaterdrama som utspelat sig kring 
Mugabe, och som kommer att fortgå tills 
han ligger i jorden, var det bara lämpligt 
att han häromkvällen citerade 
Shakespeares ”Julius Ceasar” när han 
uppmanade zimbabwierna att sluta upp 
bakom den forne ledaren.  
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– Låt oss ge honom ett ordentligt avsked. 
Som Marcus Antonius sade om Ceasar, ”ni 
älskade honom alla en gång, ej utan skäl”.  
Erik Esbjörnsson 
erikesbjornsson@gmail.com 
Dela 

”Tunisiens 
Berlusconi” 
favorit i valet
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Analys 
Missnöje med fattigdom, korruption 
och maktmissbruk utlöste revolten i 
Tunisien som inledde den arabiska 
våren 2011. I söndagens presidentval i 
Nordafrikas enda demokrati kommer 
ekonomin spela en avgörande roll. Det 
kan gynna mediemogulen Nabil Karoui, 
som kandiderar trots att han sitter 
häktad. 
Landet som har kallats för ”den arabiska 
vårens vagga”, håller på söndagen sitt 
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andra presidentval sedan den gamla 
regimen under Zine el-Abidine Ben Ali 
störtades i januari 2011. 
Valet var ursprungligen planerat till i 
november, men tidigarelades med två 
månader efter att den sittande presidenten 
Beiji Caid Essebsi, 92, avled i juli. Essebsi 
var en sekulär politiker som under sina 
fem år som statschef ledde Tunisiens 
utveckling till en demokrati. 
Det är ett fält på hela 26 kandidater som 
tävlar om väljarna i den första 
valomgången, däribland två kvinnor, den 
nuvarande premiärministern och en före 
detta president. 
Det anses inte sannolikt att någon av dem 
får mer än 50 procent av rösterna, vilket 
innebär att det blir en andra avgörande 
valomgång i början av november. 
Det är tre kandidater som tippas ha störst 
chans att gå vidare: den sittande 

premiärministern Youssef Chahed, det 
moderata islamistiska partiet Ennahdhas 
vice ordförande Abdelfattah Mourou och 
mediemogulen Nabil Karoui, som sitter i 
häkte anklagad för penningtvätt.  
Det är enligt Karouis advokater ett sätt av 
regimen att sabotera hans utsikter i valet. 
Att han är häktad har hindrat honom från 
att delta i tv-debatten. Sedan en vecka 
hungerstrejkar han i häktet i protest mot 
att han frihetsberövats. 
Karoui äger den populära tv-kanalen 
Nessma tv, som fungerar som hans 
politiska propagandaorgan, och han har 
därför kallats för ”Tunisiens Berlusconi”. 
Han är en sekulär populist som spelar på 
det utbredda missnöjet med att landets 
gamla eliter, såväl de islamistiska som de 
sekulära, inte har förbättrat 
levnadsvillkoren för folk i gemen. 
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Hur det kommer att gå i valet är närmast 
omöjligt att förutsäga, eftersom det saknas 
tillförlitliga opinionsmätningar i Tunisien. 
Enligt inofficiella mätningar ligger Karoui 
bra till för att få flest röster.  
Att det för första gången i Tunisien 
förekom tv-sända presidentvalsdebatter 
tyder ändå på att det råder ett relativt stort 
mått av demokrati. Och till skillnad från 
praktiskt taget alla andra val i arabvärlden 
är det faktiskt ingen som vet vem som 
kommer att vinna. 
Denna relativt stabila situation har 
uppstått mycket på grund av att president 
Essebsi, efter det mycket jämna 
parlamentsvalet 2014, gjorde upp med sin 
rival Ennahdha-ledaren Rached 
Ghannouchi om att ingå borgfred. De var 
ense om att Tunisien måste undvika den 
katastrof och krig som inträffade i de 
andra arabiska länderna. 

Det var den 17 december 2010 som den 
26-årige Mohammed Bouazizi, en fattig 
grönsakshandlare, bokstavligen blev 
gnistan som tände den demokratirörelse 
runt om i arabvärlden – i Syrien, Egypten, 
Libyen, Jemen och Bahrain – som kom att 
förtära en rad gamla diktaturregimer.  
Bouazizi, som länge hade trakasserats av 
den lokala polisen i staden Sidi Bouzid, 
fick nog den dagen. En polis beslagtog 
hans våg och frukter och grönsaker, och 
förnedrade honom med att örfila honom 
och spotta honom i ansiktet. 
En timme senare återkom han, hällde 
lösningsmedel över sig och tände på. 
Självbränningen utlöste en folklig revolt 
mot regimen.  
Efter fyra veckor flydde diktatorn Ben Ali 
till Saudiarabien.  
När det snart har gått nio år efter 
revolutionen är landets ekonomiska 
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situation knappast i bättre skick än 2011. 
Arbetslösheten är till exempel högre, och 
det förekommer regelbundna protester 
mot de styrande. Missnöjet har bidragit till 
att många yngre tunisier har 
radikaliserats, och tusentals har begett sig 
till Syrien och Irak för att slåss med 
islamister i al-Qaida och IS. 
Med presidentvalet ser Tunisien ut att 
kunna genomföra en fredlig 
maktöverföring från en folkvald ledare till 
en annan. Tunisien kan därmed, som det 
enda av den arabiska vårens länder, i dag 
kallas för en demokrati. 
Egypten har under president Abdelfattah 
al-Sisi blivit en än värre diktatur än under 
Hosni Mubarak. I ett söndrat Libyen råder 
inbördeskrig mellan rivaliserande 
krigsherrar. Syrien är värst drabbat där 
inbördeskriget, med omfattande utländsk 

inblandning, har skördat hundratusentals 
dödsoffer. 
Söndagens val kan ge en fingervisning om 
i vilken mån Tunisiens islamister och 
sekulära kan fortsätta sin fredliga 
samexistens. 
Michael Winiarski 
Fakta. Kontroll över säkerhetspolitiken

Tunisien är en parlamentarisk republik. Efter 
omvälvningen 2011 har presidentens 
befogenheter begränsats till att i första hand ha 
kontroll över utrikes-, försvars- och 
säkerhetspolitiken. 
Presidentvalets första valomgång hålls den 15 
september. Om ingen kandidat får absolut 
majoritet blir det en andra omgång den 3 
november. 
Ett nytt parlamentsval hålls den 6 oktober. 
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Källor: 
Saudiernas 
oljeproduktion 
halveras efter 
attack
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Två av det saudiska statsägda 
oljebolaget Saudi Aramcos 
anläggningar har utsatts för 
drönarattacker. Attackerna kommer att 
leda till att delar av landets 
oljeproduktion stoppas, uppger källor 
för Reuters. 
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Huthirebellerna säger sig ligga bakom 
händelserna, samtidigt som USA pekar 
ut Iran. 
En talesperson för inrikesdepartementets 
säkerhetsavdelning säger att man inlett en 
utredning, men man anger ingen 
misstänkt aktör bakom attackerna. De två 
stora anläggningarna ligger i staden 
Abqaiq respektive oljefältet Khurais, bägge 
platserna mellan Riyadh och Persiska 
viken, omkring 80 mil från Jemen. 
Oljeanläggningarna började brinna, men 
bränderna ska ha varit under kontroll efter 
ett par timmar, rapporterar statliga SPA. 
Källor uppger för både Reuters och Wall 
Street Journal att attackerna påverkar 
stora delar av landets oljeproduktion. 
Källorna uppger att den dagliga 
produktionen av runt fem miljoner fat olja 
kommer att stoppas, vilket motsvarar 
ungefär hälften av landets oljeproduktion. 

Saudiska myndigheter har ännu inte 
uttalat sig om hur produktionen påverkas 
av händelsen. 
På lördagen uppgav Vita huset att USA:s 
president Donald Trump har pratat med 
Saudiarabiens kronprins Mohammed bin 
Salman om situationen. Trump ska ha 
erbjudit Saudiarabien stöd att försvara sig 
efter attacken, rapporterar Reuters. 
Jemens Huthirebeller har intensifierat 
sina attacker mot saudiska mål på senare 
tid, och på lördagsförmiddagen sade en av 
dess företrädare till huthiägda tv-kanalen 
Al Masirah att man även låg bakom 
nattens drönarräder. 
Samtidigt pekar USA:s utrikesminister 
Mike Pompeo ut Iran som ansvarigt för 
attackerna. ”Mitt i alla uppmaningar om 
har nu Iran attackerat världens 
energiförsörjning. Det finns inga bevis för 
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att attackerna utfördes från Jemen”, 
skriver Pompeo. 
Huthirebellerna strider, med stöd från 
Iran och libanesiska shiarörelsen 
Hizbollah, mot den Saudiledda koalitionen 
i Jemen. 
Vad för slags drönare som ska ha 
attackerat oljeanläggningarna är inte känt, 
inte heller vilka skador som behöver 
repareras. Under året har flera andra 
attacker, bland annat med minor, riktats 
mot saudiska oljetankrar i Persiska viken, 
vilka både Riyadh och Washington skyller 
på Iran. 
I mitten av augusti tog Jemens 
huthirebeller på sig en drönarräd mot en 
av Saudi Aramco naturgasanläggningar på 
oljefältet Shaybah. 
Ossi Carp 
ossi.carp@dn.se 

Våldsamma 
bråk mellan 
demonstranter 
– flera gripna
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Polis i Hongkong tog på lördagen till 
batonger för att få stopp på bråk mellan 
personer från demokratirörelsen och 
prokinesiska demonstranter. 
Flera greps i staden som nu är inne på 
sin femtonde helg i rad med 
oroligheter. 
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Peking. 
”Stöd polisen” och ”Hongkong är Kina”, 
skanderade demonstranterna som är för 
Kina. 
Det är ett budskap som går helt på tvärs 
med den stora proteströrelse som har 
sköljt över Hongkong under hela 
sommaren. Deras budskap är att 
Hongkong inte är Kina och polisen 
kritiseras kraftigt för att ha brukat 
övervåld. 
Lördagens sammandrabbningar skedde 
både i shoppinggallerior och ute på gatan. 
Rödklädda Pekingvänliga demonstranter 
syntes i våldsam konfrontation med 
regeringskritiska krafter. Flera människor 
greps. 
Protesterna, som har pågått i 15 veckor nu, 
började som kritik mot planer på en lag 
som tillåter utlämning av misstänkta 
brottslingar till Kina. Förra onsdagen drog 

Hongkongs ledare Carrie Lam tillbaka 
lagen. Men det var för sent. Under 
sommaren har protesterna utvidgats och 
kommit att handla om något mycket mer. 
Stora delar av befolkningen befarar att det 
relativa oberoende som utlovades när 
Hongkong överlämnades från 
Storbritannien till Kina 1997 är på väg 
bort. För många unga är det här sista 
striden som avgör om Hongkong ska bli 
som en av många städer i Kina eller 
behålla sin särprägel. 
Helgens konfrontation följer på en vecka 
med huvudsakligen fredliga 
manifestationer. Demonstranter har 
samlats för att sjunga den nykomponerade 
inofficiella nationalsången ”Ära till 
Hongkong”, för att visa att de inte 
accepterar det kinesiska styret. Officiellt 
har Hongkong samma nationalsång som 
Kina.   Marianne Björklund 
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Trump 
bekräftar: bin 
Ladins son är 
död
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
USA:s president Donald Trump 
bekräftade på lördagen att den tidigare 
al Qaida-ledaren Usama bin Ladins son, 
Hamza bin Ladin, har dödats. Rykten 
om hans död har förekommit tidigare 
under sommaren. 
Hamza bin Ladin ”dödades i en 
amerikansk kontraterrorismoperation i 
Afghanistan-Pakistan-regionen”, heter det 

i ett uttalande från Vita huset på lördagen. 
Donald Trump talade i förfluten form om 
Hamza bin Ladin redan den 1 augusti, men 
hade då i övrigt inga kommentarer. 

Den 30-åriga Hamza bin Ladin hade fått 
en allt mer framträdande roll i 
terrorsekten al Qaidas ledning och tidigare 
i år utfärdade amerikanska 
utrikesdepartementet en belöning på 1 
miljon dollar för information som kunde 
leda USA till den efterlyste.  
Hamza bin Ladin har hotat med attacker 
mot USA och dess allierade i videor på 
sociala medier. Han var gift med dottern 
till Mohammed Atta, terroristen som 
kapade ett av passagerarplanen som flög in 
i World Trade Center, New York, den 11 
september 2001. 
”Förlusten av Hamza bin Ladin berövar al 
Qaida inte bara en viktig 
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ledarskapsförmåga och den symboliska 
kopplingen till pappan, utan den 
undergräver också viktig operationell 
verksamhet för gruppen”, meddelar Vita 
huset som beskriver bin Ladens roll som 
planerande och förhandlande med andra 
terrorsekter. Usama bin Ladin hade 
omkring 25 barn, men Hamza bin Ladin 
ska ha varit hans favorit, och nuvarande 
sektledaren Ayman az-Zawahiri har 
beskrivit honom som ett ”lejon”. 
Ossi Carp 
ossi.carp@dn.se 

120 000
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019

spädbarn i Kenya ska vaccineras mot 
malaria. Det rör sig om ett pilotprogram 
där vaccinet införs gradvis i några av de 
svårast drabbade områdena i landet. 
Kenya blir världens tredje land att 
rutinmässigt vaccinera barn mot malaria. 
TT-AFP 
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Skepp med 
migranter får 
lägga till i Italien
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Italien har gått med på att låta 
räddningsfartyget Ocean Viking, med 
82 migranter ombord, gå i hamn på 
Lampedusa, uppger den franska 
hjälporganisationen SOS Mediterranée 
som kör båten. 
Frankrikes inrikesminister Christophe 
Castaner skriver på Twitter att Italien, 
Frankrike, Portugal, Tyskland och 
Luxemburg har kommit överens om att 
dela upp migranterna mellan sig. 
Beslutet att låta fartyget lägga till markerar 
en kursändring för Italien. Landets nya 

regering, som installerades i tisdags, har 
aviserat att den vill föra en mjukare 
migrationspolitik än tidigare. Landets 
förre inrikesminister, Legaledaren Matteo 
Salvini, drev under sina 14 månader på 
posten en hård linje mot invandringen 
över Medelhavet, och hade för vana att 
stänga italienska hamnar för 
räddningsfartyg. 
TT 
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Ex-minister 
lämnar Tories
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019

Storbritannien. 
Sam Gyimah, före detta 
universitetsminister, har lämnat 
Konservativa partiet och anslutit sig till 
Liberaldemokraterna, skriver The 
Observer. 
Han anklagar sin förre partiledare, 
premiärminister Boris Johnson, för att 
”gira mot populism och engelsk 
nationalism”. 
På liberaldemokraternas årsmöte i 
Bournemouth sade Gyimah att han lämnat 
Konservativa partiet i protest mot dess 
”brända jorden-taktik” för att lämna EU 
till vilken kostnad som helst. 
TT 

200 militärer ska 
gripas
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019

Turkiet. Turkiet har beordrat att 223 
personer från den turkiska militären ska 
gripas. Personerna uppges ha en koppling 
till ett nätverk som anklagas för att ligga 
bakom kuppförsöket sommaren 2016. 
Sedan kuppförsöket har över 77  000 
människor fängslats. Runt 150  000 
offentliganställda, militärer och andra har 
sparkats eller stängts av från sina jobb. 
TT-Reuters 
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Njurhandelsliga 
sprängd
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019

Bulgarien. Rättsvårdande myndigheter i 
Bulgarien har sprängt en misstänkt 
kriminell organisation som ska ha 
rekryterat fattiga och skuldsatta personer 
och fått dem att sälja sina njurar för 
transplantation. 
Tre män och en kvinna åtalas för den 
misstänkta handeln. 
Patienterna betalade mellan drygt en halv 
miljon och en miljon kronor för 
operationen. Donatorerna fick mellan 50 
000 och 70 000 kronor efter operationen. 
Transplantationerna utfördes i Turkiet 
med förfalskade handlingar. 
TT-AFP 

Ex-minister gripen 
– förskingrade 
ebolapengar
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019

Kongo-Kinshasa. 
Den före detta hälsoministern i Kongo-
Kinshasa, Oly Ilunga, har gripits misstänkt 
för att ha förskingrat allmänna medel som 
öronmärkts för kampen mot ebola. 
Ilunga, som avgick från sin ministerpost i 
juli efter att ha fråntagits rollen som chef 
för landets program för ebolabekämpning, 
greps i en lägenhet i huvudstaden 
Kinshasa. Enligt polisen gömde han sig 
där inför ett försök att fly landet, trots att 
han förbjudits att göra det. 
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Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har krävt 
fler än 2 000 liv sedan augusti 2018. Över 
200 000 personer har vaccinerats. 
TT-AFP 

Bauhaus kom 
från Weimar 
och växte i 
Dessau
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Bauhaus var 1900-talets mest 
inflytelserika konst- och designskola. 
Men först nu med 100-årsjubileet i 
Tyskland går det att förstå hur 
mångfacetterad den var, skriver Birgitta 
Rubin. 
Jubileumsfirandet av Bauhaus 100 år går 
nu in på upploppet. Tysklands 
världsberömda konst- och designskola har 
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utforskats i rader av utställningar, 
festivaler, konferenser och böcker, 
parallellt med invigningar av renoverade 
Bauhausbyggnader och påkostade museer. 
I våras öppnade det bastanta 
Bauhausmuseet i Weimar, där den 
modernistiska experimentskolan 
grundades 1919. Efter nazistiska 
trakasserier flyttade den till Dessau 1925 
och förra söndagen kröntes 
Bauhausjubileet när Angela Merkel 
invigde stadens nya, helglasade museum. 
”En underbar sak”, sa förbundskanslern 
och beskrev Bauhausdesignen som en 
ljusfyr under sin uppväxt i det forna 
Östtysklands ”uppsjö av smaklöshet”. 
Den massiva jubileumssatsningen i 
Tyskland är dock kringgärdad av 
motsättningar, precis som en gång 
Bauhaus självt. Skolan har med åren blivit 
synonymt med en ljus, ren och funktionell 

stil. Men dess historia har länge varit 
förvrängd eller förenklad av allt ifrån 
nazister, kommunister och devota 
beundrare, till patriarkala maktstrukturer 
och skolans egen mytbildning. 
Men forskningen har på senare år varit 
omfattande och jubileet tillgängliggjort 
mångdubbelt fler föremål och 
Bauhausmiljöer än någonsin tidigare. 
Först nu går det att greppa vad Bauhaus 
verkligen var – det vill jag lova efter min 
egen vallfärd till Weimar och Dessau. 
Centrala Bauhausorter, jämte skolans sista 
anhalt Berlin (som dock får vänta till 2022 
på tillbyggnaden av det omfattande 
Bauhaus-arkivet). 
Den naturliga starten för en ”Grand tour of 
modernism”, som Bauhausassociationen 
uppmuntrar med en gratisapp, är Weimar. 
Till denna klassiska kulturstad, med ett 
dussin världsarv på Unesco:s lista, kom 
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den belgiske jugendarkitekten Henry van 
de Velde vid förra sekelskiftet. Han var en 
viktig modernistisk föregångare och rektor 
för hertigdömets konsthantverksskola. Det 
var också han som 1919 hittade sin 
efterträdare i Walter Gropius, som fick slå 
samman designskolan med 
Konstakademien i den nyfödda 
Weimarrepubliken och blev Bauhaus 
legendariske rektor. 
På Neues museum Weimar beskriver den 
fina utställningen ”Van de Velde, 
Nietzsche och modernismen runt 1900” 
hur en grupp kulturpersoner beredde väg 
för avantgardekonsten. 
Tvärs över gatan fortsätter 
historieskrivningen i splitternya Bauhaus 
Museum Weimar. Efter ett decenniums 
debatt valdes en tomt som sluttar ner mot 
en park. På andra sidan ligger det 
neoklassicistiska Gauforum, ett 

bombastiskt komplex som nazisterna 
byggde med slavarbetare från 
koncentrationslägret Büchenwald. 
Jag är först skeptisk till den grå 
betonglådan på högkant, som kostat 27 
miljoner euro. En minimalistisk monolit 
med få, små fönster och fem våningsplan 
som klyvs av en smal, brant trappa. Tyska 
recensenter har liknat museet vid en 
bunker eller gravkammare, ett 
”mausoleum för modernismen”. 
Ja nog är bunkerkänslan påtaglig. Men 
arkitekten Heike Hanada (som även vann 
tävlingen om Stockholms stadsbiblioteks 
tillbyggnad) har förklarat att byggnaden 
måste ”stå upp” mot den politiskt laddade 
närmiljön – i en stad där nu också 
högerextrema Alternativ för Tyskland ökar 
snabbt. 
Det får museikonceptet att växa för mig. 
Interiört är det högt i tak och luftigt, med 
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öppna passager och lodräta schakt som ger 
översikt. Museet har också större fönster 
mot parken och LED-ljus i horisontella 
band som nattetid får den tunga 
huskroppen att lätta. 
Museets kärna är 168 föremål som 
Gropius packade ihop till stadens museum 
inför flytten till Dessau, lådor som ingen 
öppnade och därför aldrig upptäcktes av 
nazisterna. Långt om länge inventerades 
skatten av kommunistregimen och ställdes 
ut i en mindre lämpad lokal. 
I dag har samlingen expanderat till 13 000 
föremål från hela Bauhausperioden, 
inklusive möblemang av skolans siste 
rektor Mies van der Rohe. Cirka tusen 
nummer presenteras tematiskt i långa 
glasvitriner, på podier och innerväggar i 
starka färger, med ljud och rörliga bilder. 
Däribland en rekonstruktion av Oskar 
Schlemmers lekfulla ”Triadisk balett”. 

I Weimar hade skolan den medeltida 
bygghyttan som ideal. Med kollektivt 
arbete, hantverk och fri konst skulle ett 
bättre samhälle skapas. Originella lärare 
som Johannes Itten påbjöd 
andningsövningar såväl som vegetarisk 
kost. Den dränktes i så mycket vitlök att 
Gropius första hustru Alma Mahler 
protesterade vilt mot utdunstningarna, 
avslöjar museiappen. 
Skolans emanciperade, hippieaktiga 
leverne med vilda fester väckte 
uppståndelse i småstadsmiljön. Och 
parallellt med tilltagande politiska 
spänningarna i Weimarrepubliken växte 
även de interna konflikterna mellan 
vänster- och högerkrafter, esoteriker och 
agnostiker, förespråkare för abstrakt konst 
och rationell industritillverkning. 
Men i skolans kreativa kaos skapades stor 
konst av namn som Lyonel Feininger, 
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Wassily Kandinsky och Paul Klee, 
skulptural keramik av Theodor Bogler och 
designklassiker som Marcel Breuers 
stålrörsfåtöljer, Marianne Brandts 
geometriska metallkanna och Wilhelm 
Wagenfelds strama bordslampa. 
Museiklenoder, jämsides med praktiska 
heminredningar och pedagogiska leksaker 
av Alma Siedhoff-Buscher. Hon var 
engagerad i Bauhaus-skolans tidigaste 
modellhus, Haus am Horn, ännu ett 
världsarv i Weimar och som återinvigts i 
år. 
I museishopen kan jag inte motstå 
Wagenfelds tekanna i Jenaglas – ursnygg 
men föga funktionell, kan jag meddela. 
Fast hushållsartiklar i detta värmetåliga 
glas blev en viktig exportprodukt under 
DDR-tiden. 
Dessau var länge en betydande 
industristad, som inledningsvis insåg 

nyttan med en modern designskola. Här 
fick Bauhaus en starkare inriktning mot 
industriell serieproduktion och även en 
arkitekturavdelning. Dessau har störst 
antal Bauhausbyggnader i Tyskland, elva 
stycken, däribland Gropius stiliga 
skolbyggnad med den ikoniska 
fönsterfasaden och lärarvillorna i förfinad 
funkis. Husen bombskadades under kriget 
men det dröjde till 70-talet innan 
kommunistregimen insåg dess värde och 
började renovera detta världsarv. 
Nya Bauhaus museum Dessau har 
jubileets hittills högsta nota, 28 miljoner 
euro, vilket orsakat protester i stad med 
hög arbetslöshet. Även placeringen i en 
central park är hett omdiskuterad men 
invånarna har på köpet fått en ”öppen 
scen” i bottenvåningens rymliga hall. Den 
har fri entré och själva museet ligger en 
trappa upp, innesluten i en ”black box”. 
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Spanska Addenda architects har ritat det 
långsmala huset, en imponerande 
konstruktion där det övre planet är fäst 
med broteknik och hela huset höljt i glas: 
”very Bauhaus”, enligt arkitekterna. Men 
det återstår att se om det energisnåla 
värme- och ventilationssystemet, 
inspirerat av en andalusisk patio, fungerar 
i tyskt klimat. 
I kontrast till entréhallen känns 
museidelen trång och rörig. Bauhaus-
stiftelsen förvaltar 49 000 objekt och i 
museet trängs nu 1 200 föremål, foton, 
dokument, ljusskulpturer, bildprojektioner 
med mera. Möbler och konst vilar på 
metallgaller och mörkt är det också, för att 
skona ljuskänsliga objekt, samtidigt som 
det är mycket att läsa. Ett besök räcker 
inte även om en hel del föremål är 
desamma som i Weimar. 

På båda museerna framgår det klart att det 
inte fanns någon enhetlig Bauhausstil eller 
renlärig hållning. Det var en 
mångfacetterad skola. 
I Dessau framhålls särskilt de nyskapande 
undervisningsmetoderna och fruktbara 
lärare- elevrelationer. Fast helt utan 
maktanalys. Bauhaus-skolan drog till sig 
över 400 kvinnliga elever men trots 
visionen om nedbrutna hierarkier mellan 
kön, klass och konstarter blev de oftast 
hänvisade till textil eller foto. Flertalet 
gifte sig med sina lärare, som gärna tog åt 
sig äran för gemensamma projekt. 
Jag hade önskat att Bauhaus-museerna 
gjort mer av nya forskningsrön om 
kvinnornas starka bidrag men blir ändå 
lycklig av fotona från tiden. De unga 
kvinnorna ser så glada ut, avslappnade i 
relation till män, i rufsiga pagefrisyrer eller 
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fräckt kortklippta, ibland klädda i skjorta 
och slips, ofta i långbyxor. 
Taschen har nyss gett ut boken ”Bauhaus 
mädels”, där 86 av dessa kvinnliga 
pionjärer porträtteras. Biografierna är 
korta och saknar bilder på deras verk. Men 
porträttfotona visar otvetydigt tidens 
moderna, frimodiga kvinna, ännu med 
drömmarna i behåll om ett nytt, bättre 
samhälle. 
Birgitta Rubin 
birgitta.rubin@dn.se 
Bauhaus 100

Bauhausskolan existerade 1919–33, i Weimar, 
Dessau respektive Berlin. Nazisterna tvingade 
fram en stängning. 
Se jubileumsprogrammet på bauhaus100.com 
Bauhaus Museum Weimar är ritat av Heike 
Hanada. Basutställningen heter ”Bauhaus kommer 
från Weimar”. Se klassik-stiftung.de 

Bauhaus Museum Dessau är ritat av addena 
architects. Basutställningen heter ”Versuchsstätte 
Bauhaus. The collection”. Se bauhaus-dessau.de. 
”bauhaus mädels” av Patrick Rössler (Taschen) 
porträtterar en mängd kvinnliga konst- och 
designpionjärer. 
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Inga 
spektakulära 
avslöjanden i 
Snowdens 
självbiografi
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Edward Snowdens självbiografi är en -
medryckande och välskriven berättelse 
om en ung hackare som tog tjänst i 
staten men slutade som dess fiende. 
Men den som väntar sig nya 
avslöjanden lär bli besviken. DN:s 
Linus Larsson har läst.  

Edward Snowden
”I allmänhetens tjänst”
Övers. Stefan Lindgren Leopard förlag, 
325 sidor
Redan den svenska titeln berättar om hans 
ärende och självbild: ”I allmänhetens 
tjänst.” I bokens öppning utvecklar 
Edward Snowden vad han menar: ”Jag 
arbetade tidigare för USA:s regering, men 
nu arbetar jag för allmänheten. Det tog 
mig nära tre år att inse att det fanns en 
skillnad”, som han skriver. 
Sex år har gått sedan junidagen då det 
första avslöjandet om NSA:s 
massövervakning publicerades. Kort 
därefter trädde en knappt 30-årig 
amerikan fram. I ett första videoklipp 
presenterade han sig mumlande som 
källan till den jättelika läcka av dokument 
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om USA:s underrättelsetjänsts digitala 
övervakningsapparat.  
Ett pärlband av nya avslöjanden följde. 
Snowden blev världskänd över en natt, en 
hjälte för vissa men utpekad som förrädare 
av USA. När han nu släpper sin 
självbiografi sker det med koordinerat 
internationellt hemlighetsmakeri – DN är 
en av ett par tidningar som har fått den i 
förväg – men det ska sägas direkt: Den 
som väntar sig nya, spektakulära 
avslöjanden blir besviken. Varje intressant 
uppgift i dokumenten han omsorgsfullt 
smugglade ut från NSA har redan 
publicerats. 
Att själv avslöja mer i en bok skulle också 
gå emot Snowdens tidiga beslut att arbeta 
med etablerade medier. De, inte han, 
skulle borga för både maximalt genomslag 
och ansvarsfulla publiceringar som inte 
avslöjade enskilda agenters identiteter. 

Det illustrerar hur han skiljer sig från 
Wikileaks, som har öst ut komplett 
källmaterial på nätet, tillgängligt för vem 
som helst. 
Där finns också en nyckel till att förstå 
Edward Snowden: Han är inte särskilt 
radikal. Han vill att stater ska få bevara 
hemligheter. Han vill att de ska ge sig efter 
skurkar och terrorister. Han vill inte störta 
regeringar och han litar – trots att han har 
sina reservationer – mer på Washington 
Post och The Guardian än på oborstade 
informationsanarkister.  
Nej, det är inte en bok med nya 
avslöjanden utan en om människan 
Edward Snowden. Från barndomen, 
genom en frustrerad skoltid till 
vuxenvärlden som drabbade honom med 
en bokstavlig smäll: 11 september-
attackerna. Det blev startskottet för kriget 
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mot terrorismen vars övervakningsapparat 
han senare skulle avslöja. 
Vägen dit kantas av små puffar av 
antiauktoritära uttryck. Som när han 
räknade ut ett finurligt sätt att överlista 
skolans betygssystem eller tänkte ut knep 
för att få vara vaken längre. Han hackade, 
som han själv säger, även dessa system. 
Barndomens möten med tekniken hör till 
bokens mest sinnligt skrivna avsnitt. Jag 
vet inte hur många gånger jag har hört om 
samma definierande livsögonblick, oavsett 
om jag har intervjuat kriminella hackare 
eller välbetalda spelutvecklare: Första 
dagen pappa stod i hallen med en 
Commodore 64 i famnen. De fumliga 
programmeringsförsöken. Euforin när 
man fick datorn att lyda. Känslan av att 
datorn och koden, till skillnad från allt 
annat i ens liv i den åldern, var rättvis. 
Skrev man rätt fungerade det. Gick något 

fel så var det för att koden var 
felkonstruerad, inte för att man hade fel 
märke på byxorna, att man stammade eller 
att ens lärare hatade en. 
Det är en medryckande beskrivning av 
hackarmentalitet och den tankevärld som 
uppstod i den spirande hemdatorkulturen 
och senare 1990-talets vilda, härligt 
ostrukturerade internet. Det bäddar också 
för besvikelsen när han som tekniker i 
underrättelsetjänsten, driven av 11 
september-boostad patriotism, börjar inse 
övervakningens omfattning. 
Man får känslan att det som drabbade 
honom inte var så mycket moralisk 
indignation som ett slags äckel. Ett 
depressivt, uppgivet äckel inför vad hans 
älskade internet hade blivit och hur USA, 
som hade gjort mer än något annat land 
för dess skapande, i hans ögon hade blivit 
dess fiende. Det ligger som ett 
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bakgrundsbrus till hur han började samla 
på sig dokument och närma sig dagen då 
han skulle överge allt, ta flyget till 
Hongkong och avslöja rubbet. Turerna 
kring dessa dagar, det måste sägas med 
risk för att trivialisera historiens allvarliga 
botten, är så spännande att läsa att man 
får krypningar.  
Från Hongkong tar han planet via Moskva 
på väg mot målet som är Ecuador, men 
medan han är i luften dras hans pass in 
och han blir fast. I Ryssland bor han än i 
dag, vilket ger hans kritiker ammunition: 
”Är han inte bara rysk spion?”  
Det är en legitim fråga vad som fick 
Ryssland att ge Snowden asyl. Man ska 
vara mer än lovligt naiv för att tro att 
Putinregimen ömmar för hans 
välbefinnande. Men kanske ses han som 
tillgång till en möjlig framtida 
utlämningsförhandling, kanske finns det 

ett spel vi inte vet något om. I boken 
beskriver Snowden hur som helst det 
första mötet med ryska myndigheter 
sällsynt detaljerat. Han återger faktiskt ord 
för ord (citerat ur minnet, får man anta) 
hur han meddelade sin vägran att 
samarbete ”med någon 
underrättelsetjänst”, inklusive den ryska.  
Den som ser honom som förrädare lär inte 
ändra åsikt, men där finns åtminstone 
hans vittnesmål på pränt. 
Linus Larsson 
linus.larsson@dn.se 
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Trendiga Ibiza 
och heta 
Mallorca
SÖNDAG 15 SEPTEMBER 2019
Palma är ett matmecka för foodies och 
här hittar du de hetaste barerna och 
restaurangerna. Kosmopolitiska 
lillasystern Ibiza, där hippiekulturen 
blivit trendigt chic, kan däremot 
stoltsera med att locka artister från hela 
världen. 
Det är svårt att ställa två öar som Mallorca 
och Ibiza mot varandra. De är och förblir 
olika, men lika älskvärda, som barnen i en 
syskonskara. För att ta fasta på en av 
olikheterna mellan öarna väljer jag 

Mallorcas etablerade rykte som ett 
centrum för kvalitetsmedvetna matälskare, 
så kallade foodies. Nya krogar och barer 
poppar upp varje dag och många av dem 
är av världsklass. 
På dryckesfronten är det 1950- och 60-
talets vermuterior som blivit heta igen. 
Och hetast av dem alla är la Rosa och 
lillasystern La Rosa Chica i Palma. Först ut 
var retrobaren La Sifoneria på Carrer de 
Santa Clara, ett hål i väggen fullt av värme 
och liv. Att kliva in genom dörren och slå 
sig ner på träbänken framför några av de 
gamla vinfaten, låta ägaren Carlos 
Montoro lägga på en raspig sextiotalsvinyl 
och be honom servera en Uep Royal var 
och är fortfarande en berusande känsla 
långt innan vinets påverkan. 
En annan mattrend är de så kallade 
foodcourts där många olika små 
matställen samlade på en plats blivit 
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väldigt populära inte minst bland stadens 
yngre generation. Först ut var Merçat San 
Juan i utkanten av Palmas stadskärna, där 
besökaren på ett enkelt och otvunget sätt 
kunde provsmaka det mesta av 
Medelhavets traditionella kök. Ett 
liknande, men lite mindre ställe har 
nyligen slagit upp portarna nere på Passeig 
Maritimo, Merçat 1930. 
Redan för tio år sedan fick det växande 
intresset för Mallorcas traditionella mat 
sitt genombrott med systrarna Solivellas 
Restaurang Ca Na Toneta i byn Caimari på 
Mallorcas inland, dit matintresserade från 
hela världen drog sig. De var i sin tur 
inspirerade av öns abdikerade matmoder 
Dona Antonia, som är upphovet till den 
trend av traditionell mallorkinsk mat som 
nu sprids över ön där närproducerad mat 
och lokala råvaror står i fokus. Hennes 
krog Celler Can Amer har kallats 

”kokkonstens katedral” och har fostrat 
många kockar i hennes anda. 
För den som vill upptäcka ursprunget till 
denna mattrend är det bara att ta 
trappstegen ner från gatan i inlandsstaden 
Inca till Cellar Can Amer som från början 
var en vinkällare. Här sitter en gigantisk 
mathistoria inpräntad i väggarna, som till 
exempel hennes berömda lammstek med 
honung och apelsinsås, eller den läckra 
vegetariska tumbeten, Mallorcas klassiska 
tomat-, potatis-, aubergine- och 
paprikarätt. 
Mat är utan tvekan ett centralt tema på 
Mallorca. Förutom vinfestivalerna i 
Binissalem och Santa María finns årliga 
högtider som tillägnas den nygamla 
matkulturen på ön. Det kan handla om 
olivolja från Caimari, honung från Llubí, 
sniglar från Sant Jordi, blodpuddingen 
botifarró från Sant Joan och den klassiska 
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korven sobrasada från Campos eller de 
vilda svamparna från Mancor. Mallorca 
har under de senaste tio åren gjort en 
imponerande gastronomisk resa. 
När jag stiger in i saluhallen Mercat de 
Santa Catalina i Palma blandas söta dofter 
av nybakade ensaimadas, sockerkringlor, 
med doften av hav från bläckfisk, ostron 
och allsköns fisk med aromer från 
sobrasadakorvarna och porc negre-
skinkorna som hänger i taket. Vid sidan 
om dessa stånd rymmer marknaden flera 
barer och restauranger, som till exempel 
den omåttligt populära lunchrestaurangen, 
Bar Joan Frau Cuina Mallorquina. Ett 
bättre avslut på Mallorcavistelsens 
matodyssé, innan färjan avgår till Ibiza, är 
svår att tänka sig. 
När folkvimlet blir alltför stort på Mallorca 
lockar lugnet på Ibiza. Bortom det 
intensiva partylivet på diskoteken runt 

Playa d’en Bossa och San Antonio i 
utkanten av Ibiza stad är ön en 
fridsammare oas än Mallorca. 
Det räcker med att komma en bit utanför 
Ibiza stad så dyker underbara små hotell 
och restauranger upp, så kallade 
agroturismos, med ekologisk tonvikt på 
maten. Jag tar själv in på ett par av dessa 
ställen, det ena bara några kilometer 
utanför staden, Can Jaume i byn Puig d’en 
Valls, den andra lite längre norrut, Can 
Domo, längs Carretera de Cala Llonga 
utanför byn Jesús. Efter två dagars själslig 
återhämtning på det senare stället åker jag 
söderut till staden Sant Antoni för en 
rekommenderad middag på 
skaldjursrestaurangen Can Punjol. 
Missa heller inte Mirador Illa dés Vedra, 
på vägen söderut mot Cala d’Hort. Tidigt 
på morgnarna knallar jag den smala stigen 
från parkeringsplatsen ut mot klippan som 
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skjuter ut mot ön Vedra. Havet under mig 
är stilla och turkosblått. Det är en plats 
som gjord för stilla eftertanke och en 
picknick. 
Trots sin jetsetstämpel, som lockar hit 
kändisar för bröllop eller 
smekmånadssemester och där berömda 
dj:s landar i sina privatplan i parti och 
minut, är öns fördomsfria och coola 
livsstil, som tog sin början i slutet av 1960-
talet, ett genomgående karaktärsdrag. Det 
var då unga män och kvinnor drogs med i 
flower power-rörelsen i jakten på nya 
andliga upplevelser genom meditation och 
yoga. Dessa vagabonder togs emot med 
öppna armar av Ibizas lokalbefolkning. 
Flera av dem är kvar än i dag och lever i 
egna hus på norra delen av ön. 
Jag möter ett par av dessa övervintrande 
hippies på den anrika krogen Bar Anita 
som på katalanska kallas Ca’n Anneta i 

byn Sant Carles. Då det begav sig var 
baren den dominerande samlingspunkten 
för alla hippies som slagit sig ner här. 
– Här fick vi vara i fred. Hit till baren 
Anita kom vi för att träffa likasinnade, 
prata med lokalborna för att få veta vad 
som hänt i världen, säger holländaren 
Martijn Valkenberg som sitter vid ett av 
borden på den mysiga restaurangens 
innegård med grönskande tak. 
– Många konstnärer och artister sökte sig 
hit. Än i dag tycker jag Ibiza är den bästa 
platsen i världen att bo på. Jag kommer att 
stanna här tills jag dör, säger han utan 
minsta tvekan. 
Nu längtar jag efter ett härligt bad och 
beger mig från Sant Carles till den lilla 
staden Santa Eulària des Riu, som lär ha 
en mysig strand. Längst upp i norr på ön 
är det mer bergigt med många klippvikar 
som gömmer sköna små sandstränder. En 
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av dem är Cala de Sant Vicent, med en 
förträfflig surfbar på stranden. Andra är 
Cala Vidella, Cala d’Hort och Cala Comte 
som är den perfekta stranden för en 
romantisk solnedgång. 
Jag sätter punkt för mitt Mallorca- och 
Ibizaäventyr med att simma ut i den 
bländande solgatan. Den egensinniga, 
livsbejakande och lite bortskämda 
lillasystern Ibiza kommer alltid att locka 
besökare med sin charm och sin 
småskalighet, medan Mallorca har sin 
pondus – och så maten förstås. 
Text: Jörgen Ulvsgärd 
Guide till Ibiza

Se & göra 
Utflykt till Formentera. Ta båten till Formentera, 
cirka en timme, och besök Playa de Illetas. Smalt 
näs med stränder på båda sidorna, klarblått vatten 
som kan vara lite svalt i början av säsongen på 
grund av strömmarna. Boka bord på Es Moli de 

Sal som ligger i närheten med utsikt över strand 
och hav på kvällen. På Formentera är det moped 
eller motorcykel som gäller. Det finns gott om 
uthyrning vid färjeterminalen. 
Fynda vintage. Vicente Hernández från Valencia 
slog ner sina bopålar i stadsdelen La Marina på 
1960-talet, öppnade sin butik Ganesha under 
hippieeran och resten är historia. I dag är han kult 
bland världens fashionistor, som vallfärdar hit för 
att fynda vintageklänningar, smycken, leksaker 
och plastprylar. 
Vicente Ganesha, Carrer de Guillem de Montgrí, 
14, Ibiza stad 
Äta & dricka 
Locals Only. Ett av mina favoritställen i Ibiza stad 
vid Plaça del Parc. Hemlagad italiensk och 
Medelhavsinspirerad mat av bästa märke. 
Uteserveringen är perfekt för att kolla på livet runt 
torget. 
Plaça del Parc 
www.localsonlyibiza.com 
Escalinata. Escalinata, som betyder ”trappa”, 
ligger i den branta trappan som leder upp i gamla 
stan från Plaça de Sol och består egentligen bara 
av ett hål i väggen och utslängda kuddar på 
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trappstegen. Här kan man om man lyckas få plats 
njuta av en god drink och några tapas. 
Carrer Portal Nou, Dalt Vila 
www.sescalinata.es 
Sa Brisa Gastrobar. En härlig restaurang intill 
torget på Paseo Vara de Rey. Om du letar efter 
utsökt fisk och skaldjursmat i hjärtat av Ibiza stad 
är denna restaurang och bar rätt plats. 
Paseo Vara de Rey 15 
www.sabrisagastrobar.com/en 
Kyupiddo. Ligger i gamla stan, Dalt Vila, och är 
visserligen ganska dyr men en upplevelse för 
både gom och öga. 
Carrer de Santa Maria, 2, Ibiza stad 
www.kyupiddo.com 
Anita Bar Restaurante. Baren och restaurangen är 
den klassiska och ursprungliga hippiebaren i byn 
Sant Carles på Ibiza som har bibehållit sin charm 
sedan mer än 50 år. 
Plaça Inglesia i byn San Carlos i norra Ibiza 
Bo bra 
Can Jaume. En gammal finka ute på landsbygden 
i byn Puig d’en Valls. Charmigt ställe med fin pool 
och utomhusrestaurang. Lugn och avkopplande 
bara sex kilometer in till Ibiza stad. 
Calle Torrente, Puig den Valls 

www.canjaume.org 
Can Domo. Ett lyxigt agroturismo i den norra delen 
med ett perfekt utgångsläge för dagsutflykter och 
nära ner till badviken Cala Llonga. Egen bil är att 
föredra. Maten är superb. 
Carretera de Cala Llonga, km. 7,6 - 07819 Jesús 
https://candomo.com/en/ 
Gran Hotel Montesol. Öns äldsta hotell, som slog 
upp portarna efter inbördeskriget 1933. Det är den 
perfekta adressen för den som vill bo 
ståndsmässigt mitt i Ibiza stad, nära shopping, 
sevärdheter, nöjesliv och världsarvet Dalt Vila, den 
muromgärdade övre delen av staden. 
Passeig de Vara de Rey, 2, Ibiza stad 
www.granhotelmontesolibiza.com 
Guide till Mallorca

Se & göra 
Upptäck Mallorca från havet. För de som älskar 
vackra träbåtar och vill åka ut på havet 
tillsammans med en mycket erfaren skeppare är 
Bonnie Lass Charters ett bra val. Engelsmannen 
Pete Lucas har sina båtar på svaj i Sóllerbukten. 
Exempel på ett par båtturer: Från Port Sòller 
söderut via Cala Deià och Port de Valldemossa 
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eller norrut via Cala Tuent till Sa Calobra. I Ses 
Cambres görs strandhugg för att utforska 
grottorna och i blå lagunen Bens d’Avall, där den 
som vill kan hoppa från klipporna. 
www.bonnielasscharters.com 
Takvandring på katedralens tak. Det är mäktigt att 
stiga in i La Seu. Denna gotiska helgedom från 
1300-talet är en av de största och vackraste i 
världen. Överallt sipprar ljuset in genom de otaliga 
målade små och stora fönsterglasen. Baldakinen 
ovanför huvudaltaret är det som mest drar ögonen 
till sig. Den skapades 1912 av den katalanske 
arkitekten Antoni Gaudí. Ännu mäktigare är att 
kliva upp på katedralens tak. 
catedraldemallorca.org 
Äta & dricka 
El Camino. Nyöppnad spansk bar/restaurang med 
Palmas längsta bardisk. Här är trångt, men 
stämningen gemytlig. 
Carrer de Can Brondo 4 
Ram Bar. Detta är den nya restaurangen för alla 
köttälskare i Palma. Samma ägare som den 
populära restaurangen Tast. 
La Rambla 20, Palma 
tast.com/en/restaurant/ram-bar-en 

Restaurante Tomeu. Tomeu Caldentey, 
köksmästaren bakom Michelinkrogen Bou i Sa 
Coma på Mallorcas östkust, har fått ge namn åt 
sin nya restaurang som ligger i boutiquehotellet 
Sant Jaume i Palma. 
Carrer de Sant Jaume, 22 
boutiquehotelsantjaume.com 
Mercat 1930. Detta är det senaste tillskottet i 
Palmas mattrend: så kallade food courts, små bås 
med litet kök som serverar alla tänkbara små 
läckerheter. Föregångaren är Merçat Jaume som 
är en större variant. Mercat 1930 har också en 
ostronbar. 
Avinguda de Gabriel Roca, 33 
www.mercat1930.com/en 
Vermú. Mysig vermouthbar som serverar tapas i 
Santa Catalina. Vermouthen tappas upp på kran. 
Carrer Comte de Barcelona 
Clandestino Coctail Club. Det är lätt att missa 
Palmas bästa cocktailbar i bara farten. Ingen skylt 
finns utanför. Men om du har restaurangen 
Canela, som ligger snett mittemot, som riktmärke 
så hittar du den. Restaurangen är en av Palmas 
mest anonyma men samtidigt populärast. 
Carrer de Sant Jaume, 12 
clandesti.es 
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Panaderia Fornet de la Soca. Här finns inga 
tjusiga skyltar eller stora fönster så det är lätt att 
bageriet passerar obemärkt förbi. Kliv in så får du 
med stor sannolikhet träffa bagaren själv, Tomeu 
Arbona Figuerola, som för ett antal år sedan la 
psykiatrin på hyllan och bestämde sig för att baka 
Mallorcas bästa ensaimadas. Han har ägnat 
många år åt forskning och återvinning av gamla 
hotade mallorkinska mat- och bakrecept. Utöver 
den söta juvelen ensaimadas bakas här andra 
klassiska bakverk från ön. 
Carrer Saint Jaume 23 
Bo bra 
Hotel Es Princep. Nytt femstjärnigt hotell i gamla 
stan intill gamla stadsmuren och ett stenkast från 
katedral Seu. Hotellet har en underbar takterrass 
med pool och utsikt över Palmabukten. Pris cirka 
1700-2000 kronor natten. 
Carrer de Bala Roja, 1 
www.esprincep.com/en 
Hotel Tres. Med femton år på nacken är detta 
hotell i stadsdelen La Loncha ett av de mest 
hyllade och populära hotellen bland svenskar på 
Mallorca. Från takterrassen med poolen intill har 
du utsikt över Palmas katedral och i den fridfulla 
pation på nedre plan är det skönt att sjunka ner i 

skuggan under palmerna och ta en paus från 
turistvimlet utanför. Pris runt 2000 kronor natten 
Carrer d’Apuntadors, 3, Palma 
http://hotel-tres.palma-de-mallorca.hotels-in-
mallorca.net/sv/ 
Hotel Can Simoneta. I byn Canyamel ligger uppe 
på en kulle eller snarare klippa ett litet femstjärnigt 
hotell varifrån man kan se ända bort till havet. Här 
ligger ett litet hemligt matställe som är värd de 
flesta omvägar. Läget är idealiskt för vattensporter, 
golf, cykling, tennis, ridning eller vandring. Pris 
cirka 3000 kronor natten. 
Finca Torre Canyamel, Carretera Arta-Canyamel, 
km 8, 
www.cansimoneta.com 
Hotel Son Brull. Son Brull är ett smakfullt ombyggt 
och inrett kloster som ligger på landsbygden en 
mil utanför Pollença intill golfbanan. Det är inget 
stort hotell, men det är tjusningen. Utsikten över 
dalgången är fantastisk. Hotellet är ett av mina 
absoluta favorithotell på Mallorca när jag vill bo lite 
lyxigt. Maten bygger på lokalproducerade råvaror 
och är förstklassig, spaet och poolen likaså. Pris 
runt 4 000 kronor natten 
Carretera Pollença-Palma, Pollença 
www.sonbrull.com 
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Hotel Dalt Murada. Underbart klassiskt 
mallorkinskt hotell med en ägarfamilj sedan flera 
hundra år. Hotellet är prisvärt och läget är 
suveränt i en liten trång gränd strax intill det 
stimmiga Plaça Cort. Bakgården under citron- och 
apelsinträden är en lugn oas i centrala Palma. Jag 
föredrar rummen högst upp med en suverän utsikt 
över gamla stan. Pris runt 1000 kronor natten. 
Carrer Almudaina 6 
daltmurada.co.uk 

Resa med tåg. Från Stockholm–Barcelona cirka 
5–7 byten, och färjan över till Mallorca alternativt 
Ibiza. Det går även färja från Mallorca till Ibiza, 
under högsäsong snabbfärja. 
Resa med flyg. Stockholm–Mallorca med 
Norwegian och SAS. Flyg Stockholm–Ibiza med 
Vueling, Ryanair och Norwegian. 
Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Mallorca cirka 
808 kg per person, tur och retur, inklusive 
höghöjdseffekt. Flyg Stockholm–Ibiza cirka 845 kg 
per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. 
(För beräkningsmetod se www.klimatsmart-
semester.se) 

Bästa tiden: Maj–juni och september–oktober om 
man vill undvika den värsta turistströmmen. 
Tidsskillnad: Ingen. 
Språk: Spanska. 
Valuta: Euro. 
Prisnivå: Ungefär som i Sverige, men billigare på 
vissa varor. 
Ta dig runt: Hyrbil ger större frihet, men till många 
ställen på Mallorca och Ibiza går det att åka buss. 
En tåglinje finns också mellan Palma och Soller på 
Mallorca. 
Bra att veta: Undvik bil i Palma eftersom det är 
svårt att hitta och ont om parkeringsplatser. Ta 
bussen till flygplatsen och hyr bil där i stället. 
Läs mer: ”Mitt Mallorca” av Jörgen Ulvsgärd och 
den lokala turistbyråns hemsida (ibiza.travel/en) 
som samlar tips gällande vandring, dykning och 
båtturer. 
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Iran hotas av 
hämnd efter 
drönarattacker
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Analys 
Risken för en större militär konflikt i 
Persiska viken stiger efter att hälften av 
Saudiarabiens oljeproduktion slagits ut 
av en serie drönarattacker. Iran 
anklagas för att ligga bakom angreppet 
och riskerar att utsättas för en 
vedergällningsattack.  
Det var i lördags som ett flertal drönare 
attackerade två stora anläggningar, 
raffinaderiet i Abqaiq och i oljefältet i 
Khurais, som båda tillhör det statliga 

saudiska oljebolaget Aramco. De 
Iranstödda huthirebellerna har tagit på sig 
angreppen, som ledde till stora bränder på 
de väldiga anläggningarna. 
USA:s utrikesminister Mike Pompeo 
anklagade Iran för att ha utfört attackerna, 
vilket regeringen i Teheran omedelbart 
förnekade. Pompeo hävdade att det saknas 
bevis för att drönarna skickades från 
Jemen, men han presenterade inte några 
bevis för att de utgått från iranskt 
territorium. 
Angreppet kommer i ett känsligt 
diplomatiskt läge, när president Donald 
Trump har sänt inviter till Irans president 
Hassan Rouhani om att de ska träffas i 
samband med FN:s generalförsamling i 
slutet av september. 
Om det verkligen var Iran som attackerade 
finns det akut risk för att USA – eller 
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Saudiarabien – svarar med ett militärt 
angrepp mot Iran. 
Enligt huthierna ska angreppet ha utförts i 
gryningen av tio drönare. Skadorna har 
minskat produktionen med 5 miljoner fat 
råolja om dagen, vilket motsvarar hälften 
av vad Saudiarabien, världens största 
råoljeexportör, producerar.    
Vem skickade då drönarna mot de 
saudiska oljeanläggningarna? Från Jemen 
är det över 750 kilometer till oljefältet i 
Khurais, medan avståndet till Iran är 
ungefär halva den sträckan. Experter 
tvivlar på att huthirebellerna har förmåga 
att rikta träffsäkra angrepp mot så 
avlägsna mål. 
Enligt Washington Post ska de 15 
byggnader som träffades på anläggningen i 
Abqaiq ha fått skador på de västliga och 
nordvästliga sidorna, och inte på de södra, 
som är vända mot Jemen. Om attackerna 

kom från nordväst riktas sökarljuset mot 
södra Irak, där flera Iranstödda 
shiamiliser opererar. 
Alla bedömare är ense om att det är Iran 
som förser huthierna med pengar, vapen 
och drönare. Oavsett vem som denna gång 
tryckte på knappen måste Iran på ett eller 
annat sätt sägas ligga bakom 
drönarattacken, eftersom huthirebellerna 
inte själva har tekniken att genomföra den 
här typen av operationer. 
Anfallen kan därför ha utförts av en annan 
shiamuslimsk milis, av typ Hizbollah, vars 
soldater har deltagit i kriget i Syrien på al-
Assad-regimens sida. 
I Jemen har kriget pågått sedan 2015, då 
huthirebellerna tvingade landets president 
Abd-Rabbuh Mansour Hadi att fly från 
huvudstaden Sanaa. Saudiarabien, som 
stödjer Hadi, ingrep då militärt i spetsen 
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för en arabisk koalition, bland annat med 
stridsflyg.  
Exakt vem som slåss mot vem är inte lätt 
att reda ut. Det är många olika stridande 
parter som bekämpar varandra. Från 2015 
och fram till i somras gick den stora 
skiljelinjen mellan de Iranstödda 
huthirebellerna och den internationellt 
erkända regeringen i Jemen, som 
backades upp av den USA-stödda 
koalitionen, som främst består av 
Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. 
Koalitionen intervenerade för att försöka 
återinstallera den störtade regeringen. Det 
låg i linje med Trumpadministrationens 
övergripande mål; att motverka Irans 
expansion i regionen. 
Fredssträvanden har förekommit, bland 
annat från svensk sida. I december förra 
året slöts en överenskommelse om 
begränsat eldupphör mellan parterna på 

Johannesbergs slott norr om Stockholm. 
Men avtalet och FN-ledda samtal mellan 
parterna förändrades mycket lite på 
marken. 
I början av augusti förvärrades situationen 
ytterligare när det kom till blodiga strider i 
hamnstaden och provisoriska huvudstaden 
Aden, mellan de två allierade 
arabländernas klienter: På ena sidan 
Jemens saudistödda president Hadi och på 
den andra den emiratstödda 
separatistgruppen Southern Transitional 
Council (STC), som leds av Aydrous al-
Zubaidi.  
Regeringsstyrkorna svarade med en 
motoffensiv för att försöka återta Aden.  
Separatisternas mål är att återupprätta 
den självständiga republiken Sydjemen, 
som existerade innan Nord- och Sydjemen 
förenades 1990. Även saudisk och 
emiratisk militär har satts in i striderna i 
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Aden. Minst 300 människor tros ha 
förlorat livet.  
Detta inbördeskrig inom koalitionen har 
gynnat huthierna, genom att deras 
motståndare – Saudiarabien och Förenade 
arabemiraten – nu delvis bekämpar 
varandra. De har utvidgat sin krigföring 
från gerillastrider med konventionella 
vapen till moderna vapen, drönare och 
missiler, sannolikt levererade från Iran. 
Huthierna har skjutit ner ner flera 
amerikanska drönare av typ Reaper och 
Predator. 
Kriget är inte mindre brutalt än det i 
Syrien. Enligt en FN-rapport från slutet av 
augusti kan USA, Storbritannien och 
Frankrike ha medverkat i krigsförbrytelser 
i Jemen, genom att ha stöttat den 
saudiledda koalitionen i ett krig där 
utsvältning av civilbefolkningen genom 
flygbombningar används som en 
krigstaktik.  
Michael Winiarski 

Misstänkt drönare observerades i 
Kuwait

Kuwaits utreder en misstänkt drönare som 
siktades vid kustlinjen utanför huvudstaden Kuwait 
City tidigt på lördagen. 
Drönaren ska ha passerat vid en tidpunkt som 
överensstämmer med drönarattackerna i 
Saudiarabien, rapporterar den saudiskägda tv-
kanalen al-Arabiya. Myndigheterna har höjt 
säkerheten kring viktiga anläggningar i landet. 

Fakta. Humanitär katastrof i Jemen

FN har beskrivit konflikten i Jemen som den värsta 
humanitära krisen i världen. Utöver de tiotusentals 
dödsoffren befinner sig miljoner av människor på 
gränsen till svält. Uppemot 10 miljoner, en 
tredjedel av befolkningen, lider av undernäring. 
Totalt är nära 24 miljoner människor, 80 procent av 
Jemens befolkning, i behov av humanitär hjälp och 
beskydd. 
Fler än 3 miljoner har tvingats fly från sina hem. 
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Experter 
varnar för 
högre oljepris
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Priset på råolja kan stiga med närmare 
20 procent efter lördagens 
drönarattacker i Saudiarabien, varnar 
experter. Detta sedan världens största 
oljebolag, Saudi Aramco har tvingats 
halvera sin produktion. 
– Oljepriserna kommer att göra ett språng 
efter den här attacken och om det saudiska 
produktionsuppehållet förlängs känns det 
förnuftigt att frigöra det amerikanska 
beredskapsförrådet SPR, säger Jason 
Bordoff, chef på Centrum för global 

energipolitik vid Columbiauniversitetet i 
New York, till Reuters. 
Ett tiotal drönare attackerade två saudiska 
oljeanläggningar på lördagen och även om 
de efterföljande bränderna kunde släckas 
inom kort så har Saudi Aramco meddelat 
att man tills vidare sänker den dagliga 
produktionstakten med 5,7 miljoner fat 
per dag. Det är mer än hälften av vad 
Saudiarabien producerar och om 
uppehållet varar längre än de 48 timmar 
man sagt sig behöva för att bedöma läget 
kan det få stor inverkan på priserna – 
kanske redan när handeln öppnar igen 
under natten till måndag. 
– Det här är en stor grej. Jag fruktar ett 
värsta scenario där jag väntar mig att 
marknaden öppnar med ökningar på 5 till 
10 dollar per fat, säger Andrew Lipow, 
ordförande för oljekonsulten Lipow Oil 
Associates, till CNBC om oljepriset som låg 
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på 54,85 dollar per fat när handeln 
stängde för helgen. 
Flera andra experter spekulerar om vilken 
prispåverkan drönarattackerna kan ha. 
Vid sidan av hur länge det saudiska 
produktionsuppehållet varar hänger 
bedömningarna också på hur mycket av 
världens reserver som måste tömmas. 
USA:s beredskapsförråd SPR motsvarar 
ungefär 52 dagars amerikansk 
oljeproduktion och saudiernas reserver 
motsvarar cirka 37 dagars produktion vid 
oljeanläggningen Abqaiq som attackerades 
på lördagen.  
De Iranstödda huthirebellerna i Jemen, 
som sagt sig ligga bakom attackerna, har 
meddelat att fler och större attacker är att 
vänta. I det snart fem år långa kriget mot 
den saudiskledda koalitionen har rörelsen 
återkommande gett sig på pipeliner, 
fraktfartyg och andra delar av den 
saudiska oljeproduktionen. 
Ossi Carp   ossi.carp@dn.se 

Talibanerna 
drar tillbaka 
förbud för 
Röda korset
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Talibanerna har dragit tillbaka sitt 
förbud för Röda korset att verka i 
Afghanistan. Nu garanteras 
organisationen säkerhet i 
talibankontrollerade områden. 
Världshälsoorganisationen (WHO) och 
Internationella Rödakorskommittén 
(ICRC) bedriver bland annat en 
vaccinationskampanj mot polio i 
Afghanistan, som är ett av de sista 
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länderna i världen där sjukdomen 
fortfarande sprider sig. 
Enligt talibanledarna har organisationerna 
ägnat sig åt ”misstänkta aktiviteter” i 
samband med sitt arbete, och i april 
förbjöd talibanrörelsen både Röda korset 
och WHO från att bedriva humanitär 
verksamhet i områden som kontrolleras av 
talibaner. 
Nu har förbudet gällande Rödakorset 
dragits tillbaka, rapporterar nyhetsbyrån 
Reuters. Hjälporganisationen har bland 
annat gett landet medicinsk hjälp i över 30 
år, enligt nyhetsbyrån.  
”Det islamiska emiratet återställer de 
tidigare säkerhetsgarantierna för 
Internationella Rödakorskommittén ICRC 
i Afghanistan och uppmanar alla att 
underlätta för ICRC:s arbete och ta hänsyn 
till säkerheten för organisationens 
personal och utrustning”, lyder ett 
uttalande från talibanernas talesperson 
Zabihullah Mujahid. 

Beskedet kommer efter förhandlingar 
mellan talibanerna och ICRC i Doha, enligt 
Juan-Pedro Schaerer, chef för 
Internationella Rödakorskommittén 
verksamhet i Afghanistan.  
”Vi välkomnar erkännandet av våra 
humanitära ståndpunkter och de nya 
säkerhetsgarantierna som gör det möjligt 
för oss att arbeta i Afghanistan för att 
hjälpa människor som drabbas av den 
väpnade konflikten”, skriver Schaerer på 
Twitter. 
Uttalandet från talibanerna ger inga 
detaljer om hur de ställer sig till 
Världshälsoorganisationen, och huruvida 
deras arbete fortfarande är bannlyst i 
området. 
Talibanerna kontrollerar fortfarande mer 
än hälften av landets 410 distrikt. 
Thea Mossige-Norheim 
thea.mossige-norheim@dn.se 
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Våldsamt när 
polisen slog 
ner protester
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Peking. Polisen i Hongkong satte på 
söndagen in vattenkanoner och tårgas 
för att skingra regeringskritiska 
demonstranter som kastade 
bensinbomber mot 
regeringsbyggnader.  
En del av demonstranterna kastade 
tegelstenar mot polisen i närheten av 
högkvarteret för Kinas befrielsearme i 
Hongkong. En röd banderoll inför 70-
årsfriandet av Folkrepubliken Kina den 1 
oktober drogs ned och tuttades på. 

Demonstrationen hade inte fått tillstånd 
av polisen. 
En vattenkanon som avfyrade blåfärgat 
vatten – en metod som används för att 
senare identifiera demonstranter – 
träffades av en bensinbomb och började 
brinna.  
I över tre månader har stridigheter mellan 
demonstranter och polis pågått i 
Hongkong. Sammandrabbningar mellan 
krafter som stöder den Pekingvänliga 
regeringen och de som är emot har också 
inträffat.  
Även på söndagen ska vitklädda gäng, vitt 
signalerar att de står nära Peking, ha 
attackerat människor. De vitklädda 
manade på polisen att slå ner 
”kackerlackorna”, som polisen kallar 
demonstranterna.  
Många i Hongkong anser att Kina tar över 
staden alltmer och att de friheter som 
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utlovades vid överlämnandet från 
Storbritannien är på väg bort. 
Kina har anklagat utländska krafter för att 
ligga bakom protesterna och flera gånger 
upprepat att Hongkong är en inrikesfråga 
som inget annat land har rätt att lägga sig 
i. 
Marianne Björklund 
Fakta. Hongkong

Hongkong är en särskild administrativ region i 
Kina och har ett separat rättssystem. 
Peking ansvarar för regionens försvars- och 
utrikespolitik och har vetorätt när det gäller 
förändringar i det politiska systemet. TT 

Rekordsnabb 
prisökning på 
fläsk skapar 
oro inför 70-
årsjubileum
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019

Kinas handelskrig med USA och 
protesterna i Hongkong i all ära. Det 
största problemet för kinesen på gatan 
är det snabbt stigande priset på 
griskött. Frågan oroar den 
kommunistiska ledningen som vill ha 
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lugn inför den 1 oktober när 
Folkrepubliken Kina firar 70 år. 
Peking. 
Glaserad grismage, revbensspjäll i sötsur 
sås, dumplings med fläskkött. Kineser 
älskar att äta griskött. De står för hälften 
av hela världens konsumtion och 
variationerna för hur de tillagar grisen är 
oändliga. Men nu börjar det bli dyrt. 
– Det är nästan så att man inte har råd att 
handla något fläsk, säger fru Gao. 
Hon står och fingrar på ett inplastat paket 
med fläskbitar. Men efter en titt på priset 
går hon vidare till grönsaksdisken. Hon 
köper mindre griskött än tidigare, berättar 
hon. Ofta blir det bara några strimlor fläsk 
till ris och friterade grönsaker när hon och 
hennes man sätter sig till bords.  
Den 79-åriga pensionären fru Gao är inte 
ensam om att yvas över prisuppgången. I 
augusti hade priserna på fläskkött i Kina 

ökat med nära 50 procent jämfört med 
motsvarande månad året innan, enligt 
officiell statistik. På bara en månad hade 
priset stigit med över 20 procent. Så snabb 
uppgång har aldrig noterats tidigare. 
– Jag har jobbat med att sälja griskött i 20 
år och aldrig varit med om en sådan snabb 
prisökning, inte ens inför stora helger som 
vårfesten när efterfrågan är stor, säger Shi 
rui Qing. 
Hon säljer sitt kött inne på marknaden i 
Sanyuanli i östra Peking. Här ligger allt 
ifrån grisfötter till feta bitar som används i 
dumplings. Allt har ökat i pris, konstaterar 
hon och levererar några påsar fläskbitar 
till kunden fru Liu som ska steka fläsket 
med grönsaker. 
– Det märks att priset gått upp, tidigare 
var kött billigare än grönsaker. Vi har 
börjat äta mer grönsaker, det är mer 
hälsosamt också, säger fru Liu. 
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Boven i dramat är att stora delar av Kinas 
grisbestånd förra året smittades av den 
afrikanska svinpesten. För att hejda 
smittspridningen avlivades 700 miljoner 
grisar förra året och i år har hittills 1,2 
miljoner mött samma öde. Följden är brist 
på grisar, grisbeståndet är ungefär en 
tredjedel av vad det var förra året.  
Det oroar den politiska ledningen som vill 
ha lugna och glada människor inför den 1 
oktober när Folkrepubliken firar 70 år och 
en hel veckas ledighet inleds. Grisbristen 
har nu hamnat högt på den politiska 
dagordningen. Vice premiärminister Hu 
Chunbua har fått i uppdrag att lösa krisen.  
– Vi ska med alla medel försäkra utbudet 
på fläskkött, sade han i augusti och 
varnade för allvarlig brist i slutet av året 
och början av nästa. 
När andra länder har oljereserver har Kina 
en ”grisreserv”, alltså fruset fläskkött som 

ska kunna användas vid nödbehov. Nu har 
flera regioner börjat nagga på reserven och 
tar kött därifrån för att stilla efterfrågan 
och dämpa prisökningarna.  
Vissa regioner har också börjat 
subventionera griskött. I Nanning, nära 
gränsen till Vietnam, får invånarna tio 
procent rabatt på griskött. Men de får bara 
köpa en begränsad mängd per dag.  
Den politiske ledningen har också gett 
direktiv åt bankerna att öppna famnen för 
grisbönder som vill expandera eller flytta 
sin gård från ett infekterat område. De ska 
lätt få lån och det till en låg ränta. Även 
transportministeriet har engagerats i 
griskrisen och sett till att gristransporter 
vinkas igenom gratis på annars 
avgiftsbelagda motorvägar. Dessutom har 
importen av gris, framför allt från Europa 
och Latinamerika, ökat.  
Men någon snabb lösning finns inte. 
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– Det tar tid för griskultingar att bli stora 
nog för att slaktas. Men senare kommer 
nog priset gå ned igen, säger Shi Rui Qing. 
För egen del är hon inte så oroad. En stor 
del av försäljningen går till restauranger. 
De köper griskött trots att priset gått upp.  
– Men jag har läst kommentarerna på 
nätet. Någon skrev att grisarna är på väg 
att flyga till himlen, säger hon och skrattar. 
När fru Gao packar sin trehjuliga cykel 
med sina varuinköp är nästan allt hon har 
köpt grönsaker. Även frukt har blivit för 
dyrt tycker hon.  
Hennes inköpskasse kanske gläder 
kommunistpartiet som på olika sätt 
försöker få kineser att välja något annat än 
favoritköttet. 
Nyligen hade tidningen Life Times, med 
nära band till partiet, en artikel på temat 
att det inte är hälsosamt att äta för mycket 
fläsk. ”Både plånboken och hälsan vinner 

på att äta mindre fläsk”, lanserade 
tidningen sin förstasidesartikel på Weibo, 
Kinas motsvarighet till Twitter.  
Marianne Björklund 
Fakta. Kineserna äter hälften av allt 
världens griskött

Kina producerade 54 miljoner ton griskött 2018, 
enligt officiell statistik. I år väntas det bara bli 40 
miljoner ton. 
Den afrikanska svinpesten är ofarlig för människor 
men dödlig för grisar. 
Nästan alla provinser i Kina har drabbats av 
smittan som också har spridit sig till Vietnam, 
Mongoliet och Nordkorea. 
Kina konsumerar runt 55 miljoner ton fläsk om 
året, lika mycket som hela resten av världen. 
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CIA skickade 
ut spionduvor 
för att 
fotografera 
känsliga mål
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Dokument som hittills varit 
hemligstämplade avslöjar hur CIA 
använde duvor för spionage under kalla 
kriget, enligt BBC. 
Fåglarna utrustades med kameror och 
smugglades till olika platser, däribland i 
Sovjetunionen, som kunde vara 

intressanta för USA:s 
underrättelsetjänst.  
Duvornas glansdagar inom avancerat 
spionage var under 1970-talet. Kameran 
kostade 2 000 dollar och vägde ungefär 35 
gram. Filmen hade kapacitet för 140 
bilder. 
Försök utförda med spionduvor visade att 
hälften av bilderna som framkallades var 
av god kvalitet, till och med bättre än de 
som togs av spionsatelliter som användes 
på den tiden. 
Testerna med spionduvorna genomfördes 
ofta på hemmaplan och det fanns en oro 
att privatpersoner skulle upptäcka att 
duvorna hade små kameror fastsatta på 
kroppen och därmed tro att staten 
spionerade på sina egna.  
Tanken var att duvorna skulle användas i 
”prioriterade” fall. Man undersökte olika 
sätt att smuggla in duvorna i Sovjet. 
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Exempelvis kunde duvorna släppas inifrån 
en tjock överrock, eller från golvet i en 
parkerad bil.  
De offentliggjorda dokumenten berättar på 
vilka sätt duvorna kunde användas – inte 
om hur de faktiskt verkade i riktiga 
spionuppdrag. De akterna är fortfarande 
hemligstämplade.  
Duvor kan släppas av hundratals mil 
hemifrån och ändå hitta tillbaka. 
Traditionen med brevduvor har funnits i 
tusentals år, men redan under första 
världskriget började fåglarna användas i 
underrättelsesyfte.  
Under andra världskriget arbetade en liten 
grupp inom den brittiska 
underrättelsetjänsten med duvspionage. 
Gruppen låg bakom en operation då 
tusentals duvor släpptes ned över 
nazistockuperade delar av Europa i en 
container med fallskärmar på, skriver 

BBC. Duvorna hade ett litet frågeformulär 
fastspänt på kroppen. 
Fler än 1 000 fåglar kom tillbaka hem med 
bland annat budskap om var tyska 
radarstationer stod placerade.  
Efter andra världskriget avvecklades den 
brittiska underrättelsetjänsten och 
duvprogrammet togs över av CIA. 
Den amerikanska spionorganisationen 
undersökte också möjligheten att använda 
andra djur i sin verksamhet. Bland annat 
undersökte man möjligheter att träna upp 
delfiner för att spionera i hamnar.  
Alexandra Carlsson Tenitskaja 
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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Källa: Tjugo 
protester om 
dagen i Kashmir
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019

Indien. Trots det skärpta säkerhetsläget i 
Kashmir ökar spänningarna i området, 
enligt en regeringskälla. Allt fler 
människor trotsar utegångsförbuden, och 
så många som tjugo Indienkritiska 
protester hålls varje dag. 
TT-AFP 

1 000 000 000
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019

amerikanska dollar. Den summan har 15 
länder i den västafrikanska 
samarbetsorganisationen Ecowas åtagit sig 
att ge till en fond som ska användas för att 
bekämpa islamistiska extremistgrupper i 
regionen. TT-Reuters 

233



Israel godkänner 
illegal bosättning
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019

Israel har godkänt en ny bosättning på 
ockuperade Västbanken. Beskedet kom på 
söndagen, två dagar innan Israels 
parlamentsval i morgon. 
Alla bosättningar på den palestinska 
Västbanken ses som illegala enligt 
internationell lag, men Israel anser att det 
finns en skillnad mellan bosättningar som 
landet godkänt och de som inte godkänts. 
Netanyahu förnyade sitt löfte om att 
annektera mark där judiska bosättningar 
ligger för några veckor sedan i samband 
med sin kampanj inför parlamentsvalet. 
TT-AFP 

Turistbåt i olycka i 
Indien – minst tolv 
döda
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019

Indien. En båt med 63 personer, varav 
flertalet var turister, har kapsejsat i en flod 
i sydöstra Indien, enligt polisen. 
Tolv personer har hittats döda. 17 personer 
har hittats vid liv, säger polisen till 
nyhetsbyrån Press Trust of India. 
TT-AFP 
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”Ett bildat folk 
är demokratins 
försvar”
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Den 24–26 september anordnas för 
första gången i Sverige Unescos 
globala konferens för medie- och 
informationskunnighet, MIK, i 
Göteborg. Konferensen krokar arm med 
årets bokmässa. Katti Hoflin, kulturchef 
på Västra Götalandsregionen, är en av 
arrangörerna för konferensen. 
1 Varför är det viktigt med medie- och 
informationskunnighet?  
– Enligt en studie som Oxford University 
gjort är svenskarna näst sämst i världen, 

efter amerikanerna, på det här med att 
okritiskt dela information på nätet. Det 
kan ha att göra med att vi i Sverige har en 
tradition av hög tillit till nyhetsmedier och 
myndigheter. Där man inte har samma 
tillit blir man ännu mer slipad till att 
ifrågasätta källor. 
2 Hur är konferensen kopplad till Bok- och 
biblioteksmässan?  
– Ett bildat folk är demokratins 
immunförsvar. MIK handlar om att bilda 
människor till att vara källkritiska, och att 
kunna navigera bland komplex 
information. Under helgen kommer vi 
även finnas på Bokmässan, bland annat 
med en ”data-detox-bar”, där man kan få 
hjälp att ta sig ur sin algoritm rent 
praktiskt. 
3 Vilka är de största utmaningarna för det 
digitala samhället? 
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– I dag ser vi att digitala medier, 
algoritmer och AI används för att påverka 
människors tankar och åsikter. Folk har 
äntligen börjat vakna och förstått att det 
här är en jätteläskig fråga – vad händer 
om vi inte överens om vad som är sant? 
Var hamnar vi då, och vad blir det för 
politik? Vi behöver ett resilient folk som 
har en liten räv bakom örat och tänker: 
”Vänta nu, ska jag tro på det här?”. 
Anna Skoog 

Halvvägs mot 
2047 i 
Hongkong 
rämnar tanken 
”ett land, två 
system”
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Att Hongkong är polariserat har hamnat 
i skymundan under sommarens 
massprotester. Det finns många 
konservativa i staden som stöttar 
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etablissemanget. Och det lär bli oerhört 
svårt att finna en väg ut ur dödläget, 
skriver professor Johan Lagerkvist 
Hongkong genomgår sin största kris sedan 
kommunistiska terrorceller under 
sommaren 1967 utförde en serie 
bombattentat mot det brittiska 
kolonialstyret. För att få slut på 
bombvågen införde guvernören David 
Trench undantagslagar; ”föreskriften om 
den allmänna ordningen”.  
Under sommarmånaderna 2019 har 
befolkningen demonstrerat, mestadels 
fredligt, mot en utlämningslag som skulle 
möjliggöra transport av brottsmisstänkta 
till Folkrepubliken Kinas skenrättegångar. 
I en senkommen reträtt bordlade 
chefsminister Carrie Lam formellt lagen 
som mobiliserat den mest uthålliga 
proteströrelsen i Hongkongs historia. Det 
är dock osäkert om detta är tillräckligt.  

Demonstranterna har fler krav och 
dessutom ökande stöd från den 
demokratiska omvärlden. Om 
sammandrabbningarna mellan rörelsens 
våldsamma radikaler och polisen fortsätter 
kan chefsministern välja att använda 
britternas undantagslagar, med betydande 
inskränkningar av mötes- och 
yttrandefriheter som följd. 
Ironiskt nog skulle Hongkong, med hjälp 
av de gamla koloniallagarna, i ett slag 
likna det kommuniststyrda Kina. 
De grundläggande frågorna kring de 
fastlåsta positionerna i Hongkong har nu 
fått global betydelse. Varför haltar 
processen mot fullständig demokrati? Och 
kan kommunistpartiets konstruktion om 
”ett land, två system” verkligen överleva? 
Har diktaturen Kina genom att erodera 
Hongkongs friheter underminerat sin egen 
formel som stadens grundlag vilar på? 

237



Eller har omvärlden, som till exempel den 
amerikanska kongressen, missuppfattat 
situationen och blivit naiva medspelare i 
en farlig upptrappning som riskerar att 
motverka demokratisering?  
Läsningen av Hongkongkännaren och 
tidigare diplomaten Tim Summers 
nyutkomna bok ”China’s Hongkong: The 
politics of a global city” väcker sådana 
frågor. Summers delar inte bilden att 
Pekings politiska grepp över Hongkong 
har tilltagit eller att Kinas nationella 
folkkongress, i ett dokument om direkta 
val i Hongkong i augusti 2014, blockerade 
demokratiseringen. Enligt Summers 
försökte Folkkongressen faktiskt lösa upp 
de lokala spänningarna. 
Att Hongkong är polariserat har kommit i 
skymundan av miljonmarscherna. Det 
finns många Hongkongbor som stöttar 
etablissemanget och de konservativa 

partier som skulle förlora på demokratisk 
reform av valkretsarna. Men den hårdföra 
tonen om lag och ordning från 
chefsminister Carrie Lam har alltmer låtit 
som regeringspropagandan i huvudstaden. 
De frustrerade demokratiaktivisterna har i 
detta frusna klimat framgångsrikt sökt 
stöd i utlandet, som till exempel i USA:s 
kongress. Tim Summers undrar om inte 
tjugo procent av opinionen i Hongkong 
influerar åttio procent av den 
internationella mediebevakningen.  
Men primärt handlar det inte om pr. I 
Hongkong gäller ställningskriget frågan 
om rättsstatens bevarande och 
demokratins förverkligande. Mot 
Summers argumentation måste därför 
ställas den större kontexten av kinesiska 
uppköp av massmedier, journalistisk 
självcensur, och kidnappningar av Gui 
Minhais förläggarkollegor i Hongkong. 
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Fenomen som sammantaget har urholkat 
Hongkongs friheter. Kina har också 
pressat på för patriotism i skolans läroplan 
och velat införa nya hårda säkerhetslagar. 
Det är därför begripligt att den 
demokratiska oppositionen tolkar 
utvecklingen som att Kina begränsar 
Hongkongs ”höga grad av autonomi” – 
inte minst genom makten att nominera 
och godkänna chefsministern. De två 
centrala frågorna för proteströrelsen i 
Hongkong – bortom polisens hantering av 
demonstrationerna denna sommar – 
gäller alltså demokratisering och 
autonomi.  
Svagheten i Deng Xiaopings innovation 
om ”ett land, två system” som Hongkongs 
konstitution vilar på, är just motsättningen 
mellan principerna om rättsstaten och 
enpartistaten. Hur skulle de två kunna 
samexistera inom en och samma 

nationalstat? Margaret Thatchers 
förhandlare höjde på ögonbrynen när den 
kinesiske ledaren fastslog att kapitalism 
och socialism visst kunde bo ihop under 
kinesisk suveränitet. Den gemensamma 
deklarationen från 1984 befäste påfundet, 
som skulle gälla mellan 1997 och 2047. 
Frågan är om formeln upphör år 2047 och 
om det redan nu pågår en auktoritär 
infasning. Eller har Kina, som Summers 
hävdar, inte ändrat ståndpunkt om 
Hongkongs autonomi? Uttalanden i 
partitidningarna om terrorism i Hongkong 
och att protesterna där ”är en strid på liv 
och död” har i alla fall övertygat 
proteströrelsen att stadens autonomi är 
allvarligt hotad.  
Halvvägs mot 2047 rämnar därför nu 
Dengs konstruktion på grund av 
fastlåsningar och ömsesidig misstro. 
Hongkong är klämt mellan stadens strävan 
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efter full demokrati och Folkrepublikens 
diktatur. Chefsministern är klämd mellan 
Pekings överhöghet och den demokratiska 
oppositionen. 
Men även Kinas president Xi Jinping är 
pressad mellan kommunistpartiets 
våldsamma instinkt att krossa 
klassfienden och nödvändigheten att inte 
avskräcka utländska investerare. Att finna 
en väg ut ur dödläget kommer bli oerhört 
svårt.   
Hongkongs ungdomar har utvecklat en 
demokratisk identitet, och separatister 
kandiderar redan i de halvdemokratiska 
valen – vilket bådar illa för Peking. 
Xi Jinping har avskaffat begränsning av 
mandatperioder för sina egna ämbeten och 
är ansvarig för tilltagande förtryck, allra 
mest omvittnat i Xinjiang och Tibet. Att 
han ställd mot väggen skulle kompromissa 
om ett helt demokratiskt Hongkong, som 

väljer både chefsminister och lagstiftande 
församling, är inte sannolikt.  
Om Xi Jinping väljer att ”inte sitta på sina 
händer” som Kinas ambassadör i London 
nyligen uttryckte det, och låter Carrie Lam 
införa britternas koloniala undantagslagar 
kan nya protestmarscher organiseras mot 
Pekings sambandskontor och den 
kinesiska arméns högkvarter, trots risk för 
ytterligare våld. Men även om 
Hongkongstyret tillfälligt pacificerar en 
utmattad proteströrelse, kommer ilskan 
över det demokratiska underskottet och 
den urholkade autonomin att blossa upp 
igen.  
Den inneboende svagheten i själva 
konstruktionen ”ett land, två system” 
förefaller därför övermäktig – även för 
Kinas envåldshärskare. 
Johan Lagerkvist är professor i Kinas 
språk och kultur, och föreståndare vid 
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Forum för Asienstudier vid Stockholms 
universitet. 
Johan Lagerkvist 
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Demenssjuk 
85-åring 
utvisas till 
Armenien
MÅNDAG 16 SEPTEMBER 2019
Alzheimersjuka och 85 år gamla Zubrut 
Sarkisyan lämnade den armeniska 
landsbygden för Gustavsberg för att 
återförenas med det enda av sina fyra 
barn som fortfarande levde. Nu ska hon 
utvisas. 
– Vi är helt förkrossade, säger hennes 
son Garik Sarov. 

Den frånskilde trebarnspappan Garik 
Sarov sitter i sitt kök i lägenheten utanför 
Gustavsberg där han bor tillsammans med 
sin 85-åriga mamma Zubrut. 
Han har svårt att förklara hur han mår, 
svenskan sviker honom ibland när han 
behöver uttrycka starka känslor. Han 
försöker dölja det, men när han med tom 
blick tittar ut mot den lilla gräsplätten 
utanför lägenhetshuset i Gustavsberg ser 
man att hans ögon är glansiga. 
Sedan hans mammas dagsersättning drogs 
in i och med utvisningsbeslutet har 
vardagen blivit svårare. 
2016 migrerade den då 82 år gamla Zubrut 
Sarkisyan för andra gången i sitt liv. Första 
gången var när hon lämnade sitt 
födelseland Azerbajdzjan för Armenien 
när konflikten mellan länderna eskalerade 
i takt med Sovjetunionens sönderfall i 
slutet av 1980-talet. 
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– Som etnisk armenier kunde hon inte 
längre bo kvar i Azerbajdzjan när kriget 
bröt ut, och fick flytta över gränsen till 
Armenien, berättar Garik, den ende av 
Zubruts söner som fortfarande är vid liv. 
De andra har dött, två av dem i kriget. 
Garik flyttade till Sverige i början av 2000-
talet och fick permanent 
uppehållstillstånd, hans mamma valde att 
bo kvar i Armenien med sin man. Maken 
avled hastigt 2016, och när Zubrut 
lämnades ensam försökte Garik få henne 
att flytta hem till honom i Sverige. 
– Jag fick tjata men till slut kom hon hit. 
Med tiden har mamma blivit allt sämre, 
hon känner inte längre igen mig eller 
någon annan, bara i korta stunder. Oftast 
kallar hon kallar mig för min pappas 
namn, säger Garik.  
– Hon kanske tror att jag är han.  

Zubrut Sarkisyan lider av artros, njursvikt, 
högt blodtryck och demens till följd av 
alzheimer. I ett läkarintyg kan man läsa att 
sjukdomen gör henne mycket rädd och 
orolig. Senaste gången hon flög var för tre 
år sedan när hon kom till Sverige, den 
gången fick hon injiceras med lugnande 
medel för att klara av resan. När hon ska 
åka bil blir hon så rädd att hon skriker, 
gråter otröstligt och kräks. 
Denna sjukdomsbild är inte ovanlig för 
azheimerspatienter. Den allvarliga 
sjukdomen yttrar sig även i andra 
situationer. När Zubrut får en tablett i ena 
handen och ett glas vatten i andra vet hon 
inte vad hon ska göra, utan stoppar ibland 
tabletten i fickan trots tydliga 
uppmaningar om att hon ska äta den. 
Migrationsverket har inte funnit någon 
anledning att ifrågasätta sjukdomsbilden, 
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men skriver i sitt beslut att sjukvården i 
Armenien är adekvat. 
– Det kan räcka att det finns en enda 
jättedyr specialistklinik, då räcker det, 
säger Zubruts juridiska ombud och 
fortsätter. 
– I praktiken kan det betyda att hon 
kommer att dö, eftersom hon inte har 
några pengar. 
Någon uppföljning på utvisningsärenden 
görs aldrig.  
Zubrut är sängliggande och är svår att få 
kontakt med, en späd vithårig kvinna vars 
starkaste kontakt med omvärlden sker när 
hon trycker sin sons hand. 
Sonen Garik tar hand om sin mamma på 
heltid nu. Eftersom hon förlorat sin 
dagpenning finns det ingen möjlighet till 
hemtjänst eller annan vård än den mest 
akuta, så hennes son stannar hemma med 
henne för att se till att ingenting händer. 

Han har sagt upp sig från sitt jobb som 
musiklärare. 
– Jag saknar ett socialt liv och kan knappt 
träffa någon. Det är inte särskilt kul att 
stanna hemma och ta hand om mamma 
hela dagarna, men vad ska jag göra?  
Migrationsverket har bedömt 
demensvården i Armenien som adekvat, 
men i en rapport från 
människorättsorganisationen Human 
rights watch, som utgör en betydande del 
av Migrationsverkets underlag, framgår att 
vården är djupt eftersatt, särskilt för 
personer med psykiska besvär. I en annan 
av artiklarna som legat till grund för 
Migrationsverkets beslut säger en ägare till 
en pizzarestaurang att han någon gång i 
framtiden ser framför sig att man kanske 
skulle kunna bygga ett hem för 
demenssjuka. 
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– I Armenien kan man inte lita på att 
staten ska ta hand om en, därför tar 
familjen hand om dem som blir gamla och 
sjuka. De som hamnar på ålderdomshem 
där är de som inte har någon. Jag är 
väldigt orolig för hur min mamma skulle få 
det på ett sånt ställe, säger Garik. 
Bilden bekräftas av det material som 
Migrationsverket baserat sin bild av 
Armeniens vård för äldre på. I en artikel 
berättar sonen till en kvinna med 
alzheimer om skambeläggningen som 
drabbade honom när de anställde en 
person för att ta hand om hans mamma. 
”Släktingar och andra närstående frågade 
varför vi inte kunde ta hand om henne 
själva, och skällde på oss”. 
Enligt en rapport från FN:s utsände med 
uppdrag att rapportera om hälsa är hela 
vårdsektorn i landet eftersatt. Vården av 
fysisk och mental hälsa lider av eftersatta 

metoder, och ojämlikheten är utbredd, 
särskilt på landsbygden, går att läsa i 
rapporten, som även den var en del i 
Migrationsverkets underlag vid 
utvisningsbeslutet.  
Migrationsverket uppger att de har haft 
minst ett ärende där 
hemlandsmyndigheterna, efter att de har 
mottagit en beskedet om utvisning, har 
framfört att de inte har kapacitet att ta 
emot en återvändande som behöver vård. I 
dessa situationer kan frågan lyftas till den 
aktuella förvaltningsprocessenheten, som 
då tar ställning till om detta utgör grund 
för verkställighetshinder. Det 
framkommer inte om man haft kontakt 
med Armenien angående Zubruts fall. 
I Gustavsberg lever Garik en dag i taget. 
Han vågar inte ha någon kontakt med 
myndigheter, och varje gång det knackar 
på dörren kan det vara polisen som 
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kommit för att hämta hans mamma. Hur 
en utvisning skulle gå till rent praktiskt är 
oklart. Zubrut känner ingen i Armenien 
som kan hämta henne och i den lilla by där 
hon bodde finns ingen vård för äldre. Hon 
skulle inte klara av resan själv, 
Migrationsverket har gått med på att 
bekosta en sjuksköterska som följer med 
på resan. 
– Jag orkar inte tänka på att hon skulle 
skickas ned själv till i Armenien. Vem 
skulle kunna föreställa sig att något sånt 
händer med ens egen mamma? frågar sig 
Garik från sängkanten.  
– Det enda vi kan hoppas på nu är ett 
mirakel. 
Anton Karlsson 
anton.karlsson@dn.se 

Ledare: 
Iranavtalet var 
bättre än 
alternativet
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019

Ett antal skarpladdade drönare är 
uppenbarligen nog för att slå ut världens 
största oljeanläggning och mer än hälften 
av Saudiarabiens produktion. Oljans 
betydelse för den globala ekonomin har 
minskat, men elbilar tar inte över vägarna 
än på ett tag. I ett läge när den 
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internationella konjunkturen är på väg 
nedåt späder helgens attack på oron. 
Vem som skickade i väg drönarna går inte 
att veta säkert. Huthirebellerna i Jemen 
har tagit på sig dådet, men frågan är om de 
klarar att genomföra en sofistikerad attack 
så långt från hemmabasen. I så fall har de 
sannolikt fått vapnen och expertisen från 
Iran, som står på huthiernas sida mot de 
Saudistödda regeringsstyrkorna i det 
brutala inbördeskrig som rasar. 
Konflikten i Jemen är ett av flera krig 
genom ombud mellan det sunnitiska 
Saudiarabien och det shiitiska Iran. 
Ayatollorna i Teheran har en rad andra 
klienter som kan ha styrt drönarna, 
exempelvis Hizbollahmilisen i Libanon 
och väpnade grupper i Irak. 
Men skulle Iran verkligen våga slå till så 
spektakulärt och direkt mot Saudiarabiens 
ekonomiska hjärta? Vedergällning är en 

risk, öppet krig inte uteslutet. USA:s 
president Donald Trump har redan 
tidigare hotat med militära straffaktioner 
mot iranierna. 
Lätt att fastslå är att det var en usel idé av 
Trump att låta USA lämna det 
internationella kärnteknikavtalet med 
Iran, och därmed i praktiken strypa det. 
En ny situation uppstod. 
Uppgörelsen från 2015 var till för att 
fördröja eventuell iransk 
atombombsutveckling. Övriga permanenta 
medlemmar av FN:s säkerhetsråd plus 
Tyskland var med på vagnen. Och det 
fungerade, Iran höll sig till reglerna. 
Trump skällde på det ”värsta avtalet -
någonsin”, för att det inte utplånade även 
Irans missilprogram och inblandning i 
andra länder i Mellanöstern. Stegvis har 
USA infört drakoniska sanktioner mot den 
iranska ekonomin, inklusive oljeexporten. 
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Landets bnp beräknas krympa med 9 
procent i år. 
Att urananrikningen är i gång igen är en 
följdeffekt. Ett annat sätt att påminna om 
sin existens vore att visa att inte heller 
Saudiarabien är osårbart. Iran kan 
använda sitt nätverk av shiitiska 
stödtrupper för att slippa lämna tydliga 
fingeravtryck. Den iranska ekonomin må 
befinna sig i kris, men okonventionell 
krigföring kan skapa fler förlorare. 
Sabotagen mot oljetransporter i Persiska 
viken kan fylla samma funktion. 
Andra dolda scenarier är tänkbara. Irans 
mest reaktionära och antivästliga krafter, 
med Revolutionsgardet i spetsen, avskyr 
kärnteknikavtalet och har stärkts av 
Trumps huvudlösa agerande. På senare tid 
har presidenten antytt att han är beredd 
att träffa kollegan Hassan Rouhani i 
samband med FN:s generalförsamling om 

ett par veckor. Det möjliga mötet torde 
vara inställt nu. 
Irans teokrati spelar en destruktiv roll i 
Mellanöstern, och har ivrigt medverkat till 
blodbaden i Syrien och Jemen. Men även 
om kärnteknikavtalet aldrig var perfekt var 
det bättre än inget. 
Den saudiska diktaturen är en minst lika 
brutal förtryckare av mänskliga rättigheter 
och flygbombar skoningslöst civila och 
barn i Jemen. Trumpadministrationen tar 
ensidigt dess parti och förmedlar 
gladeligen vapenaffärer, även om 
kongressen försöker göra motstånd. 
Västvärlden har ingen anledning att gulla 
med diktatorer i Mellanöstern. Däremot 
finns goda skäl att utnyttja diplomatiska 
verktyg för att åtminstone hålla branden 
under kontroll och möjligen hjälpa till att 
bygga förtroende. Hanteringen av 
kärnteknikavtalet är ett skolexempel på 
motsatsen. 
DN 17/9 2019 
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Unga i USA 
stämmer 
staten – får 
stöd av Greta 
Thunberg
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
På onsdag möter den svenska 
klimataktivisten Greta Thunberg en 
grupp ungdomar som har stämt USA:s 
regering. Målet är ett av många där 
organisationer och privatpersoner nu 
försöker använda juridiken för att 
minska utsläppen. 

– Stämningarna lär fortsätta att öka. Det 
är inte som att klimatet kommer att 
sluta oroa människor, säger den 
amerikanska miljöjuristen Justin 
Gundlach. 
Utsläppen av växthusgaser i världen ökar, 
trots de katastrofala följder de redan har – 
och väntas få – på jordens klimat. Det allt 
mer akuta läget har de senaste åren 
genererat ny lagstiftning på många håll i 
världen. Kombinationen av det allvarliga 
läget och den nya lagstiftningen gör att 
antalet klimatrelaterade stämningar blir 
allt fler.  
Justin Gundlach är klimat- och 
energijurist på tankesmedjan Institute for 
Policy Integrity i New York, USA. Han 
menar att den nya lagstiftningen, både 
nationellt i många länder och 
internationellt, har stor betydelse. 
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– Parisavtalet förändrade mycket. Det var 
många länder som skrev under och avtalet 
kan ses som bindande. Det skapade en 
juridisk plattform att utgå ifrån, säger han. 
Bara hittills under 2019 har 70 stämningar 
registrerats i databaserna Climate Change 
Litigation Databases, som drivs inom 
ramen för den juridiska fakulteten vid 
Columbiauniversitetet i New York. Där 
sammanställs löpande information om 
pågående och avgjorda klimatmål i 
världen, sammanlagt finns just nu drygt 1 
300 fall registrerade. Över 1 000 av dem är 
från domstolar i USA.   
– Amerikanska jurister är förstås något 
bättre på att följa de fall som pågår här, än 
de som pågår på annat håll. Men jag tror 
också att det helt enkelt är fler här, säger 
Justin Gundlach. 
Till skillnad från hur det ser ut i många 
europeiska länder bygger rättssystemet i 

USA i väldigt hög grad på 
domstolsavgöranden. För att kunna tolka 
hur lagstiftningen ska användas i 
praktiken stämmer berörda parter 
varandra eller staten. 
– Det gäller väl också mer generellt, även 
utanför USA: När länder ändrar sina lagar 
och när klimatfrågan blir mer relevant för 
befintlig lagstiftning kommer vi att se fler 
stämningar. Helt enkelt för att avgöra hur 
lagarna ska tillämpas i relation till 
klimatförändringarna, säger Justin 
Gundlach.  
Klimatstämningarna har olika karaktär. 
Stater stäms för att inte göra tillräckligt för 
att minska utsläppen. Stora företag stäms 
för att ha fortsatt med utsläppsintensiv 
verksamhet under många år – trots att de 
har känt till skadeverkningarna som 
utsläppen bidrar till. 
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Andra fall är mer riktade mot särskilda 
verksamheter eller processer. Ett exempel 
från Sydafrika: En miljöorganisation vann 
år 2017 en rättsprocess som ledde till att 
byggandet av ett enskilt planerat 
kolkraftverk stoppades. Anledningen: Det 
hade inte gjorts någon utvärdering av vilka 
följder kolkraftverket kunde få för 
klimatet.  
– Den stämningen fick inte så mycket 
uppmärksamhet men det var ett väldigt 
viktigt juridiskt beslut. För nu, om någon 
ska bygga ett kolkraftverk i Sydafrika, 
måste personen komma på ett sätt att 
förklara att bygget inte kommer att göra 
klimatet värre. Och det är väldigt svårt, 
säger Justin Gundlach. 
Bland de större och mer synliga målen 
finns det så kallade Juliana-fallet, där 21 
ungdomar år 2015 stämde den 
amerikanska staten. De menade att staten 

hade kränkt deras konstitutionella 
rättigheter genom att orsaka farliga halter 
av koldioxid i atmosfären. Processen pågår 
fortfarande och uppmärksammas nu av 
den svenska klimataktivisten Greta 
Thunberg som på onsdag planerar att sluta 
upp vid ungdomarnas sida under en 
presskonferens utanför USA:s högsta 
domstol. 
Trots andra rättstraditioner finns det 
också i Europa en rad olika rättsprocesser 
med anknytning till klimatförändringarna. 
Bland dem märks det omskrivna så kallade 
Urgendamålet i Nederländerna. Fallet 
ligger nu för avgörande i landets högsta 
domstol men har i de tidigare instanserna 
gett de klagande rätt: Den nederländska 
regeringen måste vidta åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser. 
Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid 
Stockholms universitet. Han ser att 
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intresset för att använda rättsliga metoder 
i klimatrelaterade frågor ökar också i 
Sverige. Samtidigt fungerar det svenska 
systemet på ett annat sätt än i till exempel 
USA. Här är stämningar mellan 
privatpersoner och stater eller företag 
ovanliga. I stället kan motsättningar dyka 
upp i andra processer, till exempel när 
företag med utsläppsintensiv verksamhet 
söker tillstånd hos myndigheterna, säger 
han. 
– Vi har hittills inte sett några klimatmål 
där företag har blivit stämda för till 
exempel sina utsläpp eller för bristande 
rapportering. Sådana miljömål är sällsynta 
i Sverige men jag utesluter inte att vi kan 
få se mål av det slaget i framtiden.  
Ett aktuellt tillståndsmål är den tilltänkta 
utbyggnaden av Preems anläggning i 
Lysekil. Målet ligger nu för avgörande i 
Mark- och miljööverdomstolen. Men 

regeringen har annonserat att den 
kommer att ta över ärendet och fatta 
beslut efter att domstolen är färdig med 
sin handläggning. Den möjligheten har 
regeringen enligt en särskild bestämmelse 
i miljöbalken.  
– Även om det inte är en stämning som i 
de amerikanska exemplen, är Preemraff en 
tydligt klimatrelaterad rättsprocess. När 
regeringen nu tar över, står klimatfrågan i 
fokus. Samtidigt är en av huvudfrågorna 
faktiskt om regeringen alls får beakta 
koldioxidutsläppen i sitt beslut – eftersom 
verksamheten omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, säger Jonas Ebbesson. 
Det finns bara en känd klimat- stämning 
mot svenska staten: År 2016 stämde två 
miljöorganisationer och en grupp 
privatpersoner staten. Skälet: Att 
regeringen inte ingrep när Vattenfall 
beslutade sig för att sälja flera kolkraftverk 
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i Tyskland till ett tjeckiskt företag. 
Vattenfall sa att syftet med försäljningen 
var att elproduktionen skulle bli mer 
hållbar. Motparterna menade att 
försäljningen av verksamheten – utan att 
den avvecklades – skulle leda till stora 
utsläpp i framtiden. Varje person som 
deltog i stämningen krävde ett symboliskt 
skadestånd på en krona. Stockholms 
tingsrätt avslog stämningen, eftersom 
försäljningen då ännu inte hade lett till 
några utsläpp.  
På EU-nivå var den svenska 
organisationen Unga samer under förra 
våren del i ett försök att stämma EU för 
unionens bristande åtgärder på 
klimatområdet. Talan avvisades men har 
överklagats.   
Leder de ofta segdragna processerna då till 
några konkreta resultat? Den amerikanska 
juristen Justin Gundlach tror det.  

Förutom de mer specifika fallen, som det i 
Sydafrika, så finns det exempel på mål 
som har haft direkt effekt på lagstiftning, 
menar han. Ett exempel är målet mellan 
flera amerikanska delstater och USA:s 
motsvarighet till Naturvårdsverket, 
Environmental Protection Agency, EPA.  
Delstaterna stämde Bushadmi- 
nistrationen och hävdade att regeringen 
var skyldig att reglera utsläpp av 
växthusgaser. Massachusetts kustläge blev 
avgörande, staten hävdade att den skulle 
bli direkt drabbad av utsläppen eftersom 
den helt enkelt skulle förlora delar av sitt 
landområde på grund av framtida höjda 
havsnivåer. Målet avgjordes till 
delstaternas fördel. 
– Fallet genererade en serie nya lagar när 
den nya administrationen tillträdde. Vad 
som därefter blev effekterna av den nya 
lagstiftningen kan man förstås diskutera 
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men lagarna var direkta följder av 
domstolsavgörandet, säger Justin 
Gundlach. 
Det finns också en viktig sidoeffekt av 
stämningarna, menar han. 
– Det här kommer att fortsätta. Det är inte 
som att lagen kommer att bli mindre 
sträng eller klimatet att mindre oroande. 
Så de här fallen blir en påminnelse, inte 
minst för de stora oljebolagen, om att de 
inte kommer undan fler stämningar i 
framtiden. 

Alexandra Urisman Otto 
alexandra.urisman@dn.se 
Fakta. Juliana vs. State

2015 stämde 21 barn och ungdomar den 
amerikanska staten. Stämningen går ut på att den 
amerikanska staten har brutit mot ungdomarnas 
konstitutionella rättigheter, genom att orsaka 
farliga halter av koldioxid i atmosfären. 
Stämningen lämnades in i en domstol i Oregon. 
Processen har gått igenom flera olika instanser 
och pågår fortfarande, utan att någon dom eller 
något slutligt beslut har lämnats. Den yngsta 
personen i gruppen var 8 år när processen 
startade, nu är han 12 år. 
På onsdag väntas den svenska klimataktivisten 
Greta Thunberg visa sitt stöd för ungdomarna vid 
en press- konferens utanför USA:s högsta 
domstol. 
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”De befläckar 
hela partiet 
med 
prideförbudet”
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
Muf-ordföranden Benjamin Dousa 
reagerade mycket starkt när 
Moderaterna i Sölvesborg deltog i 
beslutet att förbjuda Prideflaggan. 
På måndagen besökte han Blekinge 
och överlämnade en regnbågsflagga till 
kommunen i protest. 
Förra veckan beslutade Samstyret i 
Sölvesborg, där Moderaterna ingår 

tillsammans med Sverigedemokraterna, 
KD och det lokala Sol-partiet, att 
regnbågsflaggan inte längre ska hissas på 
stadshusets tak i samband med 
Prideveckan i Stockholm. 
Kritiken har varit massiv. Under helgen 
flaggade Sölvesborgs församling med 
Prideflaggan. Ett av kommunens 
landmärken, den långa cykelbron, 
dekorerades med tre regnbågsflaggor.  
Filippa Reinfeldt, M:s talesperson i hbtq-
frågor har kritiserat Samstyrets agerande 
som ”olämpligt”. Benjamin Dousa kallar 
flaggförbudet för ett steg i fel riktning.  
– Det är väldigt beklagligt. Prideflaggan är 
en symbol för alla människors rätt att 
älska den de vill. Moderaterna är frihetens 
parti och har varit i framkant när det gäller 
homosexuellas rättigheter och samkönade 
äktenskap. Nu befläckar M, i en lokal 
koalition, hela partiets historia i en 
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avgörande fråga, säger Benjamin Dousa 
när han besökte Sölvesborg. 
– Folk tutade och gjorde tummen upp, 
men jag har också mötts av mycket hat i 
sociala medier, framför allt från 
sverigedemokrater, säger Benjamin Dousa. 
Kommunalrådet Louise Erixon (SD) 
försvarar flaggstoppet. 
– För oss är traditionen viktig, och jag vet 
att många av våra äldre kommuninvånare 
delar den uppfattningen, har hon tidigare 
sagt till BLT. 
Mia Holmgren 
mia.holmgren@dn.se 

Netanyahu 
vinnare när få 
araber röstar
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
De anklagas för att planera valfusk, att 
vilja förstöra Israel, att samarbeta med 
Iran. Men om inte Israels arabiska 
befolkning höjer sitt valdeltagande 
dramatiskt i tisdagens val, så är 
premiärminister Netanyahus seger 
given. 
DN har besökt Nasaret, Israels enda 
större stad med enbart arabiska 
invånare. 
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Nasaret. 
Badr Abu Ashraf, en ung man i Nasarets 
gamla stad, har hört talas om de israeliska 
valen, men han är inte säker på vilken dag 
de hålls. Det enda han vet är att han inte 
kommer att rösta. 
Det finns israeliska araber som vägrar 
rösta av övertygelse – för att de som 
palestinier vill ha så litet som möjligt att 
göra med den judiska staten. Badr hör inte 
till dem, han är bara likgiltig: 
– Om de tvingade mig att rösta vet jag inte 
vem jag skulle rösta på. 
Strax intill matstället där Badr serverar 
har den unga silversmeden Hadeel Kanj 
sin boutique. Hennes kundkrets är de flera 
tusen pilgrimer som varje dag köar på väg 
in mot den väldiga Bebådelsekyrkan, 
stadens stora ekonomiska dragplåster. 
Kanj, som studerat i Tel Aviv och i USA, 
säger till DN: 

– Det är självklart att jag skall rösta. Jag 
ser det som min medborgerliga skyldighet. 
Tre hantverkare och en pensionerad 
kamrat har matrast under bar himmel. 
Malqusi, den palestinska pizzan, står på 
bordet. De går med på att resonera om 
valet men vill inte ha sina namn i 
tidningen. Bara en av dem, den 
sjukpensionerade M, tänker rösta: 
– Jag är rasande efter premiärminister 
Benjamin Netanyahus attacker mot oss ... 
vi planerar valfusk, vi vill förstöra staten, 
vi är i lag med Iran … Han har tvingat mig 
att rösta med sina påhitt! 
Hans vän B är svetsare och sätter upp 
galler framför en butik som skall tas i bruk 
efter att ha stått tom i många år. Han 
håller inte med: 
– Jag tänker inte rösta. Jag skulle inte 
rösta ens om Bibi (Netanyahu) sade snälla 
saker om oss. Och jag tänker inte rösta på 
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de arabiska partierna. Vad har de nånsin 
gjort för oss? Vi behöver ordentlig kamp 
mot brottsligheten. Bara när det är gjort 
blir det fart på den här stan. 
Gängvåldet har de senaste decennierna 
blivit ett akut problem i Israels arabiska 
städer. Inte bara för att oskyldiga råkar i 
vägen under skottlossningen, utan därför 
att vapnen används för att pressa pengar 
av affärsidkare och hota politiker. Detta 
gissel är särskilt påtagligt där vi går. 
Nasarets gamla stad är till det yttre en 
idyll, med vindlande gränder och 
stämningsfulla valv. Men den är delvis en 
spökstad. Förr sjöd basaren härinne av liv 
och kommers. Nu är där tyst som i ett 
museum, och de flesta butiker står tomma. 
Kvarteret hämtade sig aldrig från den 
hejdundrande renovering som påbörjades 
ett par år före påven Johannes Paulus II:s 
besök våren 2000. 

Nya rör och ledningar behövdes, men 
projektet drog över tiden. Köpmännen slog 
igen och etablerade sig i stadens nyare 
delar. När ekonomin flyttade bort flyttade 
narkomaner och brottslingar in. De som 
nu försöker gjuta nytt liv i området har 
haft det motigt. Sami Jabali driver ett 
charmerande kulturkafé, Liwan, med 
bokhandel och konstutställningar. Under 
en litterär afton kastades en rökgranat in i 
lokalen. Men Sami är en eldsjäl, han 
vägrade ge upp, och kaféet blomstrar. 
– Det räcker inte längre med intresse och 
pengar för att ge sig in i affärslivet och 
politiken, det krävs fysiskt mod, säger han. 
Alla vi talar med är säkra på att om 
gängvåldet hade drabbat judiska 
samhällen lika brutalt, så hade 
rikspolitikerna för länge sedan ingripit. 
Myndigheternas passivitet har förstärkt 
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arabernas känsla av att vara andra 
klassens medborgare. 
Nasaret är det arabiska Israels ”huvud-
stad”, och landets enda storstad med 
enbart arabiska invånare. Under det första 
israelisk-arabiska kriget, 1947–49, blev 
den skådeplats för ett senare mycket 
omskrivet och filmat drama. Ben Dunkel-
man, kanadensisk frivillig på den judiska 
sidan, erövrade staden och fick order av 
sin befälhavare (senare Israels ÖB Haim 
Laskov) att driva bort dess invånare.  
Dunkelman vägrade. Han sparkades men 
lyckades med sina protester avstyra 
fördrivningen. På så vis blev Nasaret blev 
den enda arabiska storstad som gick 
oskadd ur det grymma kriget, med sina 
näringar och sitt affärsliv i behåll. Den 
fattigdom som präglar gathörnen i andra 
arabisk-israeliska samhällen är mindre 
märkbar här. 

I valet i april i år röstade färre än hälften 
av Israels 1,5 miljoner palestinier, 
gentemot ett valdeltagande på cirka 70 
procent för den judiska befolkningen. Om 
inte betydligt fler av palestinierna röstar 
på tisdagen så är den högernationalistiska-
ultraortodoxa koalitionens seger given. 
Fram till mitten av 1980-talet dominerade 
det Moskvatrogna kommunistpartiet den 
arabiska sektorn. Inte för att palestinska 
bönder och köpmän hade några 
marxistiska böjelser, utan därför att 
partiet i alla väder drev frågan om lika 
rättigheter mellan israeler och palestinier/
araber. Numera finns flera arabiska 
partier, från ultra-nationalisterna i 
”Balad”, islamisterna i ”Raam” och ex-
kommunisterna Hadash. 
Men 2014 fick Israelarabernas svåraste 
vedersakare, dåvarande utrikesministern 
Avigdor Lieberman, igenom en lag som 
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höjde spärren för inträde i Knesset till 3,25 
procent. Tanken var att det 
extremnationalistiska Balad och gärna 
flera arabiska partier skulle stupa på 
tröskeln. 
Araberna hade inget annat val än att gå 
ihop. Men det kostade blod och tårar – och 
mandat. 
Skillnaderna i livssyn mellan Den 
Gemensamma Arabiska Listans olika 
komponenter är enorma – större än några 
skillnader utmed Sveriges politiska 
spektrum. Sekulära väljare kan inte rösta 
på sina favoriter utan att samtidigt rösta 
på islamister – och vice versa. 
Det betyder att nästan alla arabiska väljare 
röstar medan de håller för näsan. Många 
stannar hemma. Medan de olika arabiska 
partierna i gamla dar kunde ta hem 
femton mandat sammanlagt, så får Den 
Gemensamma Listan nu mellan nio och 

tolv mandat i valen av de 120 platserna i 
parlamentet Knesset. 
Listans ledare Ayman Odeh har redan 
signalerat att han är redo att göra allt för 
att detronisera Netanyahu. Om 
oppositionsfronten ”Blåvitts” ledare 
general Benny Gantz mot förmodan får i 
uppdrag av presidenten att bilda regering -
efter valet, måste han närma sig de 
arabiska ledarna. 
Detta kommer att utlösa ett ramaskri från 
Netanyahus läger, och protester från 
arablistans egen extremistfalang. Efter 
sjuttio år i samma stat förblir Israels bägge 
folk fortfarande tydligt separerade. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 
Fakta.

Termen ”Israels araber” refererar till palestinier på 
områden som hört till Israel sedan 
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vapenstilleståndet 1949 – inte de nära fyra 
miljonerna palestinier på Västbanken och i Gaza. 
De 250 000 araberna i Jerusalem har en 
mellanställning, de har israeliska id-handlingar 
men kan bara bli medborgare om de ansöker om 
det, vilket numera sällan beviljas. 
Den Gemensamma Listan är namnet på 
valunionen mellan fyra arabiska rörelser: 
Ex-kommunistiska Hadash, nationalistiska Ta’al, 
islamistiska Ra’am och det militant antisionistiska 
Balad. 

En både 
högljudd och 
hänsynslös 
valkampanj
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
Den israeliska valkampanjens slutfas är 
en kopia av valet i april – bara litet mer 
högljudd, hänsynslös och osaklig. 
Få betvivlar att premiärminister 
Benjamin Netanyahu kommer att ha 
lättast att bilda regering när rösterna är 
räknade, vilket inte betyder att han 
kommer att lyckas. 
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Nasaret. 
Inga av de frågor som verkligen angår 
israeler i vardagen har blivit någon laddad 
valfråga: Vägnätets kroniska kaos, de 
allmänna kommunikationernas 
skröplighet, israeliska skolors ras i Pisa-
undersökningarna, akutmottagningarnas 
kollaps och vårdavdelningarnas 
överbeläggning, gängvåldet i arabiska 
samhällen, och det farliga och ökande 
budgetunderskottet. 
I stället har rubriker och diskussioner 
kretsat kring premiärministerns utlovade 
försvarspakt mellan Israel och USA (som 
försvaret inte vill ha), om hans planer på 
att annektera delar av Västbanken eller de 
fantasifulla varningarna för att landets 
araber planerar valfusk i stor skala.  
Kort sagt, det har handlat om 
känsloladdade ämnen som angår få. En 
mycket stor fråga som helt lyser med sin 

frånvaro under kampanjen är 
ockupationen av Västbanken. 
Inte ens de fredsinriktade partierna tar 
upp ämnet – av rädsla för att se ut att 
värna mer om palestinier än om de egna 
medborgarna. 
Det mest dramatiska just nu är de bägge 
vänsterpartiernas allt mer prekära 
belägenhet strax intill 3,25 
procentspärren. Socialdemokratiska 
Mapai (som går till val under namnet 
”Arbetarpartiet”) och vänstersocialistiska 
Mapam (i dag ”Demokratiska lägret”) 
grundade staten, styrde den fram till 1977 
och sedan i flera omgångar på 1980- och 
1990-talen.  
Den stora fronten av mittenpartier, 
”Blåvitt”, under ledning av Benny Gantz, 
slukar röster från dessa bägge och det är 
inte omöjligt att något av partierna nu gör 
sitt utträde ur historien. 
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Också ytterst till höger finns två små 
partier som kämpar för att slå vakt om 
sina väljare, extremnationalistiska Yamina 
och antiarabiska ”Judisk kraft”, som 
tidigare blockerats av Högsta Domstolen 
för sitt rasistiska budskap.  
Netanyahu uppmanar med stor frenesi 
dessa partiers väljare att ta steget över till 
Likud, för att säkra dess ställning som 
största parti och tvinga presidenten att 
utse honom till regeringsbildare.   
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 

I december 2018 utlyste Israels premiärminister 
Benjamin Netanyahu ett nyval, som hölls i april 
2019. Det har beskrivits som något av ett 
missnöjesval mot Netanyahu själv, då många 
väljare betonade att de ville se en förändring av 
den israeliska politiken. 
Den nybildade partialliansen ”Blåvitt”, ledd av 
generalen Benny Gantz, lyckades lika bra vid 

valurnorna som Benjamin Netanyahus högerparti 
Likud, men hade inte lika goda chanser att få ihop 
en regeringskoalition. Netanyahu fick uppdraget 
att bilda regering, men misslyckades. Han löste 
upp parlamentet, Knesset, och utlyste det nyval 
som hålls i dag, tisdag. 
Benjamin Netanyahu, eller ”Bibi” som han kallas, 
har varit premiärminister i Israel utan uppehåll 
sedan 2009. Han har hyllats för att fått landets 
ekonomi att växa, men kritiserats bland annat för 
att bedriva en splittrande politik där menings-
motståndare får lite utrymme. 
Källa: Landguiden/Ui 
TT 
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Trump 
ambivalent om 
anfall mot Iran
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
Analys 
Washington. USA överväger ett ”seriöst 
militärt svar” på helgens drönarattacker 
mot oljefält- och raffinaderier i 
Saudiarabien, som slog ut hälften av 
landets oljeproduktion. Samtidigt 
ställer Iran, som USA:s utrikesminister 
pekat ut som skyldigt till angreppet, in 
ett påtänkt toppmöte i New York.  
Anonyma regeringskällor säger till 
Washington Post och New York Times att 
Trump-regeringen överväger en militär 

vedergällningsattack på Iran. Det ligger i 
linje med budskap från Lindsey 
Graham, Trump-allierad ordförande för 
senatens justitieutskott som i helgen 
twittrade att det är hög tid för USA att 
angripa iranska oljeraffinaderier. 
Utrikesministern Mike Pompeo kallade 
drönarattacken för en exempellös attack 
på världens energitillgångar. Under 
söndagen offentliggjorde den amerikanska 
regeringen satellitbilder som ska visa att 
drönarna skickats från Iran eller Irak 
snarare än från Jemen, där de 
Iranfinansierade huthirebellerna har tagit 
på sig dådet.  
President Trump har hittills inte själv 
pekat ut Iran offentligt, även om han 
skrivit på Twitter att ”det finns skäl att tro 
att vi vet vem den skyldige är” och att 
USA:s militärmakt står redo, ”locked and 
loaded”. Trump säger att han inväntar en 
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utredning från saudierna innan han 
agerar.     
Kommer han? När det gäller Iran är 
Trump bevisligen svårt ambivalent, och 
har hittills visat sig ovillig att gå till 
militärt angrepp. I juni, när Iran hade 
skjutit ned en amerikansk 
övervakningsdrönare, avblåste Trump ett 
militärt angrepp tio minuter innan det 
skulle sättas i verket, eftersom han i sista 
sekund insett att 150 personer kunde ha 
riskerat att dö, sade han.  
Under sommaren har Trump övervägt att 
slå in på en fredligare väg av diplomatiska 
samtal, med initiativ till ett toppmöte med 
Irans president Hassan Rouhani under 
FN:s generalförsamling i New York nu i 
september. Trump ska också ha övervägt 
att lätta på USA:s ekonomiska sanktioner 
gentemot Iran. Planer som fick 
säkerhetsrådgivaren John Bolton att avgå, 

eller åtminstone obstruera till den grad att 
Trump sparkade honom. 
USA lämnade Iranavtalet – undertecknat 
av företrädaren Obama – då det enligt 
Trump inte var tillräckligt långsiktigt och 
snart skulle äventyra säkerheten i Mellan-
östern. USA:s utträde ur avtalet, vilket 
utlöste en rad ekonomiska sanktioner, 
skulle skrämma iranierna till ödmjukhet 
och Trump skulle landa i en perfekt 
position för att inleda förhandlingar om ett 
nytt kärnvapenavtal. Äntligen ett 
genombrott för Trump som djärv 
internationell förhandlare, var taktiken.   
Iran, ekonomiskt pressat, har inte reagerat 
som tänkt, utan snarare valt att svara USA 
genom en serie provokationer. Om det är 
Iran som halverat den ledande 
oljeproducenten Saudiarabiens dagliga 
produktion är det en påminnelse om 
landets inflytande i regionen. Och efter att 
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USA:s utrikesminister pekat ut Iran som 
skyldigt säger regimen att man över huvud 
taget inte vill sammanträda i New York.   
Det är Trumpregeringens officiella linje att 
betrakta huthirebellerna som en förlängd 
arm av den iranska regimen, vilket skulle 
kunna motivera ett militärt angrepp från 
USA helt oavsett om det framkommer 
bevis för att Teheran ligger bakom eller 
sanktionerat drönarattacken.  
Å andra sidan är det inte säkert att Trump 
följer sin egen regerings utarbetade linje. 
Under måndagen skrev Trump på Twitter 
att USA ändå inte är beroende av olja från 
Mellanöstern, underförstått att angreppet 
mot Saudiarabien egentligen inte rör 
honom.  
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 

Bensinpriset 
stiger – läget 
liknas vid 
Kuwaitkriget
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
Oljepriserna stiger världen över efter 
attackerna mot de saudiska 
oljeproduktionsanläggningarna. 
Svenska bensin- och dieselpriser har 
redan höjts under måndagen och spås 
fortsätta stiga.  
Attackerna i Saudiarabien har haft stark 
påverkan på världens oljepriser. 
Uppgångarna vid den inledande handeln 
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var närmare 20 procent, men under dagen 
har det stabiliserats till runt tio procent 
upp.  
Priset på ett fat Nordsjöolja var vid 
lunchtid knappt 66 dollar, jämfört med 60 
i fredags.  
Det har till viss del redan slagit mot 
drivmedelspriserna i Sverige. Johan 
Andersson, vd på Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutet (SPBI), förklarar 
hur det hänger ihop:  
– Det har en direkt påverkan på de 
långsiktiga prognoserna för vad raffinerad 
produkt kommer att kosta. Då måste man 
som bränslebolag agera ganska snabbt för 
att säkra sina marginaler, säger Johan 
Andersson.  
Flera av de stora svenska 
drivmedelsbolagen höjde under 
måndagsmorgonen sina priser. Både Circle 

K och OKQ8 justerade upp riktpriserna på 
bensin och diesel med 15 öre per liter.  
En liter bensin kostar efter måndagens 
justering 15:53 kronor på Circle K. Det är 
en bit under rekordnoteringen tidigare i 
våras, då priset var 17:14 kronor per liter.  
Även Shell och dess ägare ST1 höjde 
priserna med 15 öre på måndagen. Det har 
dock inte med händelserna i Saudiarabien 
att göra, enligt Stefan Samuelsson, 
retailchef på ST1. 
Deras prissättning har en dags 
eftersläpning, vilket innebär att effekterna 
av helgens händelser syns först under 
tisdagen 
De kraftiga ökningarna av råoljepriset är 
enligt Johan Andersson på SPBI de största 
på mycket länge.  
– Det är i paritet med hur det var under 
Kuwaitkriget. Så det är en mycket, mycket 
stor händelse. Det är fem procent av 
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världens oljeproduktion som påverkas, 
säger han. 
Anläggningarna som attackerats tillhör det 
statligt kontrollerade oljebolaget Saudi 
Aramco. På sin hemsida skriver bolaget att 
produktionen minskar med 5,7 miljoner 
fat varje dag på grund attackerna.  
Johan Andersson vill inte spekulera i 
utvecklingen de närmsta dagarna. Men det 
som blir avgörande är hur långvariga 
problemen blir.  
– Alla producerande nationer sitter ju på 
lager av olja, och nu äter man på de lagren 
under den första tiden. Men blir det här ett 
längre stopp så får man en längre 
påverkan på priset, säger han.  

Andreas Lindberg 
andreas.lindberg@dn.se 

Katrine Marçal: 
Debatten om 
Camerons 
memoarer 
visar den 
extrema 
polariseringen 
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av brittisk 
politik
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
David Cameron, premiärministern som 
kallade till folkomröstning om Brexit, 
talar ut i en ny bok. 
Den väcker känslor i ett polariserat 
Storbritannien. 
London. 
David Cameron var oppositionsledare när 
hans son Ivan dog. Pojken hade fötts med 
en obotlig sjukdom: Othaharas syndrom 
och varje dag hade Ivan mellan tjugo och 
trettio epileptiska anfall. Det pågick i sex 
år.  
Tills Ivan dog.  

Det var en tisdag. Dagen därpå var onsdag 
och David Cameron skulle leda den viktiga 
utfrågningen av premiärministern i 
parlamentet. Det var inte långt till nästa 
val. Visst kunde David Cameron ha skickat 
fram någon annan.  
Men det behövde han aldrig göra.  
Premiärminister Gordon Brown 
ajournerade hela parlamentet.  
Gordon Brown hade själv förlorat sin 
dotter, Jennifer, när hon var tio dagar 
gammal. Och David Cameron är 
fortfarande tacksam för allt det stöd som 
han fick från sin politiska fiende Gordon 
Brown under dessa, de värsta dagarna i 
sitt liv. 
På torsdag utkommer David Camerons 
memoarer ”For The Record”. Utdrag ur 
den tidigare premiärministerns bok har de 
senaste dagarna publicerats i The Times 
och The Sunday Times. David Cameron, 
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mannen som bestämde sig för att hålla 
folkomröstning om Brexit och trodde att 
han kunde vinna, har efter år av tystnad 
talat ut.   
I The Times försöker han svara på de 
uppenbara frågorna: 
Är han deprimerad? 
– Ja, över Brexit. Men han tar ingen 
medicin.  
Har Boris Johnson tappat det? 
– Nej, men David Cameron tycker inte 
hans strategi är den rätta.  
Vill han se en andra folkomröstning? 
– Det kan eventuellt bli nödvändigt. 
Sover han på nätterna? 
– Inte så bra. 
Tidningarna har de senaste dagarna 
dessutom fyllts av de obligatoriska 
avslöjandena från de noggrant utvalda 
utdragen ur memoarboken som redan har 
publicerats. David Cameron verkar till 

exempel dela bilden av att Boris Johnson 
kom ut för Brexit 2016 främst av 
karriärskäl.  
David Cameron berättade för ITV att Boris 
Johnson skickade honom ett sms 2016 
strax innan han offentligt tog ställning för 
Brexit. I sms:et stod det: ”Brexit kommer 
att krossas som en padda under en harv”.  
Boris Johnson trodde alltså inte att hans 
egen sida i folkomröstningen kunde vinna. 
Dessutom hade David Camerons aldrig 
hört Boris Johnson argumentera för Brexit 
förr. David Camerons slutsats är därför att 
Boris Johnson måste ha gjort vad han 
gjorde för att han ville positionera sig själv 
inför en framtida partiledarstrid.  
Att Brexit faktiskt kunde bli av verkar han 
inte ha tänkt på.  
I alla fall inte då. 
Att bara se David Cameron i medierna 
igen har väckt mycket känslor i 
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Storbritannien. Många har kritiserat 
honom de senaste dagarna. För att han 
vågar visa sig. För att han höll 
folkomröstning. För att han, om han nu 
nödvändigtvis skulle hålla 
folkomröstningen, borde ha förberett sig 
bättre.  
Varför annonserade David Cameron till 
exempel sin folkomröstningsplan 2013 
men väntade ett helt år på att börja 
förbereda sin förhandling med EU?  
Allt detta har varit den vanliga och 
väntade politiska debatten.  
Men där har också funnits något annat.  
På söndagen publicerade den 
vänsterliberala tidningen The Guardian till 
exempel en ledare. Artikeln började på ett 
för The Guardian ganska typiskt sätt. Den 
argumenterade för att David Camerons 
politiska misslyckanden alla var orsakade 
av hans privilegierade liv. 

David Cameron var rik, överklass och släkt 
med drottningen. Han begrep därmed inte 
hur de nedskärningar som han gjorde som 
premiärminister slog mot folk. Och han 
begrep inte ilskan i den vita 
arbetarklassen. Den som kom att leda till 
Brexit. 
Ledaren försökte ro hem en poäng om att 
man måste ha lidit själv för att som 
politiker kunna förstå andras lidande. Och 
här räknades inte ens David Camerons 
erfarenhet av det brittiska offentliga 
sjukvårdssystemet, menade The Guardian. 
Om David Cameron ”varit tvungen att ta 
hand om en döende förälder istället för en 
döende son” hade han minsann förstått 
hur illa ställt det var i landet! ”Mr 
Cameron har visserligen känt smärta i sitt 
liv” men det har alltid varit ”privilegierad 
smärta” skrev tidningen. 
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Det blev naturligtvis ramaskri. Hur kunde 
The Guardian tala om för David Cameron, 
som hade sett sitt handikappade barn dö, 
att hans smärta inte var riktig smärta?  
The Guardian har sedan dess också bett 
om ursäkt. Men att artikeln över huvud 
taget skrevs säger något om hur brittisk 
politik 2019 skiljer sig från brittisk politik 
2009: då när Gordon Brown ajournerade 
parlamentet för att David Cameron skulle 
få sörja. 
I dag är det brittiska parlamentet också 
stängt. Men av ett helt annat skäl. 
Den politiska polariseringen är sådan att 
det nästan är omöjligt att föreställa sig två 
politiska fiender mötas över en gemensam 
mänsklig erfarenhet på det sätt som David 
Cameron och Gordon Brown möttes 2009. 
Ångrar David Cameron folkomröstningen 
om Brexit? 

– Jag förutsåg inte styrkan i de krafter som 
släpptes lösa. 

Katrine Marçal 
katrine.marcal@dn.se 
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Johnson 
utbuad efter 
lunchmöte 
med Juncker
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
Brexitförhandlingarna ska intensifieras 
och föras upp på politisk nivå. Det kom 
Boris Johnson och EU-kommissionens 
ordförande Jean-Claude Juncker 
överens om på måndagen.  
Men Johnson möttes av burop från 
ilskna britter i Luxemburg. 
Paris. 

Smörstekt alaskapollock med 
kantarellrisotto, och till efterrätt frysta 
marshmallows med basilikasorbet och 
röda och svarta bär. Det stod på menyn 
när Boris Johnson och Jean-Claude 
Juncker träffades i Luxemburg. 
Platsen var noga vald.  
Den brittiska premiärministern ville inte 
ge intryck av att vara ute på tiggarstråt. En 
”arbetslunch” i Luxemburg (där Juncker 
var premiärminister fram till 2013) 
passade bättre än Bryssel. 
Men Johnson hade nog inte räknat med de 
britter som bor i Luxemburg. 
– Trevlig lunch. Samtalen fortsätter, sa 
Juncker korthugget efter lunchen – medan 
en stor grupp brittiska aktivister buade ut 
sin premiärminister. 
Buropen förföljde Johnson även när han 
några timmar senare skulle träffa sin 
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kollega, Luxemburgs premiärminister 
Xavier Bettel. 
Britten valde att ställa in sin medverkan i 
presskonferensen, som ägde rum på en 
gård utanför regeringspalatset – ett 
femtiotal meter från demonstranterna. 
– Jag trodde jag skulle stå här bredvid Mr 
Johnson, men så blev det alltså inte. Och 
vi har fortfarande inte fått något konkret 
förslag. Nu krävs handlingar, inte ord, sa 
Bettel irriterat efter mötet. 
Från Boris Johnsons sida var tonen mer 
optimistisk. 
Förhandlingarna med EU ska 
intensifieras, och nu även på politisk nivå, 
lät han meddela skriftligt. Det innebär att 
Brexitminister Stephen Barclay löpande 
kommer att träffa EU:s chefsförhandlare 
Michel Barnier, och att även Boris 
Johnson och Jean-Claude Juncker kan 
samtala ibland. 

Frågan är bara om vad. 
Den stora knäckfrågan i förhandlingarna 
är gränsen på Irland. Men något konkret, 
skriftligt alternativ till den så kallade 
nödlösningen (”backstop”) för Nordirland 
har inte lagts fram av britterna. 
Det konstaterade även Juncker efter 
lunchmötet. 
Vissa trevare görs dock. 
På måndagen förklarade Boris Johnsons 
stödparti DUP att det kan tänka sig att 
Nordirland fortsätter följa EU:s jordbruks- 
och livsmedelsregleringar, om de 
”alternativa tekniska lösningar”, som den 
brittiska premiärministern talat om inte är 
på plats i december 2020. 
Det motsvarar ungefär 30 procent av 
handeln över gränsen – men löser inte 
frågor om tullar, transitgods och annat. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
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Ny anklagelse om 
korruption mot 
kandidat till EU-
kommissionen
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
Ytterligare en kandidat att bli ny EU-
kommissionär har hamnat i hetluften. 
Denna gång är det Belgiens Didier 
Reynders som anklagas för omfattande 
korruption av en tidigare 
säkerhetsagent. 
Strasbourg. 
Agenten, som slutade förra året, har i 
läckta polisförhör kommit med detaljerade 
redogörelser för att Didier Reynders ska 
ha tagit mutor när ambassaden i Kinshasa 
byggdes, av en kandidat i valet i Kongo, i 

samband med en vapenaffär i Libyen och 
för statliga kontrakt som till exempel nya 
polishögkvarteret i Bryssel. 
Som stöd för uppgifterna har agenten 
dokument, telefoninspelningar och 
intervjuer med informatörer, enligt 
ekonomitidningarna De Tijd och L’Echo. 
Belgiska åklagare har bekräftat att det 
pågår en undersökning som fokuserar på 
ambassadbygget i Kinshasa.  
Liberalen Didier Reynders är en 
tungviktare i belgisk politik. Han 
tillbakavisar anklagelserna och konstaterar 
att det endast är en person som framfört 
dem. 
Eftersom Reynders även är Belgiens 
kandidat att bli ny EU-kommissionär 
betyder detta mer problem för 
kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen. Två andra kandidater, en fransyska 
och en polack, utreds sedan tidigare av 
EU:s antibedrägeribyrå Olaf. 
Pia Gripenberg 
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IS-fångars familjer 
går till domstol
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019

Frankrike. Familjerna till de franska IS-
fångar som hålls i kurdiska fångläger i 
Syrien går till domstol för att protestera 
mot hur Frankrikes regering har hanterat 
frågan, skriver Le Figaro. De anhöriga 
påstår att utrikesminister Jean-Yves Le 
Drian har vägrat att ta hem kvinnliga IS-
fångar och deras barn till Frankrike, och 
att han har gjort sig skyldig till att ha 
försummat att ge dem hjälp trots den 
svåra situation som de befinner sig i. 
Fler än 200 franska barn och deras -
mammor hålls i fångläger i Syrien under 
förhållanden som utsätter dem för livsfara, 
enligt familjerna.  TT 

Ytterligare ett 
fartyg beslagtaget
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019

Iran. Revolutionsgardet har beslagtagit ett 
fartyg i Hormuzsundet i Persiska viken, -
enligt Reuters som hänvisar till den halv-
statliga iranska nyhetsbyrån Isna. 
Det är inte känt vem eller vilka som äger 
fartyget men dess besättning på 11 
personer har tagits om hand av lokala 
myndigheter, enigt Isna. Lasten ska bestå 
av 250 000 liter diesel, som enligt Iran var 
på väg att smugglas till Förenade 
Arabemiraten. 
Sedan tidigare är den svenskägda tankern 
Stena Impero under iransk kontroll efter 
att det beslagtogs i juli. Delar av 
besättningen släpptes för två veckor sedan. 
TT-AFP-Reuters 
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Salomonöarna 
bryter med Taiwan
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019

Salomonöarna. Regeringen på Salomon-
öarna har klippt sina formella band med 
Taiwan, som nu bara har officiella 
förbindelser med 16 länder i världen. 
Taiwan har inte rätt till formella band till 
andra länder, enligt Kina som anser att 
Taiwan är en del av det kinesiska 
territoriet. 
Taiwan kommer omedelbart att stänga sin 
ambassad i Salomonöarna och kalla hem 
sina diplomater, meddelar utrikesminister 
Joseph Wu. 
TT-Reuters 

Kinas 
ambassad 
kritiseras för 
svartmålning
TISDAG 17 SEPTEMBER 2019
Kinas ambassad har återigen fördömt 
och svartmålat journalisten Kurdo 
Baksi. 
Ambassaden får nu kritik av Sveriges 
Författarförbund, Svenska PEN och 
Journalistförbundet. 
För en vecka sedan fördömde Kinas 
ambassad den svenska journalisten och 
författaren Kurdo Baksi i mycket starka 
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ordalag. Kurdo Baksi hade skrivit en 
debattartikel i Svenska Dagbladet om fallet 
med den frihetsberövade svenska 
förläggaren Gui Minhai, där uppmanade 
han Kinas president Xi Jinping att bete sig 
mer som Bamse, att bli lite snällare. 
Kinas ambassad i Sverige svarade i ett 
uttalande på sin sajt: ”Återigen blir vi 
chockade av hans okunnighet och 
vansinne, och vi fördömer starkt hans 
extrema och samvetslösa anti-Kina-
beteende.”  
Enligt den kinesiska ambassaden visade 
Kurdo Baksis ställningstagande för 
demokratirörelsen i Hongkong även att 
han ”inte har någon känsla för 
internationell rätt, och att han inte förstår 
och inte är värdig att över huvud taget 
diskutera demokrati eller rättssamhälle.” 
Svenska PEN, Sveriges Författarförbund 
och Journalistförbundet riktar nu kritik 

mot den kinesiska ambassadens 
agerande:  
”I Sverige har vi yttrandefrihet och 
representanter för den kinesiska 
ambassaden har rätt att fritt uttrycka sin 
åsikt. Vi har rätt att uttrycka vår. 
Yttrandefrihet är en förutsättning för 
demokrati”, skriver förbundens respektive 
representanter Jesper Bengtsson, Grethe 
Rottböll och Ulrika Hyllert i en 
debattartikel i tidningen Journalisten. 
Sverker Lenas 
sverker.lenas@dn.se 
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Islam måste 
moderniseras 
för att kunna 
överleva in i 
framtiden
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019

Hur ska man egentligen göra för att islam 
inte ska stå i vägen för mänskliga 
rättigheter, för kvinnors frihet? Den frågan 
går inte att ställa i diktaturerna, men den 

går att ställa här, i det fria Sverige. Jag 
tycker att det är på tiden att vi också gör 
det.  
På flera andra håll, som i Danmark, 
Tyskland och Storbritannien, är processen 
redan i full gång. Frankrike har just fått 
sin första kvinnliga imam. Kahina Bahloul 
heter hon, och hon är en spränglärd och 
mycket modig person som vänder sig emot 
det könsapartheid som råder i moskéerna. 
Hon anser att män och kvinnor ska be 
tillsammans, att det inte är acceptabelt att 
män har företräde i bönerummet.  
Inte heller bär hon slöja. ”Jag har 
djupstuderat skrifterna, och anser att 
Koranen inte tvingar kvinnor att täcka 
håret”, sade hon nyligen i en intervju 
(BFM, 9/9). 
Vad Koranen föreskriver och ej är förstås 
hennes svagaste argument. För det finns 
de som skulle tolka saken annorlunda, och 
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som är beredda att tvinga i Koranens 
ställe. Den som söker ska alltid finna i de 
här sammanhangen, det gäller också de 
andra två stora skriftreligionerna. 
Ortodoxa judar läser sin lag som att 
kvinnor bör täcka sina hår när de vistas 
utanför hemmet, eftersom hår är en 
erotisk stimuli. Och den kristna profeten 
Paulus sade bland mycket annat ont om 
kvinnor att den kvinna som ber barhuvad 
vanärar sitt huvud: ”Om en kvinna icke vill 
hölja sig, så kan hon lika väl låta skära av 
sitt hår.” 
Så höljde sig därför kvinnorna i kristnade 
trakter. Det gällde även i Sverige, fram till 
för bara ett sekel sedan. Fast hos oss var 
slöjan en sjalett, ett huckle, en klut. 
Kyrkböckerna höll noga koll på 
församlingens kvinnor och registrerade 
deras status: var de ogifta, förlovade, gifta, 
änkor? Bara mör, alltså flickor som var 

oskulder, fick gå barhuvade. De andra 
dolde sina hår.  
Värst var det för ogifta mödrar. De försågs 
med röd eller brun så kallade horluva, och 
det förväntades av dem att de höll sig 
inomhus så mycket som möjligt, ur 
anständigt folks åsyn, samt att de 
uppträdde hunsat i mötet med andra. 
Varje söndag skulle de gå i kyrkan och stå 
där och skämmas, tydligt märkta med sin 
luva. De som vägrade bära den fick den 
nedtryckt över huvudet med våld, detta 
beskriver inte minst etnologen Jonas 
Frykmans doktorsavhandling, ”Horan i 
bondesamhället”. 
När försvann beslöjningstvånget i Sverige? 
Jo, när vårt land moderniserades på allvar. 
Städerna växte fram, cykeln gjorde 
kvinnor fria att röra sig snabbt över större 
avstånd och deras världar vidgades, de 
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fann alternativ. Den hårt kontrollerande 
bygemenskapen förlorade sin makt. 
Så tror jag också att det kommer att bli 
med den hederskultur som personer som 
den kurdisksvenska socialdemokraten 
Nalin Pekgul så ofta beskrivit. 
Den första generationen känner gungfly 
under fötterna och sluter sig samman med 
sina landsmän, blir mer konservativa än 
vad de var i hemlandet. Den andra 
generationen, deras barn, känner sig 
hemma i den nya kulturen och lägger av 
sig den gamla som förra säsongens 
pinsamma mode. Deras barn är i sin tur så 
trygga i sin identitet och tillhörighet att de 
vågar utforska sina rötter. 
Redan i dag avstår många muslimska 
kvinnor slöjan, de bara märks inte, just 
eftersom det som blivit den främsta och 
absolut mest laddade symbolen för islam 
saknas hos dem. De passerar som vem 

som helst. Detta gäller även de som inte 
bara är kulturella muslimer, utan även 
religiöst troende, som imamen Kahina 
Bahloul. Men argumentet mot slöjtvång 
kan aldrig vara vad skrifterna säger, för de 
måste underordnas den liberala 
demokratin. Den insikten finns ännu inte 
helt. 
Jag är dock övertygad om att det kommer 
att bli med islam som med judendomen 
och kristendomen, vad det lider: En del 
vill beslöja sig, de flesta inte. Det finns 
alltid de som har synpunkter på detta 
privata val, men deras förmåga att utöva 
social kontroll är begränsad till en liten 
krets. Den stora majoriteten är 
pragmatisk, i takt med sin tid. 
Skiftet kommer inte att gå smärtfritt, inte 
utan kamp, men det kommer att gå. För 
att det måste, om islam ska överleva in i 
framtiden. 
Lisa Magnusson 
lisa.magnusson@dn.se 
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Warren 
vänsterns 
hopp
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019
Presidentkandidaten Elizabeth Warren 
har medvind i Demokraternas primär-
val. I ett tal inför mer än 10 000 åhörare 
i New York presenterade vänster-
demokraten ett omfattande reformpaket 
för att ta itu med korruption. 
– Vår demokrati är paralyserad 
eftersom jättelika företag har köpt 
Washington, sade Warren. 
New York. 
I ett ögonblick är det alldeles knäpptyst 
mitt på Manhattan. Senatorn Elizabeth 

Warren står på en scen under den benvita 
triumfbågen på Washington Square Park. 
Publikhavet framför henne väller ut över 
parkens alla hörn. Det är mer än 10 000 
personer på plats, enligt lokala 
myndigheter, men under en knapp minut 
ger de inte ifrån sig ett ljud. 
Warren har fångat deras uppmärksamhet 
med en berättelse om en fabriksbrand som 
ägde rum här intill parken 1911. Hon 
beskriver hur de anställda inte kunde fly 
från fabriken, eftersom fabrikens ägare 
hade låst dörrarna. 
I stället tvingades de hoppa ut från 
fönstret på 11:e våningen. Warren berättar 
om ljudet av kropparna som slogs till döds 
mot asfalten. 146 personer omkom, 
mestadels unga kvinnor som jobbat i 
fabriken. 
– Det är en berättelse om makt. Om vad 
som händer när de rika och mäktiga tar 
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kontrollen över regeringen och använder 
det för att öka sin egen vinst, medan 
arbetande människor får ta smällen. 
Känner ni igen den berättelsen? 
Elizabeth Warren har ägnat snart tre 
decennier åt den här sortens berättelser 
om amerikanska arbetares utsatthet och 
korruption i Washington. Hon var 
professor i juridik på Harvard Law School 
och arbetade som Barack Obamas 
rådgivare i ekonomiska frågor. 
Som presidentkandidat pratar hon gärna 
om ett Washington som inte längre 
fungerar för USA:s medelklass. 
Entusiasmen för hennes kandidatur har 
vuxit under sommaren. Den tidigare 
vicepresidenten Joe Biden leder 
fortfarande i opinionsmätningarna, men 
på Demokraternas vänsterflank kan 
Warren bli en lika tuff utmanare som 
Bernie Sanders. 

Det är inte många andra kandidater som 
skulle kunna fylla hela Washington Square 
i New York en regnig måndagskväll. Det är 
den typ av evenemang som en 
valkampanjstab bara organiserar när den 
har gott självförtroende. 
Talet handlar formellt om att Warren ska 
presentera ett ambitiöst reformpaket mot 
korruption. Men det större målet är att rita 
upp nya konfliktlinjer i den amerikanska 
politiken. 
Warren vill att presidentvalet 2020 ska 
handla om den amerikanska 
medelklassens utsatthet och de storföretag 
som försöker skriva lagarna i Washington. 
Warren säger i New York att folket måste 
enas mot den verkliga ekonomiska 
makten, som håller på att ”krossa vår 
demokrati och förstöra vår planet”. 
Hennes tal kulminerar med en hyllning till 
Frances Perkins, en av USA:s mest 
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inflytelserika vänsterpolitiker någonsin. 
Som arbetsmarknadsminister under 
president Franklin Roosevelt på 1930-talet 
kämpade hon igenom hans reformpaket 
”new deal”, som lade grunden för USA:s 
välfärdsstat. 
Det är svårt att föreställa sig en mer 
självklar förebild för Warren. Perkins 
arbetade helst bakom kulisserna och 
Warren säger under talet i New York att 
hon ”aldrig hade trott” att hon skulle bli 
politiker. Hennes mer ödmjuka ambition 
under uppväxten var att bli 
grundskolelärare. 
Kanske är det just därför hon går hem hos 
Demokraternas kärnväljare. Som 
scenpersonlighet är hon egentligen lika 
oväntad som Bernie Sanders eller Greta 
Thunberg. Men precis som de två utstrålar 
hon autenticitet och genuin, ideologisk 

övertygelse, vilket får henne att sticka ut 
jämfört med mer välsmorda politiker. 
– Det är helt enkelt omöjligt att tvivla på 
varför hon gör detta, säger Michelle 
Goldberg, en vänsterliberal 
opinionsskribent på New York Times. 
Goldberg tar skydd under ett paraply 
under duggregnet inför talet och berättar 
varför hon valt att redan nu, i ett så tidigt 
skede, offentligt stödja Warrens kampanj, 
trots att Demokraterna i år har ett så brett 
utbud av progressiva kandidater. 
– I den senaste debatten sade hon ”Jag är 
inte rädd”. Det betyder så mycket att höra 
det. De flesta jag känner är rädda och 
oroliga. Jag är rädd. Men Warren kliver 
fram som en kompetent, vuxen person 
som övertygar oss om att allt kan bli okej, 
med en lång och detaljerad plan, säger 
Goldberg. 
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Bland Warrens anhängare på Washington 
Square säger många att de röstade på 
Bernie Sanders i Demokraternas förra 
primärval, men att de nu föredrar Warren. 
– Jag tror att hon är den enda kandidaten 
som kan locka såväl Hillary Clintons som 
Sanders tidigare väljare, säger Astrid 
Auge, en norskamerikansk 
volontärarbetare för Warrens kampanj. 
– Hon har den mest ambitiösa planen för 
att göra USA mer likt Norge och den 
skandinaviska modellen, när det gäller 
sjukvård, klimatpolitik, barnomsorg. Jag 
tror att allt snack om att hon inte kan 
vinna är kod för folk som inte vill rösta på 
en kvinna, säger Auge. 
Som på beställning kommer det fram en 
äldre man, Alan Rosenblum, som 
ifrågasätter om Warren verkligen kan bli 
president. 
– Visst gillar de henne här, i the village, 
men gillar de henne i Colorado? I 
mellanvästern och rostbältet? Det är där 

hon faktiskt behöver vinna. Jag tror att 
USA är för konservativt för att rösta på 
någon som henne, säger Rosenblum. 
Martin Gelin 
Fakta. Senator i Massachusetts

Elizabeth Warren är senator från Massachusetts. 
Uppväxt i Oklahoma och Texas. Tidigare professor 
i juridik på Harvard Law School. 
Under Barack Obamas tid som president var 
Warren rådgivare i ekonomiska frågor och 
upprättade en ny statlig myndighet för konsument-
skydd. 
Kandiderar i primärvalet för att bli Demokraternas 
presidentkandidat 2020. Ursprungligen ställde 24 
kandidater upp i primärvalet. Nu återstår ett 
dussintal. 
I de senaste opinionsmätningarna ligger Warren 
på delad andraplats med Bernie Sanders, efter 
Joe Biden. Primärvalet börjar i februari nästa år, 
sedvanligt med delstaterna Iowa och New 
Hampshire. En kandidat ska utses senast under 
Demokraternas partikonvent i juli 2020. 
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Oro för ny 
flyktingvåg till 
Europa efter 
Erdogans hot
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019
Fyra år efter den stora flyktingkrisen 
ökar nu strömmen av flyktingbåtar till 
de grekiska öarna kraftigt. Det sker 
sedan Turkiets president Erdogan 
varnat för att han kan komma att 
”öppna porten” för flyktingsmugglarna. 
Aktivister i Grekland misstänker att 
Turkiet medvetet släpper på kontrollen 
för att testa EU. 

Under ett dygn fram till klockan 12 på 
tisdagen anlände 454 flyktingar till Lesbos 
i Egeiska havet. Ett par veckor tidigare, 
den 29 augusti, tog sig under drygt en 
halvtimme 13 gummibåtar med 
sammanlagt 547 passagerare över det 
smala sundet från Turkiet till samma ö. 
Siffrorna är ännu inte på långt när så höga 
som 2015. När krisen nådde sin kulmen i 
oktober det året anlände över 200 000 
flyktingar till Grekland på en månad. 
Men ökningen är tydlig. Hittills i år har 36 
000 migranter tagit sig till Grekland – 
jämfört med 32 000 under hela 2018. 
Långt fler tar åter denna väg till Europa än 
det sammanlagda antal som väljer rutten 
via Spanien eller Italien. 
Dessutom tror många att detta bara är 
början. 
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Flyktingströmmens storlek avgörs 
nämligen till stor del av en enda man: 
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. 
Det har att göra med det kontroversiella 
avtal som EU och Turkiet skrev på i mars 
2016. Avtalet innebar att Turkiet såg till 
att strömmen av båtar minskade radikalt, 
samtidigt som EU bland annat förband sig 
att betala landet 6 miljarder euro i bistånd 
för att hjälpa de syriska flyktingarna på 
turkisk mark – för närvarande nästan 4 
miljoner människor. 
Erdogan säger nu att bara hälften av den 
summan har betalats ut. Han kräver 
dessutom att EU-länderna stödjer Turkiets 
ambition att skapa en ”säker zon” inne i 
norra Syrien dit flyktingar kan sändas 
tillbaka. 
– Vi blir tvungna att öppna portarna. Vi 
kan inte tvingas hantera den här bördan 
på egen hand, sa presidenten på ett möte 

med regeringspartiet AKP i början av 
september.  
Uttalandet mottogs som ett hot i EU, inte 
minst i Grekland. I intervjuer med The 
Guardian liknar EU-diplomater i Aten det 
med en utpressningssituation där Erdogan 
”öppnar och stänger kranen” för att få EU 
dit han vill. 
Aktivister på plats i den grekiska övärlden 
tycker sig redan se att kranen öppnas – 
som ett demonstrativt sätt att varna EU. 
Enligt organisationen Refugee rescue, som 
har talat med New York Times, fortsatte 
den turkiska kustbevakningen under 
augusti att patrullera på morgnarna, trots 
att flyktingsmugglarnas båtar i regel 
skickades på eftermiddagarna. 
Och under den 29 augusti – när hela 13 
båtar anlände till Lesbos på en halvtimme 
– svarade den turkiska sidan inte på 
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upprepade krav från sina grekiska kolleger 
att ingripa. 
Cirka 80 procent av de flyktingar som nu 
kommer till Grekland är afghaner, och 
andelen syrier är mycket liten. Men trycket 
är hårt från Idlib, den syriska provins där 
Bashar al-Assads regim för ett 
skoningslöst krig mot vad som betraktas 
som rebellernas sista fäste. 
För Erdogan är de miljontals syrierna i 
Turkiet ett svårlöst problem. Under 
sommaren har vissa av dem deporterats 
tillbaka till Syrien. Men om den turkiska 
kustbevakningen vänder ryggen till kan 
andra lockas att försöka ta sig till Europa. 
Och om strömmen till öar som Lesbos 
ökar ytterligare hotar det redan bristfälliga 
mottagandet att rasa ihop helt. 
Över 24 000 människor vistas i dag i och 
kring överfulla läger på fem öar, där 
förhållandena beskrivs som en humanitär 

katastrof av organisationer som Läkare 
utan gränser, MSF, och Röda korset. 
MSF berättar i en färsk rapport om ett 
ökat antal självmordsförsök bland barn. 
Andra aktivister på plats vittnar om 
människor som köar för mat i tolv timmar, 
om vägglöss, skorpioner, ormar och råttor 
som härjar i lägren. Flera miljoner syrier 
har uppenbarligen förlikat sig med att 
åtminstone tillfälligt bo i sitt grannland 
Turkiet. Rykten om missförhållanden i de 
grekiska lägren har verkat avskräckande. 
Men om alternativet är att tvingas tillbaka 
till kriget gör nog många en annan 
bedömning. 
Ingmar Nevéus 
ANNONS: 
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Afghansk 
journalist 
fruktar 
talibanernas 
återkomst
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019
Hon är journalist i Afghanistan och 
specialiserad på sociala problem och 
kvinnors rättigheter. Hon lever under 
ständigt dödshot. 
– Om talibanerna kommer tillbaka till 
makten kan jag inte fortsätta att arbeta 
som journalist och jag tvingas lämna 

mitt land, säger 25-åriga journalisten 
Najwa Alimi, som tilldelas årets Per 
Anger-pris. 
När jag lyckas ringa upp Najwa Alimi i 
Kabul är det ett inget stort tidsfönster som 
står öppet. Elströmmen i den afghanska 
huvudstaden, och därmed möjligheten att 
ladda mobilerna, är bara i gång två timmar 
per dag, i övrigt är man hänvisad till 
generatorer. 
Den 17 oktober är hon i Stockholm för att 
ta emot Per Anger-priset, den svenska 
regeringens internationella pris för 
mänskliga rättigheter och demokrati, som 
årligen delas ut av Forum för levande 
historia. 
– Jag har fortfarande svårt att tro att jag 
har fått detta prestigefulla pris, det är 
mycket hedrande för en afghansk flicka 
från landsbygden. Jag gråter när jag 
tänker på hur jag började med detta 
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arbete, då jag inte ens hade några pengar 
till bussen hem, säger Najwa Alimi på en 
ostadig telefonledning. 
Hon arbetar på det afghanska tv-bolaget 
Zan-TV (”Kvinno-TV”), en kanal som i 
huvudsak anställer kvinnliga reportrar och 
redaktörer. 
– Allmänt sett är Afghanistan en mycket 
farlig plats för journalister, och det gäller 
än mer för kvinnor. Och jag ägnar mig åt 
svårare och mer kontroversiella frågor än 
andra, som sociala problem och kvinnors 
rättigheter, så därför är jag särskilt utsatt. 
Inte i något annat land är journalister så 
våldsutsatta; enbart förra året mördades 
14 journalister i Afghanistan. 
För Najwa Alimi var journalist-yrket tidigt 
en dröm. Hon föddes i vad hon beskriver 
som en medelklassfamilj i staden Faizabad 
i Badakshan i nordöst, den enda afghanska 
provins som den extrema islamiströrelsen 

talibanerna aldrig kontrollerade under sitt 
femåriga styre. Fadern var 
statstjänsteman, och familjen flyttade till 
Kabul för att dottern skulle kunna gå på 
universitetet. Först studerade hon kemi, 
men hennes verkliga passion var 
journalistik. 
– Jag hade växt upp bland kvinnor som 
var offer för diskriminering och våld, och 
jag ville försöka hjälpa förtryckta kvinnor 
att få en röst, säger hon. 
Begränsningarna för en afghansk kvinna 
att kunna förverkliga sina drömmar finns 
på många nivåer, inte bara genom de 
tabun som är allmänt förhärskande i det 
religiösa afghanska manssamhället. 
Hindren finns också mentalt, även bland 
Najwa Alimis familjemedlemmar. 
När hon nyligen blev beskjuten på gatan 
vågade hon inte polisanmäla händelsen. 
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Hon berättade inte heller för sina 
föräldrar. 
– Skotten missade. Om mina föräldrar 
hade fått veta skulle de ha förbjudit mig att 
fortsätta arbeta som journalist. 
– Så sent som i går, när jag började 
förbereda mig för resan till Sverige, 
började min mamma att gråta för att hon 
är så rädd för min skull. Hon vill att jag 
ska sluta arbeta med det jag gör. 
Hennes oro gäller även hur framtiden ser 
ut för Afghanistan. Hon fruktar särskilt att 
de fredssamtal som sedan början av året 
har pågått mellan USA och talibanerna 
kommer att resultera i att talibanerna 
återkommer till makten. 
Efter att talibanerna genomförde 
ytterligare en terrorsprängning i Kabul i 
förra veckan avbröt Donald Trump 
samtalen, i varje fall tillfälligt. 

– Vi drog en djup suck av lättnad. Det 
avtal som förhandlats fram innehöll inga 
garantier för kvinnornas rättigheter. Alla 
kvinnor har skäl att vara oroliga, för om 
talibanerna kommer tillbaka förlorar vi allt 
som vi har vunnit under de senaste 18 
åren. Kvinnorna kommer inte få arbeta 
utanför hemmet och flickor får inte gå i 
skolan. Det priset vill jag inte betala för 
fred. 
Hon menar att det är en realistisk bild av 
situationen. 
– De talibaner som jag har träffat på är 
mentalt sjuka. Numera kanske de säger att 
det är okej att kvinnor jobbar. Men om de 
kommer till makten så kommer deras 
kvinnohat att visa sig. Ska det bli verklig 
fred måste den mentaliteten ändras, och 
det kommer att ta tid. 
Om det blir en uppgörelse så som den har 
presenterats i medierna kommer hon 

291



troligen inte att kunna stanna kvar i 
Afghanistan. 
– Jag har varit mycket tydlig med det, att 
om talibanerna kommer tillbaka, då kan 
jag inte stanna och arbeta som journalist. 
Inte om man kan dödas för att man står 
upp för kvinnors rättigheter, säger Najwa 
Alimi. 
– Jag vill tacka den svenska regeringen för 
detta pris, och det svenska folket. Och jag 
hoppas att Sverige ska fortsätta att stödja 
afghanska kvinnor och fria medier i 
Afghanistan. 
Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum 
för levande historia och juryordförande för 
Per Anger-priset, är imponerad av Najwa 
Alimi. 
– Man blir väldigt ödmjuk av denna unga, 
modiga och uthålliga kvinna som verkar i 
ett av världens farligaste länder. Hon är en 
värdig mottagare av Per Anger-priset. 

Michael Winiarski 
Fakta. Per Anger-priset

Per Anger-priset delas ut den 17 oktober vid en 
ceremoni i Stockholm. Prisutdelare är kultur- och 
demokratiminister Amanda Lind. 
Per Anger-priset är svenska regeringens 
internationella pris för mänskliga rättigheter och 
demokrati. 
Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de 
insatser diplomat Per Anger gjorde under andra 
världskriget då han räddade ungerska judar undan 
Förintelsen. Forum för levande historia har 
regeringens uppdrag att årligen dela ut priset. 
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Ursula von der 
Leyen pressas 
om 
”europeiska 
livsstilen”
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019
Strasbourg. Kommissionärstiteln 
”försvara den europeiska livsstilen” 
fortsätter väcka debatt. Franska 
oppositionspolitikern Marine Le Pen -
hyllar titeln som en ideologisk 
seger. Ursula von der Leyen försvarar 
den, men kritiken tystnar inte.  

När EU-kommissionens nya ordförande 
Ursula von der Leyen förra veckan 
presenterade sitt förslag till EU-
kommissionen reagerade många på 
portföljen som tilldelats Greklands 
Margaritis Schinas. Han får som vice 
ordförande övergripande ansvar för att 
”försvara den europeiska livsstilen”. I 
området ingår migration, säkerhet, 
arbetsmarknad och utbildning. 
Begreppet förknippas ofta med 
högerextrema grupper. I ett tal i helgen 
hyllade franska Marine Le Pen, ledare för 
Nationell samling (tidigare Nationella 
fronten), utnämningen som en ideologisk 
vinst. 
Portföljtiteln blev också snabbt kritiserad, 
bland annat av nuvarande 
kommissionsordföranden Jean-Claude 
Juncker.  
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– Jag arbetade nära Margaritis Schinas 
och jag vet att titeln inte stämmer överens 
med hans värderingar. Det här måste 
ändras, säger Juncker. 
Kritiken har tvingat Ursula von der Leyen 
att förklara uttrycket. I ett debattinlägg 
skriver att för henne sammanfattas det 
bäst i EU-fördragets skrivningar om 
respekt för mänskliga rättigheter, för 
rättsstaten, för jämlikhet och liknande. 
”Vårt sätt att leva utmanas varje dag”, 
skriver hon och exemplifierar med 
utländska makter som blandar sig i val och 
inhemska populister som ”med billiga 
nationalistiska slagord försöker 
destabilisera oss från insidan”. 
Ändå fortsätter kritiken. EU-
parlamentarikern Dacian Ciolos, 
ordförande för den stora liberala gruppen, 
uppmanar på Twitter von der Leyen att 
byta namn på portföljen eller att lyfta ut 

migrationsfrågan för att ”undvika olyckliga 
associationer”. 
Parlamentets åsikt är viktig eftersom de 
751 folkvalda ledamöterna slutligt ska 
godkänna kommissionen. 
Ylva Johansson, föreslagen till 
kommissionär för migrationsfrågor, tror 
att en del av kritiken har att göra med den 
språkliga översättningen. 
– Vi brukar inte tala om livsstil, utan om 
värden eller principer. Det är otroligt 
viktigt att kommissionen står upp för 
unionens värden och tar en fajt för dem, 
säger hon. 
Pia Gripenberg 
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Rysare i det 
israeliska valet
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019
De första israeliska val-
lokalsundersökningarna pekar på dött 
lopp mellan premiärminister Benjamin 
Netanyahus Likud och oppositions-
fronten Blåvitt, ledd av general Benny 
Gantz. Bägge spås få 32 av Knessets 
120 mandat. 
Jerusalem. 
Liksom efter valet i april ser Avigdor 
Liebermans ryska invandrarparti ”Israel 
vårt hem” ut att bli tungan på vågen. 
Lieberman tvingade fram detta nyval då 
han efter valet i april vägrade medverka i 
en koalition med ultraortodoxa partier. 

Enligt de preliminära resultaten kommer 
Netanyahu att få mycket svårt att bilda en 
regering bred nog att skänka honom 
immunitet från stundande åtal. Men 
israeliska vallokalsundersökningar är 
ökända för sin slagsida åt vänster – 
högernationalismen får oftast ett långt 
bättre resultat i sluträkningen. 
Nationalistlägret brukar även gynnas av 
inkallade soldaters röster, vilka ännu ej 
räknats och inte ingår i prognosen. Enligt 
vallokalsenkäterna överlever båda vänster-
partierna knappt med vardera 5 mandat. 
De arabiska partiernas gemensamma lista 
blir tredje största parti med 12 mandat, 
medan de två ultraortodoxa partierna ökar 
och får 8 respektive 9 mandat. 
Nathan Shachar 
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Renzi lämnar PD 
och startar parti
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019

Italien. 
Italiens tidigare premiärminister Matteo 
Renzi lämnar socialliberala PD och startar 
ett eget parti. ”Jag har beslutat att lämna 
PD och att tillsammans med andra bygga 
ett nytt hus för att utöva politik på ett 
annat sätt”, skriver Renzi på Facebook. 
För en vecka sedan klarade PD:s koalition 
med populistiska Femstjärnerörelsen 
(M5S) en förtroendeomröstning i 
parlamentet, vilket innebar att den nya 
regeringen kunde sätta i gång med sitt 
arbete. Renzi själv är inte en del av den 
nya regeringen. 
TT-AFP 

Minst 27 döda i två 
attacker
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019

Afghanistan. Minst 27 människor har 
dödats i två olika explosioner i 
Afghanistan. 
Den ena inträffade nära ett valmöte med 
presidenten. Den andra i huvudstadens 
centrala delar. I en av explosionerna, som 
inträffade nära ett valmöte med president 
Ashraf Ghani i staden Charikan norr om 
Kabul, dödades minst 24 människor och 
31 skadades. Presidenten är oskadd, enligt 
uppgifter från hans medarbetare. 
Samtidigt kom rapporter om en explosion 
i huvudstaden Kabuls centrala delar. Minst 
tre människor dödades, enligt polisen. 
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Attacken utfördes av en självmords-
bombare, uppger lokala myndigheter. 
Ingen gruppering har tagit på sig dåden. 
TT-AFP-AP 

Nyval väntar efter 
kungens besked
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019

Spanien. Kung Felipe VI beslutade på 
tisdagskvällen att inte ge den 
tillförordnade premiärministern, 
socialistpartiets Pedro Sánchez, ännu en 
chans att bilda regering och Spanien går 
därmed till nyval i höst, troligtvis den 10 
november . 
Efter nära fem månaders manglingar -
mellan socialistiska PSOE och vänster-
radikala Podemos bröt förhandlingarna -
samman definitivt på söndagen. Stöte-
stenen var Podemos krav på att medverka i 
regeringen. Sánchez vägrade upprätta en 
koalition och erbjöd i stället Podemos att 
stödja en renodlad socialistregering i 
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utbyte mot löften att genomföra delar av 
Podemos program. Mycket talar dock för 
att Sánchez inte var särskilt angelägen om 
att komma överens med Podemos. 
Opinionsmätningar ger PSOE goda 
möjligheter att komma nära absolut 
majoritet i ett nyval. Nathan Shachar 
Nathan Shachar 

”Normal 
oljeproduktion 
inom några 
veckor”
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019
Saudiarabien sa på tisdagen att 
oljeproduktionen kommer att vara 
tillbaka i full kapacitet redan inom två 
till tre veckor. Det uppgav en högt 
uppsatt regeringskälla för nyhetsbyrån 
Reuters. 
Det saudiska beskedet gjorde att 
råoljepriserna sjönk med omkring 5,5 
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procent under tisdagen. Då hade flera 
bensinbolag hunnit höja sina priser. 
Hos Circle K och OKQ8 ökade riktpriset 
för bensin i Sverige med 40 öre. 
Prishöjningen kom som en reaktion på 
angreppen i helgen mot saudiska 
anläggningar. 
– Marknaderna är extremt känsliga för 
geopolitiska händelser, och det ser vi i att 
höjt pris på råolja omedelbart får effekter 
vid pumpen, säger Frida Bratt, 
sparekonom på Nordnet. 
Enligt den saudiska källan kommer det 
inte att dröja månader, vilket man tidigare 
trott, utan bara två till tre veckor innan 
Aramco åter ska kunna producera olja i 
samma omfattning som före söndagens 
attack mot oljeanläggningarna i Abqaiq 
och Khurais. 
Redan under tisdagen hade produktionen 
gått upp till närmare 70 procent, skriver 
Reuters. 

Enligt saudiska statskontrollerade medier 
är bränderna vid de två 
oljeanläggningarna nu under kontroll. 
Helgens attack minskade den saudiska 
produktionen med omkring 5,7 miljoner 
fat per dag. 
Frida Bratt anser att bensinprisuppgången 
bör ses i ett perspektiv. Både oljepriset och 
bensinpriset har legat betydligt högre än i 
dag. Trots höjningen av Circle K på 
tisdagen ligger priset fortfarande en bit 
under toppnoteringen tidigare i år, då 
bensinen kostade 17:14 per liter. 
– Att bensinen är dyr för oss svenskar 
beror till stor del på att den svenska 
kronan är så svag, eftersom olja prissätts i 
dollar, säger Frida Bratt. 
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 
Clas Svahn 
clas.svahn@dn.se 
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USA stämmer 
Snowden efter 
boksläpp
ONSDAG 18 SEPTEMBER 2019

USA stämmer visselblåsaren Edward 
Snowden. Anledningen är hans nysläppta 
självbiografi. Enligt det amerikanska 
justitiedepartementet ger Snowden ut 
boken – med svensk titel ”I allmänhetens 
tjänst” – utan att först ha lämnat in den 
för granskning hos 
underrättelsetjänsterna, rapporterar 
Reuters. 
Därmed har han brutit mot den 
tystnadsplikt han ingick som 

underrättelseagent, enligt departementet. 
Detsamma gäller uppgifter i tal som 
Snowden har hållit. 
USA kommer att begära in alla inkomster 
som boken inbringar för Snowden, 
meddelar departementet. Snowden har 
inte kommenterat stämningen. 
Edward Snowden läckte 2013 dokument 
om USA:s massövervakning av internet 
och telefoni. Många 
människorättsaktivister ser honom som en 
hjälte men i USA vill myndigheterna ställa 
honom inför rätta för spioneri. Snowden 
lever sedan 2013 i Moskva. 
TT 
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Osannolikt att 
Netanyahu kan 
undvika 
korruptionsåtal
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Analys 
Efter dött lopp mellan blocken i det 
israeliska valet är det mycket sannolikt 
att premiärminister Benjamin 
Netanyahus kamp för att slippa åtal 
misslyckas. Segslitna -
koalitionsmanglingar väntar. Och 
frågan är om Netanyahu kan överleva 
politiskt. 

Jerusalem. 
– Vi var millimetrar från att förvandlas till 
en bananrepublik, där institutioner och 
rättssystem är leksaker i händerna på 
Ledaren. 
Det säger Likud-partiets förre 
justitieminister Dan Meridor om det 
israeliska valresultatet, som kan komma 
att bli ett vägskäl i landets historia.  
På papperet slutade valet oavgjort, dels 
dött lopp mellan det nationalistiska och 
det liberal-socialistiska blocket, dels 
mellan premiärminister Benjamin 
Netanyahus Likud och den liberala 
oppositionsfronten Blåvitt under ledning 
av Benny Gantz. 
Men i djupare bemärkelse gav valet desto 
klarare utslag. 
Ingetdera blocket kan bilda regering 
ensamt och partiernas förhandlingar blir 

301



ett utdraget trassel, men detta bekymrar få 
israeler.  
De inser att tisdagens parlamentsval gav 
klart och entydigt besked i det som 
egentligen stod på spel: Netanyahus 
desperata ambition att få till stånd en 
”immunitets-koalition” av närstående 
partier, med uppgift att ge honom skydd 
mot åtal innan han ställs inför rätta i 
oktober.  
Tvåhundratusen röster, från soldater, 
fångar, diplomater och sjukhuspatienter, 
kommer att räknas först under torsdagen, 
men de kommer inte att påverka 
huvudsaken: Netanyahu gick till val för att 
slippa åtal, och han har misslyckats. Det 
skulle förvåna om han kan överleva 
politiskt. 
Under en febril valspurt använde 
Netanyahu alla de knep och patent som 
vunnit honom fyra val i rad. Han reste 

utomlands för att fotograferas intill 
världens ledare, tillbringade timmar i 
sträck under direktsändning på Facebook. 
Han tillkännagav en (icke existerande) 
militärallians med USA, baktalade 
motståndare och allierade med 
imponerande skådespeleri och 
suggererade fram intrycket att Israel utan 
honom varit ett hjälplöst u-land. 
En förbluffande andel väljare – 25 procent 
– accepterar denna 
verklighetsbeskrivning, men det räckte 
inte. 
Netanyahu är den skickligaste och mest 
snabbtungade av landets politiker, men 
denna gång begick han flera taktiska 
missar. Han valde två måltavlor för sina 
utfall, och sköt sig i foten bägge gångerna. 
De israeliska araberna, efter ett rekordlågt 
valdeltagande i aprilvalet, väcktes ur sin 
dvala av Netanyahus fantasifulla utfall mot 
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dem, och höjde sitt valdeltagande från 
knappt 50 procent till knappt 60 procent.  
Den Gemensamma Listan, de arabiska 
partiernas union, fick 12–13 mandat och 
arabiska väljare gav judiska partier 4–5 
mandat. Netanyahus attacker mot 
araberna var en strategi för att elda på de 
egna väljarna, men de som verkligen tog 
eld var araberna i sin indignation. Under 
ett möte med pressen utanför sitt hem i 
Haifa vände sig arabunionens ledare 
Ayman Odeh till Netanyahu: 
– Nu fick du lära dig att hets har ett pris. 
Vad är mer lämpligt än att vi nu skickar 
dig i pension! 
Ett annat mål för Netanyahus attacker 
under kampanjen var Avigdor Lieberman, 
ledare för det rysk-orienterade 
invandrarpartiet Israel Vårt Hem. I maj 
utlyste Netanyahu nyval efter att hans 

gamle kumpan Lieberman vägrat ansluta 
sig till nationalistkoalitionen. 
Lieberman ställde som villkor en ny 
värnpliktslag som sätter punkt för de 
ultraortodoxas privilegier, men det var 
uppenbart att han också drevs av en het 
vilja att torpedera Netanyahus karriär och 
se till att han hamnar inför rätta. 
Netanyahu har på sistone hållit hov inför 
Israels ryska medier, brännmärkt den 
nationalistiske Lieberman som 
”vänsterextremist”, och gästat Rysslands 
president Vladimir Putin två dagar före 
valet för att imponera på ex-sovjetiska 
väljare. 
Allt förfelade sitt syfte, Lieberman växte 
från 5 till 9 mandat och är nu i den 
avundsvärda positionen att kunna 
blockera alla tänkbara koalitioner utom 
den nationella samlingsregering han 
uppmanar Netanyahu och Blåvitts ledare 
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Benny Gantz att upprätta. Han kräver 
också civila äktenskap och kollektivtrafik 
och öppna matbutiker i icke-religiösa 
samhällen på sabbaten. 
Det finns bland Netanyahus advokater de 
som råder honom att avgå och söka en 
kompromiss med riksåklagaren: att 
erkänna en del av de brott han är 
misstänkt för och i gengäld slippa fängelse. 
Hittills har han viftat bort allt sådant tal, 
men det är inte omöjligt att han kommer 
på andra tankar.  
Hans starka ställning i spetsen för Likud 
berodde på att han kunde vinna val och 
säkra regeringsmakten. Nu har han i två 
val – som han bägge utlyste – misslyckats 
med detta. Det finns en stor del Likud-
väljare som tillber honom som ett högre 
väsen och svär att han är offer för en 
komplott från medier och ”vänstern”, men 

få politiker kan i längden slå vakt om sin 
ställning när framgångar uteblir. 
Men i Likuds ledarskikt är han mer 
avskydd än älskad. De andra i partitoppen 
har avstått från uppror eftersom de fruktar 
att straffas av Netanyahu-trogna 
partimedlemmar i primärvalen. Ingen törs 
ta första steget, av rädsla för att stötas ut 
och stämplas som förrädare. Men ju mer 
ledaren försvagas under åtal, och ju fler 
generande vittnesbörd i rätten, desto mer 
frestande blir det för rivalerna att bekänna 
färg och trotsa honom. Det skulle dock 
förvåna om Netanyahu kommer att ge sig 
utan strid. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 
Fakta. Misstänks för mutbrott och 
bedrägeri
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Benjamin Netanyahu är misstänkt för flera svåra 
brott, bland annat mutbrott och bedrägeri. Han -
anklagas för att ha mottagit lyxvaror för flera 
miljoner från personer vars ekonomiska intressen 
hängt på Netanyahus beslut, och han kommer att 
åtalas för att ha gynnat mediemiljardärer i utbyte 
mot smickrande rapportering. 
Israeliska ministrar måste avgå i samma ögonblick 
som åtal väcks mot dem, men detta gäller inte 
premiärministern. 
Netanyahu har gjort klart att han inte kommer att 
träda tillbaka förrän efter en fällande dom som 
bekräftats i högre rätt. 
Eftersom det parlamentariska dödläget kan 
fortsätta i månader kommer Netanyahu troligtvis 
att fortsätta leda samma expeditionsministär som 
styrt sedan i april. 

Vapnen ska 
bevisa att Iran 
låg bakom 
oljeattackerna
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Saudiarabien visade på onsdagen upp 
vapen som man anser bevisar att lran 
låg bakom lördagens attacker på två 
oljeanläggningar. Samtidigt skriver 
Donald Trump att USA ”kraftigt” ska 
utöka sanktionerna mot Iran.   
I huvudstaden Riyad höll Saudiarabiens 
försvarsdepartement en presskonferens på 
onsdagseftermiddagen där förvridna 
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vapendelar och bilder från de attackerade 
anläggningarna visades upp.  
– Vår undersökning visar att komponenter 
till missilerna obestridligen leder tillbaka 
till den iranska regimen, sa 
försvarsdepartementets talesperson 
överste Turki al-Malki på 
presskonferensen. 
Enligt Turki al-Malki användes 18 
obemannade drönare och sju 
kryssningsrobotar av iranskt ursprung vid 
lördagens drönarattacker mot de två 
oljeanläggningarna i Abqaiq och Khurais. 
Han sa också att vapnen inte kan ha 
avlossats från Jemen utan norrifrån, dock 
utan att direkt peka ut Iran. Den exakta 
avfyrningsplatsen har ännu inte kunnat 
fastställas. 
USA:s utrikesminister Mike Pompeo, som 
landade i Jidda i Saudiarabien på 

onsdagskvällen, kallar attackerna för en 
krigshandling. 
Samtidigt skriver president Donald Trump 
på Twitter att han har beordrat 
finansminister Steve Mnuchin att vidta 
åtgärder, rapporterar Washington Post. 
Beskedet är den första konkreta 
reaktionen från Washington mot Iran efter 
oljeattackerna. Den information USA har 
tyder på att attackerna utgick i från 
sydvästra Iran, säger en högt uppsatt 
amerikansk källa till Reuters. 
Saudiarabien kommer att samarbeta med 
FN, som sänder experter till landet för att 
leda en internationell undersökning om 
attackerna. 
Iran varnar för ”omfattande vedergällning” 
om USA attackerar landet. President 
Hassan Rouhani avfärdar att Iran ligger 
bakom attackerna. Huthirebellerna i -
Jemen har tidigare tagit på sig angreppen. 
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Enligt Rouhani ska attackerna ses som en 
varning till Saudiarabien för fortsatt 
inblandning i kriget i Jemen. 
Enligt saudiska medier är bränderna vid 
de två oljeanläggningarna, som tillhör 
statliga saudiska oljebolaget Aramco, nu 
under kontroll.  
Angreppen bedöms ha slagit ut hälften av 
Saudiarabiens oljeproduktion. Enligt 
regimen kommer produktionen att vara 
tillbaka i full kapacitet inom två till tre 
veckor. På torsdagen ska produktionen ha 
gått upp till närmare 70 procent, enligt 
den saudiska energiministern. 
Mia Holmgren 
mia.holmgren@dn.se 

Kriminella 
klaner präglar 
tysk debatt om 
brottslighet
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Berlin. Den stora debatten om 
kriminella gatugäng i Sverige har ingen 
motsvarighet i Tyskland. Här ligger i 
stället fokus på så kallade kriminella 
klaner när det gäller den organiserade 
brottsligheten. 
Solen har nyss gått ner bakom hustaken i 
Berlins allra fattigaste stadsdel, Neukölln, 
när det plötsligt hörs ett dån. En 
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motorstark sportbil i miljonklassen 
bränner förbi rådhuset. 
– En typisk bil i våra kvarter, konstaterar 
borgmästaren Martin Hikel. 
Socialdemokraten i svart kappa och fast 
blick kryssar mellan kebabkioskerna, 
shisha-barerna och de illegala spelhallarna 
som ligger vägg i vägg här i södra Berlin. 
Han har ett intrikat problem att lösa – att 
ta tillbaka stadsdelen från de kriminella 
gängen. 
– Vi har Berlins högsta arbetslöshet, störst 
andel av befolkningen som går på 
socialbidrag och flest elever som hoppar av 
skolan i förtid, säger Hikel. 
– Samtidigt hör Mercedes AMG och andra 
lyxbilar som normala medborgare inte har 
råd att köpa till de vanligaste bilarna på 
våra gator. Då vet man att något inte står 
rätt till. 

Den organiserade brottsligheten har blivit 
ett allt större bekymmer för tyska 
myndigheter och har utgjort en av de stora 
debatterna under året som gått. I fokus 
står medlemmar ur så kallade kriminella 
klaner som försörjer sig genom bland 
annat droghandel, utpressning, rån och 
inbrott. Till skillnad från mc-gäng och 
andra kriminella gatugäng är klanerna 
organiserade utifrån släktband och 
uppdelade efter etnicitet. 
Den tyska polisen räknar med att det bara 
i Berlin finns ett tjugotal klaner med 
vardera flera hundra medlemmar. Alla 
familjemedlemmar är inte kriminella, men 
de som förekommer i polisens 
brottsregister är så många att delstatens 
regering kallat till ett krismöte om 
”klankriminaliteten”. Bakgrunden var en 
serie spektakulära rån, överfall och mord 
med kopplingar till klanmiljön. 
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– De här människorna urgröper 
rättsstaten, de ignorerar regler och vänder 
sig bort från samhället. I slutändan 
innebär det en fara för demokratin, sade 
den socialdemokratiske inrikesministern 
Andreas Geisel, till tidningen Die Welt och 
utlovade nolltolerans. 
I den utsatta stadsdelen Neukölln, med 
ungefär lika många invånare som Malmö, 
visas resultatet av den kriminella 
verksamheten upp inför öppen ridå. Unga 
män kör motorstarka lyxbilar i 
miljonklassen och ännu yngre pojkar säljer 
droger i gathörnen. Illegala spelhallar 
ligger vägg i vägg med affärer utan vare sig 
riktiga varor eller kunder, vars enda syfte 
är att tvätta pengar. Borgmästaren Martin 
Hikel pekar mot en lokal med neddragna 
persienner där polisen några dagar 
tidigare genomförde en husrannsakan. 

– De bar ut fyra spelautomater eftersom de 
saknade tillstånd. Nu är de tillbaka igen, 
säger han. 
Vid sidan av klimathotet, Angela Merkels 
vacklande auktoritet och de stigande 
hyrorna i tyska storstäder har hotet från de 
kriminella klanerna fått stor 
uppmärksamhet under senare tid. Tyska 
tidningar skriver varje vecka om 
spektakulära brott med kopplingar till 
klanmiljön, om samordnade polisrazzior 
och nya larmrapporter om klanernas 
växande inflytande. I tv:s debattprogram 
turas bekymrade experter och pressade 
politiker om att försöka förklara hur man 
hamnat här. Många är självkritiska. 
– Staten har helt klart tittat på när 
klanerna fått fäste. Varken politiken eller 
myndigheterna har gjort tillräckligt för att 
stoppa utvecklingen, sade delstaten 
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Berlins inrikesminister Andreas Geisel till 
veckotidningen Der Spiegel. 
Berlinbor som lever granne med 
kriminella ser hur två parallella system 
härskar i staden. I det ena systemet går 
människor till jobbet, betalar skatt och om 
brott begås skipar den tyska staten 
rättvisa. I det andra har gängen delat upp 
kvarteren mellan sig och styr enligt 
maffiametoder. De inkasserar socialbidrag 
men visar gärna upp sina lyxbilar, klockor 
och andra rikedomar. 
Hur kunde det bli så? 
Gemensamt för många av dagens 
klanledare är att de kom till Tyskland i 
början av 1980-talet på flykt undan 
inbördeskrigets Libanon. De ansökte om 
asyl men nekades i regel 
uppehållstillstånd. I väntan på att 
utvisningen skulle genomföras fick de vad 
som i Tyskland kallas duldung, en tillåtelse 

att vistas i landet men utan rätt att arbeta, 
inneha körkort eller sätta sina barn i 
skolan. Myndigheterna räknade med att de 
oönskade migranterna skulle återvända till 
sina hemländer när kriget var över. 
– Men de stannade förstås kvar, säger 
Ralph Ghadban som är forskare och 
författare till en uppmärksammad bok om 
kriminella klaner. 
– Nu har vi människor som levt här sedan 
decennier men som fortfarande inte har 
blivit en del av det tyska samhället, säger 
han när vi ses i Berlins regeringskvarter. 
Utanförskapet har banat väg för 
parallellsamhällen där andra principer än 
den tyska rättsstatens regler gäller, och där 
man sluter sig inom familjen. 
– De hyser en stark misstro mot det tyska 
samhället och tillämpar sin egen 
rättsskipning. De styrs av patriarkala 
hierarkier och en utpräglad hederskultur, 

310



säger Ghadban som själv har bakgrund i 
Libanon. 
Han har länge varnat för vad som kan ske 
om samhället tittar bort när den 
organiserade brottsligheten flyttar fram 
sina positioner. 
– Särskilt eftersom de besitter ett mycket 
stort våldskapital. 
En tid efter vår intervju läser jag i tyska 
tidningar att Ghadban har tvingats gå 
under jorden och lever med polisskydd. 
Orsaken var en intervju i libanesisk tv som 
ledde till att han fick motta brev och 
videofilmer med inspelade mordhot. De 
hade skickats från avsändare i flera olika 
länder. 
Författaren är inte den enda som tvingas 
leva med polisskydd efter att ha gjort sig 
ovän med klanledare. Den i Tyskland 
välkände och mångfaldigt prisbelönade 
rapparen Bushido, som egentligen heter 

Anis Mohamed Youssef Ferchichi, lever 
sedan förra året på hemlig ort med 
livvaktsskydd. Han var tidigare lierad med 
den i Berlin ökända A-klanen som ofta 
förekommer i polisens register. Efter en 
konflikt bröt han kontakten med familjen 
och smädade dess ledare i en av sina låtar. 
För det har rapparen fått betala ett högt 
pris. A-klanens ledare greps senare 
misstänkt för att ha planerat att låta 
kidnappa Bushidos barn och attackera 
hans fru med syra, rapporterade tyska 
medier. 
En som vet vad det kan innebära att bryta 
lojaliteten med klanen är Hammed 
Khamis som jag träffar på en kinakrog i 
västra Berlin. 40-åringen i keps och svart 
jacka väljer ett bord längst in i lokalen och 
sätter sig med ryggen mot väggen så att 
han kan se alla som vistas i restaurangen. 
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Vanan kommer från tiden som 
yrkeskriminell. 
– Jag känner mig aldrig helt säker, säger 
han. 
Som ung begick Hammed Khamis grova 
rån, inbrott och stal lyxbilar på 
beställning. 
– Hela livet kretsade kring att skaffa 
pengar, status och makt, säger han. 
I hemstaden Osnabrück i västra Tyskland 
var han antingen fruktad eller beundrad, 
och efternamnet välkänt. Han säger att 
han aldrig behövde betala för sig. 
– Jag kände mig som de unga killarna som 
nu åker runt i sina lyxbilar i Neukölln 
känner sig. Som en kung. 
Khamis historia är ganska typisk för de 
som begått brott i klanens namn. Han 
föddes i Tyskland, tre dagar efter att 
föräldrarna anlänt från Libanon. Familjen 
med de 14 barnen fick en duldung i väntan 

på att utvisas tillbaka till hemlandet. Men 
de blev kvar och levde i vad Khamis 
beskriver som en sorts limbo. Nu drämmer 
han sitt ”flyktingpass” i bordet. Det är ett 
tummat exemplar av en tredje rangens 
identitetshandling med många stämplar i. 
Dokumentet förnyades en gång om året 
fram till dess att han som 19-åring blev 
tysk medborgare. Men då hade han redan 
vänt samhället ryggen. 
Vändningen kom när han dömdes till ett 
längre fängelsestraff, för ett brott som han 
säger att en annan släkting begått men 
som han tog på sig skulden för. Att säga 
emot familjens överhuvud var inte möjligt. 
– Det passade bäst att jag fick ta straffet. 
Då kunde jag skydda familjens heder. Jag 
kände mig mycket stolt, säger han. 
I dag har 40-åringen lämnat sitt kriminella 
liv och hemstaden bakom sig. Han 
föreläser om klankultur och 
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ungdomskriminalitet. För ofta, anser 
kritiker som tycker att problemet överdrivs 
och att det höga tonläget bidrar till att 
förstärka utanförskapet. Det kan räcka 
med att bära ett visst efternamn för att 
stämplas som kriminell. 
– Nio av tio är inte kriminella. Men 10 
procent räcker för att alla 3 000 släktingar 
ska misstänkliggöras, säger Hammed 
Khamis. 
En rad uppmärksammade våldsbrott (se 
faktaruta) med kopplingar till klanmiljön 
har satt problemet högt på agendan. 
Ansvariga från olika politiska läger har 
lovat krafttag mot den organiserade 
kriminaliteten i tyska storstäder, som med 
svenska mått har drabbats av få 
skjutningar och sprängningar. De tyska 
gängen anses vara mer välorganiserade 
och mer inriktade på att göra affärer. 
Problemen är som störst i Berlin och i 

städerna Ruhrområdet i västra Tyskland. 
Mellan 2016 och 2018 ska 6 500 
klanmedlemmar ha gjort sig skyldiga till 
fler 14 000 brott bara i delstaten 
Nordrhein-Westfalen, enligt en rapport 
från delstatens inrikesministerium. 
I juni samlades landets alla 
inrikesministrar (varje delstat har sin 
egen) för ett toppmöte om 
klankriminaliteten. En åtgärdsplan om 
fem punkter lades fram, som bland annat 
innehåller ett avhopparprogram och löften 
om att myndigheterna ska ingripa snabbt 
även mot mindre allvarliga brott. 
Och det märks att det tyska samhället har 
börjat slå tillbaka. 
I en annan del av Berlin, i den mäktiga 
domstolsbyggnaden i Moabit, leds fyra 
unga män in i rättssalen. Tre av dem 
tillhör den fruktade R-klanen vars 
medlemmar samlat på sig ett digert 
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brottsregister: mord, bankrån, 
utpressning, häleri och vapenbrott. Trion 
står åtalad för att ha stulit ett hundra kilo 
tungt guldmynt från det anrika 
Bodemuseet i centrala Berlin, ett stenkast 
från förbundskansler Angela Merkels 
privatbostad. Myntets värde uppskattas till 
motsvarande 40 miljoner kronor och har 
inte återfunnits. 
Det hade kunnat vara den perfekta 
kuppen, om det inte vore för att polisen 
fick upp ögonen för en socialbidragstagare 
i 20-årsåldern som började handla 
fastigheter i stor skala. Mannens dna 
stämde överens med det som tekniker 
säkrat inne på museet. I samband med 
husrannsakan hittades motsvarande 160 
000 kronor i kontanter, lappar med det 
aktuella guldpriset och instruktioner för 
att smälta ner guld. Förutom kontanter 

och bevismaterial beslagtog polisen fem 
lyxbilar och flera skjutvapen. 
Medan rättens ordförande går igenom 
bevisläget sitter männen tysta och tittar 
ner i bordet. De huvudmisstänkta nekar 
till brott men åklagaren är övertygad om 
att de är skyldiga. Att fallet har gått till 
rättegång ses som en stor framgång för 
rättsväsendet, som på senare tid har fått 
nya verktyg att arbeta med. 
I fjol genomfördes en lagändring som ger 
polisen rätt att beslagta egendom som 
misstänks komma från kriminell 
verksamhet, även om den inte kan bindas 
till ett konkret brott. I början av året slog 1 
300 poliser till mot adresser i 
Ruhrområdet som kopplas till 
klanmedlemmar. Lyxbilar, klockor, 
butiksverksamheter och hela 
fastighetsbestånd togs i beslag. I Berlin 
blev R-klanen under en natt av med 77 
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fastigheter till ett värde av motsvarande 
drygt 100 miljoner kronor. 
– Det är viktigt att pengarna som kommer 
från brott inte görs legala. Vi måste visa att 
kriminalitet inte är en framkomlig väg, 
säger borgmästaren Martin Hikel. 
Vi är tillbaka bland spelhallarna, 
socialbidragstagarna och lyxbilarna i 
stadsdelen Neukölln. En felparkerad 
Hummer blockerar övergångsstället 
mellan ett turkiskt bageri och en 
vadslagningskiosk. 
– Samhället viktigaste uppgift är att visa 
de unga att det inte lönar sig att bli 
kriminell, säger Hikel. 
– Att utbildning och arbete är ett bättre 
alternativ. Även om du inte kommer att ha 
råd att köra runt i en fet bil. 
Det är lättare sagt än gjort. För hur ska 
han lyckas locka någon att jobba för 
minimilön på ett bygge eller i en biltvätt, 

när det går att dra in 40 miljoner kronor 
över en natt? 
Eller som Hammed Khamis kompis som 
försörjer sig genom att köra ”drogtaxi”, 
hemleverans av narkotika. 
– Han får in 20 000 euro en bra kväll, 
säger han. 
Samma dag som vi ses slår maskerade 
rånare till mot en juveleraraffär som delar 
entré med ett lyxhotell i centrala Berlin. 
Kuppen sker mitt i rusningstid och 
rånarna får med sig klockor och smycken 
till ett värde av motsvarande över 10 
miljoner kronor. När det här skrivs har 
ingen gripits för rånet, men polisens 
misstankar riktas mot klanmiljön. 
Hammed Khamis är inte förvånad. 
– Alla kids vill vara som killarna som kör 
runt i lyxbilar, rånar varuhus och syns med 
gangsterrapparna, säger han. 
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– Det har blivit hippt att tillhöra en 
kriminell klan. 
Lina Lund 
lina.lund@dn.se 
Fakta. Omtalade brott med kopplingar 
till klanmiljön

2019. Ett konstverk i guld till ett värde av en miljon 
kronor stjäls från en monter i en skola i Berlin. 
Stölden har inte klarats upp, men misstankarna 
riktas mot medlemmar ur R-klanen. 
2018. Fem maskerade rånare överfaller en 
värdetransport i centrala Berlin. De avlossar skott 
från ett automatvapen mot efterföljande poliser. 
Brottet är ännu inte uppklarat, men misstankarna 
riktas mot klanmiljön. 
2017. Ett 100 kilo tungt guldmynt stjäls från det 
anrika Bodemuseet i centrala Berlin. Myntet har ett 
materialvärde motsvarande omkring 40 miljoner 
kronor och har ännu inte återfunnits. Fyra unga 
män står nu åtalade för stölden, varav tre är 
medlemmar av R-klanen. 
2014. Fem maskerade rånare slår till mot 
juveleraravdelningen på ett lyxvaruhus i centrala 

Berlin. De får med sig lyxklockor och smycken till 
ett värde av motsvarande omkring 8 miljoner 
kronor. 16 personer får föras till sjukhus efter att 
gärningsmännen släppt ut tårgas i lokalerna. Tre 
klanmedlemmar döms senare till långa 
fängelsestraff. 
2010. Maskerade rånare slår till mot en pågående 
pokerturnering på ett lyxhotell i centrala Berlin. De 
kommer över motsvarande omkring 2,5 miljoner 
kronor i kontanter. Fem klanmedlemmar döms 
senare till flera års fängelsestraff. 
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Gisslanför-
handlare ny 
säkerhetsråd-
givare hos 
Trump
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Juristen och gisslanförhandlaren 
Robert O’Brien efterträder John Bolton 
som president Trumps säkerhets-
politiska rådgivare. 
Han har inte mycket tidigare erfarenhet 
från utrikespolitiken utan är mest känd 
för sin offentliga roll i förhandlingarna 

kring rättegången mot rapparen ASAP 
Rocky i Sverige i somras. 
New York. 
Robert O’Brien blir den fjärde personen på 
den tunga posten som säkerhetspolitisk 
rådgivare åt Trump. 
Tillsättningen bör framför allt betraktas 
som ett försök av presidenten att ta 
tillbaka befälet över utrikespolitiken.  
O’Briens företrädare John Bolton hade en 
tydlig ideologisk profil, som en 
utrikespolitisk hök, och var känd för 
högljudda utspel och en alarmistisk 
retorik. O’Brien har betydligt mer 
nedtonad profil. Enligt källor i Vita huset 
vill Trump ha en person som undviker att 
skapa onödiga konflikter inför 
presidentvalet nästa år. 
När Bolton tillträdde i våras var det gott 
om Mellanösternexperter som såg det som 
att risken för ett krig mellan USA och Iran 
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nu ökade. O’Brien har inte alls profilerat 
sig i den frågan, utan lär få en mindre 
ideologisk roll.   
O’Brien är en av de minst erfarna 
personerna i denna tunga 
säkerhetspolitiska roll sedan Ronald 
Reagan tillsatte William Clark i början av 
1980-talet. Han har tidigare drivit en 
advokatfirma i Los Angeles och har arbetat 
på uppdrag i Mellanöstern för statligt 
kontrakterade amerikanska företag.  
Han är mormon och hans tillsättning kan 
eventuellt hjälpa Trump att öka sitt stöd 
bland mormoner. Trump har själv sagt att 
en av anledningarna att han gillade 
O’Brien var att han smickrat Trump med 
beröm, bland annat under ASAP Rocky-
förhandlingarna i somras.  
Den republikanska senatorn Lindsay 
Graham, som lojalt stöder det mesta 
Trump gör, gjorde ett tappert men relativt 

ensamt försök att argumentera för att 
O’Brien var en mycket kvalificerad person 
och beskrev honom som en erfaren 
säkerhetspolitisk veteran, ”som kommer 
att erbjuda stabilt ledarskap”. 
Martin Gelin 
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von der Leyen 
har satt sig 
själv i klistret
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Analys 
Den nya kommissionsordföranden 
Ursula von der Leyen har satt sig själv i 
klistret med den officiella titeln 
”försvara den europeiska livsstilen” för 
en av sina kommissionärer. Flera av 
EU-parlamentets ledamöter kräver nu 
att hon ändrar titeln. 
Strasbourg. 
Vad är en europeisk livsstil? Bastu och 
nakendopp i en sval insjö är ett självklart 
livsval för vissa. För andra är det siesta de 

allra varmaste timmarna en eftermiddag. 
Inom EU har begreppet hamnat i hetluften 
sedan ”Försvara den europeiska livsstilen” 
blivit titeln för en kommissionär i Ursula 
von der Leyens EU-kommission. 
När hon i somras första gången officiellt 
tog upp begreppet europeisk livsstil höjde 
få på ögonbrynen. Under rubriken ”Skydd 
av den europeiska livsstilen” handlade 
hennes första exempel om att värna rätts-
statens principer, att stå upp för rättvisa 
och gemensamma värderingar. Eftersom 
EU har inlett processer mot Polen och 
Ungern var det klart för 
parlamentarikerna vad von der Leyens 
europeiska livsstil stod för. 
Problemen började i förra veckan när 
Ursula von der Leyen presenterade sitt 
förslag till kommission. En vice ord-
förande fick just titeln ”Försvara den 
europeiska livsstilen”. Men, rättsstatens 
principer fanns inte längre med i 
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portföljen. I stället var det migration, inre 
säkerhet, arbetsmarknad och utbildning. 
När migration och säkerhet blev ämnena 
för att försvara den europeiska livsstilen 
gick topplocket hos Ursula von der Leyens 
politiska motståndare. Från vänstern, de 
gröna, socialdemokraterna och liberalerna 
kom högljudda protester. 
På yttersta högerkanten jublade i stället 
Marine Le Pen över en ideologisk vinst. 
von der Leyen har försökt förklara sig i en 
debattartikel och Manfred Weber, ledaren 
för EPP-gruppen i parlamentet (där 
svenska M och KD ingår) har ryckt ut till 
hennes försvar. Han har förklarat att han 
vill föra en europeisk livsstil, inte en 
afrikansk, kinesisk eller amerikansk. I dag, 
torsdag, ska von der Leyen träffa ledarna 
för EU-parlamentets partigrupper. Räkna 
med att hon får det hett om öronen. Om 
hon byter namn på portföljen är dock 
osäkert. 
Pia Gripenberg 

Kampanjen till 
stöd för de 
politiska 
fångarna växer
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Den ryska skådespelaren Pavel Ustinov 
dömdes till tre och ett halvt år i 
fängelse efter att ha gripits då han stod 
på gatan i Moskva och talade i telefon. 
Nu engagerar sig inte bara 
oppositionsaktivister utan också 
skådespelare, lärare och präster för de 
politiska fångarna i Ryssland. 
Moskva. 
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Den 3 augusti, under en av sommarens 
demonstrationer mot president Putin i 
Moskva, stod skådespelaren Pavel Ustinov 
fredligt på Tverskajagatan och talade i 
telefon. Han skulle träffa en kompis på 
stan. Ustinov hade inga planer på att delta 
i demonstrationen, som pågick några 
hundra meter bort på Pusjkintorget. 
Plötsligt anfölls han av fyra soldater från 
inrikesministeriet, knuffades ner på 
marken och misshandlades med batonger. 
Att det gick till exakt så här finns det 
ovedersägliga videobevis på. 
Ustinov häktades. På onsdagen dömdes 
han till tre och ett halvt år i fängelse för att 
han enligt domstolen hade gjort motstånd 
mot polis. Domaren vägrade titta på 
videoinspelningen som har visats bland 
annat av den oberoende tv-kanalen Dozjd. 
Fallet Ustinov väcker ett enormt 
engagemang i Ryssland. Hans 

skådespelarkollega Aleksandr Pal har satt i 
gång enmansdemonstrationer framför 
presidentadministrationen i Moskva för 
att Ustinov ska friges. Fem teatrar i 
Moskva stöder Ustinov offentligt, bland 
dem de anrika MXT och Satirikon. 
Hundratals människor står i kö för att få 
demonstrera, samtidigt som över 
hundratusen personer har skrivit på en 
petition för att Ustinov ska friges.  
Ustinov är en av 18 personer som har 
ställts inför rätta i samband med 
sommarens våg av demonstrationer mot 
Putinregimen. Processen kallas 
”Moskovskoje delo”, Moskvaprocessen, 
och har lett till en sällan skådad protestvåg 
bland medborgarna. Flera demonstranter 
har dömts till fängelsedomar på grund av 
obetydliga förseelser, som att lyfte på 
visiret på polisernas kravallhjälmar – eller, 
som i fallet Ustinov, påhittade brott.  

321



Nu är det inte längre bara 
oppositionsaktivister som engagerar sig 
för de politiska fångarna. Ett fyrtiotal 
ryskortodoxa präster skriver i ett öppet 
brev att flera av de dömda i 
Moskvaprocessen har fått helt 
oproportionella och orättvisa straff.  
Prästerna tar upp bland annat Konstantin 
Kotov, som enbart har demonstrerat 
fredligt men fick fyra år i fängelse för att 
har brutit mot demonstrationslagen, och 
den troende Aleksandr Minjajlo, som 
fortfarande inte har fått sin dom.  
Också en grupp lärare i Moskva skriver i 
ett öppet brev att det ”inte går att 
undervisa eleverna om Gulag, om 
Achmatovas Requiem eller Solzjenitsyns 
En dag i Ivan Denisovitjs liv, och samtidigt 
låtsas som om ingenting händer utanför 
klassrummet”.  

Det är sällan präster i den rysk-ortodoxa 
kyrkan, som i allmänhet är lojal med 
Kreml, öppet tar sida för oppositionen. Att 
statsanställda lärare vågar ställning är 
också ovanligt. 
Anna-Lena Laurén 
anna-lena.lauren@dn.se 
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Tätare 
Brexitsamtal nästa 
vecka
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019

EU/Storbritannien. Från nästa vecka ska 
företrädare för Storbritannien och EU 
träffas varje dag i Bryssel för att försöka 
lösa knutarna runt Brexit. 
I ett tal i Europaparlamentet på onsdagen 
sade kommissionsordförande Jean-Claude 
Juncker att samtalen tidigare i veckan med 
premiärminister Boris Johnson var 
”vänliga, konstruktiva och delvis positiva”. 
Dock har inga påtagliga framsteg gjorts för 
att lösa framför allt den besvärliga 
gränsfrågan på irländska ön. 
Pia Gripenberg 

Fler än 160 
tjuvfiskare gripna
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019

Ryssland/Nordkorea. Ryssland håller 
totalt 161 misstänkta tjuvfiskare från 
Nordkorea frihetsberövade, uppger den 
ryska säkerhetstjänsten FSB för 
nyhetsbyrån Interfax. 
Det var på tisdagen som rysk 
gränsbevakning upptäckte två 
nordkoreanska fartyg och elva motorbåtar 
som bedrev illegalt fiske på ryskt 
territorialvatten, enligt FSB. 
TT 
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Oljechocken 
kom av sig – 
men 
bensinpriset 
sänks inte
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Halva den kraftiga prisuppgången på 
olja är återtagen. Trots det sänker inte 
drivmedelskedjorna bensinpriset. 
Enligt Circle K handlar det om att 
bensinpriset inte helt följer oljepriset 
samt att dollarkursen spelar in. 

Efter helgens drönarattacker mot saudiska 
oljeanläggningar skenade oljepriset på 
världsmarknaden, över tio procent upp, 
och bensinbolagen var inte sena att hänga 
på. Under måndagen och tisdagen höjdes 
bensinpriset med sammanlagt 55 öre litern 
och dieseln med 45 öre. 
Nu har prischocken på oljemarknaden 
kommit av sig sedan saudierna sagt att det 
mesta av den utslagna oljeproduktionen 
snart är tillbaka. Men de ledande 
drivmedelskedjorna gör bara en smärre 
priskorrigering. Dieselpriset sänks på 
onsdagen med tio öre litern medan 
bensinpriset lämnas oförändrat. 
Enligt Circle K, som inte har några egna 
raffinaderier utan handlar med bensin och 
diesel på världsmarknaden, beror det på 
att drivmedelspriserna inte gått ner lika 
mycket som priset på råolja, samtidigt som 
dollarn har stärkts. 
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– Tittar man på vad som hände i går gick 
både bensin- och dieselpriserna ner, men 
en dubbelt så stor nedgång för dieselpriset, 
men samtidigt ökade dollarkursen. Så 
sammanvägt har vi gjort en prissänkning 
på diesel men ingen på bensin, säger 
Lennart Olsson, ansvarig prissättare för 
drivmedel på Circle K. 
TT 

Kolanvändning
en rasar i EU – 
vind, sol och 
gas ersätter
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Under en period i maj stod alla brittiska 
kolkraftverk stilla för första gången 
sedan den industriella revolutionen.  
Nu rasar kolanvändningen  i Europa, 
visar en ny rapport. 
Men kolet ersätts dock bara till hälften 
av förnybara energikällor. Den andra 
hälften står naturgas för. 
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Detta kan vara året då kolet kollapsar som 
energikälla i EU, visar en ny analys. 
Kolgenererad elkraft har länge minskat i 
Europa. Mellan 2012 och 2018 krympte 
den med 30 procent. Men fallet 
accelererar. Bara i år väntas nedgången bli 
19 procent, skriver den brittiska 
tankesmedjan Sandbag i en halvårsanalys 
av EU:s energisektor. 
Analysen bygger på data från Entso-e, ett 
nätverk av 43 elkraftbolag i 36 europeiska 
länder. 
Ungefär hälften av det skrotade kolet har 
ersatts av vind- och solkraft och hälften av 
naturgas. Det senare är visserligen en 
fossil energikälla, men klimatavtrycket är 
betydligt lägre. 
Fortsätter takten i kolnedgången under 
resten av året kommer bara detta att 
innebära 65 miljoner ton mindre 

koldioxidutsläpp från EU, eller en nedgång 
med 1,5 procent. 
– Det här året kan vara början på slutet för 
kolkraften i Europa, säger Sandbags 
energianalytiker Dave Jones. 
Även efter årets slut kommer dock 12 
procent av unionens växthusgasutsläpp att 
härröra från koleldning. 
Sandbag flaggar för att det kommer att 
behövas nya politiska beslut för att hålla 
drivkraften i energiskiftet i gång. 
Tankesmedjan tror till exempel att 
växlingen från kol till naturgas nått sin 
topp eftersom ytterligare utbyte med 
nuvarande villkor sannolikt inte lönar sig 
för energibolagen. 
Framför allt är det Irland, Frankrike och 
Storbritannien som stängt av sin kolkraft. 
I dessa tre länder är minskningarna 79, 75 
respektive 65 procent, och mindre än två 
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procent av energiproduktionen i länderna 
kom från kol under första halvåret. 
Under två veckor i maj stod alla 
kolkraftverk i Storbritannien stilla, och det 
har inte hänt sedan den industriella 
revolutionen. 
Även i Spanien och Italien minskar 
kolanvändningen mycket, med 44 
respektive 28 procent, och ungefär 6 
procent av energimixen där består numera 
av kol. 
Tyskland kritiseras ibland för att ha ersatt 
den slopade kärnkraften med mer kol, 
men även där minskar i år kolet rejält, 
med 22 procent. Elproduktionen krympte 
vid 32 av Tysklands 35 brunkolsverk och 
sker inte längre dygnet runt. 
I absoluta termer är den tyska 
minskningen den klart största, eftersom 
Tyskland är ett av Europas stora kolländer. 

I tre länder, Bulgarien, Slovenien och 
Österrike, ökar kolkraften i år en aning. 
Sandbag menar att utbyggnaden av sol- 
och vindkraft måste skruvas upp i stora 
brunkolsländer som Polen, Tjeckien, 
Rumänien, Bulgarien och Grekland. 
Sandbag bildades med syfte att följa upp 
EU:s handel med utsläppsrätter och att 
propagera för att kol ska fasas ut som 
energikälla i Europa till 2030. 
Anders Bolling 
anders.bolling@dn.se 
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Trump till 
attack efter 
räntebesked
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
USA:s centralbank Federal Reserve 
sänkte på onsdagen sin styrränta med 
0,25 procentenheter till intervallet 1,75–
2 procent. President Donald Trump, 
som önskade sig generösare 
stimulanser, rasade samtidigt som 
USA-börserna föll. 
DN:s Carl Johan von Seth svarar på tre 
frågor om beskedet. 
1 Varför sänker Fed räntan nu? 
Federal Reserve har hamnat i en obekväm 
sits. Centralbanken höjde styrräntan flera 

gånger förra året, delvis för att strama åt 
och balansera effekterna av Donald 
Trumps stora ofinansierade 
skattesänkningar som sjösattes då. I år har 
Fed fått göra en snabb vändning och sänka 
två gånger. Den nya risken som Fedchefen 
Jerome Powell särskilt pekar på kommer 
återigen från Vita huset, fast nu är det 
handelskriget mot Kina som tynger 
tillverkningsindustrin och bidrar till allt 
större osäkerheter i ekonomin. 
Än så länge är det ingen dramatisk 
inbromsning i USA:s ekonomi som Fed 
försöker parera. Powell upprepade flera 
gånger på onsdagens presskonferens att 
det är finlir som centralbanken sysslar 
med. Strategin ses som ett sätt att vara på 
den säkra sidan. 
2 Vad blev reaktionerna på beskedet? 
Räntesänkningen var väntad, men 
börserna i USA föll ändå eftersom 
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förhoppningarna var högt ställda på 
Powell att signalera mer stimulanser. Att 
han var svävande på den punkten blev en 
besvikelse. 
President Donald Trump rasade efter 
beskedet. Han har under en tid befunnit 
sig på rak kollisionskurs med den 
oberoende centralbanken, som han anser 
borde sänka styrräntan till noll. Tidigare 
har han pekat ut Powell som en fiende 
värre än Kina. Nyligen kallade han 
ledamöterna i centralbankens ledning för 
”dumhuvuden”. 
Att nästa presidentval närmar sig, 
samtidigt som lantbrukare och folk i 
tillverkningsindustrin känner av bakslagen 
i handelskriget, gör säkert Trump nervös. 
3 Betyder beslutet något för Sverige? 
Styrräntorna i världens största ekonomi 
har stor påverkan på valutor, aktier, 
räntenivåer och den ekonomiska 

utvecklingen i hela världen. Stimulanserna 
kan till exempel försvaga den starka 
dollarn – och hjälpa svenska kronan att 
klättra lite i värde. USA:s sänkning gör det 
också aningen svårare för Riksbanken att 
höja styrräntan, som den har planerat att 
göra kring årsskiftet. 
Carl Johan von Seth 
carljohan.vonseth@dn.se 
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SAS köper 
biobränsle – 
om kunden 
betalar
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019

Genom att låta kunderna betala ett valfritt 
tillägg hoppas SAS kunna tanka mer 
biobränsle i sina plan. Att bolaget själv 
skulle bära kostnaden är inte möjligt i dag, 
enligt Lars Andersen Resare, 
hållbarhetschef på SAS. 
Biobränsle lyfts ofta fram som en av 
lösningarna för att minska flygets 

klimatpåverkan. Samtidigt är tillgången på 
bränslet i dag begränsad. När SAS nu fått 
möjligheten att köpa mer biobränsle gör 
bolaget det genom att marknadsföra det 
som en tilläggstjänst för kunderna. 
– Nu ser vi att utbudet ökar något, från en 
låg nivå, och därför vill vi göra det möjligt 
för kunderna att uppgradera till biobränsle 
från fossilt, säger Lars Andersen Resare. 
Att låta kunderna välja själva, i stället för 
att själv köpa in biobränslet och baka in 
kostnaden i biljettpriserna, är ett sätt för 
bolaget att hantera konkurrenssituationen 
i branschen, enligt honom. 
– Vi skulle gärna få med det i priset men 
givet den ganska stora prisskillnad som är 
så känner vi att vi i alla fall vill kunna 
erbjuda det. Vi gör ingen vinst på detta, 
säger Lars Andersen Resare. 
TT 
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Brist på dollar – 
Fed pumpar ut 
1 200 miljarder
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019

Det amerikanska pengasystemet har brist 
på dollar. För första gången sedan 
finanskrisen 2008 pumpar den 
amerikanska centralbanken ut dollar för 
motsvarande över 1 200 miljarder kronor. 
Effekten av likviditetsbristen blev rejält 
stigande räntor när bankerna behöver ta 
korta lån. 
TT-Reuters 

Huawei spår ljus 
framtid när Kina 
bygger 5G
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019

Den kinesiska telekomjätten Huawei ser 
framför sig att 2020 blir ett bra år för 
infrastrukturbranschen. Främst beroende 
på att 5G-utbyggnaden i Kina kommer i 
gång och Kina kommer stå för de stora 
investeringarna i mobilsystemsbranschen 
de kommande åren. 
– Kina kommer att investera tungt i 5G 
nästa år, vilket gör att totalvolymen i 
mobilsystembranschen i varje fall inte 
kommer att gå ned nästa år, säger vd:n för 
Huawei i Norden Kenneth Fredriksen. 
Direkt 
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Stort fokus på 
säkerhet när 
byggföretag 
utbildar i Polen
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
De senaste åren har svenska 
byggföretag snabbutbildat polska 
arbetare i Warszawa för att göra dem 
redo för yrkeslivet i Sverige. 
– Vår bild är att de har väldigt hög 
kompetens, men vi vill försäkra oss om 
att alla har rätt säkerhetstänk, säger 
Ulrika Brinck, vd för Safida Montage, 
som rekryterar åt NCC. 

Arbetsledaren Zbigniew Matusiak hälsar 
välkommen vid byggarbetsplatsen Hangar 
5 nära Bromma flygplats. Utöver matbutik, 
hotell och garage ska 30 000 kvadratmeter 
kontor stå klart på området till 2021.  
Det här är hans sjätte projekt genom 
bemanningsföretaget Safida Montage 
sedan han började arbeta i Sverige för tre 
år sedan. Han är en av de 450 polska 
byggarbetare som gått företagets 
tvådagarsutbildning i Warszawa. 
– De som kommer hit för att arbeta har 
alla gått utbildningen. Innan vi skriver på 
kontrakten ska kurserna vara godkända, 
berättar Zbigniew Matusiak.  
Deltagarna har redan yrkesutbildning, 
många också flerårig erfarenhet från 
arbetslivet. Kurserna fokuserar i stället på 
en blandning av säkerhetstänk och 
värderingsfrågor, två delar som ofta 
hänger ihop enligt Ulrika Brinck. 
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– Vi blir bättre och bättre på att förstå 
kulturella skillnader hos våra 
yrkesarbetare. En fråga som vi har jobbat 
mycket med är ”time out”. Dag ett förstod 
vi inte hur mycket vi behövde arbeta med 
det. 
På byggarbetsplatsen innebär ”time out” 
att arbetet stoppas när en arbetare 
upptäcker en säkerhetsrisk. 
– Det innebär att man går till platschefen 
och säger till om man ser att någon beter 
sig på ett riskfyllt sätt. Det är något vi 
förstått att alla inte varit helt bekväma 
med från början, säger hon. 
Katarina Hajdyla är vd för Peab 
bemanning, ett annat företag som 
rekryterar och håller i utbildningar i 
Warszawa. Hon menar att många av 
arbetarna är vana vid ett annat, mer 
hierarkiskt ledarskap som inte alltid är lika 
tillåtande som det svenska. 

– Det gör att vissa medarbetare kanske har 
svårt att visa när de inte har förstått något 
arbetsmoment. Då är det viktigt att inte 
nicka och låtsats som man är med och 
förstår. Vi är tydliga med att om de inte -
förstår ska de alltid fråga och våga påpeka 
om något inte går rätt till, säger hon.  
Som arbetsledare är det extra viktigt för 
Zbigniew Matusiak att hans kollegor vågar 
säga till när något inte funkar som det ska, 
berättar han. Han lyfter fram just 
säkerhetstänket som en stor skillnad 
mellan att jobba i Sverige och Polen. 
Mycket handlar om att arbetet här är 
mindre stressfyllt än i hemlandet, 
förklarar han. 
– Här har vi tid att prata mer om 
säkerheten. Varje dag hinner jag gå 
igenom med mina arbetare hur vi ska 
arbeta. Om det dyker upp några risker på 
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arbetsplatsen finns alltid tid att diskutera 
hur vi hanterar det. 
Innan Zbigniew Matusiak började arbeta i 
Sverige hade han flera års erfarenhet av 
byggprojekt i Norge och på Island. Det 
gjorde omställningen enklare. Att han 
arbetat utomlands i så många år är av två 
skäl. Han tjänar mer pengar, nästan 
dubbelt så mycket uppskattar han. Men 
framför allt kan han tillbringa mer tid med 
sin familj – trots att de bor kvar i Polen. 
– Jag förstår om det låter konstigt, säger 
Zbigniew Matusiak och skrattar. 
På många byggprojekt runt om i Polen 
skulle han behöva vara borta från hemmet 
större delen av veckorna. I Sverige går han 
på ett rotationsschema som gör att han är 
helt ledig var fjärde vecka. Då åker han 
hem till sin fru och två döttrar i staden 
Wieluń.  

– Jag vill kunna umgås med dem längre en 
bara en och en halv dag i veckan.  
Så länge det finns projekt som passar 
honom, ser inte inte Zbigniew Matusiak 
varför han skulle sluta arbeta i Sverige. 
Gustav Olsson 
Fakta. Byggföretagens 
snabbutbildningar

Peab Bemanning och Safida Montage är två 
bemanningsföretag som rekryterar och 
snabbutbildar arbetskraft i Polen sedan flera år 
tillbaka. 
Utbildningarna täcker bland annat första hjälpen, 
ställningsbyggande, säkra lyft och svenska 
byggregler. Alla polska arbetare som anställs av 
företagen måste ha blivit godkända på samtliga 
moment. 
Hos Safida Montage har ungefär 450 polska 
arbetare gått utbildningen sedan 2015. Peab 
Bemanning har anordnat utbildningen sedan 2013. 
Runt 80 polska arbetare har genomfört kurserna. 
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”Skuldbe-
läggande gör 
inte att fler blir 
klimatvänliga”
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Klimatångest och flygskam leder inte 
till långsiktiga beteendeförändringar – 
åtminstone inte hos alla. Det menar 
psykologen och författaren Liria Ortiz, 
som är aktuell med en ny bok om 
kommunikation kring klimatfrågor. 
Begrepp som flygskam och tågskryt har 
används flitigt i den svenska debatten 
kring klimatfrågan, inte minst i sociala 

medier. Att lägga upp den klassiska bilden 
från flygplansfönstret ut mot vingen uppe 
bland molnen ses numera av vissa närmast 
som en synd.  
Just den sortens skuldbeläggande fick 
psykologen och författaren Liria Ortiz att 
reagera, och skriva en bok om 
motiverande samtal kring klimatfrågorna. 
Hennes huvudprincip är att man inte 
enbart ska påpeka vad som är fel, utan att 
man också bör komma med alternativ.  
– Jag kände att ungdomar gör det 
misstaget som jag själv gjorde som ung: 
försöker framkalla skuld och skam hos 
människor för att de ska göra 
förändringar. Det här är mitt bidrag till 
diskussionen, att peka på att det faktiskt 
inte ger önskade resultat och tipsa om vad 
man kan göra annorlunda. 
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När du säger att många ungdomar gör 
samma misstag som du, tänker du då på 
Greta Thunberg och rörelsen runt henne?  
– Jo precis, eftersom de främst når de 
redan frälsta. Greta är jättebra på det viset 
att hon framkallar ilska hos andra 
ungdomar som känner likadant, men 
sedan finns alla dessa vuxna som kanske 
är mer försiktiga och inte riktigt vet hur de 
ska agera.  
Liria Ortiz använder i sin bok tre grader av 
motivation för att beskriva hur engagerade 
personer är i klimatfrågan, vilket i sin tur 
påverkar hur de känner kring och agerar 
på information den tar del av. 
Motivationsnivåerna är låg, medel (eller 
ambivalent) och hög. Greta och de som 
känner med henne tillhör den senare 
gruppen. 

– De använder samma språk och är 
mottagliga för den typen av information 
och fakta som Greta kommunicerar.  
Även hos den ambivalenta gruppen, de 
som pendlar fram och tillbaka i 
klimatfrågan, kan dessa budskap nå fram i 
viss mån. Men helst, påpekar Liria Ortiz, 
ska den gruppen förstärkas i det som de 
redan gör rätt i riktning mot förändring. 
– Miljörörelsen upplever en frustration 
eftersom många reagerar med motstånd 
inför deras budskap och misstaget de gör, 
tycker jag, är att de ofta utgår ifrån att alla 
kommer att förändras så fort de blir 
skuldbelagda eller får fakta presenterade 
för sig. Men vi vet utifrån forskning att det 
inte är så det fungerar. 
Att skuldbelägga någon leder enligt Liria 
Ortiz enbart till kortsiktiga effekter – i 
bästa fall. Mer troligt är det att personen 

336



slår allt ifrån sig, eller ljuger, för att slippa 
bli konfronterad. 
– Om man ändrar ett beteende utifrån 
skuld eller skam, så kopplas förändringen 
till en negativ känsla. Eftersom vi vill bli av 
med negativa känslor så hittar vi väldigt 
snart på förklaringar som på något sätt 
tillåter oss att fortsätta med det gamla 
beteendet.  
Går det över huvud taget att nå fram till 
den här gruppen, som du kallar 
lågmotiverade? 
– En sak som vi vet fungerar är när det 
händer någonting i deras närhet, eller med 
någon av deras nära och kära.  
Det finns enligt Liria Ortiz ingen forskning 
om beteendeförändringar på lång sikt 
kring just klimatfrågor, däremot inom 
flera andra områden, bland annat om 
attityder till tobak. Hon förklarar att en 
person som röker och som absolut inte kan 

föreställa sig att den kommer att drabbas 
av lungcancer, inte heller kommer att 
ändra ståndpunkt enbart genom att ta del 
av fakta, negativa konsekvenser som känns 
långt borta eller statistik. Men om de 
själva eller någon i deras närhet drabbas 
så påverkas deras uppfattning. Detta går 
även att applicera på attityder till 
klimatfrågor. 
– Att säga ”världen kommer att gå under” 
fungerar inte. Argumenten behöver beröra 
dem själva eller något i deras närhet, till 
exempel att något som sker i deras område 
kommer att påverka deras barn på ett visst 
sätt.  
Närhetsfaktorn är dock inte en garanti för 
att en beteendeförändring ska ske, betonar 
Liria Ortiz, även om sannolikheten ökar 
markant. Den ambivalenta gruppen kan 
man enligt henne påverka i högre 
utsträckning om man först ger dem positiv 

337



feedback på något de redan gör. I boken 
finns flera olika exempeldialoger som visar 
hur man kan närma sig vänner eller 
kollegor kring klimatfrågor utan att vara 
konfrontativ. 
– Jag gör alltid så i mina böcker, helt 
enkelt för att jag tycker det är pedagogiskt. 
Man behöver inte göra precis som det står, 
men exempeldialogerna kan fungera som 
inspiration.   
Liria Ortiz tror att såväl nyhetsmedier som 
politiker skulle gynnas av att anamma 
hennes huvudprincip om att balansera 
negativa och positiva budskap. 
– Problemen måste givetvis belysas för att 
öka människors medvetenhet, men man 
bör också förmedla vilka möjligheter de 
har att påverka. Annars blir det lätt så att 
man känner hopplöshet och blir mer eller 
mindre handlingsförlamad. Återigen är 
undantaget de som är högmotiverade, de 

kommer att agera oavsett hur 
informationen förmedlas.  
Det är ju förståeligt att skuldbeläggande 
skapar motstånd, men har du någon 
förklaring till varför inte fakta heller biter 
på dem med lägre motivation? 
– Det har kommit mycket forskning kring 
den frågan de senaste åren i och med alla 
falska nyheter som sprids på internet. Den 
mekanism som förklarar fenomenet är det 
som kallas för”kognitiv bias”. Det innebär 
att när vi möts av fakta som inte stämmer 
överens med våra åsikter och 
referensramar kommer vi att nedvärdera 
dem, oavsett hur väl argumenten förs 
fram.  
Trots att falska nyheter och 
desinformation ökat explosionsartat i och 
med internet menar Liria Ortiz att kognitiv 
bias handlar om mänskliga mekanismer 
som alltid funnits.  
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– Däremot har det digitala säkerligen 
bidragit till att vi blivit väldigt medvetna 
om det.  
Genom att försöka övertyga lågmotiverade 
och ambivalenta med skuld och skam är 
risken stor att de utvecklas ännu mer åt 
motsatt håll, menar Liria Ortiz. I stället 
förespråkar hon att man bemöter dem som 
inte oroar sig för klimatet lika mycket som 
man själv gör med medkänsla.  
Med sin bok ”Motiverande samtal, MI – 
att prata om miljöpåverkan utan att 
anklaga eller skuldbelägga”, vill Liria Ortiz 
ge tips om hur man kan undvika att dessa 
försvarsmekanismer drivs fram – något 
som hon menar bidrar till precis motsatt 
effekt än den vi vill uppnå om vi vill skapa 
till långsiktiga beteendeförändringar.  
– De har andra synpunkter och ser saker 
på ett annat sätt, men det betyder inte att 
de är onda människor. Jag ser en fara i att 
man i stället för att försöka skapa dialog 
använder begrepp som ”klimatförnekare” 

eller i en nedlåtande ton säger att någon 
inte förstår. Får man höra något sådant 
kommer man självklart att försvara sig. 
Anna Skoog 
Tips. Så kan man samtala kring 
klimatfrågor

Var lyhörd för den andras humör, synsätt och 
livsstil – är personen redo för den här typen av 
diskussion? 
Använd en utforskande och tillåtande samtalsstil 
som uppmuntrar personen att göra sitt bästa. 
Var kortfattad. Du ökar chansen att behålla den 
andras uppmärksamhet och intresse om du klarar 
av att hålla ditt budskap så koncist och tydligt som 
möjligt. 
Förlita dig inte för mycket på fakta – sådana 
argument biter inte på personer med låg 
motivation om det inte stämmer överens med 
deras världsbild. 
Inget som fungerar? Ibland är det bara att gilla 
läget och acceptera att du inte alltid kan nå ända 
fram eller få din vilja igenom. 
Källa: Liria Ortiz 
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”Sverige och 
Danmark hade 
helt olika 
utgångspunk-
ter för metoo”
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Det finns stora skillnader i svensk och 
dansk mediebevakning i samband med 
metoo, visar en studie från Nordicom 
vid Göteborgs universitet. 
Undersökningen visar också att -
manliga journalister och debattörer var 

särskilt kritiska mot metoorörelsen i 
Danmark. 
När metoo svepte över världen blev 
skillnaderna mellan svenska och danska 
medier extra tydlig. Det menar 
medieforskaren Tina Askanius. 
– Metoo svepte som en våg över många 
länder samtidigt, men den landade väldigt 
olika. Man säger att Danmark var landet 
dit metoovågen åkte för att dö, säger Tina 
Askanius, som tillsammans med forskaren 
Jannie Møller Hartley har granskat 
hundratals artiklar från de båda länderna.  
När svenska medier lyfte metoo på 
nyhetsplats, blev ämnet i större 
utsträckning omskrivet på kultur- och 
debattsidor i Danmark, enligt studien. 
Svenska politiker uttalade sig ofta, medan 
danska politiker i stort sett var 
frånvarande i mediedebatten, påpekar 
Tina Askanius.  
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– Det blev mer av en åsiktsfråga i 
Danmark. Den explicit negativa 
bevakningen var större och kom också 
tidigare, vilket dödade debatten. En annan 
skillnad är att den negativa debatten i 
Danmark mest drevs av manliga 
debattörer, men i Sverige tog män själva 
initiativ till en debatt om mäns ansvar. 
Enligt undersökningen beskrev danska 
medier metoo som en ”häxjakt” och en 
”olaglig folkdomstol”, medan svenska 
medier oftare omnämnde metoo som ”en 
revolution” och ”en folkrörelse”. 
– Hela frågan om mäns rättssäkerhet 
präglade den danska debatten väldigt 
mycket. Man sa att sociala medier var en 
informell folkdomstol och ifrågasatte att 
ämnet lyftes i medier. Den åsikten fick 
mycket utrymme. 
– Sedan är det intressant att den danska 
bevakningen fokuserade mycket på 

Sverige. Sverige användes som ett 
skräckexempel, en feministisk diktatur där 
allt gått för långt. I Sverige fanns det 
däremot väldigt få artiklar om Danmark. 
Skillnaderna förklarar forskarna delvis 
med att jämställdhet inte setts som ett 
politiskt problem i Danmark sedan 1990-
talet. I Sverige, å andra sidan, har 
jämställdhet aldrig försvunnit ur 
samhällsdebatten.  
– I Sverige landade metoo i ett redan 
befintligt samtal, men i Danmark landade 
den i en ganska infekterad och polariserad 
debatt om kön och jämställdhet, där 
startpunkten är huruvida ojämlikhet ens 
är en politisk fråga som kräver politiskt 
engagemang och politiska svar. Om man 
inte ser det som ett problem finns ingen 
grogrund, så vi hade helt olika 
utgångspunkter, konstaterar Tina 
Askanius.  
Lovisa Ternby 
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Per M: Inte lätt 
att vara först
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019

I morgon är det precis femhundra år sedan 
portugisen Ferdinand Magellan lämnade 
Spaniens sydvästra kust för en tre år lång 
resa. Det var en navigation över okända 
och farliga hav, med myteri, stormar, 
skeppshaverier och andra umbäranden, 
och såväl möten med vänligt sinnade som 
stridigheter mot arga 
ursprungsbefolkningar. 
Resan blev den första världsomseglingen. 
Karackerna Trinidad, San Antonio, 
Concepción och Victoria samt karavellen 

Santiago, alla kring blygsamma hundra 
ton, letade efter en ny rutt till Kryddöarna 
(Molluckerna) för Spaniens räkning. Men 
den lilla flottan, Armada de Molucca, 
decimerades rejält under expeditionen. 
Det kostade på att ta sig igenom vad som 
kom att heta Magellans sund och över 
Stilla havet, via bland annat Marianerna 
och Filippinerna vidare över Indiska 
oceanen, och slutligen tillbaka till Atlanten 
efter rundningen av Godahoppsudden. 
I sann kolonialistisk och katolsk anda lade 
Magellan under resans gång sig gärna i 
inre angelägenheter på olika öar, och 
försökte kristna flera av dem. Att han för 
egen del höll skörbjuggen borta genom sitt 
förråd av kvittenmarmelad hjälpte inte i 
långa loppet – Magellan dödades i april 
1521 av ett spjut i en sammandrabbning 
med lokalbefolkningen på ön Mactan i 
Filippinerna. 
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Endast karacken Victoria fullföljde den 
långa seglatsen, och då återstod bara arton 
man av de tvåhundrasextio som gav sig ut. 
Bland dessa fanns Juan Sebastián Elcano, 
den siste befälhavaren (och därmed 
egentligen den förste världsomseglaren), 
krönikören Antonio Pigafetta och lotsen 
Francisco Albo. 
De två sistnämndas nedteckningar är 
tillsammans med skriftställaren 
Maximilianus Transylvanus intervjuer 
med överlevande från Victoria de enda 
samtida skildringarna som finns kvar från 
världsomseglingen. 
Magellans egna (liksom Vasco da Gamas) 
efterlämnade dokument förstördes under 
den jordbävning och tsunami som 
allhelgonadagen 1755 ödelade Lissabon 
och därmed också det kungliga biblioteket 
i Ribeira-palatset. 

Det vi känner till av det mestadels 
olyckliga äventyret är spännande så det 
räcker. Men för den fantasifulle som vill 
skapa en historisk äventyrsbok finns alltså 
åtskilliga luckor att på egen hand fylla i. 
Och så har också skett. Den amerikanske 
författaren Kenneth D Schultz bygger sin 
roman ”Magellan’s 
Navigator” (Olympicvista Publishing 2016) 
på en föregiven, ”i dessa dagar oväntat 
funnen”, resedagbok av lotsen Albo. Den 
bjuder en både trovärdig och fantastisk 
färd så här ett halvt årtusende efteråt. 
Per Mortensen 
per.mortensen@dn.se 
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En halv miljon 
till satsning på 
flyg – trots 
klimatmålen
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Region Stockholm betalar årligen en 
halv miljon kronor till ett 
samverkansprojekt som lobbar för fler 
flygförbindelser från Stockholm. Något 
som inte går ihop med regionens 
klimatmål, anser Miljöpartiet. Frågan 
splittrar nu det politiska styret. 
Vid tisdagens sammanträde i 
regionfullmäktige debatterades en 

interpellation lagd av 
oppositionsregionrådet Anna Sehlin (V). 
Hon ifrågasätter regionens avtal med 
samverkansprojektet Connect Sweden, 
som hon anser är oförenligt med regionens 
mål om att bli, som det beskrivs, 
klimatneutralt år 2045. 
– Deras mål är att få till fler 
direktflyglinjer till Arlanda, det kommer 
öka utsläppen och vi har redan i dag 
problem med flygutsläppen. Ett avtal med 
dem är inte förenligt med våra klimatmål, 
säger Anna Sehlin. 
Som avtalet ser ut i dag betalar regionen 
en halv miljon årligen för att Connect 
Sweden – ett samarbete mellan 
näringslivet, offentliga organisationer, 
nationella och lokala politiker – ska stärka 
Stockholm och Sveriges internationella 
flygförbindelser. I avtalet står det att 
Connect Sweden bland annat ska 
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genomföra ”opinionsbildning för flygets 
betydelse” och ”undanröja hinder för 
flygets utveckling”. 
När tillväxt- och 
regionplaneringsnämnden förlängde 
avtalet förra gången, 2017, reserverade sig 
Miljöpartiet mot beslutet. MP-ledamoten 
och nuvarande miljö- och 
kollektivtrafikregionråd Tomas Eriksson 
skrev då att Connect Sweden var ”helt fel 
inriktning” för regionen. ”Skattebetalarnas 
pengar ska gå till vård, kollektivtrafik och 
verksamhet som syftar till att uppnå våra 
uppsatta mål. Detta avtal är precis 
motsatsen”, skrev Eriksson. 
Vid tisdagens debatt var representanter 
från både S, KD, M och C i talarstolen och 
underströk vikten av att utveckla 
Stockholm som storstadsregion och lyfte 
fram flyget som en avgörande del i detta. 

Ingen företrädare för Miljöpartiet deltog i 
debatten. Malin Fijen Pacsay (MP), 
ordförande i klimatberedningen, säger att 
partiet står fast vid att avtalet inte bör 
förlängas.  
I stället vill MP lägga pengarna i ett 
delägarskap i bolaget Oslo-Stockholm 
2.55, som verkar för att förbättra 
järnvägsförbindelsen mellan 
huvudstäderna.  
– Vi kan inte öka flygandet om vi ska klara 
klimatmålen. Vi är lite ensamma om den 
inställningen inom koalitionen, där det 
finns en bred samsyn hos de andra 
partierna, om att öka flygandet, säger 
Fijen Pacsay. 
Varför gjorde ni inget inlägg i 
interpellationsdebatten? 
– För närvarande är vi medlemmar och jag 
skulle säga att genom att inte delta i 
debatten visade vi var vi står. Vi har gjort 
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det vid många tillfällen och vi gör det 
definitivt internt. Det finns ingen som 
helst tveksamhet kring var vi står i frågan. 
Det är väl möjligen för de som lyssnade på 
interpellationsdebatten och inte hört er 
ståndpunkt tidigare? 
– Det är nog inte jättemånga som lyssnar 
på interpellationsdebatter i 
regionfullmäktige och dessutom handlade 
den första interpellationsdebatten i 
fullmäktige om klimatet och där tror jag 
det var tydligt var vi stod. 
Hur viktigt är detta för er – kan ni 
acceptera att avtalet förlängs? 
– Eftersom vi är helt ensamma och 
eftersom uppenbarligen även 
Socialdemokraterna stödjer detta är det 
inte en självklarhet att få vår vilja igenom, 
men vi kommer göra allt för att det inte 
ska förlängas. 

Gustav Hemming (C), tillväxt- och 
samhällsplaneringsregionråd, anser att 
avtalet med Connect Sweden bör 
förlängas. 
– Vi behöver få fler internationella 
direktlinjer och fortsätta att stärka 
Arlanda som en viktig flyghubb i 
Skandinavien eftersom det är viktigt för 
Stockholmsregionens ställning och 
konkurrenskraft. Men vi vill också att 
flyget klimatanpassas och vi vill utveckla 
spårtrafiken i Sverige till exempelvis Oslo. 
Enligt honom är det inte en framkomlig 
väg att enbart satsa på tågförbindelser, 
eftersom behoven av att resa längre 
sträckor inte kommer att minska. 
– Här måste vi jobba med två tankar 
samtidigt: både att ha bra tillgänglighet 
och tuffa klimatmål nationell och 
internationellt. 
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Att det i avtalet med Connect Sweden inte 
finns några krav på att de ska arbeta för en 
klimatanpassning av flyget ser han inte 
som ett problem. Han anser att ett sådant 
arbete bedrivs till största del i riksdag, 
regering och på internationell nivå. Men 
han är inte emot att sådana krav ställs i ett 
nytt avtal. 
– Det är absolut något som vi bör 
överväga. Men det är inte det som kommer 
att lösa flygets klimatpåverkan, utan det 
gör vi primärt på andra arenor. 
Hemming säger att det inte har funnits 
någon förhandling internt kring avtalets 
vara, men att han ser en möjlig 
kompromiss. 
– Det skulle vara att vi både är med i 
Connect Sweden och går med i Oslo 
Stockholm 2.55. Jag tycker att det är en 
väldigt bra förening som gjort mycket för 
att driva den här frågan framåt. 

Kommer regionen klara att bli 
klimatneutralt 2045 om flyget ökar? 
– Ja, om det är möjligt att klara av att få 
ett fossilfritt flyg. Det gäller att jobba hårt 
för att teknik både utvecklas och används. 
Vi kan inte ensamma lösa den frågan i 
region Stockholm, men vi kan stödja det 
på olika sätt och skapa tryck på nationell 
nivå för att driva på politik. 
Vad finns det för forskningsstöd för att det 
skulle vara möjligt att få ett fossilfritt flyg 
till 2045? 
– Det är inget som jag kan redovisa för dig 
här och nu för det är ingen uppgift jag har 
efterfrågat. Men jag menar att det är en 
betydligt mindre utmaning att byta ut det 
fossila bränslet som finns i flyget, jämfört 
med biltrafiken. Om det är möjligt att lösa 
klimatfrågan i biltrafiken så är det möjligt 
även för flyget.   
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Här har Gustav Hemming dock inte 
koalitionskollegorna i Miljöpartiet med 
sig. 
– Vi är givetvis positiva till 
teknikutvecklingen, men vi måste få ett 
slut på önsketänkandet. Vi kan inte låtsas 
att flyget kan ställa om till biobränsle när 
forskningen inte är med, säger Malin Fijen 
Pacsay. 
Gustav Hemming understryker att även 
om han anser att det är viktigt att arbeta 
för att minska flygets klimatpåverkan så 
finns det andra delar som väger tyngre. 
– Det är fortfarande en mycket större 
utmaning att klara av omställningen av 
landtransporter, som står för mångdubbelt 
större del av de internationella utsläppen 
och även i Sverige. 
Amanda Lindholm 
amanda.lindholm@dn.se 

”Hoppas 
barnen tar med 
sig sina 
föräldrar”
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019
Miljontals unga människor runt om i 
världen väntas delta i strejker och 
manifestationer under ”Week for 
Future” – veckan som inleds med 
morgondagens globala skolstrejk och 
avslutas med en storstrejk nästa 
fredag, den 27 september.  
De strejkande ungdomarna utanför 
Sveriges riksdag, där allt började, 
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hoppas att veckan ska väcka 
Stockholms vuxna.  
– Vi strejkar ju av desperation. Det är 
verkligen dags för vuxenvärlden att 
också gå ut i strejk, säger Edit 
Liedberg, 17. 
Det är inte mer än hundra meter till den 
plats där Greta Thunberg satte sig ner den 
där måndagen, den 20 augusti förra året. 
Varje fredag samlas skolstrejkarna här, på 
den del av Mynttorget som kallas Tage 
Erlanders plats. De första kommer klockan 
8 på morgonen.  
Fotograf Roger Turesson och jag besöker 
dem den sista ”vanliga” fredagen innan de 
två stora som ska komma. Flera ansikten 
är välbekanta, vi har varit här många 
gånger sedan vi gjorde den första intervjun 
med Greta Thunberg i oktober förra året. 
Förberedelserna inför den ”Fredag-till-
fredag”-vecka som omgärdar FN:s 

extrainsatta klimatmöte den 23 
september, är i full gång. Arrangörerna 
kallar den ”Week for future”. 
– Strejken den 20 september blir som en 
upptakt inför den 27:e. Det är dels för att 
peppa ungdomarna. Men vi hoppas också 
att uppmärksamheten nu på fredag ska 
göra att de vuxna vaknar till lite. Det kan 
de verkligen behöva, säger Edit Liedberg, 
17.  
Hon har varit med sedan den allra första 
veckan. En av de tre veckor då Greta 
Thunberg strejkade varje dag inför 
riksdagsvalet förra hösten.  
– Jag hade läst lite om klimatet, tänkt 
mycket och förstått att Parisavtalet var en 
bra start. Men jag hade samtidigt en 
känsla av att det inte riktigt räckte. När jag 
hörde om att Greta strejkade insåg jag att 
det här är något konkret som man kan 
göra själv. Som förhoppningsvis kan växa 
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och forma en samhällelig förändring. 
Därför gick jag dit och satte mig, säger 
Edit Liedberg. 
Det ser lite olika ut på olika platser i 
världen. Men i Stockholm är den 20 
september en utvidgad, stor skolstrejk. Det 
är framför allt till strejken veckan efter, 
den 27 september, som ungdomarna 
hoppas på stor uppslutning från 
vuxenvärlden. 
– Jag hoppas verkligen att alla som 
kommer på strejken den 20 september kan 
övertala sina föräldrar att följa med dem 
sedan den 27:e, säger 18-åriga Sofia 
Axelsson. 
Hon är precis som Edit Liedberg en av det 
tiotal ungdomar som planerar den 
kommande veckans aktiviteter i 
Stockholm. 
– Givetvis hade det varit bra om 
vuxenvärlden tog tag i det här för 30 år 

sedan, eller ännu hellre för 40 år sedan. 
Men det är också värt någonting om man 
hoppar till nu och kommer den 27 
september. För vi har fortfarande ett litet 
fönster när vi kan vända utsläppskurvan 
brant nedåt, säger Edit Liedberg. 
Klockan 13, i morgon fredag, är det 
samling på Mynttorget. Marschen går 
sedan till Medborgarplatsen där ett stort 
scenarrangemang är planerat.  
– Vi gör ju allt, från att fixa affischer och 
samla in pengar, till att planera hur scenen 
ska se ut och vem som ska göra vad, säger 
hon, säger Sofia Axelsson. 
Edit Liedberg fyller i: 
– Vi funderar också mycket över tonen på 
hela eventet. Hur vi vill att det ska kännas. 
Hur vill ni att det ska kännas? 
– Vi vill att det ska finnas ett allvar, vi 
strejkar ju av desperation. För att 
problemet med klimatkrisen har funnits i 
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flera, flera år. Och det har bara blivit värre. 
Och nu måste vi lämna vår utbildning för 
att kräva en framtid att utbilda oss inför, -
säger Edit Liedberg och fortsätter: 
– Så vi jobbar för att det ska finnas ett 
allvar. Och även en kampkänsla. En känsla 
av att det är väldigt allvarligt. Och att det 
här behöver göras nu.  
15-åriga Mayson Joacimsbarn Persson var 
den första person som satte sig bredvid 
Greta Thunberg i augusti, rörelsens andra 
deltagare. Hen deltar fortfarande i 
strejkerna och ser fram emot veckan. 
– Jag kommer ihåg första gången vi var 
mer än tio personer samtidigt på strejken. 
Det var en lunch andra eller tredje veckan 
när det kom hit tre, fyra vuxna. Då tänkte 
jag: ”Det här är helt sjukt.” Jag tänker 
fortfarande i bland att vi bara är sex 
personer som sitter där borta, men det är 
så mycket större nu. 

I centrum för veckan står det extra 
klimatmöte som FN:s generalsekreterare 
António Guterres har kallat till, på måndag 
den 23 september. Syftet med mötet är att 
förmå världens länder att höja sina 
ambitioner – för att nå målen i 
Parisavtalet. En av talarna på mötet är 
Greta Thunberg som efter nästan ett år av 
strejker på Mynttorget, nu befinner sig på 
andra sidan Atlanten. 
Hur har det påverkat er att Greta har åkt 
bort? 
– Det är klart att vi saknar henne. Hon är 
ju en kompis. Men det är bra att hon åker 
till USA och försöker få igång rörelsen där. 
Att vi saknar henne är en petitess när man 
pratar om klimatkrisen. För det handlar 
inte om oss – det handlar om något större, 
säger Edit Liedberg. 
Efter fredagens globala skolstrejk väntar 
en vecka av slutliga förberedelser inför 
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nästa fredag, den 27 september. Då är 
målet att de vuxna ska sluta upp i en stor 
världsomspännande manifestation. I 
Stockholm är huvuddelen av 
arrangemanget planerat till 
Medborgarplatsen, berättar Edit Liedberg. 
Men marschen avslutas där allt började: 
utanför Sveriges riksdag. 
Vad hoppas du att den här veckan ska leda 
till? 
– Drömmen vore att vakna den 28 
september och se att alla länder följer 
Parisavtalet. Att vi klarar oss under 1,5 
grads uppvärmning. Och att vi undviker 
den potentiellt största humanitära krisen i 
mänsklighetens historia. Det är förstås 
svårt att se att det kommer hända. Men vi 
hoppas åtminstone komma en bit på 
vägen. 
Alexandra Urisman Otto 
alexandra.urisman@dn.se 

Fakta. Week for future

Fredag den 20 september: 
Global skolstrejk för klimatet. 
Samling på Mynttorget klockan 13, marsch till 
Medborgarplatsen där ett stort scenarrangemang 
med tal och musik från artisterna Cherrie och Miss 
Li väntar. Slut: klockan 15. 
Måndag den 23 september: 
FN:s extra möte om klimatet. Greta Thunberg är 
en av talarna på mötet som är initierat av FN:s 
generalsekreterare António Guterres. Målet är att 
få världens länder att höja ambitionerna i sitt 
klimatarbete. 
Fredag den 27 september: 
Global storstrejk. De barn och unga som hittills har 
strejkat för klimatet ber nu de vuxna att ansluta 
sig. 
Samling och scenarrangemang på 
Medborgarplatsen klockan 13. Därefter marsch till 
Mynttorget. Slut: klockan 15. 

352

mailto:alexandra.urisman@dn.se


Ledare: 
Judehatet i 
Sverige måste 
förpassas till 
historien
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

På demonstrationer är det vanligt med en 
skylt med texten ”I can’t believe I still have 
to protest this shit”. Den innehåller kanske 
ett uns uppgivenhet, men än mer ilska: Vi 

trodde vi var klara med det här, vi trodde 
det var dött och begravet på historiens 
sophög – men nu sticker det upp sitt fula 
huvud igen, så det är väl bara att greppa 
plakaten, mikrofonerna och argumenten 
och ge sig ut i striden igen. 
Just dessa känslor väcks av Niklas 
Orrenius reportage om antisemitismen 
(DN 15/9). Där följer han en grupp 
svenska lärare och socialarbetare som blir 
så översköljda av judehat i sin vardag att 
de måste söka motmedel på utbildningar 
vid Yad Vashem i Israel, minnescentrum 
för Förintelsen. 
Det är välgörande och viktigt att 
utbildningsminister Anna Ekström (S), 
som medverkar på resan, tydligt markerar 
att hon tar problemet på allvar, att nu får 
det vara slut. Likaså att Stefan Löfven i 
årets regeringsdeklaration tog upp 
antisemitismen, och att han nämnde den 
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som ett monster med många huvuden: 
”Hatet mot judar finns i vår historia, i 
högerextrema grupper, i delar av vänstern 
och i islamistiska miljöer.” 
I dag används den nämligen ofta som ett 
slagträ mot politiska fiender. Gång på gång 
ser vi högerextrema peka på just det 
judehat som har rötter i Mellanöstern, och 
vänsterdebattörer helt fokusera på 
nazister. 
Antisemitismen från vänster tenderar att 
flyga under radarn eftersom den kan 
kamoufleras som ”Israelkritik”, även i de 
fall då den återger tydliga antisemitiska 
schabloner. 
I Niklas Orrenius artikel blir det tydligt 
just att kriget mot det svenska judehatet 
har många fronter. Malmölärare berättar 
om elever med invandringsbakgrund som 
säger ”jävla jude”, talar om att döda judar 
och river ut Israel ur kartböckerna. Deras 

kollegor från Mellansverige talar å sin sida 
om ”gigantiska problem” med nazistiska 
organisationer som rekryterar 
högstadieelever och lär unga att förneka 
Förintelsen. 
Den som blundar med ena ögat och väljer 
att bara se den ena sidan har en egen 
agenda och vill knappast i första hand 
Sveriges judar väl. 
På ett sätt är det inte förvånande att 
antisemitismen fortfarande återfinns i till 
synes vitt skilda läger. Så har det alltid sett 
ut. Nazisterna uppfann inte judehatet. 
Ryktesspridning, pogromer, drakoniska 
lagar, tvångsförflyttningar och massmord 
vittnar om att antisemitismen också odlats 
i kristen, muslimsk och socialistisk mylla. 
Kanske var vi bara alltför troskyldiga som 
inbillade oss att Förintelsen en gång för 
alla en gång för alla hade gjort klart vilken 
avgrund judehatet till slut leder till. 
De senaste åren har vi sett det bubbla upp 
i bland annat USA, Ungern, Polen, 
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Österrike och inte minst i Sverige, ett land 
som en gång – om än sent – skulle fungera 
som tillflykt och fristad för såväl nazisters 
som kommunisters judiska offer. 
”Varför kan de inte låta oss vara i fred? 
Vad har vi gjort som är så tokigt?”, säger 
den judiska läraren Monica, gråtande, i 
DN-reportaget. I antisemitismens 
perverterade och konspirationsteoretiska 
fantasier är hon och alla andra judar 
ansvariga både för allt som sker i 
världsekonomin och Israels agerande i 
Gaza. 
Det är oerhört svårt att fatta att vi 
fortfarande måste protestera mot den här 
skiten. Men så länge den finns kvar är vi 
tvungna. Det är en av de viktigaste 
arbetsuppgifterna för det svenska 
samhället, och ett jobb som inte är avslutat 
förrän alla judar kan känna sig trygga i 
Sverige. 
DN 20/9 2019 

Kommissionen 
får inte låta 
Orbán komma 
undan
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

Det har vilat en skugga över EU-
kommissionens tillträdande ordförande, 
Ursula von der Leyen, sedan hon valdes i 
juli. 
Den socialdemokratiska gruppen i 
Europaparlamentet var splittrad och de 
gröna röstade nej. Liberaler och von der 
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Leyens egna kristdemokrater och 
konservativa fanns det inte tillräckligt 
många av. 
Det krävdes stöd från de polska och 
ungerska regeringspartierna PIS och 
Fidesz för att hon skulle ta sig över 
mållinjen. 
Från polskt och ungerskt håll var man 
tydlig: de hade varit konstruktiva, nu 
borde den nya kommissionsordföranden 
också vara det. Med andra ord, Bryssel 
borde ha en mer tillbakalutad inställning 
till attackerna på rättsstat och demokrati i 
Warszawa och Budapest. 
Namnet på den portfölj Ursula von der 
Leyen gett grekiskan Margaritis Schinas 
sådde ytterligare tvivel: vice 
kommissionsordförande med ansvar för 
att skydda den europeiska livsstilen. Som 
om det bara fanns ett europeiskt sätt att 

leva på. Är det en blinkning till de 
nationalistiska populisterna? 
De kommissionärer som getts ansvar för 
att försvara rättsstaten inger också 
begränsat förtroende. Tjeckiskan Vera 
Jourova representerar samma parti som 
premiärminister Andrej Babis, en politiker 
som för tankarna till Italiens Silvio 
Berlusconi. Belgaren Didier Reynders står 
i sin tur anklagad för korruptionsbrott. 
Ändå bör Viktor Orbán och Polens starke 
man Jaroslaw Kaczynski inte andas ut. 
För EU är rättsstat och demokrati inte en 
fråga om tycke och smak. Det handlar 
nämligen inte om ett samarbete vilket som 
helst, där två stater ger och tar men helt 
och fullt förblir herre i sitt eget hus. Den 
europeiska unionen är ett 
integrationsprojekt, där stater ger upp 
delar av den nationella suveräniteten. 
Det gör frågan om rättsstat existentiell. 
Det krävs tillit om demokratiska stater ska 
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dela makt med andra, och samsyn kring 
gränserna för hur den utövas. 
Begriper inte Ursula von der Leyen det 
själv kommer parlamentet och 
regeringscheferna att se till att hon gör 
det. 
Frågan är inte om EU ska ta strid för 
rättsstaten i de medlemsländer där den 
attackeras, utan hur det ska gå till. Man 
har utmärkta verktyg för att se till att den 
som ansöker om ett medlemskap bättrar 
sig. Men när ett land som redan är med 
felar är unionens vapen mindre vassa. 
Kommissionen har dragit den polska 
regeringen inför EU-domstolen för dess 
attacker på rättsväsendets oberoende. Och 
fått rätt. 
Warszawa har tvingats backa. Men 
processen är långsam och fungerar 
troligen inte som försvar mot alla sätt som 
demokratin angrips på. 
Artikel 7-förfarandet, genom vilket man 
kan ta ifrån en medlemsstat rösträtt i 

Europeiska rådet, har i sin tur visat sig 
vara tandlöst. Varje regering har ett veto. 
Ungern och Polen håller varandra om 
ryggen. 
Ursula von der Leyen har lovat en ny 
juridisk enhet som varje år ska utvärdera 
hur EU-medlemmar uppfyller rättsstatens 
principer. Idén verkar vara att tydligare 
ankra kritiken mot Ungern och Polen i 
objektiva kriterier för att visa att den 
varken är godtycklig eller politiserad. 
Rätt utformad är en utvärdering vettig. 
Men nyckelfrågan gäller 
sanktionsmöjligheterna. Den nuvarande 
kommissionen vill införa en mekanism i 
nästa långtidsbudget som gör att det går 
att neka utbetalningar till den som brister. 
Det måste även Ursula von der Leyen 
insistera på. 
Martin Liby Troein 
martin.liby-troein@dn.se 
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”Akut kris för 
nyhetsmedier – 
politisk 
handling krävs 
nu”
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
DN. DEBATT 20190920 
Nyhetsmedierna befinner sig i ett akut 
läge. Risken är nu att marknaden 
förvandlar det som återstår av tidnings-
Sverige till oigenkännlighet. Stödet till 
dagspressen behöver snarast breddas 
till att gälla alla allmänna 

nyhetstidningar och på sikt kan det 
behöva bli lika stort som public 
service-anslaget, skriver Lars Engqvist, 
Thomas Grahl och Mats Svegfors. 
Överlevnaden för svensk dagspress blir en 
av höstens två högst prioriterade 
kulturpolitiska frågor, sade 
statssekreteraren i kulturdepartementet 
Helene Öberg i en intervju i Dagens Media 
den 5 augusti. Förnyelsen av 
sändningstillståndet för public service blir 
den andra heta frågan. Två ärenden som 
har tätare samband än vad man vid en 
flyktig anblick skulle kunna tro. 
Dagspressen har i bortåt 180 år utgjort en 
oumbärlig ryggrad i den levande svenska 
samhällskroppen; torget i den by där vi 
alla bor, oavsett om sammanhanget är 
nationellt eller lokalt. Public service i form 
av först radio och därefter även tv har varit 
med de senaste 95 åren. Medier som utgör 
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sann allmännytta oavsett ägarform. Rollen 
att bära och moderera det offentliga 
samtalet är densamma för både dagspress 
och public service. Vårt gemensamma 
behov av en sådan allmännytta är i dag 
minst lika stort som vid demokratins 
genombrott eller under 1900-talets 
stormar. 
Nu hotas både dagspress och public 
service av den oreglerade globala 
övervakningskapitalismens snabba 
härjningar. Mediepolitiken som den 
utformats de senaste 50 åren gällande 
båda medieslagen räcker inte till, formad 
som den är av marknadsvillkor som varit 
sanningar alltför länge, men inte är det nu 
längre. 
Förra sommaren 2018 klubbade riksdagen 
efter viss möda ett lätt modifierat presstöd 
till allmänna nyhetstidningar, stora som 
små. Stödet gäller för tiden 2019–2023 

med försiktigt upptrappade anslag (i år 
cirka 650 miljoner kronor). I höst ska 
riksdagen debattera villkoren för och 
besluta om ett förnyat sändningstillstånd 
för public service för tiden 2020–2025. 
Nästa år stöder staten svenska allmänna 
nyhetsmedier med cirka 9,4 miljarder 
kronor i direkt subvention eller 
finansiering (varav 8,6 miljarder går till 
public service). Ändå hänger svenska 
nyhetsmedier på repet. Det sammanlagda 
trycket från sociala medier och globala 
streamingtjänster (allt ifrån Google och 
Facebook till Youtube, Netflix och HBO) 
får dagspressens annonsintäkter att rasa 
och sätter upplageintäkterna under hård 
prispress. Public service har fått 
reklamfria streamingkonkurrenter med ett 
kvalitativt utbud av dokumentärer, drama 
och underhållning, en konkurrens som 
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aktualiserar frågan hur public service-
bolagen bäst förvaltar sina anslag. 
Varför ska vi betala en årsprenumeration 
på lokala dagstidningen och en 
obligatorisk public service-avgift när 
Netflix ordinarie månadsavgift är 109 
kronor och det fullständigt ohämmade och 
obekräftade byaskvallret i text, ljud och 
levande bild är gratis på Facebook? Sista 
kvartalet i fjol prenumererade 48 procent 
av de svenska hushållen på Netflix, enligt 
MMS. Grovt räknat lika många hushåll 
prenumererar på en dagstidning. Det säger 
sig självt vem av aktörerna som har störst 
makt över prisnormering gällande 
mediekonsumtion. 
Svaret på frågan är att vårt allmänna bästa 
kräver ett gemensamt torg, en arena för 
det samtal och samspel under ordnade 
spelregler som utgör ryggrad i ett 
fungerade samhällsliv. Det är inte möjligt 

att ens tänka sig en gemensam positiv 
utveckling av vardagsliv och samhälle utan 
vare sig lokal dagspress eller public 
service. Alternativen blir för mörka och 
konsekvenserna för oförutsägbara; socialt, 
kulturellt, ekonomiskt och politiskt. 
Denna insikt gäller globalt, men i ännu 
högre grad i ett litet språkområde som det 
svenska, där den kommersiella basen för 
en högkvalitativ digital utgivning av 
allmännyttiga medier är mycket bräcklig 
eller helt saknas på många delmarknader. 
Det råder ingen brist på digital eller 
kommersiell professionalitet hos svenska 
medieutgivare. Dagens 
marknadsmekanismer ger likartade 
resultat i hela världen. 
Inte heller mediepolitiken kan behandlas 
som ännu ett signalpolitiskt slagträ i det 
offentliga politiska spelet. Redan i år har 
mediestödsnämndens överraskande 
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nytolkning av en paragraf i 
presstödsförordningen inneburit att 
anslaget till presstöd – för första gången 
på åratal – har övertecknats. När stora 
förstatidningar som Göteborgs-Posten och 
Nerikes Allehanda får presstöd så faller 
hela det hittillsvarande argumentet för 
presstödet, som varit att främja mångfald i 
nyhetsutbudet genom att stärka de svaga 
tidningarna på konkurrensutsatta 
marknader. Presstöd enligt gammal 
konstruktion till förstatidningar i nya 
svårigheter skapar märkliga 
inlåsningseffekter. Vad ska man satsa mest 
på: öka digitala upplagan eller behålla 
presstödsmiljonerna? Här har lappats och 
lagats på gamla förutsättningar så att 
logik, överblick och samordning gått 
förlorad. 
Nu behövs sakpolitisk samling och ett 
omtag för att hantera en verklig 

samhällsutmaning. Själva skeendet och 
underlaget är överutrett redan. Vi ser vad 
som är på väg att ske, och varför. Och det 
går undan – dagspressens livsviktiga 
annonsintäkter har fallit hittills i år med 
10–20 procent jämfört med samma period 
förra året. Stora intäktsbortfall som 
utgivarföretagen måste hantera omgående 
för att inte försvaga balansräkningarnas 
tillgångssida och det egna kapitalet. 
Emellanåt når man i historien punkter där 
det inte räcker med att lappa och laga utan 
man tvingas tänka helt nytt eller i vart fall 
helt annorlunda. Vi har kommit dit när det 
gäller vad en dagstidning är (i samhälleliga 
termer) och hur denna institution bör 
finansieras och regleras – en fråga som 
berör flera centrala aspekter av vad vårt 
svenska samhälle egentligen är och kan 
vara: demokratiskt, konstitutionellt, 
säkerhetspolitiskt med mera. 
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Av flera skäl är det nödvändigt att snarast 
och i en därtill anpassad förordning 
bredda syftet med stödet till dagspressen 
till att gälla alla allmänna nyhetstidningar, 
ett anslag som på lite längre sikt kan 
komma att bli i samma storleksordning 
som public service-anslaget. Ett alternativ 
vore att överväga allmänna lättnader av 
typ slopad intäktsmoms eller 
arbetsgivaravgifter (som diskuterats i det 
norska mediepolitiska arbetet). 
Att till en helhet sammanjämka diskussion 
och beslut om mediepolitikens olika 
delinnehåll vore även det nödvändigt. 
Statsmakten kan lösa det genom att finna 
en påbyggd övergångslösning för stödet till 
dagspressen som kan sträcka sig fram till 
och med 2025, för att från och med 2026 
kunna lägga ett samlat och samtidigt 
perspektiv över hela mediepolitiken. 

Skeendet i hela mediesektorn har nu nått 
dithän att den hamnat i ett akut läge och 
föranleder omedelbar politisk handling. 
Alternativet är att marknaden förvandlar 
det som återstår av tidnings-Sverige till 
oigenkännlighet. 

Lars Engqvist, tidigare chefredaktör för Östra 
Småland och Arbetet samt styrelseordförande för 
Sveriges Television 
Thomas Grahl, tidigare chefredaktör för Metro och 
bland annat vd för Östra Småland 
Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för Svenska 
Dagbladet, vd för Sveriges Radio samt ordförande 
för Tidningsutgivarna TU 
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Så ska 
klimatmötet få 
världens 
makthavare att 
börja leverera
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
FN-chefen vill öka tempot i 
klimatarbetet. När världens ledare nu 
möts i New York kommer inbjudan med 
krav på nya konkreta åtgärder för att få 
ner utsläppen.  
Samtidigt ramar Greta Thunberg – och 
miljontals ungdomar världen över – in 

veckan med klimatstrejker som bidrar 
till att sätta press på makthavarna. 
”Ambitioner, ambitioner, ambitioner, 
ambitioner, ambitioner."  
Så avslutade generalsekreterare António 
Guterres FN:s stora klimatmöte i polska 
Katowice förra året.  
För att visa hur allvarligt han ser på 
klimatkrisen och för att få länder att 
kraftigt höja sina ambitioner bjöd han in 
till ett extra klimatmöte. Nu är det dags. 
På måndag kommer världens ledare att 
samlas i New York, då kommer det att visa 
sig vilka som har med sig målsättningar 
om att öka tempot i klimatarbetet. 
Själv har António Guterres inför mötet 
lanserat fyra konkreta, skarpa förslag: 
Inga investeringar eller konstruktioner av 
nya kolanläggningar från år 2020. 
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Fasa ut subventioner till fossila bränslen; 
”sluta spendera 4,5 biljoner dollar på 
subventioner till fossila bränslen varje år”. 
Mål om nettonollutsläpp till 2050. 
Låt förorenaren betala och sänk skatten 
för invånare. 
I förslagen har han lagt ribban högt. Hur 
många länder som förväntas höja sina 
ambitioner är oklart. Enligt 
förhandsrykten kan det handla om en 
minoritet, och kanske framför allt mindre 
länder som inte tillhör de stora 
utsläpparna. 
En hög representant för FN sa 
häromdagen att Kina förväntas komma till 
mötet med en mer ambitiös klimatplan. 
Det skulle i sådana fall kunna tjäna som 
exempel för de andra stora 
utsläppsländerna. 
USA, ett annat stort utsläppsland, kommer 
troligen inte med några höjda ambitioner. 

Tvärtom är det tydligt att landets 
president lägger ned det mesta av sina 
ambitioner på att gå åt andra hållet. 
Häromdagen meddelade president Trump 
att han upphäver de strikta utsläppsregler 
för bilar som delstaten Kalifornien har 
infört.  
Trump har även tagit landet ur 
Parisavtalet, men många städer, företag 
och stater har sagt att de fortfarande anser 
sig vara kvar. 
Staden New York tillhör de som trotsar 
Trump och anser sig bundna till 
Parisavtalet. Borgmästaren hör också till 
dem som stöder de klimatstrejkande 
ungdomarna. 
På fredagen hålls globala klimatstrejker 
över hela världen. I New York förväntas 
manifestationerna sätta nytt rekord och 
tusentals ungdomar fylla gatorna. Greta 
Thunberg är på plats och ska hålla tal. Det 
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bidrar till att sätta också press på världens 
ledare. 
– Jag är helt övertygad om att det har 
betydelse när Greta Thunberg och 
miljontals andra ungdomar går ut. Det 
budskap som ungdomsrörelsen har är 
både nödvändigt och kraftfullt. Det är 
svårt att inte lyssna på en så viktig och 
positiv kraft som ungdomarna står för, -
säger miljö- och klimatminister Isabella 
Lövin (MP). 
Hon och statsminister Stefan Löfven (S) 
kommer att vara på plats i FN. Enbart 
representanter som har konkreta åtgärder 
och höjda ambitioner kommer att få prata 
på mötet, det ska inte gå att enbart 
leverera tomma ord. 
Isabella Lövin (MP) säger till DN att 
Sverige kommer att presentera nya 
åtaganden under mötet men vill ännu inte 
avslöja vad de innebär. Hon anser att 

mötet är viktigt av framför allt två 
anledningar: 
– Budskapet i det här mötet måste vara att 
det är på allvar. Vi har i minst tjugo år 
pratat om att det är allvar och nu är vi i en 
situation med mer våldsamma orkaner, 
isar som smälter och det sker här och nu. 
Därför måste vi också agera här och nu. 
– Det andra är att vi kan klara av det, och 
det budskapet är så viktigt att jag hoppas 
att det hamnar i centrum. Vi ska sluta tala 
om bördefördelning, det här handlar om 
möjligheter: hur vi kan hjälpa varandra 
och dra nytta av varandras erfarenheter, 
säger Isabella Lövin. 
Mötet vänder sig inte bara till politiska 
ledare, utan även forskare, ledare för 
företag, organisationer och regioner. Inför 
mötet har utvalda länder ansvarat för ett 
slags arbetsgrupper inom nio olika 
områden, till exempel energi, industri, hur 
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effekterna av klimatförändringen ska 
lindras, infrastruktur och finansiering. 
Sverige tillsammans med Indien leder 
gruppen kring industrins omställning. 
– Det är ett otroligt viktigt uppdrag som vi 
har fått. Industrin står för 30 procent av 
de globala utsläppen, här är det viktigt att 
visa på goda exempel och peka på vikten 
av att börja med tekniksprång inom 
industrin eftersom den inte har kommit så 
långt i sin omställning, säger Isabella 
Lövin. 
– Vi kan visa på goda exempel från Sverige 
som industriklivet, klimatlagen och våra 
politiska åtaganden om 100 procent 
förnybar energi. Det har gjort att vi har 
blivit inbjudna att prata om den tunga 
industrin. 
Som exempel på tekniksprång nämner hon 
Hybrit – projektet där SSAB, LKAB och 
Vattenfall försöker hitta ny teknik för att 

framställa stål med hjälp av vätgas i stället 
för kol. Representanter för företagen 
kommer att vara på plats tillsammans med 
andra svenska storföretag. 
– Det är dags att sluta förhandla. Nu ska vi 
genomföra Parisavtalet, det är vi överens 
om. Det handlar om finansiering, 
lösningar, infrastruktur, mobilisering och 
att få med sig folkrörelser. Hur ska man 
mildra effekter av de klimatförändringar vi 
redan ser? Det är det som är det centrala: 
sluta förhandla och börja agera, börja 
bygga om våra samhällen, säger Lövin. 
António Guterres håller ofta fram vikten 
av ungdomarna och deras engagemang i 
klimatfrågan. Två dagar innan toppmötet, 
på lördagen, hålls ett klimatmöte i FN där 
unga från hela världen deltar. Guterres ska 
den dagen också delta i en livediskussion 
på Instagram där han ska svara på frågor. 
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Mötet kommer efter en sommar med nya 
temperaturrekord. Juli var den varmaste 
månaden som har uppmätts, isar smälter i 
rekordfart och bränder har härjat i stora 
delar av Arktis. Enligt forskarna hänger 
det ihop med klimatförändringen.  
Om det påverkar ledare och makthavare 
till att öka ambitionerna kommer att visa 
sig på måndag. 
Jannike Kihlberg 
jannike.kihlberg@dn.se 

I dag och nästa fredag arrangeras globala 
klimatstrejker över hela världen. De förväntas bli 
de största hittills. 
21 september hålls Climate summit för unga i FN:s 
huvudkontor i New York. 
23 september är det ledarna för världens länder 
som möts i Climate summit. Sverige hör till de 
länder som förväntas presentera planer på höjda 
ambitioner i klimatmötet. 

För Sveriges del deltar bland andra statsminister 
Stefan Löfven (S) och vice statsminister, klimat-
minister Isabella Lövin (MP). 
Dessutom är flera svenska storföretag på plats i 
New York, bland annat LKAB, SSAB, Scania, 
Volvo AB, Ikea, Skanska, Telia och Ericsson. 
24 och 25 september diskuteras de globala 
hållbarhetsmålen i FN. 
25 september presenterar FN:s klimatpanel IPCC 
en ny specialrapport. Den handlar om haven och 
jordens snötäckta områden. 
Dela 
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Strejker 
planeras på 
fler än 90 
platser runt om 
i Sverige
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
I samband med FN:s klimattoppmöte i 
New York kommer det i dag, fredag, att 
hållas strejker på runt 2 300 platser i 
127 länder. 
I Sverige planeras strejker på fler än 90 
orter. 

Framför Sveriges riksdag, där Greta 
Thunberg först började strejka i augusti 
förra året, arrangeras som vanligt en strejk 
under fredagen. Fridays for future Sverige, 
den svenska grenen av rörelsen Greta 
Thunberg startade, har även utvecklat en 
webbapplikation med syfte att hjälpa 
elever och deras föräldrar att anmäla att 
man planerar att delta i skolstrejken i 
stället för skolan på fredagen. 
Applikationen, Go climate striking, skickar 
ett mejl till elevens specifika skola samt en 
kopia av mejlet till Sveriges 
utbildningsminister Anna Ekström (S) och 
Isabella Lövin (MP), Sveriges miljö- och 
klimatminister. Trots att antalet strejker i 
världen ser ut att bli fler under fredagen än 
vid tidigare tillfällen, som i samband med 
de globala klimatstrejkerna den 24 maj 
och 15 mars i år, är antalet planerade 
strejker i Sverige färre. 
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Vid tidigare tillfällen listade Fridays for 
futures webbsida över 100 strejker i 
svenska städer, fler än de 92 som nu 
planeras. I dag är dock bara början på en 
planerad vecka där klimatet 
uppmärksammas. Målet är då att i 
Stockholm låta veckan kulminera i en 
storstrejk, där framför allt vuxna 
uppmanas delta. 
Hugo Ewald 
hugo.ewald@dn.se 

Tusentals 
tyskar 
demonstrerar 
på betald 
arbetstid
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Runt om i Europa hålls i dag 
omfattande klimatstrejker. I Tyskland 
låter många företag sina anställda delta 
i protesterna på betald arbetstid. DN 
har besökt en byggvaruhandel i Berlin 
som slår igen portarna för att 
demonstrera för klimatet. 
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Berlin. 
Christof Struhk, en 55-årig butiksägare i 
jeans och skjorta, visar runt i sitt 4 000 
kvadratmeter stora varuhus i 
Berlinstadsdelen Kreuzberg. I prydliga 
rader ligger enklare byggmaterial, 
inredningsdetaljer och papper och pennor 
som är sorterade efter färg och tjocklek. 
Men på fredagen kommer butiken att hålla 
stängt samtidigt som klimat-
demonstrationer arrangeras i hundratals 
tyska och europeiska städer. 
Orsaken: chefen och hans närmare 200 
anställda ska på betald arbetstid ut och 
protestera.  
– Genom att stänga butiken vill jag skicka 
en signal till politikerna om att vi 
företagare också är beredda att bidra till 
omställningen, säger Christof Struhk. 
Butiksinnehavaren har gått med i 
initiativet som kallar sig ”Entrepreneurs 

für future” och som enligt egen utsago 
samlar 3 200 tyska företag från olika 
branscher. Bland dem märks bland andra 
barnmatstillverkaren Hipp, e-
handelsjätten Zalando och bussföretaget 
Flixbus. Företagarna har skrivit under en 
programförklaring med krav på bland 
annat att införa en koldioxidskatt och en 
snabbare avveckling av kolet, och många 
låter sina medarbetare vara lediga från 
jobbet för att delta i protesterna. 
Christof Struhk räknar med att 
omsättningen minskar med motsvarande 
en halv miljon kronor genom att butiken 
hålls stängd under fredagen, en av de 
bästa försäljningsdagarna. 
– Men det är bara pengar. När mina barn i 
framtiden frågar mig vad jag gjorde för att 
förhindra en katastrof vill jag i alla fall 
kunna säga att jag gjorde någonting. 
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Ser du inte en risk i att ni vuxna stjäl 
showen från ungdomarna? 
– Nej. Jag är förvånad över att inte ännu 
fler engagerar sig. 
Ett år efter att Greta Thunberg inledde 
sina skolstrejker har hennes protest vuxit 
till en global rörelse och i Tyskland samlas 
i dag regeringen för att försöka enas om en 
ny klimatpakt, ett investeringspaket i 
mångmiljardklassen som ska minska 
utsläppen av koldioxid. 
Lina Lund 
lina.lund@dn.se 
Dela 

Trumps 
upphävande av 
miljölagar går 
emot även de 
egna väljarnas 
vilja
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Analys 
En klar majoritet av amerikanska 
väljare vill ha en ambitiösare 
klimatpolitik. 
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Samtidigt har Donald Trump genomfört 
en historisk reträtt i klimatpolitiken. Nu 
försöker president en stoppa 
Kaliforniens regleringar av bilutsläpp, i 
ett utspel som kan få konsekvenser för 
hela landets klimatpolitik. 
New York. 
Kalifornien har under de senaste åren gått 
i bräschen för USA:s klimatpolitik. 
Regleringar och lagar som införts där har 
ofta spridits till andra delstater. 
Kalifornien har därmed blivit en stark 
motvikt till Donald Trumps nationella -
reträtt i klimatpolitiken. Men nu vill 
Trump sätta stopp för dessa initiativ. I 
veckan förklarade han att den federala 
regeringen ska upphäva Kaliforniens 
hårda regleringar av bilutsläpp. Den 
juridiska strid som väntar är en perfekt 
symbol för den ideologiska avgrund som 

nu skiljer demokraterna från 
republikanerna i klimatfrågor.  
Som president har Trump gjort det klart 
att han inte nöjer sig med att upphäva de 
klimatregleringar som företrädaren Barack 
Obama genomförde, utan även lagar mot 
utsläpp som varit i kraft sedan 1970-talet 
ska bort. Trumps besked om att USA 
skulle överge Parisavtalet om klimatet 
orsakade globala protester, men sedan 
dess har mer än 40 andra regleringar och 
miljölagar upphävts i USA. Det handlar 
om alltifrån att öppna gigantiska 
naturreservat och havskustområden för 
oljeborrning till att slopa regleringar av 
utsläpp i vattendrag och taken för 
föroreningar för fabriker. Han har även 
infört stopp för miljödepartementets rätt 
att skriva nya regleringar av något slag.  
– Jag har arbetat med klimatpolitik i 28 år 
och har aldrig sett något som liknar detta, 
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sade Martin Hayden, juridisk expert på 
miljörättsorganisationen Earth Justice, i 
en tidigare intervju med DN. 
Konservativa institutioner har hyllat 
Trumps reträtt i klimatpolitiken som en 
bidragande orsak till den relativt starka 
ekonomin och börsutvecklingen de senaste 
åren. Men en växande klyfta har uppstått 
mellan Trump och det amerikanska folket, 
som vill se allt hårdare tag mot 
klimatkrisen. 
Antalet amerikaner som vill se drastiska 
förändringar i klimatpolitik har ökat från 
55 till 70 procent på tre år. 
I kongressen har Demokraterna, med den 
unga ledamoten Alexandria Ocasio-Cortez 
i spetsen, tagit initiativet till det om-
fattande klimatpolitiska reformpaketet 
Green new deal. Det har varit en dröm 
bland partiets progressiva vänsterflank i 
snart tio år, men har nu omfamnats av 

hälften av partiets presidentkandidater. I 
mellanårsvalet 2018 hade Demokraterna 
stora framgångar i distrikt där många 
röstat republikanskt tidigare, men som nu 
övergivit Trumps parti på grund av 
klimatpolitiken. 
Klimatpolitiken är nu en av de få frågor 
där Republikanernas egna väljare går på 
tvären mot Trump. 64 procent av 
republikanerna säger att de tror att 
klimatkrisen är verklig, en ökning från 49 
procent för tre år sedan. Det är ingen vild 
gissning att det till viss del beror på att det 
är just amerikaner i konservativa delstater 
i söder som har drabbats värst av 
naturkatastrofer, från Texas till Florida. 
Martin Gelin 
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Brevduvor får 
flygförbud när 
Peking rustar 
inför jubileum
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Regimen tar inga risker inför den 1 
oktober när Folkrepubliken Kina firar 70 
år – säkerhetspådraget är massivt. 
Förbered er som inför ett krig, lyder 
uppmaningen till dem som arbetar med 
säkerhet i provinsen Shanxi. I Peking 
syns poliser i varje gathörn. Inte ens 
brevduvorna slipper undan – de har fått 
flygförbud. 

Peking. 
Det putsas och fejas i Peking inför 
Folkrepubliken Kinas 70-årsjubileum den 
1 oktober. Gamla tempel målas om och nya 
färggranna planteringar pryder stadens 
parker. 
70-årsminnet av när Mao Zedong som 
ledare för Kommunistpartiet tog över 
landet efter att ha besegrat Chang Kai-
sheks nationalistarmé ska firas med 
pompa och ståt. 
För landets ledare Xi Jinping är dagen en 
chans att visa Kinas muskler och visa hur 
långt nationen har kommit sedan 1949. 
Allt för att ingjuta patriotism hos med-
borgarna. Det är viktigt för Xi Jinping i 
tider när ekonomin saktar in, Kina är mitt 
uppe i ett handelskrig med USA och stora 
protester mot Peking pågår i Hongkong. 
Hela partiets legitimitet vilar på att nya 
framsteg görs hela tiden. 
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Nu planeras en styrkedemonstration 
större än på flera årtionden. En stor 
militärparad är inplanerad längs Den eviga 
fridens aveny för att kulminera på 
Himmelska fridens torg där Mao för 70 år 
sedan utropade Folkrepubliken Kina. Här 
kommer Kinas senaste, modernaste vapen 
att visas upp. 
Men lika närvarande som den ytliga 
fernissan är säkerhetsapparaten kring 
arrangemanget. Antalet poliser synliga i 
Peking har ökat markant. De kontrollerar 
väskor utanför köpcentrum, vid 
turistattraktioner och på tågstationer. 
Identitetskontroller sker oftare och alla 
paket som anländer till huvudstaden 
röntgas. Även lokala volontärer med 
uppdrag att hålla koll på invånarna är mer 
närvarande. 
I helgen som gick stängdes Himmelska 
fridens torg och flera kvarter runt omkring 

av när paraden skulle repeteras. Medier 
som har kontor i närheten och boende fick 
strikta anvisningar om att dra för 
gardinerna och absolut inte gå nära 
fönstren. 
En del kontor fick dessutom besök av 
militär som kontrollerade att de inte hade 
några knivar eller andra farliga föremål 
som låg framme. Inför årsdagen har också 
strikta kontroller för försäljning av 
köksknivar, hammare, yxor och saxar 
införts. Regimen tar inga risker.  
– Vi måste vidta noggranna åtgärder för 
att förhindra våldsamma och 
terroristrelaterade händelser och försäkra 
social stabilitet, sade regeringens 
säkerhetsminister Zhao Kazhi vid en 
konferens i veckan. 
Pekings lokala styre har skickat ut ett 
meddelande till sju av Pekings 16 distrikt 
om att det är förbjudet att flyga drake, 
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ballonger och drönare. Till och med 
brevduvorna får stanna inne fram tills 
årsdagen då inget i luften som kan störa 
flygsäkerheten är tillåtet. 
Att ha duvor är en populär hobby i Peking. 
Särskilt i stadens gränder, hutonger, med 
äldre bebyggelse är fågelburar en vanlig 
syn på taken. En del tävlar med duvorna 
och kan tjäna stora pengar på det. Nu får 
duvorna snällt stanna kvar i sina burar. 
De storstilade planerna inför 1 oktober 
påverkar invånarnas vardag. En bekants 
bekant missade en teaterföreställning i 
söndags efter att taxifärden på fem 
kilometer tog en och en halv timme på 
grund av avspärrningarna inför 
repetitionen. Köerna i Peking, där trafiken 
även normala dagar är tät, ringlade långa 
och taxichaufförerna var frustrerade. 
Samtidigt har flera företag och 
restauranger i centrala Peking fått order 

om att hålla stängt fram till den 1 oktober. 
Kvinnan på telekomföretaget där jag skulle 
ordna internetabonnemang konstaterade 
att hon står inför en ofrivillig ledighet när 
kontoret måste stänga, hur länge visste 
hon inte. Eftersom en del av lönen består 
av bonus på försäljningen missar hon den. 
Men hon visar inget missnöje utåt. 
– Landet går före jaget, säger hon. 
Säkerhetspådraget sträcker sig över hela 
landet. Tidningen Epoch Times har 
publicerat hemliga dokument från 
provinsen Shanxi väster om Peking där de 
ledande uppmanar alla anställda vid 
myndigheter som jobbar med 
säkerhetsrelaterade frågor att ”förbereda 
sig för krig”. 
I dokumenten varnas för de pågående 
protesterna i Hongkong och USA:s 
”förtryck”. En ”våldsam terroristattack” får 
inte hända, får personalen veta. 
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Samtidigt arbetar internets brandväggar 
på högvarv. Inlägg i sociala medier som 
”förolämpar” nationella hjältar eller 
”förvrider” Kommunistpartiets historia 
censureras. 
Till och med partitrogna Global Times 
chefredaktör Hu Xijin tycker att det går för 
långt och klagade i onsdags i ett inlägg 
(som han sedan raderade) på Kinas 
motsvarighet till Twitter, Weibo, på att 
tidningens arbete försvåras. 
Marianne Björklund 
Fakta. Sjuttioårsjubilaren Kina
Folkrepubliken Kina utropades av det 
kommunistiska partiet med Mao Zedong i 
ledningen den 1 oktober 1949 efter att ha vunnit 
inbördeskriget mot nationalistiska 
Kuomingtangregeringen ledd av Chiang Kai-shek. 
Nationalistregeringen flyttade till Taiwan där den 
utropade Republiken Kina. 
Folkrepubliken Kina gör anspråk på Taiwan som 
man anser är en av landets provinser. 

Pr-kampanj 
blev 
miljardflopp
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
För motsvarande en miljard kronor 
skulle Polen förbättra sitt rykte 
utomlands. 
Resultatet är kanske en av de mest 
misslyckade pr-kampanjerna någonsin: 
konton på Youtube och Instagram med 
ett 50-tal följare och en svindyr 
kappseglingsbåt som ligger på 
reparationsvarv med bruten mast. 
– Stiftelsen kommer att bygga upp 
varumärket Polen, sa dåvarande 
premiärministern Beata Szydlo när PFN, 
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Polska nationella stiftelsen, lanserades 
2016. 
Hon talade om att visa för omvärlden ”ett 
vackert, vänligt Polen, ett Polen som är 
värt att besöka, ett ambitiöst Polen”. 
Kostnaden, hittills cirka 400 miljoner zloty 
eller 980 miljoner kronor, skulle polska 
statliga företag stå för. 
I praktiken handlade det om att stödja det 
högerpopulistiska regeringspartiet Lag och 
rättvisa, PIS, och motverka en negativ bild 
av partiet och ledaren Jaroslaw Kaczynski i 
utländska medier. 
Men ett av de första PFN-projekten var en 
reklamkampanj för regeringens 
”rättsreformer” 2017 – i praktiken en 
kampanj mot landets domare. Den var på 
polska och uteslutande riktad mot den 
egna befolkningen. 
Och nu avslöjar sajten Onet hur PFN:s 
pengar har spenderats utomlands. 2017 

anlitade stiftelsen White House Writers 
Group, en lobbyfirma i Washington, för 
5,5 miljoner dollar. Syftet var att höja 
Polens profil i USA och andra västländer. 
För pengarna har PFN bland annat fått ett 
konto på Youtube som på torsdagen hade 
55 abonnenter. En stor del av de utlagda 
klippen hade färre än 10 visningar, något 
av dem hade inte visats en enda gång. 
Instagramkontot ”heartofpoland” som 
lagts upp av lobbyisterna i Washington var 
fullt av felaktigheter. En bild av Warszawa 
i solnedgång är i själva verket tagen i Prag. 
Och en bild på polska backhoppnings- 
stjärnan Kamil Stoch visar en helt annan 
idrottsman i en annan sport. 
Kontot hade 54 följare när det stängdes av 
häromdagen. 
– De där sociala mediekontona lades upp 
av inhyrd personal för att de var så 
entusiastiska och ville göra något trevligt, 
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säger lobbyfirmans chef Clark Judge till 
sajten Politico. 
– Faktum är att vi inte fäste så stor 
uppmärksamhet vid det. 
En annan uppmärksammad flopp var när 
PFN brände 900 000 euro, nästan 10 
miljoner kronor, på en 21,5 meter lång 
kappseglingsbåt som döptes till I love 
Poland. 
Båten skulle delta i regattor och seglas 
världen runt med polske OS-medaljören 
Mateusz Kusznierewicz vid rodret. Men 
projektet har kantats av gräl om ekonomi, 
och i dag ligger I love Poland på ett 
amerikanskt varv med bruten mast. 
I Polen upprörs många nu över 
avslöjandet att en stor del av PFN:s budget 
i USA gick till den konservative polsk-
amerikanske historikern Marek 
Chodakiewicz och hans familj. 

Chodakiewicz är nära vän med en man i 
ledningen för stiftelsen. 
Om drygt tre veckor är det parlamentsval i 
Polen, och oppositionen använder nu 
skandalen kring PFN för att gå till attack 
mot regeringen. 
– PFN slösar bort skattebetalarnas pengar 
eftersom dess ledning är amatörer. De är 
ideologer, ideologiskt motiverade, men de 
saknar kompetens, säger Marek Migalski 
som kandiderar till senaten. 
Regeringen har svarat genom att attackera 
budbäraren, sajten Onet som ägs av tyska 
mediehuset Axel Springer. 
– När det handlar om medier som har ett 
intresse av att underminera vad den 
polska staten gör, då är det svårt för mig 
att kommentera, säger kulturministern 
Piotr Glinski. 
PIS, som leder klart i 
opinionsmätningarna inför valet, har länge 
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siktat in sig på utlandsägda medier i Polen 
och propagerat för en ”polonisering” av 
medierna. En av punkterna i partiets 
valplattform är att införa ett nytt 
”självreglerande” organ som ska se till att 
landets journalister håller tillräcklig ”etisk 
och professionell standard”. 
Oppositionen och organisationer för 
journalister har dömt ut förslaget, och ser 
det som ett sätt för regeringen att tysta 
sina kritiker. PIS genomförde för fyra år 
sedan en stor utrensning i public service-
medier, och statliga tv-kanalen TVP ses i 
dag av många som en ren hejaklack för 
regeringen. 
Sedan PIS kom till makten 2015 har Polen 
sjunkit i Reportrar utan gränsers 
pressfrihetsindex, från plats 18 till 59. 
Ingmar Nevéus 

Nya idéer ska 
vinna tid till 
Boris Johnson
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Den brittiska regeringen har nu skickat 
skriftliga idéer till EU-kommissionen, 
som är tänkta att lägga grunden för ett 
nytt Brexitavtal.  
Men det är inte ett formellt förslag. På så 
vis hoppas premiärminister Boris Johnson 
vinna ytterligare lite tid. 
1. Vad är det för idéer som Boris Johnson 
skickat till Bryssel? 
Det vet vi inte säkert, och det kan dröja 
ytterligare några veckor innan vi får veta 
det.  
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Men tålamodet har börjat tryta i EU, där 
man undrat vad britterna talat om när de 
nämnt ”konkreta förslag” till lösningar. 
Ingen i EU har sett till några konkreta, 
skriftliga förslag och i onsdags sa Finlands 
statsminister Antti Rinne att britterna har 
fram till den 30 september på sig att lägga 
fram sådana. Annars blir det en hård, 
avtalslös Brexit den 31 oktober.  
2. Varför är det då inte ett formellt förslag? 
För att lugna EU-ledarna och vinna tid har 
den brittiska regeringen nu skickat in 
några skriftliga, icke-officiella dokument. 
På engelska kallas de för ”technical non-
papers” (”tekniska icke-papper” ordagrant 
på svenska). Lite som om Boris Johnson 
kluddat ner något på en servett och smugit 
ner den i Jean-Claude Junckers 
kavajficka.  
Men riktigt så illa är det inte. Denna typ av 
icke-officiella dokument används ibland i 

Bryssel när man är orolig för att saker ska 
läcka ut. Ett formellt förslag skulle skickas 
till samtliga övriga 27 huvudstäder i EU. 
3. Varför det? Står han inte för sitt förslag? 
Jo, men det är inte ett färdigt förslag än, 
utan mest ett antal idéer. Och det finns 
även ett annat skäl till att Boris Johnson 
inte vill att dokumenten ska bli offentliga: 
att det kan få hans parti att slitas itu i ett 
politiskt inbördeskrig. 
Mellan den 29 september och 2 oktober 
håller Tories partikonferens i Manchester, 
och då vill premiärministern visa upp en 
enad front. Något ”hela-havet-stormar” om 
regeringens linje i förhandlingarna med EU 
står inte på önskelistan. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
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Justin Trudeau 
pressas för att 
ha svärtat sitt 
ansikte
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Kanadas premiärminister Justin 
Trudeau pressas sedan foton och 
videofilmer visat att han målat sitt 
ansikte mörkt vid tre olika tillfällen. Nu 
ber premiärministern om ursäkt men 
attackeras av politiska motståndare. 
– Jag ångrar att jag gjorde detta, säger 
Trudeau, med en månad kvar till 
parlamentsvalet. 

På bilder som tidskriften Time Magazine 
publicerat ses Justin Trudeau iklädd 
turban och med ansikte och händer 
sminkade mörka. Fotona kommer från en 
temafest på en privatskola för 18 år sedan 
där premiärministern arbetade som lärare. 
– År 2001 undervisade jag i Vancouver och 
deltog på en gala med arabiskt tema. Jag 
klädde ut mig i Aladdinkläder och hade 
smink på mig. Jag borde inte ha gjort det. 
Jag borde ha vetat bättre men det gjorde 
jag inte och jag är hemskt ledsen för det, 
sade Trudeau under en pressträff på 
onsdagen, enligt Reuters. 
Justin Trudeau var 29 år när bilderna togs. 
Vid pressträffen fick premiärministern 
även frågan om han ansåg att handlingen 
var rasistisk. 
– Ja, det var den. Jag tyckte inte att den 
var rasistisk då, men nu vet jag bättre. 
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Han medgav även att han vid ett tidigare 
tillfälle, under skoltiden, använt liknande 
mörk sminkning. Det var när han 
framförde den jamaicanska folkvisan 
”Day-O”, inspelad av den afroamerikanska 
artisten Harry Belafonte. 
– Jag ångrar att jag gjorde detta, säger 
Trudeau. 
Skandalen uppdagas under Justin 
Trudeaus återvalskampanj, som inleddes 
den 11 september. Hans liberala parti har 
lyckats locka till sig många väljare från 
minoritetsgrupper under hans ledarskap. 
– Jag ber det kanadensiska folket om 
förlåtelse. Det var en dum sak att göra. Jag 
är besviken och arg på mig själv för att ha 
gjort detta, säger Trudeau. 
På torsdagen var det dags för ett nytt 
avslöjande. Då visade nyhetskanalen 
Global News en kortare, odaterad 
videofilm där en brunsminkad Trudeau 

viftar med armarna, som också ser ut att 
vara målade. 
Trudeau höll en ny presskonferens i 
Winnipeg och bad om ursäkt på nytt. Han 
anser därmed att han tagit ansvar för sina 
handlingar. Några planer på att avgå har 
inte Trudeau. 
– Att måla sitt ansikte mörkt är alltid 
oacceptabelt. Jag borde ha förstått det då 
och jag skulle aldrig ha gjort det, sa 
Trudeau. 
När han får frågan om hur många gånger 
han brunsminkat sitt ansikte kan han inte 
svara. 
Politiska motståndare tar tillfället i akt att 
rikta stark kritik mot premiärministern 
den dryga månaden innan valet, som 
väntas bli jämnt. Huvudmotståndaren 
Andrew Scheer, ledare för Kanadas 
konservativa parti, säger sig vara ”extremt 
chockad och besviken” över bilderna och 
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anser att Trudeau är olämplig att leda 
Kanada. 
– Det var rasistiskt år 2001. Det är 
rasistiskt nu, säger han, enligt the 
Guardian. 
Nya demokratiska partiets Jagmeet Singh, 
berättar i en video om rasismen han 
utsattes för när han växte upp i Kanada. 
– Barn som ser den här bilden kommer att 
tänka på tider i livet där de gjorts till åtlöje 
och blivit sårade av att någon fått dem att 
känna sig mindre värd på grund av vilka 
de är, säger Singh. 
Kanadas parlamentsval hålls den 21 
oktober. 
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 
Mia Holmgren 
mia.holmgren@dn.se 
Dela 

Varnar för 
”fullskaligt krig”
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

Iran. Irans utrikesminister Mohammad 
Javad Zarif varnar för ”fullskaligt krig” om 
landet skulle angripas i kölvattnet av 
drönarattackerna mot saudiska 
oljeanläggningar. 
– Vi kommer inte tveka om att försvara 
vårt territorium, säger han till CNN. 
USA och Saudiarabien har pekat ut Iran 
för attackerna den 14 september. Iran har 
förnekat all inblandning. 
TT 
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Oppositionsleda-
ren kräver 
Netanyahus post
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

Israel. Premiärminister Benjamin 
Netanyahu vill behålla makten genom en 
koalitionsregering – med sin rival Benny 
Gantz. Men oppositionsledaren kräver att 
Netanyahu lämnar ifrån sig sin post. 
– Netanyahu har inte uppnått majoritet för 
att bilda en koalition som han hoppats på, 
sade Gantz, vars allians inte heller har 
tillräckligt med mandat för att bilda 
regering på egen hand. 
TT 

Ben Ali avliden
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

Tunisien. Den tidigare envåldshärskaren 
Zine El Abidine Ben Ali har avlidit i 
Saudiarabien. Hans kropp kommer att 
föras till Mecka. Ben Ali tvingades fly i 
januari 2011 sedan ett folkligt uppror, 
inledningen på den demokratirörelse som 
kom att kallas den arabiska våren, gjort 
hans position ohållbar. 
Ben Ali flydde då till Saudiarabien där han 
har levt i exil. Ben Ali blev 83 år. 
Clas Svahn 
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Två finansiella 
nav pressas av 
Brexit och 
Kinaprotester
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Två av världens viktigaste 
finanscentrum ifrågasätts just nu.  
Hur kommer britternas stolta 
finansfäste London att klara Brexit? 
Samtidigt blir frågorna allt fler om 
Hongkongs framtida ställning efter 
sommarens protester. Vad vill regimen i 
Peking med platsen som ofta pekas ut 
som världens mest företagsvänliga? 

London har flerhundraåriga anor, 
Hongkong har en fördelaktig geografisk 
placering, men 2019 plågas dessa två 
globala finanscentrum av politiska stormar 
som kan rita om kartan i finansvärlden. 
London och Hongkong rankas som tvåa 
respektive trea efter New York på den 
senaste listan över världens viktigaste 
finansiella centrum av den brittiska 
tankesmedjan Z/Yen. 
Båda marknadsplatserna byggdes av det 
transparenta, brittiska juridiska systemet. 
Och av engelskan som språk. 
Under århundraden har världens 
finanscentrum flyttat några gånger. Det 
första låg i Venedig och stod på topp på 
1300-talet. Under 1600- och 1700-talet 
blomstrade Amsterdam. Där skapades 
världens första publika bolag när 
Holländska ostindiska kompaniet 
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grundades. I Amsterdam bildades också 
den första aktiebörsen. 
Samtidigt i det dimmiga London användes 
kaféer ofta som provisoriska kontor för 
sammanslutningar som bildade vad som 
med tiden skulle bli världsberömda 
finansiella institutioner. I ett kafé på 
Tower Street grundades 1686 exempelvis 
försäkringsbolaget Lloyd’s.  
– Alla de europeiska finanscentrumen 
började med handel under kolonialtiden. 
Skepp från Amsterdam och London som 
skulle komma tillbaka först tre år senare 
behövde finansieras och försäkras. Det 
fanns inga företag på den tiden och 
långsiktiga projekt krävde att man 
samlade in resurser från flera personer och 
delade på risken, säger Bo Becker, 
professor i finansiell ekonomi vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Från 1800-talet blev London världens 
finanscentrum. 150 år senare kom New 
York in i bilden, men fortfarande rankas 
London ibland som mest betydelsefullt i 
världen.  
För London har ortens geografiska 
placering mindre betydelse. Trots att 
Storbritannien använder pund och 
befinner sig utanför euroområdet har 
London blivit ett centrum för handel i 
valuta, obligationer och alla möjliga 
instrument utställda i euro. 
EU har protesterat och försökt få 
verksamheterna flyttade, men hittills 
förgäves. 
– Någon fransman har uttryckt det som att 
London bara haft tur som blivit 
finanscentrum, men det finns flera 
orsaker, säger Cathrine Danin, expert på 
Brexit hos Swedbank. 
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Hon pekar på det juridiska systemet, som 
många litar på, på språket och på att ligga i 
tidszonen mellan Asien och New York. 
– Sedan är det hela ekosystemet som 
London byggt upp. I London finns tillgång 
till banker, konsulter, advokater, revisorer, 
rådgivare och en massa andra stödtjänster. 
Och en utbyggd fiberoptik och hela den 
fysiska infrastrukturen med flera 
flygplatser, säger Cathrine Danin. 
Totalt beräknas finanssektorn omfatta 
över två miljoner människor i 
Storbritannien. Finansiella tjänster står 
för 6,5 procent av landets BNP och 11 
procent av skatteintäkterna. 
– Det är alltid så att finansiella aktiviteter 
är väldigt koncentrerade. Folk är beroende 
av varandra och vill vara nära andra. 
Människorna är där på grund av de andra 
människorna. Därför kan det vara så att 
ingenting händer eftersom alla sitter fast. 

Men när folk börjar flytta kan det gå fort – 
och därför leda till en ganska oförutsägbar 
process, säger Bo Becker på 
Handelshögskolan. 
Dragningskraften till orter som London 
hör inte bara samman med det 
yrkesmässiga. 
– Många i finanssektorn tjänar mycket 
pengar och vill bo nära bra restauranger 
och bra operor eller vad de nu gillar. Tittar 
man i Europa är det finansiella centret ofta 
huvudstaden i landet. Det är också landets 
kulturella centrum, jämför Bo Becker. 
I början av sommaren hade nästan 300 
finansiella företag flyttat något av sin 
verksamhet eller anställda från 
Storbritannien, enligt den brittiska 
tankesmedjan New Financial. 
Banktillgångar och värdepapper för 
tusentals miljarder kronor har lämnat 
London. Londonbörsen har flyttat handel 
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till Milano, värd 30 miljarder kronor om 
dagen för obligationer i euro, rapporterar 
The Economist. 
Det tycks som om den brittiska regeringen 
i sina förhandlingar med EU litat till 
styrkan hos London som etablerat 
finanscentrum.  
Tidigare kunde exempelvis amerikanska 
bolag öppna i London och handla med 
hela den europeiska marknaden genom en 
passrättighet. Men varken på den punkten 
eller när det gäller ”ömsesidighet” – vilket 
innebär att EU accepterar Storbritanniens 
regler så länge de inte börjar avvika 
kraftigt – har Storbritannien, enligt 
bedömare, legat på i Brexit-
förhandlingarna med EU. Återstår de 
temporära överenskommelser som slutits 
med EU. 
– Men de avtalen är inte stabila och kan 
dras tillbaka av EU med kort varsel, vilket 

skapar osäkerhet. Vad företag gör är att de 
flyttar de verksamheter som är sårbara, 
säger Cathrine Danin vid Swedbank. 
Efter omröstningen om Brexit 2016 såg en 
rad städer i Europa möjligheten att 
konkurrera med London. Internationella 
banker undersökte var de borde öppna nya 
kontor.  
Frankfurt bedömdes som tråkigt, men dit 
har sedan dess ändå 44 procent av 
bankerna flyttat, enligt New Financial. 
Paris har sitt kulturliv och en tradition av 
finanshandel. Reformer på 
arbetsmarknaden och avskaffandet av en 
förmögenhetsskatt har bidragit till att 
staden nu lyckats locka till sig finansbolag. 
Dublin och Luxemburg har attraherat 
kapitalförvaltare. Amsterdam har också 
dragit till sig företag i finanssektorn. 
Cathrine Danin vid Swedbank säger att 
London redan före omröstningen om 
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Brexit hade känt av konkurrensen från 
Hongkong och Singapore. 
– Brexit-oron har bidragit negativt och 
påskyndat en omställning som kanske 
hade kommit ändå. Men jag tror inte att 
London över en dag förlorar statusen som 
finanscentrum. Londons ekosystem är så 
utvecklat och gediget att det blir svårt för 
någon annan i Europa att bara ta över, 
säger hon. 
Från sin horisont som ansvarig för 
masterprogrammet i finansiell ekonomi 
vid Handelshögskolan – vars studenter 
ofta söker sig till finansbranschen – har Bo 
Becker sett en förändring.  
– Det har skett en liten omflyttning av 
studenternas intresse från att arbeta i 
London till att göra det i Frankfurt, 
Amsterdam, Zürich och Berlin, säger han. 

Bo Becker tror också att London kommer 
att tappa mark, men inte ersättas som 
finansiellt centrum.  
Han jämför vissa verksamheter i 
finanssektorn i Europa med kontinuiteten 
i europeisk klubbfotboll. 
– Vilka var de tio bästa lagen i Europa för 
20 år sedan? Ja, ungefär desamma som i 
dag. Bättre lag attraherar större publik, 
som ger pengar för klubben att avlöna 
bättre tränare och spelare. Det ena 
förstärker det andra och resultatet blir att 
de ledande lagen i dag ofta är de ledande 
även i morgon. 
Ett finanscentrum flyttas heller inte från 
sin position i brådrasket.  
För Hongkong är det geografiska läget som 
port till det röda Kina fortfarande 
avgörande. På 80- och 90-talen var det 
nästan enda sättet att göra affärer med 
Kina. I dag kan utländska bolag investera 
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direkt i Fastlandskina, men Hongkong är 
ett nav för handel med Kinas aktie- och 
obligationsmarknader. 
I Hongkong finns även en marknad 
utanför fastlandet för den kinesiska 
valutan. Den forna brittiska kronkolonin 
är en viktig språngbräda för kinesiska 
investeringar utomlands. Och i staden 
gjordes i fjol flest börsnoteringar av nya 
företag i världen, 125 stycken. Tre 
fjärdedelar av alla kinesiska 
börsnoteringar utanför fastlandet sker i 
Hongkong.   
Närheten till Kina, den transparenta 
lagstiftningen, avsaknaden av 
kapitalkontroller och den fullt konvertibla 
Hongkong-dollarn som varit knuten till 
den amerikanska dollarn sedan 1983 är 
några av faktorerna bakom Hongkongs 
status som finanscentrum.  

– Dessutom finns det ett stort utbud på 
kompetent personal, universiteten är 
topprankade, livskvaliteten är hög och 
flygplatsen är ett nav för direktflyg till 
stora delar av Asien, konstaterar Fredrik 
Hähnel, chef för SEB i Kina. 
Hongkong rankas ständigt som en av 
världens mest företagsvänliga platser i 
Världsbankens rankning. 
Efter en sommar av demonstrationer mot 
det kinesiska Kommunistpartiet och dess 
lagförslag om utlämning av brottslingar till 
Fastlandskina har turismen minskat. 
Konsumtionen har sjunkit och ekonomin 
hackar. 
Hur Hongkong påverkas som 
finanscentrum om protesterna fortsätter 
är en återkommande fråga. 
– Oro och osäkerhet är aldrig bra för 
företag och investerare. Det är lätt att måla 
upp mörka scenarier. Samtidigt är 
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Hongkong en stad som kommit tillbaka 
gång på gång, som rest sig ur askan, säger 
Fredrik Hähnel vid SEB i Kina. 
Han påminner om tvivlet på Hongkongs 
framtid inför återlämnandet till Kina och 
när Asienkrisen slog till 1997, då 
fastighetsmarknaden kollapsade. Nästa 
kris kom när sjukdomen Sars bröt ut 
2002. 
Så var det paraplyrörelsen 2014 och 
sommarens både mer våldsamma och mer 
utdragna demonstrationer.  
Ledningen i Peking har ambitioner att 
Shanghai och även Shenzhen ska ta över 
en del av Hongkongs roll som finansiellt 
centrum.  
– Men strikt kapitalkontroll, en icke 
konvertibel valuta, regelverk utan insyn 
och brist på kompetens gör att Shanghai 
inte kommer att kunna konkurrera med 
Hongkong, Tokyo och Singapore som 

internationellt finanscentrum, påpekar 
Fredrik Hähnel. 
I dag har Kina en rad fördelar genom 
Hongkong. Där ges tillträde för Kina till 
västerländska marknader, där får Kina en 
högre kreditvärdering och dollar kan 
enkelt växlas. 
Om Kina hade genomfört reformer inom 
finans och juridik hade behovet av 
Hongkong för att göra internationella 
affärer försvunnit. 
Motsägelsefullt nog blir Hongkong i stället 
bara kommersiellt viktigare för Kina ju 
mer auktoritärt landet styrs, vilket är vad 
som skett under ledaren Xi Jinping sedan 
2012. 
– Jag tror att Hongkong sitter säkert. I dag 
finns det ingen annan väg in i Kina än 
Hongkong, och Kina är en viktig del av 
världsekonomin. Det gör att Hongkong-
borna kan vara lite sturskare när de 
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protesterar, om de vet att de är oersättliga, 
säger Bo Becker. 
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 

Farligt för 
demokratin att 
spara in på 
skolboken om 
Förintelsen
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

Myndigheten Forum för levande historia 
har under 20 år delat ut boken ”… om 
detta må ni berätta ...” till landets 
högstadieelever. Genom boken har min 
undervisning om Förintelsen lett till goda 
samtal och nya insikter hos eleverna. 
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Boken har varit gratis. Inga köpstopp har 
hindrat att skolor från att beställa ett 
exemplar till varje elev. 
Den har därför kunnat ges ut till eleverna 
för fortsatt läsning och samtal i hemmen 
med syskon, föräldrar och närstående. Det 
är ett gott exempel på hur det borde gå till: 
skolan introducerar en bok, ger eleverna 
verktyg att hantera den och uppmuntrar 
till fortsatt läsning och samtal hemma. 
Från och med detta läsår förväntas dock 
eleverna läsa boken i pdf-form eller e-bok i 
stället. Mina elever blev besvikna och 
förvånade över att inte få läsa den tryckta 
boken. 
Detta är tydligen en besparingsåtgärd från 
Forum för levande historia. Den dag då vi 
av besparingsskäl slutar att göra upp med 
vår historia, den dagen ger vi också upp de 
demokratiska värden på vilka skolan, 
samhället och demokratin vilar. 

David Holm, högstadielärare, Göteborg 
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Svar direkt. Vi trycker inte längre boken 
av miljöskäl

Boken ”… om detta må ni berätta …” har 
varit och är en viktig källa till kunskap om 
Förintelsen. Boken har tryckts och 
distribuerats under 20 år. Boken i sig är en 
viktig insats för att öka kunskapen om 
Förintelsen och bidra till samtal och 
insikter hos elever, precis som beskrivs i 
insändaren av läraren David Holm, 
Vi har sedan en tid tillbaka satsat på att i 
högre utsträckning producera digitalt 
material, bland annat av miljöskäl och för 
att få större spridning. Valet att i år inte 
trycka fler exemplar av boken är en del i 
den utvecklingen. 
Boken ”… om detta må ni berätta …” finns 
tillgänglig att ladda ner från Forum för 
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levande historias webbplats i flera digitala 
versioner och på flera språk. I dag har vi 
även mer fakta om Förintelsen tillgänglig i 
andra format som till exempel film. 
Vi hoppas och tror att boken även i 
fortsättningen kommer att vara en viktig 
del i undervisningen. 
Bodil Sundén, tillförordnad 
kommunikationschef på Forum för 
levande historia 

”Ingen 
drömmer om 
att bli tiggare”
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019
Det började med ett romantiskt 
fotoreportage i Hemmets Journal om en 
rumänsk tiggare och en svensk 
singelmamma och slutade med ett 
komplext relationsdrama. 
Dokumentärfilmarduon Ellen Fiske och 
Joanna Karlberg vill utmana 
vaneseendet med ”Josefin & Florin”. 
När Ellen Fiske och Joanna Karlberg fick 
höra talas om den udda kärlekssagan 
mellan en 38-årig sexbarnsmamma i 
Göteborg och en 22-årig rumänsk tiggare 
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från den fattiga byn Tamasoia gick de sista 
året på dokumentärfilmslinjen på 
Stockholms dramatiska högskola. 
Då, för drygt fyra år sedan, ville de göra en 
långfilm tillsammans. Siktet var inställt på 
en dokumentär om tonårsflickor från 
Rumänien som kommit till Stockholm. Det 
visade sig vara lättare sagt än gjort, när de 
var redo att filma hade tjejerna åkt 
tillbaka. 
Så hittade duon historien om Josefin och 
Florin på Facebook. Där sammanföll deras 
intressen för relationer och immigration. 
Fler tidningar hade tidigare skrivit om 
paret som träffades när den unge 
rumänske EU-migranten tiggde utanför 
Willys, bland annat Hemmets Journal som 
gjort ett stort fotoreportage. Parets 
kärlekssaga hade också väckt stor 
uppmärksamhet i Florins hemland 
Rumänien. 

– Det är klart att vi var skeptiska från 
början när vi hörde talas om dem. Var de 
verkligen kära på riktigt? Det var så 
sensationellt! Men sedan när vi väl 
träffade dem kändes inte åldersskillnaden 
särskilt avgörande. Florin har väldigt stor 
livserfarenhet och mycket ansvarskänsla. 
Josefin känns i sin tur som en väldigt ung 
mamma, säger Karlberg. 
– Det blev också allt lättare att förstå vad 
de två faktiskt hade gemensamt, som 
drömmen om familj, självhushållning och 
att bo på landet med många djur, lägger 
Ellen Fiske till. 
Den första scenen som duon filmade var 
parets bröllop. De var långtifrån ensamma. 
Flera medier var på plats och många 
dokumenterade festen. Men när det blev 
vardag i familjens hus i den halländska 
byn Oskarström och det lilla teamet 

397



fortsatte filma, ibland tre fyra dagar i 
sträck, kom de närmare familjen. 
Hur blev er roll? 
– Förut när vi har filmat har vi jagat folk, 
legat på och hängt efter. Ofta kunde man 
känna sig som en stalker. Men den här 
filmen har varit helt annorlunda. De har 
ofta velat att vi ska komma och vi fick nog 
en slags terapeutiskt funktion, samtidigt 
som vi blev vänner. I början filmade vi allt, 
allt, allt. Miljöerna var så tacksamma, 
huset där de bor är som ett Pettson & 
Findus-hus med grisar, höns och barn – 
allt det visuella sporrade oss att göra en 
rent observerande film, säger Fiske. 
Men så småningom insåg de två att de 
måste påverka mer. Inte minst för att 
mycket av regiarbetet bestod av att försöka 
skapa utrymme för intima scener. De 
behövde distrahera barnen med lekar och 

hantera de många släktingar och vänner 
som passerade i huset. 
– Först hade vi väldigt stort fokus på 
Florins integrationsresa, men ju längre 
tiden gick, desto mer stod det klart att det 
handlade om ett kärleksdrama med ganska 
stora förhinder, säger Joanna Karlberg. 
De blev också delvis tvungna att hantera 
sina egna förutfattade meningar. 
Situationer där de trodde att det skulle 
uppstå konflikter och fördomar visade sig 
inte vara som de trodde. En sådan scen är 
när Josefin vill tatuera en rumänsk och 
svensk flagga på vaden. 
– Vi trodde kanske att tatueraren skulle ha 
åsikter om det men det visade sig att han 
själv hade erfarenheter av fattigdom och 
migration. Visst har det varit mycket 
anonyma anmälningar mot dem och 
skitsnack, men det mesta har skett på 
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nätet och det har varit svårt att gestalta, 
säger Karlberg. 
– Men vi har blivit positivt överraskade 
också flera gånger. Han som äger Hemköp 
i byn har varit jättehjälpsam. Det skrevs en 
del på nätet om att tiggarna skräpade ner, 
samma diskussion som pågår överallt, 
men han stod upp för dem och lät dem leta 
i containrar, säger Fiske. 
På frågan om vad som varit svårast med 
filmen svarar de att det delvis handlar om 
avgränsningarna. 
– Om vi haft mer utrymme hade vi kunnat 
ta med många fler, det dök hela tiden upp 
nya människor. Det kändes viktigt att visa 
hur olika människor kan vara inom 
samma familj. De av Florins bröder som är 
med i filmen är mycket olika varandra, 
även om alla delvis är uppväxta på samma 
barnhem, säger Karlberg. 

Det kunde också vara svårt att hitta rätt 
balans i drastiska scener, för att undvika 
lyteskomik och ”Borat”-känsla – och mot 
bakgrund av en hårdnande inställning till 
tiggare i Sverige. De hade många klipp 
som de själva och filmens huvudpersoner 
tyckte var roliga men som de märkte inte 
fungerade på testpubliken. 
– Hela intentionen med filmen är att visa 
att det här är individer, människor som vi, 
så det var viktigt att känna hur filmen 
skulle landa, den ska ändå visas på tv 
också, säger Karlberg. 
Filmandet och klippningen har tagit lång 
tid. Båda filmarna har själva blivit 
mammor under processen. 
Samhällsdebatten har tagit nya vägar. Allt 
fler kommuner inför tiggeriförbud. Båda 
regissörerna vittnar om hur de upplevde 
en annan ton när de började med ”Josefin 
& Florin” före flyktingvågen 2015, att 
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svenskar då var mycket vänligare inställda 
till EU-migranterna och deras 
framsträckta pappmuggar än i dag. 
– Han önskar att man kunde lyfta frågan 
bortom förbud eller inte förbud. Man 
pratar inte om konsekvenserna eller har 
idéer om vad man skulle kunna göra i 
stället, säger Fiske. 
Båda välkomnar Amnestyrapporten som 
visar sambandet mellan brist på bostad 
och brist på arbete för EU-migranterna. 
– Om man sover under en bro är det inte 
så lätt att fixa ett jobb. Ingen drömmer om 
att bli tiggare. Florin drömde till exempel 
inte om att sitta utanför en butik när han 
kom till Sverige, han ville jobba, menar 
Karlberg. 
Hon fortsätter jobba med annan het fråga, 
klimatförändringarna, och berättar att 
hennes nya film utspelar sig på en ö i 
Alaska som håller på att försvinna i havet. 

Ellen Fiske har också blickarna riktade 
mot USA och en annan aktuell debatt. Hon 
ska göra filmen ”Leaving Jesus” om forna 
fundamentalister som försöker hitta sin 
plats i världen utan Gud. 
Helena Lindblad 
helena.lindblad@dn.se 
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

Engagerade dokumentärmakare. 
Joanna Karlberg är född 1985 och har 
bland annat gjort ”Night bees” som 
handlar om prostituerade på en polsk 
lastbilsparkering. 
Ellen Fiske är född 1987 och har tidigare 
gjort flera dokumentärer som utspelar sig i 
Skottland. Hon vann pris för ”Scheme 
birds” på Tribecas filmfestival i våras 
(tillsammans med Ellinor Hallin). 
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Tillsammans har de tidigare gjort ”Leather 
pleasure” (2013) och ”Keep me 
safe” (2014). 
”Josefin & Florin” har biopremiär 20/9 
och visas i samband med 
Amnestykampanjen #ocksåmänniska”. 

De var inga 
genier på 
stenåldern
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

Allt var bättre förr. Ungdomen 
respekterade de vuxna, människor var 
artigare och stavade bättre, blommorna 
doftade mer. Det är min allmänna känsla. 
Och så kunde folk saker, fyller Ulf 
Danielsson, professor i teoretisk fysik, i 
(DN 9/9).  
Nu för tiden fattar ingen någonting, han är 
bekymrad över det. ”När ingen orkar eller 
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kan gå på djupet växer komplexiteten och 
flygplanen ramlar ner från himlen” – ”i det 
långa loppet leder det till en civilisationens 
återgång och slutgiltiga fall”. 
Han frågar retoriskt vad vi skulle kunna 
berätta för stenåldersmänniskorna, 
antikens greker eller någon från 
medeltiden? Skulle vi kunna förklara hur 
en radio fungerar, eller hur man bygger en 
månraket? Eller hur man gör glas av sand? 
Nej. Och det är rätt fascinerande, hur 
vardagstingen förblir mystiska för oss. Hur 
många vet egentligen hur en cykel 
fungerar? Hur många kan ens rita en 
cykel? 
Men så har det ju alltid varit. 
Före det moderna samhället fanns det 
medeltida skråsamhället, där var och en 
specialiserade sig på en enda sak. 
Stenåldersmänniskorna var heller inga 
universalgenier. Och de flesta gamla 
greker var inte så lärda. 

För Ulf Danielsson kontrasterar vår 
dumhet med en anekdot om hur man 
utanför grekiska Antikythera hittat ett 
mekaniskt underverk som kan dateras till 
cirka år 100 f Kr, och som visar 
planeternas position på himlen med hjälp 
av ett invecklat system av stänger och 
kugghjul. Men få av dåtidens människor 
lär ha vetat hur det fungerade. De flesta 
visste förmodligen inte att det alls 
existerade. 
Den verkliga skillnaden mellan oss som 
lever nu och dem som levat före oss är att 
tillgången till ny teknik är så utbredd i de 
djupa folklagren nu. Och aldrig tidigare 
har information – kunskap – varit så nära, 
för dem som orkar sträcka sig efter den.  
Lisa Magnusson 
lisa.magnusson@dn.se 
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Ledare: 
Demokratin ger 
oss verktygen 
för att rädda 
klotet
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

Hundratusen människor steg ut på 
gatorna i Melbourne på fredagsmorgonen, 
svensk tid, för att kräva att politikerna 
agerar mot klimathotet. Det var bara 

början. Under resten av dagen samlades 
hundratusentals strejkande skolbarn, 
föräldrar och lärare i Paris, London, 
Stockholm och många andra städer. I 
Boston, Los Angeles och New York – där 
Greta Thunberg talade – genomfördes 
USA:s största klimatprotester någonsin. 
Världsledarna som träffas i FN:s 
högkvarter i New York på måndag för ett 
specialinkallat klimatmöte kan knappast 
ha missat trycket underifrån, kravet på att 
de ska fullfölja och fördjupa de åtaganden 
som gjordes i Paris för fyra år sedan. 
DN lanserade på fredagen en ny webbsida 
– ”Klimatet just nu” – som samlar 
information om läget för stunden: Hur 
mycket koldioxid har vi släppt ut i 
atmosfären? Hur stor del av Arktis har 
smält? Hur mycket har havsnivån höjts? 
Där finns också en klocka som visar hur 
lång tid vi kan fortsätta att släppa ut så 
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mycket koldioxid som vi gör just nu och 
fortfarande klara Parismålets 1,5 grader. 
Under fredagen stod den på drygt åtta år 
och hundra dagar. 
Tiden som tickar ner understryker att vi 
agerar sent. Men den forskning som ligger 
till grund för beräkningarna – liksom 
protesterna – säger också något om varför 
vi alls gör det. 
Det påstås ibland att klimathotet kräver så 
radikala åtgärder att endast en diktatur 
kan genomföra dem. Men det är den fria 
vetenskapen som gett oss redskapen för att 
förstå vad som händer och göra något åt 
det. Och det är fria människor – som 
väljare i valbåset, demonstranter på gator 
och torg och medlemmar i 
civilsamhällsorganisationer – som sett till 
att vi använder dem. 
För saker sker, även om det inte går så 
snabbt som det borde. Inte bara inom 

länder med höga ambitioner och god 
förmåga – som i Sverige. Utan också 
genom konkreta åtgärder som inbegriper 
mer än en stat. 
Inget exempel är bättre än EU:s 
utsläppsrättssystem. Det sätter ett tak för 
koldioxidutsläppen i unionen – och ser till 
att den som förorenar måsta betala för sig. 
När det infördes för omkring 15 år sedan 
var det rätt slappt – priset på koldioxid var 
för lågt. Men politikerna i Bryssel har 
pressats att strama åt det. Utsläppsrätter 
har tagits bort, priset pressats upp. 
Kolkraften har därför blivit för dyr – 
mellan 2012 och 2018 stängdes 30 procent 
av. I år ytterligare 19 procent. Kolet ersätts 
av naturgas, med ett betydligt mindre 
klimat- avtryck, och förnybar energi. 
En EU-valrörelse med just klimatet i fokus 
ledde till att vi skickade folkvalda till 
Bryssel som vill tajta till systemet 
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ytterligare. Till Ekot (9/9) säger till 
exempel Fredrick Federley (C) att han vill 
att sektorer som just nu har undantag ska 
ingå. Karin Karlsbro (L) vill att systemet 
ska vävas in i handelspolitiken, de som 
exporterar till EU ska också behöva betala 
för sina utsläpp. 
Demokratin må vara trög – men den ser 
till att vi rör på oss, och att det sker i rätt 
riktning. 
Sorgebarnet är naturligtvis USA. 
Washington spelade en nyckelroll i att se 
till att Peking ställde upp på Parisavtalets 
bindande åtaganden, vilket man aldrig 
tidigare velat göra. Donald Trump har inte 
bara sett till att amerikanerna ställt sig 
utanför – på måndagens FN-möte 
förväntas han inte dyka upp – utan också 
gett sig på initiativ som tagits på 
delstatsnivå. 

Tack och lov är amerikanerna klokare än 
sitt ledarskap. Också där strejkar alltså 
skolbarnen. Opinions- undersökningar 
visar att en stor majoritet av väljarna 
tycker att klimatet utgör en kris som måste 
åtgärdas. Det ger hopp om förändring 
även där. 
DN 21/9 2019 
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Klimatpolitiken 
är USA:s nya 
generations-
krig
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

Inte sedan Vietnamkriget har en politisk 
fråga splittrat två generationer i USA 
lika djupt som klimatpolitiken nu gör. 
Även bland unga republikaner är det nu 
allt fler som vill se radikala åtgärder 
mot klimatkrisen. Men de äldre står 
emot. Det är bäddat för nästa stora 
politiska strid i USA. 

New York. 
När Greta Thunbergs segelbåt anlände till 
New York i slutet av augusti var hamnen 
proppfull av tv-kameror och journalister. 
Längs vattenbrynet hördes andfådda 
reportrar från Tyskland och Mexiko som 
beskrev ankomsten som en historisk 
händelse. New York Magazine jämförde 
Thunberg med Jeanne d’Arc. 
Bakom journalisterna stod betydligt fler 
klimataktivister och beundrare som 
viftade med Greta-skyltar. De flesta var så 
unga att de inte hade rösträtt. Men det 
kommer de snart att få. 
Vågen av klimataktivism bland unga 
amerikaner kan mycket väl bli vår tids 
motsvarighet till 1960-talets politiska 
protestvåg mot Vietnam-kriget. Då 
splittrades USA i två politiska läger. 
Konflikten mellan dem fortsatte att 
definiera politiken under resten av 
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århundradet, då det så kallade kulturkriget 
föddes i USA. Nu ser klimatpolitiken ut att 
skapa samma politiska avgrund mellan 
unga och gamla. 
Den globala vågen av klimataktivism vi nu 
ser från barn och tonåringar motbevisar 
långvariga myter om dagens unga som 
bortskämda, världsfrånvända narcissister. 
Klimatprotesterna här i USA domineras av 
välinformerade och pålästa tonåringar 
som, likt Greta Thunberg själv, förklarar 
att barnen nu tvingas kliva in och rädda 
planeten eftersom de vuxna varit för 
omogna för att ta problemen på allvar. 
Den politiska klyfta som växer fram i 
klimatpolitiken är en av de få frågor i USA 
där konfliktlinjerna inte primärt går 
mellan republikaner och demokrater, utan 
mellan två generationer. 
Gapet mellan äldre och yngre amerikaners 
politiska åsikter har vuxit under 2000-

talet, men ingen fråga gör det tydligare än 
klimatpolitiken. 
Var fjärde amerikansk tonåring säger i dag 
att de tar aktiva steg mot klimatkrisen. 
Ledarfigurerna för den nya klimat-
aktivismen i USA är nästan uteslutande 
under 30. 
Kongressledamoten Alexandria Ocasio-
Cortez, som varit drivande bakom det 
omfattande klimatpolitiska reformpaketet 
Green new deal, är 29. 
Aktivisterna som talade tillsammans med 
Greta Thunberg när hon anlände i New 
York var 17-åriga Xiye Bastida-Patrick och 
14-åriga Alexandria Villasenor. 
Varshini Prakash, som driver Sunrise 
movement, en växande 
klimatorganisationen för unga, är 25 och 
de övriga nyckelpersonerna i 
organisationen är mellan 19 och 26. 
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– Under hela våra liv har vi sett hur 
politiker och det politiska etablissemanget 
fullkomligt svikit vår generation. Jag 
önskar att det var de vuxna i rummet som 
löste den här krisen, men sanningen är att 
de inte gör det. Så nu är det upp till vår 
generation att göra det, sade Stephen 
O’Hanlon, kommunikationschef för 
Sunrise movement, till Politico nyligen. 
Det är ingen slump att de två största, 
landsomfattande, politiska proteströrelser 
som vuxit under Donald Trumps tid som 
president har skapats av tonåringar. Efter 
Parklandmassakern för två år sedan 
mobiliserades snabbt landsomfattande 
demonstrationer. March for our Lives i 
Washington förra våren lockade mer än 
200 000 demonstranter. 
Aktivismen fick enormt inflytande över 
den amerikanska vapendebatten och har 
redan bidragit till konkreta lagändringar, 

med ett trettiotal nya vapenlagar som 
genomförts på delstatsnivå (Trump har 
stoppat försök att omfattande förändra 
vapenlagar på federal nivå). 
På samma sätt har de unga klimat-
aktivisterna i Sunrise movement på bara 
två år fått stor makt över Demokraterna 
och den nationella klimatdebatten. Enligt 
Sunrise har 16 av Demokraternas 
ursprungliga startfält på 24 
presidentkandidater ställt sig bakom 
Green New Deal. Under tio år har det varit 
en avlägsen dröm för en liten skara 
vänsteraktivister, nu är det vedertaget som 
partiets mest populära väg framåt i 
klimatpolitiken. 
Gemensamt för alla dessa unga ledare är 
att de är födda under de tre decennier då 
klimatkrisen eskalerat från en mild 
angelägenhet bland forskare, till en 
existentiell kris för planeten och vår 
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civilisation. Som David Wallace-Wells 
skriver i ”Den obeboeliga planeten” har en 
majoritet av de utsläpp som människor 
genererat skett sedan tv-serien ”Seinfeld” 
hade premiär 1989.  
– Vi är en generation som själva kommer 
att drabbas av många av klimatkrisens 
värsta konsekvenser, så det är naturligt att 
vi engagerar oss för detta. Samtidigt har vi 
inte heller orsakat lika mycket av 
problemen själva, så vi bär inte på samma 
skuldkänslor som äldre generationer, som 
verkar föredra att förneka sin skuld, säger 
Malcolm Harris, som är författare till 
boken ”Kids These Days: Human Capital 
and the Making of Millennials”. 
Harris tror att en förklaring till att unga i 
dag engagerar sig så helhjärtat för 
klimatkrisen att de är mer öppna än 
tidigare generationer för radikala 

förändringar i hela det ekonomiska 
systemet. 
– Vår generation arbetar hårdare än 
tidigare generationer, för mindre 
kompensation.  
Allt fler unga amerikaner betraktar 
sakernas tillstånd som oacceptabelt, säger 
Harris.  
Han är själv uppvuxen med en ny våg av 
radikal politisk aktivism och hans nästa 
bok, som kommer i vinter, heter 
symptomatiskt nog: ”Shit is fucked up and 
bullshit – History after the end of history”. 
Enligt en studie av Harvard University 
förra året är det nu aningen fler unga 
amerikaner som säger att de föredrar 
socialism än kapitalism.  
I primärvalet 2016 fick den mest 
systemkritiska kandidaten, Bernie 
Sanders, fler unga röster än Hillary 
Clinton och Donald Trump tillsammans.  
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Enligt en Gallupmätning från 2018 säger 
70 procent av amerikaner mellan 18 och 
34 att de är oroade över klimatkrisen, 
medan 56 procent av amerikaner äldre än 
55 säger samma sak. Men den största 
generationsklyftan finns bland 
republikaner, som förmodligen är det mest 
inflytelserika politiska partiet i världen 
som fortfarande konsekvent förnekar 
klimatkrisen. 
Bara 19 procent av äldre republikaner 
säger att människor orsakat klimatkrisen, 
medan 42 procent av yngre republikaner 
säger samma sak. 73 procent av äldre 
republikaner vill se en expansion av 
kolkraften i USA, medan bara 43 procent 
av de unga republikanerna håller med. 
Generationsklyftan har vidgats under 
Trump. Enligt Frank Luntz, en luttrad 
republikansk opinionsanalytiker, säger 58 
procent av unga republikaner att de blivit 

mer oroade över klimatkrisen under det 
senaste året. 
Allt fler unga amerikaner förknippar 
Republikanernas syn på klimatpolitik med 
den 84-årige senatorn James Infofe, från 
den oljerika delstaten Oklahoma, som i ett 
berömt utspel i kongressen tog med sig en 
snöboll i ett försök att bevisa att 
klimatkrisen inte är verklig. 
Kristen Soltis Anderson, en ung 
republikansk opinionsanalytiker, har sagt 
att Republikanerna är dödsdömda om de 
fortsätter med den sortens opportunistiska 
argument. Om de inte ska förlora val på 
klimatpolitik ”måste de erkänna 
klimatkrisens verklighet”, säger hon. 
s korrespondent 
Martin Gelin 
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Jannike 
Kihlberg: 
Kraften i de 
ungas 
protester ska 
inte 
underskattas

LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
New York. Ungdomar spelar en 
historiskt stor roll i klimatpolitiken. 
Skolstrejken som Greta Thunberg 
startade har vuxit till en global rörelse 
som påverkar utvecklingen i världen. 
För första gången arrangerar FN ett 
klimatmöte för ungdomar under lördagen. 
Aldrig tidigare har de ungas röster fått så 
stor uppmärksamhet. Det är inte bara ett 
gullande med unga eller spel för galleriet. 
Här i New York väntades fredagens 
demonstration locka rekordmånga 
deltagare. Att Greta Thunberg talar är 
förstås en stor attraktion.  
Sedan hon steg i land på Manhattan efter 
sin seglats över Atlanten har hon framträtt 
i så många medier att det inte går att hålla 
räkningen. Hennes tal i kongressen där 
hon uppmanade politikerna att inte lyssna 
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på henne utan på forskarna fick stor 
uppmärksamhet. 
Den uppmärksamhet som de ungas 
klimataktioner väcker ska inte 
underskattas. Politiker vet att de måste 
lyssna på opinionen om de vill sitta kvar. 
Ju större uppmärksamhet en fråga får, 
desto större är chansen att de politiska 
besluten går samma väg. 
Skolstrejker och manifestationer som 
lockar miljontals unga ut på gatorna är en 
massrörelse som politiker och andra 
ledare måste förhålla sig till.  
Det hittills kanske tyngsta beviset på att de 
ungas rörelse på bara ett år har vuxit till 
rejäl maktfaktor kom i somras från Opec, 
organisationen för 14 oljeproducerande 
länder som sitter på 80 procent av 
oljereserverna. Ordföranden Mohammed 
Barkindo, sa i ett uttalande att 
”ovetenskapliga” attacker från 

klimataktivister mot oljeindustrin kanske 
var det ”största hotet” mot industrins 
utveckling. 
Han sa inte uttryckligen att det var de 
ungas skolstrejker som var hotet, men så 
har det allmänt tolkats. 
De unga är många, ungefär 1,8 miljarder 
människor är mellan 10 och 24 år. De lever 
på en planet som redan märker av 
klimatförändringen och många av dem 
kräver att politiker och andra ledare 
agerar. 
Fredagens globala skolstrejk väntades 
locka rekordmånga deltagare. Vid den 
globala klimatstrejken i mars deltog enligt 
organisatörerna långt över en miljon 
personer, hur många som lockas den här 
gången återstår att se.  
Och de kan bli än fler nästa fredag. 
De unga som protesterar har redan ett 
stort stöd bland vuxna och det växer. Den 
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här gången har vissa företag hörsammat 
uppmaningen att sympatistrejka. Andra 
företag har klimatutbildningar för sina 
anställda.  
Bland forskare är stödet för 
manifestationerna massivt och det 
manifesteras inte minst på sociala medier. 
FN:s generalsekreterare António Guterres, 
som själv kallar klimatförändringen för ett 
”nödläge”, lyfter ofta fram de ungas 
engagemang som ett föredöme. Han 
uppmuntrar dem att pressa makthavare 
att öka ansträngningarna och följa vad 
vetenskapen säger.  
I en intervju i brittiska tidningen The 
Guardian häromdagen sa han ”Regeringar 
följer alltid den allmänna opinionen, 
överallt i världen, förr eller senare”. 
Trycket på politikerna är redan starkt och 
alla tecken tyder på att det växer. De unga 
kräver handling nu, de kanske inte har 

rösträtt i dag men de kommer att få det i 
framtiden 
Jannike Kihlberg 
jannike.kihlberg@dn.se 

413

mailto:jannike.kihlberg@dn.se


Andrea, 10: 
Jag inte vill 
leva i en värld 
utan 
sköldpaddor
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Nu inleds FN:s klimatmöte i New York, 
där världens ledare samlas för att 
samtala om klimatkrisen. Tusentals 
strejker för klimatet anordnades i 
världens alla hörn under fredagen. 
Den globala klimatrörelsen engagerar 
miljoner människor. I Sydney i australien 

demonstrerade på fredagen över 80 000 
barn, ungdomar och vuxna för klimatet. 
Detta trots att stadens skolor inte har 
godkänt någon ledighet för de elever som 
ville delta i klimatstrejken.  
Även i flera andra australiensiska städer 
hölls demonstrationer: i Melbourne deltog 
100 000 personer i klimatstrejken som 
initierats av Greta Thunberg. Ytterligare 
30 000 demonstrerade i Brisbane. 
Demonstranterna kräver radikalare 
klimatåtgärder från politiskt håll.  
– I dag vill jag säga till alla vuxna att 
miljön är viktig och att vi måste skydda 
den. Jag är här i dag för att jag inte vill 
leva i en värld utan sköldpaddor. Jag vill 
inte leva i en värld utan Stora Barriärrevet. 
När jag stökar ner brukar min mamma 
säga till mig att städa. Om de (vuxna) nu 
är så smarta, kan de ta och städa upp efter 
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sig själva, säger tioåriga Andrea Villafaña 
som deltog i manifestationen i Sydney.  
Enligt Sydney Morning Herald var 
fredagens demonstration den största 
sedan 500 000 personer deltog i en strejk 
mot kriget i Irak 2003. Liknande 
skolstrejker har ägt rum tidigare, i 
november förra året och i mars i år. Då 
deltog 15 000 respektive 40 000 personer.  
17-åriga studenten och organisatören 
Daisy Jeffrey tycker att fredagens strejk 
visar att Australien är redo för förändring.  
– Ingen av oss ska behöva leva i rädsla för 
en oviss framtid. Var och en av oss leder 
strejken på sitt eget sätt och försöker lära 
andra att göra detsamma. Vi kan skapa vår 
egen väg ur den här röran, säger Daisy 
Jeffrey.  
Demonstranterna i Australien har tre krav 
till politikerna: 

Inga nya kol- eller gasprojekt, 100 procent 
förnybar elförsörjning år 2030, samt att 
politikerna skapar en fond för ”rättvis 
omställning” till stöd för alla arbetare som 
jobbar med fossila bränslen.  
Alexandra Carlsson Tenitskaja 
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

415

mailto:alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se


Ungdomar 
protesterade 
världen över
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
På fredagen hölls klimatstrejker över 
hela världen. Miljontals ungdomar 
väntas delta i manifestationer under 
”Week for Future” som inleddes med 
fredagens globala skolstrejk. 

Anna-Lena 
Laurén: 
Förnöjsamhe-
ten i Ryssland 
har oanad 
sprängkraft
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
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Den kallas ”buchanka”. Det betyder limpa. 
Till sin form liknar nämligen den knubbiga 
UAZ-bilen en limpa – en sovjet- tillverkad 
minibuss som bokstavligen tar sig fram 
överallt. Bekvämt är det inte, men fram 
kommer man. 
Jag har suttit i en buchanka många 
gånger. På de mongoliska stäpperna, i 
skogarna utanför Tver, och nu senast i de 
arktiska våt-markerna 500 kilometer 
nordost om Archangelsk.  
När vi skulle ta oss över ett litet dike 
föreslog jag att vi skulle gå ut ur bilen. 
– Den kanske inte klarar diket annars, 
sade jag. 
– Lugn. Det här är en buchanka, svarade 
medpassagerarna. 
Limpan körde över diket utan problem. Vi 
skumpade vidare. 
UAZ-bilen symboliserar en av de 
egenskaper jag tycker mest om i Ryssland. 

En förmåga som finns hos många 
människor här att i besvärliga situationer 
hitta lösningar. Att inte ge upp, att spela 
proffsigt med en dålig hand. Att vara 
förnöjsam, att klara sig med knappa 
resurser. 
Ordet förnöjsamhet har i dag en negativ 
klang. Det är synd. Förnöjsamhet är en 
mycket bra egenskap, som inte handlar om 
att nöja sig med sämre. Den handlar om 
förmågan att överleva. På det planet har 
ryssarna historiskt sett aldrig haft något 
val.  
Dessutom har förnöjsamhet sprängkraft. 
Hur stor den är insåg jag för några dagar 
sedan då jag besökte Sjies, ett kärr i 
Archangelskområdet på 1 200 kilometers 
avstånd från Moskva. I ett senare 
reportage kan ni läsa om planerna på att 
dumpa miljontals ton Moskvasopor i dessa 
våtmarker.  
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Moskvas tjänstemannaelit, som kläckte 
idén att exportera avfallet norrut, hade 
aldrig tänkt på att det bor folk kring Sjies 
som kan protestera. Men framför allt hade 
de inte tänkt på vanliga ryssars förmåga 
att på nolltid slå upp ett tältläger i ett kärr 
och sedan överleva utan el, rinnande 
vatten och mobilfält. Och inte bara 
överleva. Bada bastu, odla potatis och lira 
perestrojkans stora rockstjärna Viktor 
Tsoj. 
Ett sådant läger hade aldrig varit möjligt 
utan denna revolutionerande egenskap: 
Förnöjsamhet. Ingen ska nämligen tro att 
det är särskilt bekvämt att bo i ett kärr. 
Det förutsätter en massa lösningar som 
bara fungerar om folk är tillräckligt 
påhittiga och inte alltför fina i kanten. 
Aktivisterna har varken el eller rinnande 
vatten. Men det tog inte lång tid innan 
man hittade gamla brunnar som tillhört en 
före detta by i närheten. Byn finns inte 
längre på kartan, men dess brunnar ger 

vatten. I ruinerna hittade man tegelstenar, 
och av dem murades en bastuugn till 
banjan. Av virke från kalhygget byggdes ett 
litet gym.  
På kvällarna sitter folk till långt in på 
natten och sjunger rock- och folkvisor. 
Enligt aktivisterna tycker de privata 
väktarna, som vaktar det halvfärdiga 
bygget intill, också om att lyssna på deras 
musik. I somras när det hölls konserter i 
Sjies bytte poliserna till civila kläder när 
deras arbetspass var slut och ställde sig att 
lyssna. 
Några dagar senare var jag tillbaka i 
Moskva och träffade den ryska liberalen 
och oppositionsveteranen Grigorij 
Javlinskij. Han anser att den ryska 
oppositionen mot Putin har mycket att 
lära oppositionen i länder som Ungern och 
Polen.  
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– Vem hade trott att de auktoritära 
krafterna skulle ta över i Polen och 
Ungern? Men det gjorde det. Och nu är det 
bara för oppositionen där att kämpa. Att 
förbereda sig på att ta emot många slag, 
sade den gamla boxaren Javlinskij.  
Att ta emot slag efter slag, men stiga upp. 
Att släpa på förnödenheter genom två 
kilometer lervälling för att tältlägret ska få 
bensin till sina generatorer. Att i en given 
situation överleva med de medel som står 
till buds. Det är oppositionens 
predikament i auktoritära system.  
På kvällen i Sjies gick jag och lade mig i 
syskonbädd mellan alla dagislärare, 
fabriksarbetare och lagerjobbare. Det var 
svårt att sova. Inte för att det var 
obekvämt, utan för att alla skämtade 
oupphörligt. 
Det var trångt, det var enkelt, det var 
förbannat roligt. 
Anna-Lena Laurén 

Sverige 
ansluter till 
franskt 
samarbete
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Sverige går med i den franske 
presidenten Emmanuel Macrons 
försvarsinitiativ EI2 och listan över 
svenska försvarssamarbeten växer. 
– Det är en viktig plattform för 
säkerhetspolitisk dialog men också för 
samarbete kopplat till olika 
krissituationer, säger försvarsminister 
Peter Hultqvist (S). 
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Hultqvist ska skriva på 
medlemskapspappren i det franskledda 
”samarbetsprojektet” tillsammans med sin 
norska kollega. Danmark och Finland är 
med sedan tidigare, liksom Storbritannien, 
Tyskland, Spanien, Belgien, 
Nederländerna, Estland och Portugal. 
– Det är samverkan kring risk-
bedömningar, hotbildsanalyser, utbyte av 
erfarenheter och scenarieutveckling, säger 
försvarsministern. 
Enligt Peter Hultqvist innebär steget in i 
det franska initiativet inga förpliktelser för 
Sverige. Det är en stor skillnad jämfört 
med ett annat försvarssamarbete som 
Sverige också deltar i, det brittiskledda 
Joint Expeditionary Force. Det senare är 
ett slags insatsstyrka som omfattar, 
förutom britterna, också de baltiska 
länderna, Nederländerna, Sverige, 
Danmark, Finland och Norge. 

Därutöver har Sverige på försvarsområdet 
också nordiska samarbeten, samarbeten 
med Finland, Nato och inom EU. 
TT 

Fakta. Det franska initiativet

Frankrikes president Emmanuel Macron lanserade 
tanken på det franskledda försvarssamarbetet 
European Intervention Initiative hösten 2017. 
Medlemmar är nu, förutom Frankrike, 
Storbritannien, Tyskland, Spanien, Belgien, 
Nederländerna, Estland, Portugal, Danmark och 
Finland. 
Sverige och Norge tillkommer som nya 
medlemmar. 
Hittills handlar det om ett samarbete utan verkliga 
förpliktelser, byggt på frivillighet. När Macron 
presenterade idén talade han om att vilja forma en 
gemensam strategisk kultur med sikte på en 
gemensam försvarsbudget, en insatsstyrka och en 
gemensam doktrin för handling. 
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Så blev 
holländarna 
världens mest 
cyklande folk
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Invånarna i Nederländerna cyklar allra 
mest i världen. Att landet är platt är inte 
främsta förklaringen. Svaret finns 
snarare i händelser som inträffade på 
1970-talet.  
Amsterdambon Claire Teurlings pumpar 
däcken på sin cykel i ett av cykelgaragen 
precis bredvid centralstationen. 

Här kan du parkera, hyra eller lämna in 
din hoj för reparation. Ett par tusen 
parkeringsplatser finns under tak. 
Liknande anläggningar finns runtom i 
landet och vissa av dem är öppna dygnet 
runt. Nyligen invigdes världens största 
cykelgarage i Utrecht med 12 500 platser. 
Parkeringsplatserna lär behövas. I det till 
ytan lilla landet finns 23 miljoner cyklar på 
17 miljoner invånare. Varför cyklar så 
många? Claire Teurlings förstår inte riktigt 
frågan. 
– Cyklar gör man bara, ungefär som att 
man går till skolan eller lär sig simma. 
Man växer upp med den vanan. Det är 
praktiskt och det klart effektivaste sättet 
att ta sig fram i Amsterdam. På senare tid 
har jag dessutom börjat tycka att det är bra 
för miljön. 
Hon är uppvuxen i en stad i södra delen av 
landet där infrastrukturen inte är lika bra. 
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Hon har därför vänner från barndomen 
som mest åker bil. Claire Teurlings äger 
själv en bil som hon använder när hon 
hälsar på föräldrarna. Och hon åker 
mycket kollektivtrafik. 
– Men jag använder cykeln till allt. Till 
jobbet, när jag ska handla, när jag ska ut 
på kvällen, när jag ska hämta upp folk eller 
lämna av folk, säger hon. 
På en stimmig lunchrestaurang nära 
Weesperplein i centrala stan korrigerar 
professor Ruth Oldenziel min undran om 
landets cykelvanor: 
– Frågan är inte varför nederländare 
cyklar så mycket. Frågan är i stället varför 
andra folk slutade cykla. 
På bordet framför henne ligger nyckeln till 
hennes ena cykel, som står i ett stort 
parkeringsställ utanför restaurangen – en 
klar konkurrensfördel för etablissemanget. 
Andra cykeln väntar i Eindhoven, där hon 

är anställd vid universitets institution för 
industriteknik och innovation. Ingen av 
cyklarna äger hon. Hon leasar dem. 
Ruth Oldenziel berättar att när Europas 
städer växte efter industrialismens 
genombrott började folk cykla i stor skala. 
Cykeln var huvudalternativet för resor i 
brist på utbyggd och billig kollektivtrafik 
och till dess massbilismen slog igenom. 
– I början av 60-talet var cykeln 
fortfarande det klart vanligaste färdmedlet 
i många europeiska städer, säger Ruth 
Oldenziel. 
Basel, Köpenhamn och Malmö är exempel 
utanför Nederländerna där cykeln 
dominerade. 
Men nedgången hade redan börjat. Den 
gick snabbast där bilismen slog igenom 
tidigt, som exempelvis i Sverige och i 
Storbritannien. Och den gick fort i städer 
som växte längs med järnvägen, som 
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Manchester, eller städer där förorter 
skapades utanför stadskärnan, som 
Stockholm. 
Stadsplanerare som reste till före-
bildslandet USA kom hem med visioner 
om bilen som färdmedlet för alla. De 
planerarna fanns även i Nederländerna. I 
Amsterdam och Utrecht fanns förslag att 
bygga över kanalerna för att ge plats åt 
motorfordon. 
– Men invånarna där och i många små 
historiska städer var stolta över sina gamla 
stadskärnor och insåg att de inte var 
byggda för bilar, säger Ruth Oldenziel. 
I Rotterdam, som bombades under andra 
världskriget, gick förändringen snabbare. 
Staden har än i dag lägre andel cyklister än 
andra städer i Nederländerna. 
För landet som helhet slog bilismen ändå 
inte igenom lika snabbt som i till exempel 
Sverige. När dessutom kollektivtrafiken på 

flera håll var dyr eller dåligt utbyggd fanns 
en tillräckligt stor kritisk massa av 
cyklister kvar när 1970-talets globala 
ifrågasättande av samhällsutvecklingen 
började. 
En sådan nationell grupp var 
gräsrotskampanjen Stop de Kindermoord 
(stoppa barnmorden), som startade som 
reaktion på att så många barn dödades i 
trafiken. I inledning av 1970-talet var runt 
400 stycken av totalt drygt 3 000 
omkomna i trafiken under 14 år. 
– Stop de Kindermoord spelade en väldigt 
viktig roll. Föräldrar och lärare fick med 
sig många i sina protester, som lokala 
politiker, säger Ruth Oldenziel. 
Protesterna hörde ihop med hur invånarna 
såg på rätten till gaturummet. Oldenziel 
berättar att i länder som Tyskland och 
USA upplystes barn om att vara vaksamma 
för bilar och sluta leka på gatorna. 
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– Stop de Kindermoord ändrade den 
synen. Barn hade rätt att leka på gatorna, 
trafiken skulle saktas ned och det gynnade 
cyklisterna. 
1970-talet var också oljekrisens tid med 
höjda bensinpriser och ransonering. Dutch 
Cycling Embassy, som marknadsför 
cykelkulturen, framhåller effekterna av 
oljekrisen som en förklaring till att den 
nedåtgående trenden vände. Det håller 
inte Ruth Oldenziel med om. 
– Oljekrisen slog överallt. Man måste 
fortfarande förklara varför det var just i 
Nederländerna det hände. 
Hennes slutsats är i stället att i landet 
sammanföll på 1970-talet de fem kriterier 
som behövs för att cykling ska ha en stark 
ställning. Det handlar om: 
1 Urbana landskapet och avstånd. När folk 
flyttade in till kompakta europeiska städer 
på 1920- och 30-talen blev det en 

cykelboom. 1960-talets förorter ökade 
avstånden och cyklingen minskade. 
Eftersom Nederländerna är tättbefolkat 
har cyklingen gynnats. 
2 Resealternativen i städerna. Bra 
framkomlighet för bilar samt billig, 
tillgänglig och utbyggd kollektivtrafik 
missgynnar cykling. Stockholms 
tunnelbana invigdes 1950. Amsterdams 
tunnelbana invigdes 1977 och har inte ens 
hälften av Stockholms kapacitet. 
3 Hur politikerna ser på cykling. Här 
handlar det om stads- och trafikplanering, 
om det finns särskilda cykelplaner och om 
man alls räknar in cyklister i 
trafikstatistiken. 
4 Social rörlighet och ställning. Historiskt 
finns exempel på hur borgarklassen såg 
ner på den cyklande arbetarklassen. I 
Nederländerna cyklade (och cyklar) 
kungafamiljen. Det finns till exempel en 
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staty av drottning Beatrix på en cykel 
utanför landets äldsta nationalpark. 
5 Cyklingens kulturella status. När bilar 
sågs som framtid, modernitet och 
personlig frihet slog det igenom i 
stadsplaneringen. Under 1970-talet kom 
den alternativa livsstilen och 
miljörörelsen. På senare år har cykling 
som livsstil fått ett nytt uppsving. 
– Cyklingen i Nederländerna hade på 
1970-talet nått en brytpunkt. Den hade 
sjunkit så mycket i flera städer att det var 
tveksamt om den alls skulle återhämta sig. 
Men det lokala och globala kom samman 
på ett unikt sätt, säger Ruth Oldenziel. 
Den nedåtgående trenden bröts. Sedan 
dess har många nederländska städer 
kraftigt byggt ut sin cykelinfrastruktur. 
I dag har cyklisterna en stark ställning i 
centrala Amsterdam. De bestämmer 
trafiktempot, som är lugnt. Till exempel 

syns inte en enda elcykel eller elsparkcykel 
denna regniga vardagseftermiddag. Här 
cyklar man i bredd och pratar med 
varandra. Ett ungt kärlekspar håller 
varandra i handen på cykelbanan. 
Framför allt cyklar alla; gamla och unga, 
kostymklädda och hantverkare, mammor 
med småbarn och mellanstadieelever. 
Dock, ingen enda har cykelhjälm. Inte ens 
treåringen som sitter i barnsadel framför 
styret. 
Willemijn de Koning, informatör på Dutch 
Cycling Embassy, får ofta frågan om 
cykelhjälm från utländska journalister. 
Hon skrattar. 
– Det är som att jag skulle fråga 
människor i Stockholm eller USA varför de 
inte har hjälm när de promenerar. Varför 
inte hjälm? Därför att det är normalt, vi är 
så vana att cykla ända sedan vi är tre, fyra 
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år gamla. Även om riktigt små barn 
numera ibland har hjälm, säger hon. 
Det är bara snabba motions- och 
tävlingscyklister som bär hjälm. Annars är 
det inte farligt att cykla, enligt Willemijn 
de Koning. 
Claire Teurlings, hon som pumpar sin hoj i 
garaget bredvid centralstation, ser också 
cykel som ett säkert transportsätt. 
– Kanske är det inte riktigt säkert längre. 
Det finns vissa platser där det är trångt 
och mycket trafik. Men det skulle kännas 
väldigt märkligt att sätta på sig en hjälm, 
säger hon. 
Att cykling är ofarligt stämmer förstås 
inte. Dödsfallen för cyklister är väsentligt 
färre än 1971, när Stop de Kindermoord 
började sin kampanj, men på senare år har 
antalet omkomna ökat något. 2018 var de 
228 personer.  

Statistik från 2010 visar att Nederländerna 
har flest antal omkomna av 25 europeiska 
länder. Men det beror på att det cyklas 
mest här. Mätt efter antal cyklade 
kilometer är Nederländerna väsentligt 
tryggare än till exempel Sverige. 

Pia Gripenberg 
Fakta. Cykling i Nederländerna

23 miljoner cyklar finns i landet – som har cirka 17 
miljoner invånare. Runt en fjärdedel av alla resor 
görs med cykel. 
25 procent cykel, 32 procent kollektivtrafik, 23 
procent bil och 20 procent gående – så var 
fördelningen mellan olika färdmedel i Amsterdam 
2013. 
Källor: Dutch Cycling Embassy/Cycling Cities 
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Därför vägrar 
Donald Trump 
att trappa upp 
konflikten med 
Iran
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Analys 
Förra helgens drönarattacker mot 
Saudiarabiens oljeproduktion utlöste 
inte, vilket många fruktade, ett nytt krig 
i Mellanöstern. President Donald Trump 
har denna gång bestämt sig för att 
motstå USA:s hökar, som tyckte sig se 

ett gyllene tillfälle att gå till anfall mot 
Iran. 
Det har sagts många gånger förr, och 
bekräftas än en gång i dessa dagar: USA-
presidenten är kluven mellan sin 
instinktiva motvilja mot att sätta i gång 
nya krig och behovet av att odla en 
machoimage. Liksom vid tidigare lägen 
där utvecklingen har sett ut att gå mot ett 
nytt amerikanskt krigsäventyr har Trump 
valt att avstå från en upptrappning av 
konflikten med Iran. 
Anfallet mot Saudiarabiens 
oljeanläggningar genomfördes under de 
tidiga morgontimmarna på lördagen. De 
Iranstödda huthirebellerna i 
inbördeskrigets Jemen – som opererar 
750 kilometer från oljefälten – tog på sig 
ansvaret för angreppet, som medförde att 
halva Saudiarabiens dagliga 
oljeproduktion tillfälligt slogs ut. 
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Världsmarknadspriset på råolja sköt i 
höjden och börserna föll. Efter några dagar 
sjönk oljepriset tillbaka något, sedan 
Saudiarabien meddelat att produktionen 
skulle vara helt återställd inom några 
veckor. 
Trump överlät polemiken till 
utrikesminister Mike Pompeo, som sade 
att det inte fanns några bevis på att 
anfallet utgått från Jemen. Han anklagade 
istället Iran för att ha legat bakom 
angreppet mot de saudiska 
oljeanläggningarna och kallade dem för 
”en krigshandling”. Amerikanska talesmän 
uppgav att skadorna tydde på att 
angreppet inte kommit söderifrån, där 
Jemen ligger, utan norrifrån, det vill säga 
Iran eller Irak. 
Företrädare för Iran förnekade föga 
oväntat all inblandning. 

Trump pekade själv inte finger mot Iran. 
Han förklarade att han först ville veta vad 
saudierna kommit fram till innan han 
fattade några avgörande beslut.  
Vita husets avvaktande hållning har flera 
förklaringar: En är att mycket kring 
angreppet till en början var oklart och det 
fortfarande finns flera frågetecken att räta 
ut: 
Vem var det som faktiskt tryckte på 
knappen för angreppet mot Saudiarabien? 
Vilka vapen var det som användes; 
drönare och/eller kryssningsrobotar, och 
vart kom de ifrån? 
Varifrån avlossades dessa vapen? 
Det man vet är att angreppet förorsakade 
mycket stora skador på raffinaderier och 
oljelager – de sprängladdningar som 
användes träffade med stor precision.  
Lika viktigt är att det är presidentval i USA 
i november nästa år. Ett av Trumps 
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kampanjteman 2016 var att USA inte ska 
ge sig in i andras krig, i avlägsna delar av 
världen, utan fokusera på problemen på 
hemmaplan (”America First”). Han har 
heller inget intresse av att dra in landet i 
ett krig där utgången är oförutsägbar. 
Sannolikt var Iran på ett eller annat sätt 
sannolikt inblandat i attacken; enligt 
saudiska uppgifter var det iranska vapen 
som användes. I så fall är det ett bevis på 
att Teheran har förmåga att förorsaka 
svåra skador på Saudiarabiens 
oljeproduktion, samtidigt som saudierna 
inte ser ut att ha ett luftförsvar som kan 
skydda sina oljeanläggningar från drönare 
och kryssningsrobotar. 
Ett annat viktigt skäl är Trumps 
självbevarelsedrift. Ett krig i Persiska 
viken – där hälften av världens kända 
oljereserver finns – skulle slå hårt mot 
oljeexporten via Hormuzsundet. Det skulle 

omedelbart drabba konsumenterna – inte 
minst de amerikanska. En chockhöjning av 
bensinpriset – för att inte tala om en 
möjlig ekonomisk recession till följd av 
oljekrisen – skulle vara förödande för 
Trumps chanser att bli återvald. 
De senaste veckornas händelser har en 
intressant tidsföljd: 
Den 10 september sparkade Trump sin 
nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton, 
en hök som länge har förespråkat krig mot 
Iran. Det var en tydlig signal till Teheran 
om att han inte ville gå in i en militär 
konfrontation, och var ett sätt att 
underbygga sin inbjudan till ett möte med 
Irans president Hassan Rouhani. Iranska 
företrädare har dock svarat på inviten med 
att det inte kan bli tal om ett toppmöte så 
länge USA:s sanktioner inte dras tillbaka. 
Fyra dagar senare kom drönarangreppet 
mot Saudiarabiens oljefält. Det kan tolkas 
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som att Iran vill testa USA:s beslutsamhet. 
Och efteråt vidhöll Trump sin linje att 
konflikten ska lösas på diplomatisk väg. 
Irans utrikesminister Javad Zarif varnade 
för att ett saudiskt eller amerikanskt 
angrepp mot Iran skulle resultera i ett 
”totalt krig”. 
– Hur fungerade det i Irak när vi gick in 
där? Krig är enkla att starta, sade Trump 
till pressen i veckan. 
Michael Winiarski 
USA inför sanktioner mot Irans 
centralbank

USA införde på fredagen ytterligare sanktioner mot 
Iran, denna gång mot landets centralbank. 
Teherans sista källa till finansiella medel är 
därmed frysta, enligt finansminister Steven 
Mnuchin. 
– Det är den högsta nivå av sanktioner något land 
hittills belagts med, sade president Donald Trump. 
TT 

Oskyldigt 
dömd 
skådespelare 
släpptes fri
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Sankt Petersburg. Först greps han för 
ett brott han inte hade begått. Sedan 
dömdes han till tre och ett halvt års 
fängelse. Nu släpps Pavel Ustinov, ett 
av de mest skandalösa fallen i den så 
kallade Moskvaprocessen. 
Skådespelaren Pavel Ustinov greps i 
Moskva den 3 augusti då han stod och 
väntade på sin kompis utanför 
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tunnelbanan. På Pusjkintorget i närheten 
pågick en demonstration, som Ustinov inte 
deltog i. Det finns videobevis på att han 
helt oprovocerat anfölls av 
kravallutrustade soldater, som knuffade 
honom till marken och slog honom med 
batonger.  
När Pavel Ustinov i onsdags dömdes till 
tre och ett halvt år i fängelse för motstånd 
mot polis var skandalen ett faktum. 
Enmansdemonstrationer pågick hela 
dagen i solidaritet med Ustinov och en 
mängd kända skådespelare och teatrar 
ställde sig på hans sida. Nu har rätten tagit 
tillbaka beslutet att skicka honom i 
fängelse. På fredagen meddelade 
domstolen i Moskva, Mosgorsud, att 
Ustinov släpps på fri fot och beläggs med 
reseförbud medan beslutet överklagas.  
Att rätten låter Ustinov vänta på det nya 
beslutet utanför fängelset är en indikering 

på att han sannolikt frias. Det vore i så fall 
inte första gången det ryska rättssystemet 
dömer en person för ett brott hon eller han 
inte begått, för att sedan ta tillbaka 
beslutet när den allmänna opinionen 
vaknar. 
Ett annat exempel är den grävande 
journalisten Ivan Golunov, som 
anklagades för narkotikabruk i våras efter 
att polisen själv hade placerat marijuana i 
hans jackficka. Golunov friades och 
förundersökningen mot honom lades ner 
efter en massiv kampanj.  
I Moskva har hittills sju personer dömts 
till fängelsestraff efter att de deltagit i 
demonstrationer mot Putinregimen i 
somras. Fem väntar på sin dom och sex 
personer har friats. 
Rättsprocessen har lett till massiva 
kampanjer för de politiska fångarna. 
Anna-Lena Laurén 
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Massprotest 
mot mord och 
våldtäkter
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
42 dödade kvinnor och en rad 
uppmärksammade våldtäktsfall har 
väckt starka reaktioner i Spanien.  
På fredagen hölls 
massdemonstrationer på över 250 
platser i landet. 
”Denna sommar har dominerats av 
barbari, mord, våldtäkter, överfall, pedofili 
och gängöverfall. Sommarens 
könsbaserade våld har gett oss de värsta 
siffrorna på över ett decennium”, skriver 
gruppen Emergencia Feminista. 

Tillsammans med en handfull andra 
kvinnoorganisationer har man arrangerat 
de demonstrationer som präglade 
stadsbilden på över 250 håll i Spanien. 
Sommaren 2019 har sett 19 kvinnor dödas 
av sina nuvarande eller tidigare manliga 
partner. Sammanlagt under året handlar 
det om 42 kvinnor. Såväl medier som 
politiker och rättsväsende har fått kritik 
för att bemöta våldet med apati, 
likgiltighet och brist på uppmärksamhet. 
Detta gäller också ett antal våldtäktsmål. 
Sex män som misstänks ha våldtagit en 14-
årig flicka i Manresa 2016 åtalades först 
för sexuellt ofredande – för att flickan var 
berusad, drogpåverkad samt att hon inte 
gjort motstånd. En sjunde man misstänks 
ha onanerat vid sidan om och riskerar 18 
månaders fängelse för att inte ha ingripit. 
Fallet har påmint allmänheten om en 
gängvåldtäkt mot en 18-åring i Pamplona 
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samma år. Där hade sex män först dömts 
för sexuellt ofredande, vilket tillsammans 
med en ifrågasatt utfrågning av kvinnan i 
domstolen ledde till massdemonstrationer, 
men nu i juni justerade Spaniens högsta 
domstol saken och dömde männen till 15 
år i fängelse för våldtäkt. 
Den juridiska kritiken i debatten handlar 
om att det fortfarande ska krävas våld och 
motstånd för att övergreppen ska klassas 
som våldtäkt, och att en kvinna i något 
slags berusat tillstånd inte skulle kunna bli 
våldtagen. Reaktionerna efter Pamplona-
fallet svetsade samman feministiska 
rörelser. 
Som en motreaktion samlades män i 
antifeministiska grupper på nätet, och 
högerextrema Vox slog mynt av 
kvinnohatet. Förra året lyckades partiet ta 
sig in i både det nationella och det 
europeiska parlamentet. 

Vox vill avskaffa lagarna mot könsbaserat 
våld, som man anser vara 
diskriminerande, och i stället införa lagar 
mot familjevåld för att äldre, män, kvinnor 
och barn ska skyddas lika. I torsdags 
bojkottade Vox den tysta minut som 
Madrids stadshus utlyst till minne av 
Adaliz Villagra som i tisdags knivdödades 
inför ögonen på sina två barn. 
Ossi Carp 
ossi.carp@dn.se 
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Nya samtal för 
att undvika 
hård brexit
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Både Storbritannien och EU strävar 
efter att nå ett avtal för att undvika att 
britterna kraschar ut ur EU, framhåller 
Brexitminister Steve Barclay efter ett 
möte med EU:s chefsförhandlare 
Michel Barnier i går. 
Bryssel. 
Samtalen ska fortsätta i Bryssel nästa 
vecka. Då ska också premiärminister Boris 
Johnson träffa Europeiska rådets 
ordförande Donald Tusk i New York i 
samband med FN:s möte. 

Till tv-kanalen Sky påpekar Steve Barclay 
att fredagens möte pågick längre än 
planerat. Enligt honom visar det att 
samtalen är seriösa och detaljerade. 
Från EU-håll är kommentarerna mer 
neutrala. Parterna diskuterade 
gränsfrågan på Irland liksom de framtida 
relationerna, enligt ett uttalande. 
Storbritannien lämnade tidigare i veckan 
dokument till EU, bland annat om hur 
boskap, färska livsmedel och växter ska 
kunna fraktas mellan Irland och 
Nordirland. 
Pia Gripenberg 
Dela 
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FN: Akut 
matbrist hotar 
tio miljoner
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Den sämsta skörden på fem år gör att 
tio miljoner nordkoreaner är i akut 
behov av hjälp, skriver FN i en ny 
rapport. Samtidigt har Nordkorea 
uppmanat FN att dra ner på sin närvaro 
i landet. Orsaken som anges är att FN 
har politiserats av ”fientliga krafter”. 
Som en följd av torka under våren väntas 
Nordkoreas skörd av landets viktigaste 
grödor – majs och ris – bli den sämsta på 
fem år. Det skriver FN:s mat- och 

jordbruksorgan FAO i sin senaste rapport 
om matsituationen i Nordkorea.  
Läget är så dåligt att tio miljoner 
nordkoreaner nu är i akut behov av hjälp, 
enligt FN.  
Enpartistaten Nordkorea har länge haft 
problem med matbrist och på senare tid 
har statliga medier varnat för torka och 
andra ”ihållande onormala fenomen”. 
Tidigare i år rapporterade FN att 
matproduktionen även förra året var lägre 
än på tio år. Bland annat till följd av 
väderfenomen som värmebölja, en tyfon 
och översvämningar. 
Nordkorea brottas dessutom med att 
bekämpa spridningen av den afrikanska 
svinpesten. Landet fick sitt första fall i 
maj. I Kina har sjukdomen, som är dödlig 
för grisar men ofarlig för människor, lett 
till att många miljoner grisar tvingats 
avlivas. 
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Sydkorea har lovat att bistå sin granne 
med 50 000 ton ris via FN:s matprogram. 
Leveransen har dock försenats på grund av 
Nordkoreas ljumma svar på inbjudan från 
Sydkorea om samtal om 
kärnvapennedrustning, enligt Sydkorea. 
I juli rapporterade Nordkoreas statliga 
nyhetsbyrå KCNA att landet försöker 
minska effekterna av torkan genom att 
gräva kanaler och brunnar, installera 
pumpar och transportera vatten.  
Samtidigt har landet tidigare i september 
sagt åt FN att dra ner på antalet anställda 
som jobbar med bistånd i landet eftersom 
FN har politiserats av ”fientliga krafter”. 
Nordkorea vill även att världshälso-
organisationen WHO och FN:s barnfond 
Unicef minskar närvaron i landet.  
Då är FN:s närvaro redan liten, sex 
anställda som borde ner till som mest två, 

enligt Nordkorea. Unicef uppmanas 
minska antalet personer från 13 till 11. 
– FN har redan få på marken och den 
fortsatta kapaciteten vid nuvarande nivå är 
avgörande för att försäkra fortsatt FN-stöd 
för matsäkerhet, vatten, närings- och 
hälsoprojekt, sade FN:s talesperson 
Stephane Dujarric då. 
Nordkoreas ekonomi belastas hårt av FN-
sanktioner som satts in för att pressa 
landet att upphöra med 
kärnvapenutveckling. 
Samtalen om en avrustning mellan den 
amerikanske presidenten Donald Trump 
och Nordkoreas ledare Kim Jong-un bröt 
samman när de två träffades i Vietnam i 
februari.  
Marianne Björklund 
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Bara 15 länder 
erkänner nu 
Taiwan
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Analys 
Den lilla ö-nationen Kiribati klipper 
banden med Taiwan och upphör att 
erkänna landet diplomatiskt. Därmed 
har två länder på en vecka brutit med 
Taiwan och knutit närmare band med 
Kina. Utvecklingen är ett led i en aktiv 
politik från Kina vars mål är att Taiwan 
isoleras och till slut blir en del av Folk-
republiken. 
Peking. 

Det går fort nu. I måndags bröt 
Salomonöarna sina diplomatiska 
kontakter med Taiwan och på fredagen var 
det Kiribatis tur. Oceanien, där den lilla ö-
nationen ligger, har vanligtvis varit ett 
starkt fäste för Taiwan. 
Nu är antalet länder som erkänner Taiwan 
nere på 15, varav fyra i Oceanien. Förra 
året tappade landet allierade som Burkina 
Faso, Dominikanska Republiken och El 
Salvador. 
För Kina är det en stor framgång. Enligt 
regimen är Taiwan en provins som 
egentligen tillhör Kina och målet är att 
Taiwan en dag ska gå upp i 
Folkrepubliken. Att färre erkänner Taiwan 
diplomatiskt hoppas Kina kommer öka 
dess isolering och till sist göra att man inte 
har något annat val än att bli en del av 
landet. 

437



För att uppnå sitt mål har Kina jobbat 
aktivt. Strategin har gått ut på att locka 
länderna, som ofta är fattiga, med 
ekonomiska morötter. Sedan 2011 har 
Kina spenderat 1,6 miljarder dollar i 
Oceanien genom bistånd och lån. Pengar 
som länderna har kunnat använda till att 
bygga vägar, broar och annat som är 
eftersatt. Här står sig Taiwan slätt mot 
Kina, världens näst största ekonomi.  
För länderna i Oceanien blir till sist trycket 
för stort. De behöver pengarna för att 
utveckla sin ekonomi och deras beslut att 
bryta med Taiwan ska förmodligen snarast 
ses ur den synvinkeln än ur en politisk.  
Men USA ser på utvecklingen med 
politiska glasögon och oroar sig. USA har 
militära intressen i regionen och säljer 
vapen till Taiwan, som till skillnad från 
Kina har demokratiska val. På senare tid 
har USA bekymrat sett på hur Kina har 

tagit över mer och mer och ökat sin 
maktbas. Nu finns oro för att man är på 
väg att ta ytterligare steg och bygga upp en 
flottbas i regionen. 
För att motverka utvecklingen etablerade 
Vita huset nyligen en speciell avdelning 
som ska sköta affärerna i 
Stillahavsregionen. Tanken är att i 
samarbete med allierade som Australien 
satsa på infrastruktur i regionen och se till 
att makten inte förskjuts till Kina.  
Om det räcker eller om man har vaknat för 
sent återstår att se. Den kommande 
kampen står om de fyra resterande länder 
i Oceanien som erkänner Taiwan.  
För Taiwans president Tsai Ing-Wen är 
utvecklingen ett bakslag. Hon står inför val 
i början av nästan år och har under sin tid 
som president förlorat sju allierade till 
Kina.  
Marianne Björklund 
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Fakta. Nationalister tog makten 1949

Kinesiska nationalister tog makten över Taiwan 
1949 efter att ha förlorat inbördeskriget mot 
kommunisterna i Kina. Sedan dess gör Kina 
anspråk på Taiwan som en av sina provinser. 
Taiwan hade tills 1971 Kinas plats i FN, inklusive 
säkerhetsrådet. Sedan dess har öarna som landet 
består av varit diplomatiskt isolerade. 

Dödstalet stiger 
efter 
sjukhusattack
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

Afghanistan. 39 människor dödades av 
den bilbomb som förstörde ett sjukhus i 
staden Qalat i södra Afghanistan på 
torsdagen. 
Därmed har antalet dödsoffer nästan 
dubblerats sedan den inledande 
rapporteringen om 20 döda. 
– Bara två av de som dödades tillhörde 
säkerhetsstyrkan. Resten var civila, bland 
dem kvinnor, barn, patienter och 
besökare, säger Gul Islam Syaal, 
talesperson för guvernören. 
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Målet var en närliggande byggnad där 
regeringens underrättelsetjänst ligger, 
enligt talibanerna som tagit på sig 
attacken. 
TT-Reuters 

Sex skjutna i 
Washington
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

USA. En person har konstaterats död 
sedan sex människor träffats av skott i 
Columbia Heights i USA:s huvudstad 
Washington. 
Av de fem skadade är två allvarligt 
skadade men väntas överleva. 
Det är oklart om någon misstänkt finns, 
och motivet är inledningsvis okänt. 
TT 

440



De Blasio ger upp 
presidentkampanj
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

USA. New Yorks borgmästare Bill de 
Blasio ger upp sin kampanj att bli 
demokraternas presidentkandidat inför 
valet 2020. 
Hans besked kommer efter flera månader 
av lågt eller obefintligt stöd i 
opinionsundersökningar. I början av 
september visade en undersökning att han 
hade stöd från 1 procent av väljarna i 
delstaten New York, och 0 procent av 
stödet i hemstaden New York. 
TT 

El Salvadors 
expresident dömd 
igen
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

El Salvador. El Salvadors tidigare 
president Elias Antonio Saca, som redan 
avtjänar ett tioårigt fängelsestraff för 
korruption, har dömts till ytterligare två år 
för mutbrott. 
Saca ska ha betalat motsvarande nära 100 
000 kronor till en anställd i rättsväsendet. 
Pengarna har Saca betalat för att få 
information om ett tidigare åtal mot sig. 
TT-AFP 
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Svag fördel för 
Gantz i 
rösträkningen
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

Israel. 
Valresultatet i Israel fortsätter vara jämnt 
när rösträkningen i princip är färdig. 
Benny Gantz parti har ett litet övertag men 
det finns inga uppenbara vägar till att 
bilda en majoritetskoalition. 
Gantz parti Blåvita alliansen ser ut att få 
33 mandat i knesset, medan sittande 
premiärminister Benjamin Netanyahus 
Likud ser ut att få 31 i det 120 stolar stora 
parlamentet. 

Netanyahu sade i tisdags att han vill 
behålla sin post i koalition med rivalen 
Gantz, som däremot kräver att Netanyahu 
avgår. 
De slutgiltiga valresultaten ska publiceras 
på onsdag. 
TT-AFP 
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Trump: USA gör 
framsteg med 
Kina
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019

USA:s president Donald Trump sade på 
fredagen att USA gör stora framsteg med 
Kina. 
Det rapporterar Reuters. 
Trump, som talade i Ovala rummet, sade 
att USA tar in miljarder (dollar) från 
tullarna som lagts på kinesisk import. 
Trump sade också att USA just har belagt 
Irans nationalbank med sanktioner. 
Sanktionerna mot Iran är nu de högsta 
som någonsin lagts på ett land, hävdade 
Trump. 
Direkt 

Eldriven 
veteran med ny 
kraft
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Konkurrensen bland elbilarna har 
hårdnat rejält och nu rycker en av de 
äldsta och bäst säljande modellerna 
upp sig med ny teknik, starkare motor 
och större batteri. Räcker det för att 
klara utmaningen från Volkswagens 
”billiga” ID.3? 
Elbilssegmentet är en snöboll som har 
börjat rulla och växa sig allt större. I takt 
med att fler nya modeller lanseras får fler 
bilköpare upp ögonen för att eldrivna bilar 
i många fall är bättre än bensin- och 
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dieselbilar. Den växande efterfrågan på 
helt eldrivna bilar kommer att leda till att 
biltillverkarna tar fram ännu fler elbilar. 
En av bilarna som startade 
snöbollseffekten är Renault Zoe som nu 
har gått och blivit gammal, i alla fall mätt 
med bilindustrins mått. Den franska 
elbilen lanserades år 2012 och var då en av 
de första elbilarna som inte kostade en 
förmögenhet. Nu, sju år senare och i ljuset 
av ny konkurrens, beskrivs den bättre som 
en medioker elbil med trånga 
innerutrymmen och begränsad räckvidd. 
Men det är väl inget som en rejäl 
uppdatering inte kan råda bot på? Det 
hoppas i alla fall Renault som lanserar en 
rejält moderniserad variant av Zoe. 
Nyheterna är påtagliga. På plats bakom 
ratten ser man direkt att den, ratten alltså, 
är ny och hämtad från syskonet Clio. 
Framför ratten finns en digital skärm som 

visar hastighet, batteriets laddnivå, en 
kartbild och mycket annan information. 
Till höger om ratten finns en ny, stor 
pekskärm med vilken man kontrollerar de 
flesta av bilens funktioner. Som en stark 
kontrast till den moderna pekskärmen 
finns vreden som styr klimatanläggningen. 
Det är tre helt vanliga vred och är det 
inte… jo, nog tusan är det exakt likadana 
vred som finns i den billigare 
koncernkusinen Dacia Duster. 
Zoes delvis nya interiör är en välkommen 
förändring. Om man så vill kan man få 
delar av instrumentpanelen och stolarna 
klädda i ett grått och grovt tyg som 
tillverkats av återvunna säkerhetsbälten. 
Den känsla av nutid som effektivt byggs 
upp av de nya skärmarna, det nya tyget 
och en ny växelväljare rivs ned lika raskt 
av framstolarna. Att passagerarstolen fram 
inte går att höja eller sänka får man köpa, 
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det är inte ovanligt i bilar av den här 
storleken. Men att inte heller förarstolen 
går att justera i höjd är snålt och 
gammalmodigt. Det är sannolikt en 
besparingsåtgärd för att hålla priset nere 
men det finns betydligt billigare bilar som 
erbjuder föraren möjligheten att vara 
längre än 190 cm eller kortare än 170 cm. I 
Zoe ska man helst befinna sig inom det 
spannet, annars sitter man för nära taket 
eller för nära golvet. Framstolarna är 
dessutom av enklaste sort utan svankstöd 
och med platt stoppning som ger träsmak 
efter några timmars körning. 
Under framstolarna, och baksätet för den 
delen, finns det som är den stora grejen 
med Zoe – batteripaketet. Som en rejäl 
landgångsmacka mellan fram- och bakhjul 
ligger batteripaketet som i den nya bilen 
har en kapacitet på 52 kilowattimmar. Det 
gör det möjligt att köra upp till 38 mil på 

en laddning, enligt mätning i det nya 
tuffare bränsleförbrukningstestet WLTP. 
Gamla Zoe, med ett 41 kilowattimmar stort 
batteri, klarade 30 mil. 
Zoes nya motor är ett lika välkommet 
tillskott. Zoe har aldrig varit någon av de 
snabbaste elbilarna och det har den inte 
blivit nu heller, men med 135 hästkrafter i 
stället för 110 klarar den i alla fall ett högre 
tempo. En acceleration från 0 till 100 
kilometer i timmen på 9,5 sekunder och en 
toppfart på 140 kilometer i timmen 
kommer dock inte att göra någon 
fartblind. 
Zoe behöver inte en starkare motor är så 
här. Till skillnad från många konkurrenter 
är den inte bak- utan framhjulsdriven och 
har därför svårare att förvandla motorns 
effekt till hastighet på vägen. 
Framhjulsdrift passar sämre än 
bakhjulsdrift på elbilar som har så mycket 
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kraft redan från start. Den som kan nöja 
sig med långsammare acceleration kan 
fortfarande välja den gamla 110-
hästarsmotorn och på köpet få två 
kilometer längre räckvidd och 20 000 
kronor kvar i plånboken. 
Zoe har fram tills nu varit en av få elbilar 
som inte har gått att snabbladda. 22 
kilowattimmars laddeffekt har varit max 
och det har bokstavligt talat satt stopp för 
Zoe på långresor. Den nya modellen 
utrustas med möjlighet till snabbladdning 
med 50 kilowattimmar. Bakom Renault-
märket i fronten finns kontaktuttag för 
den så kallade CCS-kontakten som nu 
finns på i stort sett alla laddstationer i 
Sverige och övriga länder i Europa. Det 
här gör att man kan ladda energi för 15 
mils körning på 30 minuter. 0 till 80 
procents laddning går på 1 timme och 10 
minuter. 

Om det verkligen kommer att fungera i 
praktiken återstår att se. Batteripaketet är 
nämligen inte vätskekylt, utan kyls endast 
av fartvinden. Nissan Leaf har en liknande 
lösning och har visat sig vara svår att 
snabbladda upprepade gånger under 
långkörning eftersom batterierna blir för 
varma. 
Det är inte tu tal om att Zoe med de nya 
egenskaperna har blivit en bättre bil, men 
med prislappen på 386 900 kronor 
kommer den troligtvis att bli 
frånsprungen. Zoe är i dag Sveriges näst 
mest sålda elbil men kommer inte att vara 
det länge till då nya konkurrenter lurar i 
vassen. Peugeot och Opel har elversioner 
av 208 och Corsa på gång, med bättre 
snabbladdningsmöjligheter. Allra värst 
kommer konkurrensen att bli från 
Volkswagen ID.3 – en större, rymligare 
och billigare elbil. 
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Erik Wedberg 
Fakta. Renault Zoe

Miljö 
Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. 
Bränsleförbrukning: 17,9 kWh/100 km. 
Miljöförmåner: 60 000 kronor i bonus vid köp. 
Ekonomi 
Pris: 386 990 kronor. 
Pris utan batteri: 306 990 kr. Batterihyra 1 149 kr/
mån (körsträcka 1 750 mil/år) 
Årlig fordonsskatt: 360 kronor. 
Bränslekostnad 2 000 mil/år: 5 370 kronor. 
Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 
3 år, rostskydd 12 år, fri assistans så länge 
batteriet leasas. 
Teknik 
Motor: El, 135 hk mellan 4 200–11 136 r/min, max 
vridmoment 245 Nm mellan 1 500–3 600 r/min. 
Drivning: Framhjulsdrift. 
Växellåda: 1-växlad automat. 
Acceleration 0-100 km/h: 9,5 sekunder. 
Toppfart: 240 km/h. 
Mått/vikt 
Längd/bredd/höjd: 408/173/156 centimeter. 

Bagagevolym: 338–1 225 liter. 
Maximal släpvagnsvikt: 0 kilo. 
Betyg del för del 
Köregenskaper: 3 
Säkerhet: 3 
Design: 3 
Komfort: 2 
Ekonomi: 4 
Totalbetyg = 15 av 25 
Plus 
Räckvidd 
Körsmidighet 
Förarmiljö 
Minus 
Pris 
Komfort 
Baksäteskomfort 
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7 kända 
konspirations-
teorier
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Gå inte på bluff-snacket. Månfärder, 
terrordåd och klimatförändringar – är 
det bara lögner? Det tror en del. Hur 
ska man veta vad som stämmer? KP 
förklarar. 
1. Illuminati Händelse: År 1776 bildades i 
Tyskland en grupp som kallade sig för 
Illuminati-orden. Professorn som startade 
den hemliga klubben, Adam Weishaupt, 
diskuterade i smyg politik med studenter 
och vänner. Han tyckte att människor 
skulle leva i jämlikhet och demokrati och 

tro på vetenskapen. År 1785 blev 
Illuminatiorden förbjuden och 
medlemmarna straffades eller jagades i 
väg utomlands. 
Teori: Illuminati lever kvar i hemlighet och 
styr hela världen. Politiker, kändisar och 
rika människor är medlemmar i den 
ondskefulla sekten. Justin Bieber, Beyoncé 
och Madonna är några exempel. De mest 
extrema menar dessutom att 
medlemmarna i själva verket är rymdödlor 
som invaderat jorden. 
Sanningen: Det finns inga bevis för att 
Illuminati existerar i dag. 
2. Terrorism 
Händelse: Den 11 september år 2001 körde 
två kapade flygplan in i World trade center 
i New York – två av världens högsta 
byggnader. Nära 3 000 människor dog. 
Terrorgruppen al-Qaida och dess ledare 
Usama bin Ladin ansågs skyldiga. USA 
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startade krig mot Irak, som man också 
trodde var inblandat. 
Teori: USA:s regering låg i själva verket 
bakom attackerna, eller kände åtminstone 
till dem i förväg. Tanken var att få en 
anledning att starta krig mot Irak. 
Sanningen: Det som bland annat talar 
emot detta är att extremt många 
människor skulle behöva vara inblandade i 
en sådan konspiration. Skulle de klara av 
att hålla tyst? 
3. Månlandningen 
Händelse: År 1969 åkte de första 
människorna till månen. Rymdskeppet 
hette Apollo 11 och ombord fanns tre 
astronauter. De förde med sig hundratals 
kilo sten och grus tillbaka till jorden, som 
forskare tagit prover på. De tog massor av 
foton och landningen följdes av miljoner 
tv-tittare. 

Teori: Allt var fejk. Strålningen från solen 
är för stark för att människor skulle 
överleva. På fotona syns inga stjärnor, 
trots att bilderna är tagna i rymden. 
Skuggorna faller på ett mystiskt sätt, som 
om någon hade satt upp lampor. Den 
amerikanska flaggan vajar trots att det inte 
kan blåsa på månen. Filmen i kamerorna 
skulle aldrig klara det kalla klimatet. Och 
så vidare. 
Sanningen: Det finns vetenskapliga 
förklaringar till allt. Det starkaste 
argumentet för att månlandningen faktiskt 
hände är att runt 400 000 personer 
jobbade med den på olika sätt. Skulle alla 
de ljuga? 
Tips! Filmen ”Var månlandningen en 
konspiration?” finns på SVT Play. Där 
intervjuas både experter och personer som 
tror på konspirationen. 
4. Giftiga moln 
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Händelse: När ett flygplan passerat på 
himlen kan man ibland se ett slags moln, 
som ett spår efter planet. Enligt experter, 
till exempel SMHI (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut) 
bildas dessa moln när avgaser får kontakt 
med luft på en viss höjd, i en viss 
temperatur. De kallas för 
kondensationsstrimmor. 
Teori: Molnen innehåller gifter eller 
kemiska ämnen som släpps ut för att 
skada eller styra människor. De kallas 
chemtrails. En svensk politiker fick lämna 
alla sina uppdrag när hon sa att hon 
trodde på chemtrails för några år sedan. 
Sanningen: Det finns inga vetenskapliga 
belägg för chemtrails. De har en naturlig 
förklaring. 
5. Idolerna lever! 
Händelse: Elvis Presley var världens mest 
kända artist på 1900-talet. När han dog år 

1977 kom 10 000 fans för att titta på liket. 
Ändå finns det bara en enda bild på Elvis 
döda kropp. Men är det verkligen han? 
Vissa tycker att Elvis är för smal, har för 
platt näsa eller liknar en vaxdocka. 
Teori: Än i dag finns rykten om att Elvis 
inte är död. En Facebookgrupp delar 
ständigt nya bilder och ”bevis”. Samma 
gäller Michael Jackson, som fansen tror 
sig se lite överallt, trots att han är död. 
Sanningen: Nej. Även i det här fallet skulle 
mängder av människor behövt vara 
inblandade i konspirationen. 
6. Klimatbluffen 
Händelse: Jorden blir varmare. 
Människans utsläpp av växthusgaser är 
största orsaken. 
Teori: Klimatkrisen är en bluff. Det är 
solen som står för jordens uppvärmning. 
USA:s president Donald Trump är en av 
dem som säger att han inte tror att 
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klimatförändringarna orsakas av 
människan. 
Sanningen: Jordens miljöforkare är helt 
eniga om orsaken till 
klimatförändringarna. 
7. Mord på president 
Händelse: År 1963 sköts USA:s president 
John F Kennedy. Lee Harvey Oswald anses 
ha utfört mordet, men blev själv mördad 
innan han erkänt. 
Teori: Underrättelsetjänsten CIA och 
vicepresidenten är några av dem som 
ligger bakom mordet. Det finns en mängd 
teorier om hur detta gått till. 
Sanningen: Det är svårt att få reda på 
sanningen i det här fallet. Men inga källor 
tyder på att CIA låg bakom mordet. 
Källor: Boken ”Allt är en konspiration” av 
Kent Werne, SVT, Expressen och Populär 
Historia 
Per Bengtsson 

Myterna sprids på Youtube

Konspirationsteorier sprids ständigt, framför allt på 
Youtube. Det kan vara att medierna rapporterar 
om en nyhet, till exempel ett terrordåd. Bara efter 
några minuter delas filmer och texter med tankar 
om vad som egentligen har hänt. Exempelvis att 
regeringen i landet ligger bakom attentatet eller att 
offren är skådespelare som försöker luras. 
Experten: ”Idéerna kan vara farliga”

Journalisten Kent Werne har skrivit en bok om 
konspirationsteorier. Han säger att de blir 
vanligare i perioder när människor känner sig 
osäkra. 
Vad är en konspirationsteori? 
– Ordet konspiration betyder ungefär ”hemlig 
sammansvärjning”. Det är en idé om att en hemlig 
grupp styr världen och att de har onda avsikter. 
Det finns oftast inga bevis för att konspirationen 
existerar, i alla fall inga som forskare går med på. 
Ett exempel är månlandningen. Bevisen för att 
människan har landat på månen är starka. 
Varför är teorierna så vanliga nu för tiden? 

451



– Förr var de svårare att sprida. De fick inget 
utrymme i tidningar och tv. Men på Facebook, 
Twitter och andra forum är det fritt att sprida 
teorierna. 
Så teorierna är inget nytt? 
– Nej. Men vissa perioder i historien har de varit 
vanligare. Särskilt under kriser, när människor varit 
rädda. Teorierna blir ett sätt att förklara vad som 
händer, och samtidigt lägga ansvaret på grupper 
som man inte gillar. Till exempel på 1930- och 
1940-talen spred nazisterna idéer om att judar 
styrde världen. Det ledde till att miljontals judar 
dödades i koncentrationsläger. 
Vilka tror på teorierna? 
– Väldigt många. Hälften av USA:s invånare tror 
på konspirations-teorier om mordet på president 
John F Kennedy. Min åsikt är att det är personer 
som är misstänksamma mot journalister, forskare 
och skolan. Fler lockas av teorierna när de upp-
lever problem i samhället, exempelvis att 
skillnaderna mellan fattiga och rika ökar. Man 
tänker att politikerna bestämmer dåliga saker i 
smyg. 
Är teorierna farliga? 
– Inte alla. Det skadar ju ingen om jag tror att 
månlandningen aldrig har hänt eller att Michael 

Jackson lever. Men om många tror att klimat-
förändringarna är en bluff, då kanske vi fortsätter 
att förorena naturen. Och när politiker använder 
konspirationsteorier för att sprida lögner kan det 
leda till att grupper i samhället blir förföljda. 
Vad ska man göra om någon till exempel säger att 
jorden är platt och man själv vet att den är rund? 
– Läs på! Ofta är Wikipedia en bra start. Och läs 
en bok om astronomi. Om man börjar diskutera 
och inte är förberedd så finns det risk att man blir 
överkörd. Och det är viktigt att prata mycket om 
detta, till exempel i skolan. Jag tycker att vi borde 
lära oss mer om hur vi kommit fram till saker. Inte 
bara få höra att ”så här är det”. 

452



Stockholms 
klimatmål 
måste vässas 
för att nå 
Greta-klass
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Miljontals klimataktivister över hela 
världen demonstrerade på fredagen i 
Greta Thunbergs spår. Stockholms stad 
vill också vara en världsspelare i 
klimatpolitiken men då måste 
klimatmålen vässas rejält. 

– Det räcker inte att vara 
fossilbränslefria, vi vill vara 
klimatpositiva till 2040 – helst tidigare, 
säger miljö- och klimatborgarrådet 
Katarina Luhr (MP). 
Tusentals unga stockholmare tågade på 
fredagseftermiddagen från Mynttorget till 
Medborgarplatsen där klimatforskare höll 
tal och artister uppträdde. Den globala 
skolstrejken Fridays for future inspirerad 
av Greta Thunberg lockade miljoner unga 
ut på världens gator för att rädda klimatet. 
Stockholms stad vill precis som 
hemmadottern vara en global 
klimatspelare. Redan 2014 införde staden 
en klimatmiljard för att minska 
klimatutsläpp och ställa om inför 
klimatförändringar. I somras tog 
Stockholm plats i styrelsen för 
klimatnätverket C40 där närmare 100 
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städer jobbar för att trappa upp sitt 
klimatarbete.  
Stockholm har dessutom lovat att vara 
världsledande i att genomföra Parisavtalet 
i årets budget. Men då räcker inte dagens 
mål att vara fossilbränslefria till 2040. 
– Vi tittar nu också på om vi kan bli 
klimatpositiva till 2040, förhoppningsvis 
tidigare, så att vi tar upp mer koldioxid än 
vi släpper ut. Ska vi nå 1,5 gradermålet 
räcker det enligt IPCC inte att bara minska 
utsläppen. Därför ska vi räkna fram en ny 
koldioxidbudget för Stockholm, säger 
miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr 
(MP). 
I torsdags anslöt sig Stockholm till ett 
internationellt initiativ för att följa upp 
hållbarhetsarbetet i Agenda 2030. 
– Vi vill tillsammans med bland annat 
New York och Helsingfors följa upp och 
mäta vårt hållbarhetsarbete enligt FN:s 

globala mål. Vi vill att Stockholm ska vara 
en ännu tydligare röst i klimatfrågan, och 
kommer därför att jobba ännu mer 
transnationellt, säger finansborgarråd 
Anna König Jerlmyr (M). 
Just nu är Greta Thunberg mer 
världsledande på klimatområdet än 
Stockholm? 
– Stockholm har ändå ett högt anseende 
internationellt. Vi är en av få städer som 
klarar att leva upp till Parisavtalets 
intentioner och ligger i fas med att nå 
målen. Vi kommer att fortsätta att jobba 
tillsammans med andra städer, bland 
annat i Norge, med hur vi kan 
energieffektivisera och binda koldioxid, 
och möjliggöra att vi även blir 
klimatpositiva, säger Anna König Jerlmyr. 
Nästan alla Stockholmspolitiker är överens 
om att Greta Thunberg har gjort ett stort 
klimatavtryck i Stockholm. 
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– Det finns en tydlig Greta-effekt. Många, 
många fler vill veta mer och är 
intresserade av klimatet. Jag har känt mig 
ganska ensam i klimatfrågan men nu finns 
det ett stort stöd. Även politiska kollegor 
har ett mycket större intresse för frågan, 
säger Katarina Luhr. 
Hur märks Greta-effekten? 
– Människor börjar förstå att det finns 
problem som vi måste hantera, att det inte 
bara är miljöpartistiskt gnäll. Allt fler 
Stockholmare inser att plast är ett 
problem, inte bara ur 
nedskräpningssynpunkt, utan även när 
den bränns. Jag tror också att folk börjar 
cykla mer på grund av klimatet i dag, 
innan har man känt sig mer hälsosam och 
sportig. Folk har börjat fundera mer över 
sina resmönster ur ett klimathänseende 
nu, även vad gäller flyget, säger hon. 
Finns det negativa effekter också? 

– Ja, det märkliga är alla klimatförnekare 
som Greta-effekten har lockat fram igen. 
Jag trodde att den rörelsen var död men 
nu börjar de plötsligt poppa upp lite 
överallt, säger Katarina Luhr. 
I höst ska Stockholms nya klimatstrategi 
med skärpta klimatmål ut på remiss. 
Enligt miljöborgarrådet är Stockholms mål 
att vara helt fossilbränslefritt 2040 väldigt 
ambitiöst även i ett globalt perspektiv. 
Staden nöjer sig inte med att vara 
klimatneutral utan vill ha noll i utsläpp 
och i stället vara klimatpositiv. 
– Vi kommer att ha utmaningar med till 
exempel en del plast som vi inte kommer 
att kunna återvinna. Men tanken är att vi 
inte ska ha några fossila utsläpp alls. Inte 
från bilarna heller. Vi tittar nu på att bygga 
ut biokolsanläggningen och även kunna 
sortera bort fossila utsläpp från våra 
kraftvärmeverk, säger Katarina Luhr. 
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Stockholms koldioxidavtryck är i dag 2,2 
ton per person och år räknat på utsläppen 
från värme, el- och gas samt transporter. 
Trafikutsläppen har stått i princip stilla i 
30 år och utgör ett helt ton av 
Stockholmarnas genomsnittliga 
klimatavtryck. Enligt miljöborgarrådet 
måste utsläppen minska snabbare på flera 
områden, inte minst trafiken som ska vara 
fossilbränslefri 2030. 
– Vi måste öka takten för att minska 
utsläppen så snabbt som möjligt. Vi har 
fortfarande oljepannor kvar i Stockholm 
för att värma villor. Nu lokaliserar vi dem 
för att försöka fasa ut dem, säger Katarina 
Luhr. 
Jessica Ritzén 
jessica.ritzen@dn.se 

Det säger 
stockholmarna 
vi bör göra för 
klimatet
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Tusentals stockholmare gick med i 
marschen mellan Mynttorget och 
Medborgarplatsen. DN passade på att 
fråga 1 Hur har Greta påverkat dig? 2 
Vad är det viktigaste som vi borde göra 
för klimatet? 
Vilja Leidi, 18: 
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1 Hon har nog fått mig att få tillbaka 
hoppet. Att en ung tjej har gjort så mycket 
som hon har gjort, det är bra.  
2 Vi borde ha mycket högre klimatavtal. Vi 
behöver ett bättre klimatavtal. Och så 
behöver vi satsa på kollektivtrafik, och 
förmedla att vi behöver rädda klimatet.  

Alva Thorsson, 17: 
1 Hon har inspirerat mig till att skolstrejka 
och så. Även om det är ett aktuellt problem 
med klimatet så har hon förstorat det.  
2 Såna här grejer. Att man försöker visa ett 
internationellt intresse och internationell 
solidaritet eftersom vi bara har en planet. 

Linnea Backlund, 17: 
1Greta och framför allt Fridays for future 
har påverkat mig genom att jag har fått en 
samhörighet, jag har fått nånstans där jag 
verkligen känner att jag kan utvecklas. 

2 Dels skära ner på koldioxidutsläppen, till 
exempel att det inte ska vara bilar i staden. 
Man behöver bilar på landet, absolut. Men 
i staden behöver man inte det på samma 
sätt med tanke på kollektivtrafiken. Man 
kan även äta mindre kött i allmänhet, 
servera mindre kött i skolan. 

Märta Hammarsten Liedberg, 9: 
1 Jag har ju börjat panta mera och sortera 
mer sopor. Och börja hjälpa till och plocka 
upp papper och så som jag ser på gatan.  
2 Försöka sluta äta kött och börja sortera 
och börja anstränga sig. 

Diogo Del Gaudio, 30, med Arthur, 13 
månader: 
1Hon är en stor inspiration. Det är ju hans 
generation som kommer att bli mest 
påverkade av klimatförändringarna och 
Greta inspirerar många.  

457



2 Nya skatter på bilar som kör på 
fossilbränsle, definitivt. Och subventioner 
på elbilar. Men även hur vi konsumerar 
kläder. Staten borde ha ett större ansvar 
för konsumtionen, både tillsammans med 
företagen och med medborgarna.  
Adam Svensson 
adam.svensson@dn.se 

Jamaica 
Kincaid. ”Vi 
svarta säger 
inte tillräckligt 
ofta hur 
ouppfostrade 
vita är”
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
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Jamaica Kincaid kritiseras ibland för att 
inte vara tillräckligt antirasistisk i sina -
romaner. Den frågan tar hon med ro. 
Hennes kritik av hur USA har smittats 
med ondska under Donald Trumps 
styre är desto tydligare. DN:s Björn af 
Kleen åker hem till en hyllad författare – 
som absolut inte vill ha Nobelpriset. 
Ah, Nordic race…, säger Jamaica Kincaid 
och synar mig från topp till tå. 
Jag har just klivit in i Kincaids 
professorsvilla i universitetsidyllen 
Cambridge på den amerikanska ostkusten, 
där hon undervisar i litteratur och kreativt 
skrivande vid Harvard. 
Det är lunchtid och Kincaid är klädd i 
ljusblå pyjamas av välstruken herrmodell, 
ett plagg hon burit offentligt sedan 
åtminstone 1970-talet. 
Kincaid säger att hon nyligen upplysts om 
”den nordiska rasen”, föreställningen om 

att skandinaver utgör ett särskilt 
framstående folk. 
I dagarna var det hundra år sedan 
rasbiologen Herman Lundborg 
öppningstalade på ”Svenska 
folktypsutställningen” i Göteborg. Kincaid 
är på väg till Göteborg för att delta i årets 
bokmässa nästa helg. 
Hon säger till sin assistent, en kvinnlig 
svart doktorand som skriver på en 
avhandling om Søren Kierkegaard, att hon 
absolut vill hinna med att titta på kranier 
under sin Sverigeresa, dem som våra 
skallmätare plundrade från 
ursprungsbefolkningar under 1800-talet 
för att klassificera människor efter 
utseende. Det, och Carl von Linnés 
tjänstebostad, måste hon pricka av. 
Den rasistiska idéhistorien känns levande 
hemma hos Jamaica Kincaid, 70-årig 
författare, ledamot av USA:s litterära 
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akademi och professor i afroamerikanska 
studier. Hon har skrivit ett tiotal böcker 
om kolonialismens arv i Karibien. Hon 
föddes på den brittiska ön Antigua 1949. 
Västerländska läsare ställs till svars i 
hennes litteratur. Och objektifieras. I 
essän ”En liten plats”, som skildrar hur 
kolonialismen lever vidare i turismen, 
möter man sig själv på den karibiska 
stranden som en ”otroligt ful, fet man med 
hy som en ogräddad vetebulle”. Hon talar 
direkt till läsaren: ”Motbjudande, det är 
vad du är när du blir turist, ett 
motbjudande, tomt ting, ett dumt ting, en 
sopa som stannar till här och där för att 
titta på det ena och ta en smakbit av det 
andra…” 
– Tack för att du är nyfiken på mig, säger 
Kincaid när vi sätter oss i varsitt hörn av 
sammetssoffan. 

Antigua förklarades självständigt från 
Storbritannien 1981. Då hade Kincaid 
utvandrat till USA, först som au-pair och 
sedan som essäist, ingift i den berömda 
New Yorker-redaktören William Shawns 
familj. Men Kincaid är för evigt präglad av 
imperiet. Hon talar en melodisk brittisk 
engelska som bäddar in hennes ironier i 
försåtlig mjukhet. Hon låter som en 
tedrickande farmor. I ”En liten plats” 
kallar hon språket hon påtvingats för 
”kriminellt”. 
Den politiska utvecklingen i 
Storbritannien fyller henne med värme. 
– Jag älskar Brexit! Jag älskar hur det 
kommer att förgöra dem! 
Långsmala parlamentsledamöter 
utstjälpta på underhusets gröna lädersäten 
bekräftar bilden av den dekadenta 
kolonialmakten i ”En liten plats”: 
”Engelsmännen har blivit så ömkliga, utan 
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några idéer om vad de ska ta sig för när de 
inte längre har tjugofem procent av 
världens befolkning som bockar och 
skrapar med foten för dem”, skriver 
Kincaid. 
– Jag betraktar Brexit som ett utslag av 
deras oförmåga att möta andra människor 
som jämlikar, säger hon. Du vet, en 
brittisk person är inte en medborgare, hon 
är a subject of the queen. EU:s öppna 
gränser tvingade på dem en massa 
människor som inte såg sig som 
drottningens undersåtar utan bara som 
människor. Och britterna vet inte hur man 
förhåller sig till varandra när man får lov 
att andas på samma villkor. 
Upplever du att britterna förtjänar Brexit? 
– Ja, tioåringen i mig gör det. Det är med 
viss förtjusning som jag läser The 
Guardian. Jag älskar att ta del av 
argumenten. England är ett underbart, 

blomstrande samhälle, men de förmår 
bara inte betrakta sig som varandras 
jämlikar. 
– Det som är intressant är att de var 
ansvariga för så mycket av förändringen i 
världen som en gång förde oss närmare 
varandra. Det som började 1492 … (Året 
då Christofer Columbus nådde 
Västindien.) 
Det är den 11 september när jag besöker 
Kincaid, 18 år efter att tornen störtades på 
nedre Manhattan. Många lägger upp 
gryniga fotografier av World Trade Center 
på sina Instagramkonton. Kincaid ”ligger 
lågt och låter det dra förbi”, säger hon. 
– Alla säger att världen förändrades. Nej, 
vi fick bara tillbaka något av det som vi 
utsatt så många andra länder för. 
Här ekar hon av sin döda väninna Susan 
Sontag, som några dagar efter dådet skrev 
i New Yorker att attacken borde förstås 
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som en konsekvens av supermaktens egna 
ageranden och allianser. Vissa 
afroamerikanska intellektuella har svårt 
att stämma upp i patriotismen. I sin 
memoarbok ”Mellan världen och mig” 
skriver Ta-Nehisi Coates om hur han 
blickar ned mot de rykande tornen med 
”kallt hjärta”. 
Finansdistrikten, Ground Zero, utgjorde 
en gång centrum för New Yorks 
slavhandel. Väggen som ursprungligen gav 
namn åt Wall Street restes av slavar, och 
där hölls stadens första organiserade 
auktion av människor. Samhälls-
utvecklingen i USA efter elfte september 
har inte befriat den afroamerikanska 
minoriteten. Den utgör 13 procent av 
landets befolkning men kontrollerar bara 
tre procent av förmögenheten. 
– Jag tar ingen paus för elfte septembers 
skull, säger Kincaid. Jag tar ingen paus 

förrän vi bestämmer oss för att ta en paus 
för alla miljoner människor som vi dödat 
runt om i världen. Amerikaner lever i 
föreställningen att vi kan göra en massa 
saker utan att det någonsin kommer 
tillbaka till oss, eftersom vi gör det långt 
borta. Det enda vi gör i öppen dager i vårt 
eget land är att döda svarta människor. 
Efter presidentvalet 2016 skrev Kincaid i 
Dagens Nyheter att hon ”inte tycker om att 
leva i en tid som en dag kommer vara så 
intressant att historiker kommer grubbla 
över den”. 
Trump, säger hon till mig, har förändrat 
landet ”oåterkalleligt”. 
– Empati smittar inte, men ondska gör 
det. Obama smittade inte, men Trump 
kommer att göra det. En amerikansk 
president som beter sig öppet korrupt – 
som stjäl, ljuger, förnedrar. Det går aldrig 
att göra ogjort. 
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Hon betraktar Trump som ett svar på 
Obamas ”svarthet”. En vit politik som har 
till syfte att ”negera” företrädarens. 
– Jag tror inte på det där med att vita 
skulle rösta på Trump för att de har 
förlorat sina arbeten på Ford. Svarta har 
alltid blivit av med sina jobb och aldrig 
röstat på förskräckliga människor. Vi blev 
av med våra jobb och skickade fram våra 
bästa, vi skickade fram Martin Luther 
King. 
– Vi svarta säger inte tillräckligt ofta hur 
ouppfostrade vita är i det här landet. 
Hon stannar upp, sneglar på min 
bandspelare och försäkrar sig om att den 
är påslagen. 
– Får du med detta!? 
Hennes doktorand Christina Twicken, som 
sitter och lyssnar på golvet med knäna 
uppdragna under hakan, fnissar. 

– Vita amerikaner är inte värdiga ett 
civiliserat samhälle. De vet inte hur man 
beter sig. Rasism är dåligt uppförande, 
weaponized by guns. Ras är det viktigaste 
i USA. Det dominerar allt. En klass av 
människor som fråntogs sin rösträtt, 
utarmades, rånades, brutaliserades, 
enkom på grund av att de var svarta. Och 
vi pratar fortfarande inte om det. 
Trump spekulerar i den traditionen när 
han ber afroamerikanska 
kongressledamöter att ”åka hem”. Å andra 
sidan: efter elfte september lanserade 
Bushregeringen tortyr, fängslade 
utlänningar på Guantanamo utan 
rättegångar och trappade upp 
massövervakningen av den egna 
befolkningen. Är Trumps brott med 
presidentnormen verkligen allvarligare än 
dessa potentiella brott mot 
konstitutionen? 
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– Skillnaden är att Bushregeringen 
skämdes. De erkänner inte ens att de gjort 
detta. Trump skulle gladeligen ha erkänt. 
Och sagt: låt oss tortera inför allmän 
beskådan! Vi gör det till en show! Han är 
oförmögen att känna skam, vad det nu är. 
Därför blir det omöjligt att återvända till 
en tid före honom. 
Om Trump förändrar USA ”oåterkalleligt” 
– vad kräver hans regim för svarsåtgärd? 
En revolution? 
I förordet till ”En liten plats” skriver 
Stefan Jonsson, professor i etnicitet och 
mångårig DN-skribent, att det hos Kincaid 
finns en ”instinktiv förståelse för våldet 
som politisk metod”. Berättarjaget i ”En 
liten plats”, som först refuserades av New 
Yorker och sedan publicerades som bok 
1988, fantiserar om att spränga Barclays i 
luften, en av världens största banker som 

ursprungligen inledde verksamheten med 
slavhandel i Karibien. 
”Har du någonsin funderat över varför 
vissa människor spränger saker?”, skriver 
Kincaid. ”Jag kan föreställa mig att om 
mitt liv tagit en viss vändning skulle både 
Barclays bank och jag ha förvandlats till 
aska.” 
Förespråkar du politiskt våld? 
– Jag är inte för revolutionärt våld. Det är 
möjligt att jag skulle ha lett, eller deltagit i, 
ett slavuppror, men det hade inte varit en 
revolution utan en befrielsehandling. Men 
när det gäller att spränga saker i luften så 
klarar jag inte av tanken på att bära ansvar 
för andras död. Jag tror det var Elias 
Canetti som sade att varje orättvis 
handling rymmer sin egen vedergällning. 
Om jag sprängde något skulle det slå 
tillbaka på mig – och då menar jag inte i 
någon andlig bemärkelse. 
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Våld tycks smitta, säger hon. 
– När man väl börjar är det svårt att sluta. 
Det har varit så mycket på senare tid. Jag 
förstår impulsen, men jag skulle inte göra 
det eller ens ställa mig sympatisk till det. 
Titta på Robert Mugabe. Alla 
framgångsrika revolutionärer – i -
Zimbabwe, Sydafrika, över hela Karibien – 
har lämnat efter sig förruttnade, förstörda 
samhällen. 
Kanske, säger Kincaid, bör revolutionärer 
lämna samhället man befriat. Flytta till en 
öde ö och fiska. Låta de befriade styra. 
Finns det någon förebild? 
– Nej. Det får bli en ny slags revolutionär, 
en revolutionär som går i pension! 
Pensionering är även vad hon 
rekommenderar Joe Biden och Bernie 
Sanders, presidentkandidaterna som 
tillsammans är 155 år gamla. 
– De är bara för själviska, säger hon. 

Männen borde, tycker hon, lämna scenen 
till förmån för Elizabeth Warren, jämnårig 
med Kincaid. Hon har skänkt pengar till 
henne. Men är inte säker på att det räcker. 
– Amerikaner är ett affärsfolk. Pengar är 
den övergripande principen. ”Trump 
degraderar ämbetet”. Jo, visst men jag kan 
köpa nåt! Så länge ekonomin går bra 
kommer folk att rösta på honom. 
Trump, säger hon, har gjort ”landet 
svartare”. Eftersom nästan assimilerade 
minoriteter har tvingats tillbaka in i sin 
ursprungsidentitet. 
– Jag hade en elev, Matthew, vars 
föräldrar föddes i Iran men som själv hade 
vuxit upp här och försökte vara vit, vilket 
är vanligt, många försöker. Dagen efter 
Trumps valseger sade jag till Matthew: nu 
kommer du inte vara vit längre! Vi 
skrattade men, sure enough, har Matthew 
blivit mer och mer brun. Det är vad Trump 
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har åstadkommit: han har gjort landet 
svartare igen. 
Hur fungerar det? 
– Ingen vill väl vara del av en grupp som 
inte gillar en, antar jag. Och som en 
anständig vit person tvingas man fundera 
över vad det innebär att vara vit. Det är 
tillbaka till den nordiska rasen igen! Jag 
har svårt att förstå varför någon skulle 
vilja säga att hon eller han är vit. Om man 
ser till historien är det som att säga att 
man är nazist, om du frågar mig. 
Hon sneglar mot bandspelaren igen. 
I höst publiceras ”Mr Potter” på svenska, 
en roman om Kincaids far som gavs ut i 
original 2002. 
Man kan läsa ”Mr Potter” som en 
gestaltning av det koloniala tillstånd, den 
karibiska ö-mentalitet som hon frilägger i 
”En liten plats”. Mr Potter är omedveten 
om tid och rum, mellan ”honom och allt 

han såg fanns inget avstånd av något slag”, 
skriver Kincaid i romanens upptakt. Det 
rimmar med slutsatsen i ”En liten plats”: 
på Antigua, skriver hon, kan 
”människorna inte sätta in sig själva i ett 
större sammanhang”. Slaveriet reduceras 
till ett ”skådespel fullt av stora skepp som 
seglade på det blåskimrande havet”. 
Uppväxtmiljöns befolkning är så 
nedlåtande tecknad att Kincaid i flera år 
var ”inofficiellt bannlyst” från Antigua, 
enligt boken ”Jamaica Kincaid. A critical 
companion”. 
– Jag är intresserad av hur en människa 
konstruerar sitt jag i världen och 
interagerar med världen och hur världen 
tar emot en person, och med världen 
menar jag både det vi kan se och inte kan 
se, som historien. 
Kincaid träffade aldrig sin biologiska far. 
Hon döptes på en torsdag tillsammans 
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med andra ”illegitima” barn. Romanens 
pappa fick elva döttrar med åtta olika 
mödrar, men förblev likgiltig till var och 
en. Han kan inte läsa eller skriva, i 
romanen. 
– Han levde som på insidan av en foster-
hinna. En plats där man skyddas från 
världen och som man måste ha sönder för 
att komma ut ur. Hur blir man om man 
aldrig riktigt föds? 
Hur gestaltar man ett sådant tillstånd? 
– Jag är väldigt intresserad av tid, hur vi 
tänker kring tid och disponerar vår tid. Tid 
existerar egentligen inte. Dagarna kommer 
och går … Nä, fy, nu tvingar du in mig i en 
del av skrivakten som jag inte vill … 
Jo, säg. 
– Okej. Ta en kopp te. Te kommer från 
Kina. Britterna drack inte te förrän de 
mötte kineserna. Hur blev te sedan en del 
av den brittiska nationalkaraktären? Te 

som är så långt från dem. Och vilken 
betydelse kom te att spela för hur man 
disponerar sin tid i Antigua? Det är sådant 
jag tänker på när jag skriver. 
”Mr Potter” fick flera svala recensioner i 
USA och England. Kincaid säger att hon 
straffas eftersom hon inte följer manualen 
för hur en svart kvinna förväntas skriva 
om rasism. 
– Mitt skrivande kritiseras häftigt för att 
jag skulle ignorera ras. Men jag ignorerar 
inte ras. Mina gestalter förutsätter att de 
är svarta. De tittar inte sig själva i spegeln 
och säger: jag är svart. När jag vaknar på 
morgonen och sätter fötterna på golvet 
tänker jag inte på att jag är svart. Jag 
tänker att jag måste betala räkningarna 
och på alla andra små förödmjukelser som 
följer med att vara människa. Som 
författare värderar jag individen mer än 
gruppen. Jag är rädd för gruppen. Och jag 
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skriver inte om den svarta gruppens 
lidande. Men det är okej. Jag gillar att bli 
missförstådd av korkade skäl. 
Borde du få Nobelpriset? 
– God, NO! 
Hon studsar i sin pyjamas. Förfärad av 
tanken på att kollegor skulle arbeta för det. 
– Man föds inte för att få priser. Möjligen 
föds man för att skriva. Det är mitt pris. 
2004 valdes hon in i den amerikanska 
akademin, American Academy of Arts and 
Letters, men gick bara på ett möte. 
– Jag blev så generad av rövkyssandet. Ett 
gäng vänner i New York. Det är inte 
fräscht. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 

Jamaica Kincaid. 
Föddes 1949 som Elaine Potter Richardson, på ön 
Antigua. Har en son och en dotter från -
äktenskapet med Allen Shawn. 

Författare, professor vid Harvard, undervisar i 
skrivande och litteratur. 
Debuterade 1983 med novellsamlingen ”På 
flodens botten”. Flera av hennes böcker finns på 
svenska, utgivna av förlaget Tranan, till exempel 
”Lucy”, ”Se nu då” och ”En liten plats”. 
Aktuell med romanen ”Mr Potter”, i översättning av 
Niclas Nilsson (Tranan). 
Jamaica Kincaid kommer till Bokmässan i -
Göteborg, som pågår mellan den 26 och 29 
september. Söndagen den 29/9 intervjuas hon i 
DN:s monter. 
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Katrín 
Jakobsdóttir: 
På Island ser vi 
glaciärer som 
försvinner
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019
Kan en rödgrön politiker från ett litet 
örike vid Arktis övertyga världsledarna 
att ta klimathotet på allvar? Islands 
statsminister Katrín Jakobsdóttir åker 
till klimattoppmötet  
i New York med visionen om Norden 
som föregångare. 

– Vi nordiska statsministrar hör 
rösterna från de unga, säger hon. 
För några veckor sedan gick Katrín 
Jakobsdóttir på begravning. Hon vandrade 
upp till toppen av ett berg på nordvästra 
Island. 
Där avtäcktes ett minnesmärke, med ett 
ingraverat brev till framtiden. 
”Med det här monumentet bekräftar vi att 
vi vet vad som pågår, och vad som behöver 
göras. Bara ni vet om vi faktiskt gjorde 
det.”  
Så löd en del av texten. 
Det är glaciären Okjökull som är borta. 
Stora delar av den tätt packade isen på 
vulkanen har smält, och isen som är kvar 
är orörlig. Kvar finns bara berget Ok, utan 
sin glaciär, jökull. Om den globala 
uppvärmningen fortsätter i samma takt 
som nu kommer alla Islands 400 glaciärer 
att vara borta om ett par sekel. 
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Detta är Katrín Jakobsdóttirs budskap till 
världen, framfört på tydlig skandinaviska 
på ett hotell i Hyllie i södra Malmö: 
– På Island ser vi faktiskt konsekvenser av 
klimatförändringarna nu. Vi ser glaciärer 
som försvinner. Runt om i världen ser vi 
extremväder, värmeböljor och torka. Och 
vi kommer att se större förändringar i 
Arktis, för det går snabbare där än i andra 
områden, säger hon. 
○ ○ ○ 
Det krävs många färger för att beskriva 
Islands statsminister.  
Katrín Jakobsdóttir, 43, är en röd politiker 
med ett stort grönt engagemang. Hon 
regerar med stöd av blå partier. Hon har 
ett dokumenterat intresse för svärtan i 
tillvaron – en examen i isländsk litteratur, 
med deckare som specialitet. 
– Självklart är det bra för en politiker att 
vara bevandrad i kriminallitteratur. Vi vet 

alla att politik också är ett spel. Och det är 
lite som att planlägga det perfekta brottet, 
säger hon. 
Att hon själv behärskar det politiska 
spelet, det framgick för några veckor sedan 
när hon avstod från att stuva om hela sitt 
schema, för att vara på plats på Island och 
välkomna USA:s vicepresident Mike 
Pence. Katrín Jakobsdóttir kom med 
beskedet att hon skulle åka som planerat 
till Malmö och en kongress om facklig 
samverkan i Norden. Det hade varit så 
många ändringar i vicepresidentens 
program, och hon ville inte göra 
fackföreningarna besvikna. 
Beslutet av regeringschefen på den lilla 
önationen vid Arktis fick rubriker i 
internationell press. Delvis berodde 
uppmärksamheten nog på att USA:s 
president Donald Trump precis hade ställt 
in ett besök i Danmark, med motiveringen 
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att han inte fått diskutera ett köp av 
Grönland. 
– Det är 2019, och någon tror att ett land 
och folket där kan vara till salu. Det var 
otroligt, säger Katrín Jakobsdóttir, när 
hon möter DN i Malmö. 
Vid det laget har schemakrocken med 
vicepresident Pence löst sig. Han har valt 
att stanna en halv dag extra på Island, så 
de hinner sammanstråla på flygplatsen 
Keflavik. 
Det bli ett möte mellan två Natoländer. 
Men Katrín Jakobsdóttir, som 
representerar ett parti som formellt vill 
lämna Nato, har ett annat tema som hon 
hellre vill ta upp med makthavarna från 
Washington D.C. 
– Det största hotet mot Arktis är inte 
militärt. Det kommer från klimatet, säger 
hon. 
○ ○ ○ 

Bara någon dag efter minnesstunden för 
Okjökull i augusti kunde Katrín 
Jakobsdóttir välkomna de andra nordiska 
statsministrarna till Reykjavik: 
Socialdemokraterna Stefan Löfven, Antti 
Rinne och Mette Frederiksen från Sverige, 
Finland och Danmark. Erna Solberg från 
Höyre i Norge. Från socialdemokratiska 
Simut på Grönland kom premiärminister 
Kim Kielsen. Dessutom gästade Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel Island – 
ett kort toppmöte i toppmötet. 
Det var annorlunda dagar, berättar Katrín 
Jakobsdóttir. Mindre av formalia, och mer 
av uppriktiga diskussioner. 
– Jag har varit med i politiken sedan 2007 
och jag var samarbetsminister på nordiska 
möten under flera år. Många gånger har 
man möten där alla bara följer sina egna 
färdplaner, man säger ”okej” och ”tack”. 
Men på det här statsministermötet om 
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klimatet så behövde vi verkligen ha ett 
samtal.  
Vad var det som ni behövde samtala 
om? 
– Vi nordiska statsministrar, vi hör alla 
rösterna från inte minst unga, som säger 
att de måste se förändringar, inte bara ord. 
Budskapet från statsministermötet blev att 
Norden ska vara världens mest hållbara 
region år 2030.  
– Jag tror att Norden och de nordiska 
länderna tillsammans kan ta ledarskapet 
om klimatet i världen, säger Katrín 
Jakobsdóttir. 
Hur långt ifrån målet att Norden ska vara 
mer hållbart är vi i dag? 
– Självklart är vi inte där än. Men vi har 
alla mål om att bli koldioxidneutrala. 
Finlands mål ligger lite tidigare, Sveriges 
mål lite senare. 

Hur stor omställning kommer det att 
krävas? 
– Jag tror att alla länderna står inför ett 
energiskifte i transportsystemen. På Island 
har vi bestämt att vi inte ska ha fler 
bensin- och dieselbilar efter år 2030, jag 
tror att till exempel Norge säger år 2025. 
Vi behöver politiska beslut och 
skattesystem som hjälper oss att nå målen. 
På Island har vi infört nya gröna skatter, 
men vi har också skattelättnader för den 
som väljer det mer hållbara.  
○ ○ ○ 
Katrín Jakobsdóttir tar med sig visionen 
om ”bæredygtige Norden” – så heter 
”hållbarhet” när en isländsk statsminister 
formulerar sig på sirlig skandinaviska – till 
klimatmötet i New York nu i september. 
Förhoppningen nu, och på det stora 
klimattoppmötet i Santiago i Chile i 
december, är att nå fram till världsledarna. 
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– Det skulle betyda mycket att få med USA 
igen i Parisavtalet. Det är så viktigt att de 
stora länderna är med, säger hon. 
Den rödgröna statsministern på Island vet 
något om att nå ut med budskap och hitta 
kompromisser. 
När finanskrisen skakade Island för tio år 
sedan blev hon utbildnings- och kultur-
minister i en socialdemokratiskt ledd 
regering. Då lyckades hon värna kulturen 
från besparingar, genom att kartlägga hur 
mycket Island faktiskt tjänar på att satsa 
på film, musik och litteratur. Hon blev 
regeringens mest populära statsråd. 
En svår regeringsbildning hösten 2017 
slutade med att Vänsterpartiet de Gröna – 
som också är Islands enda miljöparti – 
gick in i en regnbågskoalition med 
Självständighetspartiet och 
Framstegspartiet.  

Samarbete över blockgränsen är inte 
ovanligt i Reykjavik. Men detta var, för att 
översätta till svenska förhållanden, som 
om Jonas Sjöstedt (V) hade blivit stats-
minister, med Ulf Kristersson (M) och -
Annie Lööf (C) som samarbetspartners. 
– Egentligen ville inte vänstern sitta med 
högern. Men till slut fanns det ingen 
annan som kunde styra landet. Då var 
frågan om man var beredd att ta ansvar i 
en svår situation. Vänsterpartiet de Gröna 
på Island visade att vänsterpartier kan 
göra det, säger Jonas Sjöstedt. 
Trots att de parlamentariska 
förutsättningarna skiljer sig åt, har han 
mycket gemensamt med sin isländska 
partiledarkollega. Båda tycker att det är 
viktigt att ha konkret inflytande och båda 
är engagerade i klimatfrågorna. De ses 
regelbundet, två gånger per år. 
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– Katrín Jakobsdóttir är väldigt mycket 
feminist och passar bra in i den nya 
vänstern. Hon är skärpt, men samtidigt 
väldigt vanlig. Någon som man möter i 
matbutiken i Reykjavik. En kontrast mot 
högergubbarna, säger Jonas Sjöstedt. 
Det kostar att regera. Stödet för Vänster-
partiet de Gröna har sjunkit i 
opinionsmätningarna. I regeringen finns 
också slitningar – till exempel om hur stor 
del av Island som ska klassas som 
naturreservat.  
– Oppositionen skulle säga att det händer 
för lite och är för mycket status quo. 
Internt i Vänsterpartiet finns kritiker som 
tycker att uppgörelser med högern 
komprometterar. Men det har ändå gått 
mycket bättre än vad många politiska 
bedömare trodde, säger Bogi Ágústsson, 
som är journalist på Islands statliga 

television och isländsk ordförande i 
Föreningen Norden. 
Han ser flera skäl till att Katrín 
Jakobsdóttir har klarat det komplicerade 
samarbetet. 
– Även hennes politiska motståndare 
uppfattar henne som ärlig, och hon har en 
bra personkemi med Bjarne Benediktsson 
som är partiledare för 
Självständighetspartiet och finansminister. 
Hon uppfattas som ideologisk, även om jag 
skulle säga att hon är mer socialdemokrat 
än socialist. Och hon brinner för miljö-
frågorna.  
○ ○ ○ 
Katrín Jakobsdóttir är uppriktig om 
förutsättningarna för Islands 
regnbågskoalition. 
– Självklart finns det stora risker. Detta är 
väldigt kontroversiellt. Kompromisser kan 
vara väldigt vackra, men de kan inte gå för 
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långt. Det är balansen man måste finna, 
säger hon. 
Ett fundament för regeringen Jakobsdóttir 
är att Island behöver stabilitet, efter 
många ekonomiskt och parlamentariskt 
mycket stökiga år.  
– Vi tre partier är eniga om att det är 
viktigt med liberal demokrati, rättssystem 
och mänskliga rättigheter. Vi har enats om 
en viktig handlingsplan för klimatet. Och 
så finns ett personligt förtroende mellan 
oss politiker, säger hon. 
Hon är den andra kvinnan på stats-
ministerposten på Island, efter social-
demokraten Jóhanna Sigurðardóttir som 
styrde 2009–2013. Island hade också 
Europas första kvinnliga president, 
världens första demokratiskt valda 
kvinnliga statsöverhuvud, Vigdís 
Finnbogadóttir, som satt på posten från 
1980 till 1996. 

Katrín Jakobsdóttir utsågs till 
statsminister mitt i metoouppropen 
hösten 2017. 
– Vi hade en stor metoovåg på Island. Vi 
blev lite chockade för vi har ju varit etta på 
jämställdhetslistorna, vi trodde att det gick 
bra, och så visade det sig att det fanns 
stora problem. Det mest chockerande var 
invandrarkvinnor som upplevde dubbel 
diskriminering, säger hon. 
Den nytillträdda regeringen ordnade ett 
möte med arbetsgivare och fackföreningar 
och kommunala företrädare, som 
mynnade ut i en särskild 
metoodeklaration. Men statsministern tror 
att det viktigaste bidraget till debatten är 
just – att hålla den levande.  
Därför har Island stått som värd för en 
nordisk konferens om metoo nu i 
september. 
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– Vi kan tala om nya regler och nya lagar 
för att förebygga, men jag tror faktiskt att 
själva diskussionen är det viktigaste. Att vi 
lär oss av varandra. Många män i min 
ålder har sagt till mig att före metoo så 
hade de aldrig tänkt att något som de sagt 
eller gjort inte kunde vara bra. 
○ ○ ○ 
På Youtube finns ett klipp med en 20-årig 
Katrín Jakobsdóttir i popvideon ”Listen 
Baby” med Bang Gang. 
Island är ett litet land. Det var hennes 
kompisar som spelade i bandet och 
frågade om hon ville vara med. 
– Jag säger alltid ja. Detta är mitt problem 
i livet, men det är inte alltid ett problem. 
Jag tänker alltid att ”det där verkar 
spännande”. Några gånger har jag sedan 
tänkt att det inte var ett bra beslut.  
Och popvideon? 

– Popvideon var en god idé. Men jag har 
tagit alla möjliga dåliga beslut. Fast jag 
skulle inte ha blivit politiker om jag inte sa 
ja. Jag är en glad människa. 
I ”Listen Baby” rusar Katrín Jakobsdóttir 
runt i gångtunnlar iförd svarta 
solglasögon, sjalett och målade läppar. Det 
är inte svårt att se henne som råmaterial 
för en vänsterrörelse som alltid har längtat 
efter ikoner, och har akut brist på dem. 
För några år sedan var isländska 
Vänsterpartiet de Gröna en del av en 
vänstervåg som svepte genom Europa, 
med grekiska Syriza och franska La France 
Insoumise och även brittiska Labour 
genom partiledaren Jeremy Corbyns 
position ute på vänsterflanken.  
Nu vacklar stödet på många håll. 
– Jag tror att vänsterflygeln i Europa har 
upplevt problem med alla dessa 
högerpopulistiska partier som talar om 
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saker som vänsterpartierna borde prata 
om. Låga löner och dåliga villkor för 
många grupper i samhället. Det borde 
vänsterpartierna prata om. Och det gör 
vänsterpartier, men inte i samma höga 
tonfall som populisterna, säger Katrín 
Jakobsdóttir. 
Vad är lösningen? 
– Jag önskar att jag visste det. 
Hur gör ni? 
– Det är så viktigt att lyssna på människor, 
även om man inte är enig om lösningarna. 
Många människor är oroliga för sina 
livssituationer och så pekar de på 
invandrarna. Invandrarna är inte 
problemet, men dåliga livsvillkor är ett 
problem och det måste politiken prata om. 
Vi måste säga att vi behöver göra något åt 
skattesystemet eller välfärden.  

Jonas Sjöstedt har sagt att den 
europeiska vänstern måste göra mer i 
klimatfrågan. Håller du med? 
– Vänsterpartiet de Gröna har pratat om 
klimatet sedan vi grundades 1999, och vi 
har också alltid pratat om klimaträttvisa. 
Det är viktigt att vi inte ökar orättvisorna i 
samhället. Ta höjningar av bensinpriset 
som exempel. Vi kan inte bara skapa prob-
lem för låginkomsttagare, medan de andra 
fortsätter köra runt i sina dieselbilar. 
○ ○ ○ 
I Sverige har klimatfrågan och hot från 
högerpopulismen gjort att Vänsterpartiet 
tonat ned kravet på EU-utträde. 
På Island är det tills vidare den nordiska 
gemenskapen som gäller. 
Ansökan om EU-medlemskap har satts på 
paus. Den nuvarande statsministern 
företräder ett parti som säger nej. 
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– Vi är väldigt mycket med i det 
europeiska samarbetet. Men vi är ett litet 
land i periferin, vi känner att vi är långt 
från de stora och centraliserade 
maktcentret i Bryssel. Vi har varit kritiska 
till jordbrukspolitiken och fiskeripolitiken 
i EU, säger Katrín Jakobsdóttir. 
Tillsammans med Norge och Lichtenstein 
ingår Island i EES – det europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet – som har 
omfattande avtal med EU-länderna. 
Det har funnits förhoppningar om att 
stärka alliansen med Storbritannien efter 
Brexit. Men hösten 2019 vågar ingen sia 
om vart britterna tar vägen. Ej heller -
Islands statsminister. 
– Det är svårt när det händer stora saker 
hela tiden. Det är, som en isländsk 
professor i statsvetenskap har sagt, ett 
stort experiment. 
○ ○ ○ 

Katrín Jakobsdóttir låter som en klassisk 
vänsterpartist när hon säger att det är de 
stora länderna och de stora företagen och 
fackföreningarna som måste ta ansvar för 
klimatkrisen. 
– Många av oss gör allt vi kan. Men 
klimatkrisen är en kris av en sådan 
omfattning att man inte kan lägga ansvaret 
på individen. Jag tror också att det är 
orätt.  
I nästa ögonblick berömmer hon 
näringslivet. 
– Jag är ju en vänster-grön politiker, vi är 
inte kända för att ha starka relationer till 
arbetsgivarna. Men det som jag har 
upplevt på Island är att den privata 
sektorn är på väg att komma med i 
kampen. De känner också att detta är akut. 
På Island pågår nu försök att binda 
koldioxid i marken. Landet lägger stora 
resurser på att plantera skog, eller snarare 
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återplantera, för innan vikingarna nådde 
ön och högg ned träden var den mycket 
lummigare. Regeringen satsar också på 
forskning för att veta mer om vilka 
åtgärder som har effekt. 
Internt i regeringskansliet pågår en 
översyn av resevanorna, så att företrädare 
för administrationen kan flyga mindre. 
Just det är en knepig fråga för en isolerad 
önation. 
– Det är kanske enklare för de andra 
nordiska länderna, där man kan ta tåget, 
säger Katrín Jakobsdóttir. 
Samtidigt som världsledarna samlas i New 
York klimatstrejkar skoleleverna. Med 
svenska Greta Thunberg som förebild. 
– Greta Thunberg är en stor person på 
Island. Alla unga människor som jag 
möter talar om klimatet och miljön. Det är 
den stora strömningen på Island och det är 
en förändring som har kommit mycket 

snabbt. Det är intressant och fint, säger 
Katrín Jakobsdóttir. 
Hemma hos statsministern har klimatet 
blivit ett argument för att inte flytta till en 
större bostad i Reykjavik. 
– Vi har tre söner, och två av dem delar 
rum. Men de tänker mycket på klimatet, 
och de har försökt räkna ut sina ekologiska 
fotavtryck. Och då kom de på att de hade 
små avtryck eftersom vi bor så pass litet.  
Så på Island får statsministerns barn bo 
i en liten lägenhet? 
– Ja, och just nu är de lyckliga. Jag vet inte 
om det varar för evigt. 
Karin Eriksson 
karin.eriksson@dn.se 
Katrín  
Jakobsdóttir

Född: I februari 1976. 
Familj: Man och tre söner. 
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Bakgrund: Magisterexamen i isländsk litteratur. 
Förtroendevald för Vänsterpartiet de Gröna i 
Reykjavik stad från 2002 till 2006. Ledamot av det 
isländska parlamentet Alltinget från 2007. 
Utbildnings- och kulturminister 2009–2013. Stats-
minister sedan den 30 november 2017. 
Aktuell: Statsminister på Island som inom kort 
deltar i klimatmötet i New York. 
Island

En önation i norra Atlanten, precis söder om norra 
polcirkeln. 
Island har runt 344 000 invånare och är därmed 
något större än Malmö. 
Största stad är huvudstaden Reykjavik med 
nästan 130 000 invånare. 
Ytan är 103 000 kvadratkilometer, vilket är lite 
större än Norrbottens län. 
Islands  
regeringskoalition

Vänsterpartiet de Gröna. Motsvarar svenska 
Vänsterpartiet, men är också det enda gröna 

partiet på Island. Leds av Katrín Jakobsdóttir som 
är statsminister. 
Självständighetspartiet. Ett mitten-höger-parti som 
betecknas som liberalt och nationalistiskt. Har 
band till svenska Moderaterna. Leds av Bjarne 
Benediktsson som är finansminister. 
Framstegspartiet. Ett liberalt parti med rötter i 
bonderörelsen (ej att förväxla med utbrytarpartiet 
Centerpartiet). Leds av Sigurður Ingi Jóhannsson, 
som är transportminister. 
Dela 
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Ledare: 
Lögnernas 
herre får svårt 
att övertyga 
om Iran
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019

Det var inte vi som sköt sönder Saudi-
arabiens oljeanläggningar, försäkrar Irans 
utrikesminister. Ingen tror honom väl, 
men det är ändå vad han kan förväntas 

säga. Detsamma gäller att militär 
vedergällning skulle leda till fullt krig – ja, 
vem inbillar sig att iranierna på förhand 
skulle förklara sig villiga att snällt 
kapitulera? 
Iran är välmeriterat när det gäller att 
försöka lura omvärlden. Lögner, fusk och 
skenmanövrer omgav länge det misstänkta 
atomvapenprogrammet. Först med 
kärnteknikavtalet från 2015 fick 
internationella inspektörer syna sant och 
falskt. Och kontrollen fungerade, det 
intygade både FN-organet IAEA och 
amerikanska underrättelseorgan. 
President Donald Trump vägrade lyssna, 
faktumet att den iranska bomben fördröjts 
kallade han fejknyheter. I stället lät han 
USA lämna avtalet och införde 
skoningslösa sanktioner som trängde in 
Iran i ett hörn. 
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Signalerna från Vita huset efter attacken 
mot Saudiarabien har varit 
motsägelsefulla, men 
Trumpadministrationen har i alla fall 
pekat ut Iran som direkt eller indirekt 
skyldigt. Det finns bevis, enligt 
utrikesminister Mike Pompeo. 
Frågan är vem som ska tro på Trump om 
han bestämmer sig för att på något sätt 
bestraffa Iran. Han sprutar ur sig lögner 
och missvisande påståenden så ofta att det 
knappt går att räkna dem. Han blånekar 
till att ha sagt eller gjort sådant som hela 
världen har hört eller sett. Och han 
svänger tvärt mellan diametralt motsatta 
ståndpunkter. 
George W Bushs bevis för att Irak hade 
massförstörelsevapen visade sig vara luft. 
Trump har redan visat vid otaliga tillfällen 
att inget han säger är värt att ta på allvar. 

Detta gäller inte minst gentemot USA:s 
allierade. Trump slungar förolämpningar 
och felaktigheter omkring sig, som när han 
anger nationella säkerhetsskäl för att 
införa tullar mot Europa. Och om han själv 
kan välja och vraka bland uppgifter från 
sina egna underrättelsetjänster, som i 
fallet med Rysslands inblandning i det 
amerikanska presidentvalet, hur ska andra 
länder förhålla sig till dem? 
Oavsett vad Trump gör med det iranska 
problemet får han svårt att samla 
internationellt stöd för det. Och det finns 
fler skäl till att förtroendet är nära noll. 
Trump har under sin presidenttid ensidigt 
tagit parti för Saudiarabien mot Iran. I 
fråga om förra helgens attack sa han sig 
vilja vänta på vad kronprins Mohammed 
bin Salman kom fram till, trots dennes 
skumma förflutna. Varken 
terrorbombningarna av skolor i Jemen 
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eller lögnerna kring mordet på 
journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul 
borde väcka någon större respekt. Men 
Trump betygar sin vördnad. 
I presidentens cv ingår också ett mönster 
av velande. Bombastiska hot mot 
Nordkorea, som skulle mötas av ”eld och 
raseri”, förbyttes i ett kärvänligt 
kompanjonskap med diktatorn Kim Jong-
Il. Ingetdera gav några resultat. 
Även Iran har utsatts för Trumps 
förbannelser, men nu tycks han inte veta 
vad han ska göra. Ayatollorna lyder inte, 
vare sig presidenten skäller eller smörar, 
fast någon aptit på militära äventyr verkar 
han egentligen inte ha. Det förblir därmed 
oklart var USA numera står i 
Mellanöstern. Om varken diplomati eller 
missiler duger räcker inte heller 
skrytvalser för att upprätthålla säkerheten 
vid Persiska viken. 

Vladimir Putins lögner om Ukraina är väl 
kända. Kina kräver att världen ska tro på 
att interneringslägren för muslimer i 
Xinjiang är till för deras bästa. Men det är 
faktiskt värre när den fria världens ledare 
inte går att lita på. 
DN 22/9 2019 
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Därför bromsar 
bilindustrin 
framtidens 
miljövänliga 
resande – trots 
att utsläpps-

kurvan måste 
dyka ända hit
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Nu öppnar FN:s klimatkonferens i New 
York. 
En lösning på Europas ökande utsläpp 
är färre och delade fordon. 
Men motståndet bakom kulisserna är 
stort. 
Glindweg, Hamburg 5 september 2019 
– Den kommer om 3 minuter! 
Jan Grohmann drar på sig sin svarta jacka 
i hallen och tittar spänt på mobilskärmen, 
där en grön bilsymbol sakta rör sig över en 
karta. 
Klockan är 20.10. 
Vi ska få se en glimt av framtiden. 
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Väl nere på gatan spanar Jan Grohmann 
bort mot närmaste gathörn. 
Han skakar på huvudet. 
– För vår familj står mycket på spel. 
Hamburg har Tysklands längsta trafikköer 
och skadliga kväveoxidutsläpp går inte 
ner. 
Hans ögon får liv. Från gathörnet famlar 
två ljuskäglor mot oss. Det viner svagt från 
elmotorn när den futuristiska minibussen 
niger till med en knyck. 
– Hallo Jan! säger chauffören familjärt. 
Inredningen är ljus med sex spatiösa 
skinnfåtöljer. På första bänk ler och nickar 
en medpassagerare. 
I nackstöden står ”Moia” ingraverat. 
Moia är Volkswagens satsning på delad 
mobilitet med elfordon och finns än så 
länge bara i Hamburg och Hannover. 
Tänk ett mellanting mellan taxi och buss, 
där du åker fasta rutter genom staden i 

små elbussar där upp mot sex personer 
samåker. 
– Jag gillar idén skarpt. Principen att dela 
med andra är den enda vägen framåt, 
säger Jan Grohmann. 
Bussen släpper av passagerare och vi viner 
sedan i väg tyst och mjukt. 
Jans ansikte lyses upp av mobilskärmen: 
På 4 kilometer sparar han halva 
taxikostnaden på mindre än halva restiden 
jämfört med buss. Koldioxidfritt. 
Men bakom kulisserna är detta en 
förlustverksamhet. Mer om det snart. 
På måndag den 23 september startar FN:s 
klimatkonferens. För att nå EU:s 
klimatmål 2030, måste 
koldioxidutsläppen i Europa minska med 
40 procent jämfört med 1990 års nivå. 
Nu ökar de. 
Vi tar det igen. 
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Europas koldioxidutsläpp ökar och den 
stora boven är transporterna – som står 
för så mycket som en tredjedel av de totala 
utsläppen. 
Samtidigt som samtidsdebatten rasar om 
att hinna rädda klimatet ökar 
trafikutsläppen i tysthet varje år sedan 
2013. 
Varje år. 
Varje dag. 
Europas bildirektörer har därmed fått 
samtidens största fråga i sina knän. 
Ett till synes omöjligt uppdrag. 
För varje ny bil de säljer blir nämligen, 
förenklat, klimatet sämre. Nya bilars 
genomsnittsutsläpp ökar nämligen – rakt 
emot EU:s enorma ansträngningar att 
försöka minska utsläppen. 
Det senaste kända året, 2018, var 
genomsnittsutsläppet från nya bilar 120,4 
gram koldioxid per kilometer, en ökning 

med 1,6 procent från året innan. Även 
mellan 2016 och 2017 ökade de. 
Samtidigt ökar nybilsförsäljningen och 
den totala bilparken. Och därmed de totala 
koldioxidutsläppen. 
För att komma ner till EU:s mål på 95 
gram per bil 2021 tycks ett under krävas – 
eller hiskeligt många nya elbilar. 
Men elbilarna som ska rida in som riddare 
på vita hästar och rädda klimatet utgjorde 
bara 0,7 procent av Europas bilpark 2017 
enligt EU:s statistikmyndighet. 
Ökningstakten är låg. I den totala 
nybilsförsäljningen 2018 var andelen el- 
och laddhybrider 2 procent. 
Det finns förklaringar. Julia Poliscanova är 
chef för miljövänliga fordon och e-
mobilitet på den Brysselbaserade gröna 
tankesmedjan Transport and 
Environment. 
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– Anledningen är att bilbolagen kortsiktigt 
maximerar sin vinst och säljer allt fler 
stora törstiga bensin- och dieselsuvar, 
säger hon. 
Hon får medhåll av Europeiska 
miljöbyrån, EEA. 
Samtidigt är det just suvar som kunderna 
efterfrågar. 
Men bilindustrins självförvållade 
dieselskandaler de senaste åren spelar 
också in: Bilköparna har flytt från 
dieselbilar till bensinbilar – som är 
törstigare och släpper ut mer koldioxid. 
Allt efter att miljontals dieselbilar släppt ut 
upp mot 40 gånger mer än skadlig 
kväveoxid – som orsakar astma och i vissa 
fall förtida död – ute på gatan jämfört med 
i testlabben. 
Enligt EEA:s senaste statistik dog 79 000 
människor i EU en förtida död på grund av 
kväveoxidutsläpp det senaste mätåret 

2015. Det var en ökning från 75 000 året 
innan. 
För Jan och hustrun Julia Grohmann är 
den torra sifferexcersisen bister verklighet. 
I Hamburg är kväveoxidproblemen så 
stora att det införts förbud av äldre 
dieselbilar på vissa gator. Befolkning och 
antal bilar ökar precis som i nästan alla 
storstäder och här är bilköerna längst i 
Tyskland, förutom huvudstaden Berlin. 
En bil står i genomsnitt 95 procent av 
tiden, enligt samstämmig forskning, bland 
annat på KTH. 
Blunda och fundera på det i tre sekunder. 
Kanske drar du en snabb slutsats att 
samhällsvinsterna kan bli stora om bilarna 
används mer effektivt. 
Tekniken finns i princip redan i dag: 
elektrifiering, uppkopplade och 
självkörande fordon som kan bokas vid 

488



behov via en app och som du själv inte 
äger. 
Tanken är att de uppkopplade fordonen 
kan nyttjas mer när de varje sekund gör 
det som är mest effektivt för trafikens 
helhet. Allt sker i flottor som säljer delade 
transporter som service. Därmed kan 
antalet bilar minska. 
Vad skulle det innebära? För dig och mig? 
Det svarade serieentreprenören och 
läraren vid universitet i Stanford, Tony 
Seba, på i maj 2017 i rapporten 
”Rethinking transportation 2020–2030”, 
utgiven av tankesmedjan Rethinkx. 
Genom att nyttja all ny teknik optimalt år 
2030 kan 95 procent av 
persontransporterna i USA ske i delade 
uppkopplade elfordon som man köper som 
tjänst – inte äger. 
Nybilsförsäljningen kan då minska med 70 
procent. Ett genomsnittligt hushåll kan 

spara upp mot 60 000 kronor per år, och 
reducera energiefterfrågan med 80 
procent och avgaser med 90 procent. Allt 
enligt rapporten. 
Själva kärnan är: Det blir billigare och mer 
effektivt. Därför kommer förändringen att 
drivas av marknaden. 
Denna tanke fick medhåll av techbolaget 
Intel som i samma veva släppte en rapport 
som pekade på möjligheter att tjäna stora 
pengar på denna nya affär: Marknaden för 
förarlösa uppkopplade fordon skulle 2035 
vara värd 7 700 miljarder kronor och 68 
000 miljarder kronor 2050. 
Riskkapitalister började då på allvar satsa 
pengar på start up-bolag inom denna nya 
mobilitet. 
Rethinkx rapporten fick ändå kritik att 
vara verklighetsfrånvänd. Bilindustrin 
tystade ner den helt. 
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I bilbranschen finns det många män som 
älskar bilar och bokstavligen har olja 
under naglarna. Bland dem finns en hård 
kärna som älskar motorerna som 
konstverk. På en ranch i Ann Arbor i 
Michigan fattade i november 2017 
bilbranschens kanske mest inflytelserika 
nestor sin penna. 
Den då 85-årige Bob Lutz hade bland 
annat varit vice ordförande i General 
Motors och suttit i ledningen för BMW och 
Chrysler. 
I hans flerbilsgarage står bland annat 
supersportbilen Corvette ZR1 med 640 
hästkrafter och den italienska skönheten 
Monteverdi High Speed 375 från 1971 med 
V8 under huven. 
Få har hans trovärdighet. 
Nu skrev han en debattartikel om 
branschens framtid i branschtidningen 
Automotive News. 

Som skulle bli sprängstoff. 
Bilen som vi ser den i dag är död om 20 år 
och ersatt med standardiserade 
självkörande åkmoduler. 
Dessa kommer att köpas in bulkvis av de 
stora flottorna – som Uber, Didi och Lyft – 
som kommer att tjäna de stora pengarna. 
Varumärken på de standardiserade 
modulerna blir oviktiga. 
”Det blir dödsstöten för BMW, Mercedes-
Benz och Audi”, skrev Lutz. 
Några månader efteråt var jag själv på 
modellpresentation hos BMW i München. 
Det slogs på stora trumman för nya stora 
dieselsuven X7. Inför ett 50-tal 
journalister greppade jag micken och 
frågade marknadsdirektören Ian 
Robertson om han läst Bob Lutz artikel. 
Plötsligt blev det som is i luften. 
Efter några harklingar sa han inför alla att 
Lutz som han nyligen lunchat med var 
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mycket kunnig men ”snart var 90 år” och 
– hade fel. 
Frankfurts bilsalong 10 september – 
världspremiär  för Volkswagens elbil ID.3 
Bilsalonger är bilbranschens 
Roskildefestivaler. Alla är där. 
Bildirektörer umgås närmast dygnet runt i 
glittrande mässhallar. Techno-slingor 
ljuder runt bilarna – kraftsymboler för 
spjutspetsteknik och en stor tillgång för 
samhället. 
Så har det varit. 
Tre dagar efter att jag och fotografen har 
åkt Moia i Hamburg går vi på den 
traditionella Frankfurtsalongen. 
Där inget är sig likt. 
Utanför ska 25 000 klimatdemonstranter 
tåga genom Frankfurt. De skanderar i arga 
talkörer ”Bort med suvarna”. ”Lekplatser i 
stället för parkeringsplatser” och ”bilar är 
dumma”. Demonstranterna blockerar tre 

ingångar till bilsalongen. Tusentals poliser 
står med pistoler i hölster och 
automatkarbiner på brösten. 
När Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel besöker BMW:s monter försöker 
en man i gul t-tröja springa fram. Han 
släpas brutalt bort av fem poliser några 
meter från henne. 
På tre små BMW-suvars tak står samtidigt 
Greenpeaceaktivister med stumma blickar. 
På deras gula plakat står texten: 
”Klimatdödare”. 
”Hur kan vi rädda världen åt era barn?” 
välkomnar en skylt i stora mässhallen hos 
Volkswagen – ett bilmärke där andelen 
sålda elbilar 2018, inklusive laddhybrider, 
var 1 procent. 
En av de första bilarna som möter oss är 
en stor silvrig diesel-suv från 
koncernkollegan Audi. 
Mässans stora nummer är ändå elbilar. 
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En ung kvinna i vitt häller upp fräsande 
skumpa i ett hav av höga glas inför 
visningen av höstens bilnyhet. 
Elbilen ID.3. 
Musiken dunkar upp ett hedonistiskt 
crescendo. Så avtäcks den turkosa bilen i 
Golfstorlek. Kameror smattrar när 
Volkswagens koncernchef Herbert Diess 
hoppar upp på scenen. 
För att hålla sitt livs brandtal – bildligt 
talat stående i djup spagat: 
Han och de övriga biltillverkarna gör sina 
vinster på de stora diesel-suvarna – som 
de 25 000 demonstranterna utanför 
hallarna menar täpper igen städer och 
ökar koldioxidutsläppen. 
Och förlorar pengar på elbilarna – som är 
helt avgörande för att klara både Kinas allt 
hårdare krav och EU:s krav på 95 gram 
koldioxid per kilometer 2021. Annars 
hotar miljardböter. 

Kom ihåg att koldioxidutsläppen ökar. 
Klockan tickar. 
Julia Poliscanova igen: 
– Biltillverkarna har hittills genom att 
fortsätta sälja bensin- och dieselbilar 
hejdat utvecklingen mot renare bilar ihop 
med vissa politiker som vill skydda det 
egna landets industri. 
Som den 14 oktober 2013. EU skulle slå 
fast nya koldioxidkrav för 2020. Det var en 
måndag. Klockan slog 10 när Tysklands 
miljöminister Peter Altmaier (CDU) tittade 
ner i marken framför det fönsterrika 
förvaltningshuset i Luxemburg. 
Tv-kameror zoomade in hur han spanade 
mot grästuvorna framför sig. 
Koldioxidöverenskommelsen mellan 
länderna var egentligen klar. 
Han harklade sig och sa: 
– Vi måste akta oss så att vi inte förlorar 
jobb. 
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Och lanserade ett nytt tyskt förslag. Där 
var klimatmålet framflyttat fyra år från 
2020 till 2024 och elbilar skulle viktas 
ännu tyngre. 
Det tycktes som gjort för de tyska 
lyxbilstillverkarna Daimler – och BMW. 
Så sipprade det fram: Fem dagar innan 
hade tre medlemmar ur BMW:s ägarfamilj 
Quandt donerat motsvarande 7 miljoner 
kronor till det regeringsbärande partiet i 
Tyskland, CDU. 
Efter några förvirrade veckor i Luxemburg, 
Berlin och Bryssel slogs en urvattnad 
kompromiss fast – som gäller än i dag: 
Målet ska nås 2021. 
– Bildirektörerna har hela tiden försökt 
stoppa och blockera hårdare 
koldioxidutsläpp – och därmed 
framväxten av klimatvänliga elbilar. Det 
gjorde det senast förra året – när det 

skulle bestämmas regler för 2030, säger 
Julia Poliscanova. 
Men nu ändras spelplanen snabbt. De 
huvudsakliga inkomstströmmarna 
kommer att skifta från att tillverka och 
sälja bilar – till uppkopplade ”On 
demand”-tjänster som är datadrivna och 
bygger på elfordon. 
Den stora frågan är vem som tar den 
marknaden. 
Bilsalongen i Frankfurt 10 september 2019 
Några meter från den turkosa elbilen står 
Volkswagens vd:n Herbert Diess med 
några journalister och svarar på frågor. 
Han pratar sig varm för elbilssatsningen. 
Volkswagen satsar samtidigt enorma 
summor på självkörande teknik, ny 
mobilitet och uppkopplat för en framtid 
där bilparken kommer att vara mindre och 
de, förenklat, inte vet om de kommer att 
tjäna pengar. 
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Skiftet är större än vad många tror. 
Volkswagens stora styrka: kunnandet hos 
tusentals ingenjörer inom 
förbränningsmotorer och växellådor är 
inte längre relevant. Nu tassar han och de 
övriga bildirektörerna ut på en ny 
planhalva där techbolag som Uber, Lyft, 
Google och Apple väntar. 
Jag sträcker fram bandaren: tänker på Bob 
Lutzs ord om att de som erbjuder mobilitet 
som tjänster i flottor är vinnarna. 
Många säger att de stora flottorna som 
Uber vars mål är att sälja mobilitet som 
service… 
Hans blå blick borrar sig plötsligt in i min 
och avbryter: 
– Tror du verkligen det? 
… är framtiden. Vad tror du? 
– Jag är mer konservativ om deras 
framtid. De bolagen kämpar 
lönsamhetsmässigt, hälften av deras 

körningar betalas av aktieägarna. De 
mättar också städerna. Vad de gör är att ta 
halva taxirörelsen – och adderar 50 
procent. Det går inte. Vi kan inte addera 
fler bilar i städerna. Jag tror inte att den 
affärsmodellen kommer att hålla. 
Vad är din vision med ditt eget Moia då? 
– När man åker flera i en bil är det en bit 
på vägen. Men kommer det att lösa våra 
problem i städerna? Nej. 
Dagen efter sitter Tony Douglas i en 
snurrstol i BMW:s monter. Som 
marknadsdirektör för BMW:s 
mobilitetstjänster var han med redan vid 
starten för åtta år sedan. 
Kommer BMW att sälja färre bilar i den 
nya mobilitetsvärlden? 
Han skrattar högt. 
Så tänker han efter och ler stort. 
– Det här är en sådan här fråga som man 
kan bli sparkad för om man svarar fel. 
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Så säger han knappt hörbart: 
– Hur ska jag svara på den här. 
Han pekar på att lyxsegmentet på 
marknaden växer – och att världen är 
delad mellan utvecklingsländer med 
potential och västländer med sämre 
potential. 
– När det gäller ny mobilitet ändras 
affärsmodellen när vi ska sälja resor och 
inte bilar. Då säljer vi till flottor eller 
driver det själv. Vi får se vart det tar vägen. 
Jag vet inte. 
Han återkommer fyra gånger under 
intervjun till att beslut om bilar är icke-
rationella. 
– Många kommer att vilja fortsätta köra 
sina bilar. Bilar handlar inte om 
rationalitet. Man vill köra – ha kontroll, 
känna sig oövervinnlig. 
Julia Poliscanova på den gröna 
tankesmedjan pekar på att biltillverkarna 

är avogt inställda till delade tjänster 
eftersom det innebär färre sålda bilar. 
– Men de är även tveksamma till 
utveckling av elbilar eftersom de inte 
behärskar batteriledet. 
Hon fortsätter: 
– De kalkylerar vilka av trenderna som 
kortsiktigt ger mest pengar – inte vad 
kunder och samhälle vill ha. 
Blir de förlorare? 
– Ja om de inte skiftar fokus fort blir de 
det. Då blir det som Kodak. 
Bollen är i rullning. 
Volkswagens Moia är ett exempel. 
Tesla bygger också snabbt upp en 
delningsmodell där man i ett första steg 
helt enkelt kan dela sin Tesla med andra – 
och därmed får ett betydligt billigare 
ägande. 
En stor aktör är Uber med över 22 000 
anställda – som vill bli ett ”Amazon för 

495



transporter”. De förlorar ännu efter ett 
decennium stora pengar och vårens 
börsnotering är något av ett fiasko. 
En sak tycks vara säker: det är olönsamt 
med delad mobilitet så länge det sitter en 
förare med lön bakom ratten. 
Ubers förre vd Travis Kalanick sade rakt ut 
i en intervju med tech-journalisten Kara 
Swisher vad lönsamhetsproblemet var. 
”Det är ju förarna” sade han. 
Även Volkswagens Moia-tjänst är en ren 
förlustverksamhet med förare bakom 
ratten och utvärderas löpande. 
När kan du och jag då beställa mobila 
tjänster med förarlösa bilar? 
Det råder stor oenighet om det. Kanske 
mellan 2025 och 2030. Eller tidigare. 
Redan nu händer det saker. Bara några 
dagar före Frankfurtsalongen annonserade 
kinesiska Didi Chuxing, som konkurrerade 
ut Uber i Kina, att de ska inleda 

robottaxitjänster i Shanghai och kinesiska 
techgiganten Baidu ska köra en 
robottaxiservice i Kina senare i år. 
För att nämna några exempel. 
Alla bedömare är överens om att bilparken 
kommer att minska. Vissa pekar på att 
nybilsförsäljningen inte nödvändigtvis går 
ner eftersom bilar kan bytas ut oftare, men 
där går analyserna isär. 
I Hamburg står Jan Grohmann i blått 
lysrörssken i sitt garage och tittar på sin 
Golf diesel som står där 95 procent av 
tiden. 
Han skakar på huvudet. 
– Den binder mycket kapital. Vi använder 
den knappt, bara när vi hälsar på 
släktingar utanför stan. Vi vill ju inte sitta i 
ändlösa köer, säger han. 
Jonas Fröberg 
jonas.froberg@dn.se 
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Artikeln i tre punkter

Utsläppen från transporter i Europa ökar. Likaså 
ökar utsläppen från nya bilar. 
Samtidigt står bilar stilla i genomsnitt 95 procent 
av tiden. Genom ny teknik med delade 
elektrifierade fordon kan bilparken minska. 
Men bilindustrin har länge kämpat emot krav på 
lägre koldioxidutsläpp och elbilar, som de ännu 
inte tjänar pengar på. 

Jonas Fröberg är reporter på Dagens Nyheter och 
bevakar samhällsekonomin i Sverige och världen, 
med särskilt fokus på fordonsindustrin. År 2012 
fick han Guldspaden för en granskning av Invest 
Sweden. 

Ali Lorestani är praktikant på Dagens Nyheter. 
Han läser till fotojournalist vid Nordens fotoskola. 

Lina Lund: 
Tyska kärleken 
till bilar – som 
begäret efter 
sex och droger
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Berlin. Ett av de allra första ord som 
tyska barn lär sig säga är Auto. Först 
kommer mamma och kanske lampa, 
och sedan namnet på 
nationalsymbolen på fyra hjul som är 
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lika viktig för den tyska 
nationalidentiteten som fika är för den 
svenska. 
Under flera år har en upprörd debatt om 
vilka värderingar (”Leitkultur”) som avgör 
om en person kan sägas vara tysk eller inte 
rasat i Tyskland. Med fluffiga 
formuleringar om tolerans, trohet till 
författningen och respekt för språk och 
traditioner har det gjorts försök att ringa 
in den tyska nationalsjälen. Men 
debattörerna har missat en avgörande 
punkt.  
Nämligen kärleken till bilen.   
I Tyskland är bilen inte bara ett 
fortskaffningsmedel bland andra. Den 
utgör ryggraden för en nationell identitet 
och ses som en garant för frihet, framsteg 
och välstånd. Det var Volkswagens bubbla 
som blev symbol för det ”Västtyska 
undret”, den rekordsnabba ekonomiska 

återhämtning som efter Andra världskriget 
fick landet att resa sig ur ruinerna. Och det 
är bilindustrin som bidrar till att Tyskland 
har den näst lägsta arbetslösheten i EU.  
Men framför allt är bilen en frihetssymbol 
och intimt förknippad med rättigheten att 
köra precis så fort man vill. Den politiker 
som – för klimatets och trafiksäkerhetens 
skull – till äventyrs föreslår att slopa fri 
fart på motorvägarna kommer inte att bli 
omvald. Att begränsa hastigheten ”strider 
mot allt sunt förnuft”, hävdade Tysklands 
trafikminister Andreas Scheuer. 
En forskare vid Berlins fria universitet 
konstaterade häromåret att kärleken till 
bilen fungerar på samma sätt som begäret 
efter sex och droger. Att köra bilen till 
skroten kan utlösa samma sorgkänslor 
som att begrava en anhörig.  
De tyska bilägarnas riksorganisation 
ADAC har 20 miljoner medlemmar och 
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många vårdar också sin bil som vore den 
ett barn. Det är heller inte ovanligt att 
namnge sin bil. Jag har träffat Angela, 
Andrea och Günther, och mött dem som 
betraktar Kraftwerks ”Autobahn” som den 
egentliga nationalsången. En väninna 
klagade nyligen över att hennes man hellre 
vill bli begravd bredvid sin BMW än intill 
henne.  
Fast den tyska nationalidentiteten 
befinner sig i gungning. Avslöjandena om 
”dieselgate”, klimatlarmen, och 
varningsrapporterna om den smutsiga 
luften i tyska storstäder får allt fler att 
ifrågasätta bilens centrala roll i Tyskland. I 
dag säger en fjärdedel av tyska väljare att 
de är beredda att rösta på miljöpartiet De 
gröna, ett parti som gjort kampen mot 
bilismen till en av sina huvudfrågor.  
Årets bilmässa i Frankfurt som i vanliga 
fall är en sorts folkfest som firar bilens 

förträfflighet stormades av 
klimataktivister.  
Striden om bilen som nationalsymbol har 
bara börjat.  
Det är ett kulturkrig i tysk tappning.  
Lina Lund 
lina.lund@dn.se 
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Jannike 
Kihlberg: Det 
krävs en 
förändring av 
hittills inte 
skådat slag
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Även om alla laddar ner reseappar och 
använder delningstjänster för att ta sig 

runt i städerna återstår mycket att lösa 
om klimatmålen ska nås. Transporter 
står nämligen för en tredjedel av 
Sveriges utsläpp av växthusgaser.  
I dagarna samlas ledare från hela världen i 
New York för möten kring höjda 
ambitioner i klimatarbetet. Allt sker på 
initiativ av FN:s generalsekreterare 
António Guterres, som anser att 
minskningen av utsläpp går alldeles för 
långsamt.  
Konsumtion och livsstil i världens 
välmående länder orsakar enorma utsläpp 
av växthusgaser när prylar, mat och 
människor transporteras runt. I Sverige 
står inhemska transporter för en tredjedel 
av de totala utsläppen. Drygt nio tiondelar 
kommer från vägtrafik. Efter att tidigare 
ha minskat i flera år har utsläppen inte 
bara planat ut, senaste året har de till och 
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med ökat. Det är helt på tvärs mot 
klimatmålen.  
Transporter är en nyckelfråga om Sveriges 
klimatmål ska nås. Det är den enda sektor 
som har ett specifikt sektormål – 
utsläppen ska minska med minst 70 
procent till år 2030 jämfört med år 2010. 
Det går inte så bra. Beräkningar visar att 
med nuvarande förhållanden kommer 
minskningen att nå ungefär halvvägs till 
målet. 
Klimatpolitiska rådet anser transporter 
vara så avgörande för klimatmålen att de i 
sin första rapport till regeringen valde att 
fokusera på det. De radade upp flera 
konkreta förslag; tidsbestämd 
handlingsplan för fossilfria transporter, 
påskynda elektrifiering, stoppdatum för 
försäljning av fossila drivmedel, bygga bort 
bilberoendet, sluta subventionera 
bilägande, bilkörning och parkering. 

Allt det där kommer att behövas – plus lite 
till. Ska klimatmålen klaras krävs en 
omställning av hittills inte skådat slag. Det 
kan låta skrämmande men när det gäller 
transporter finns allt att vinna. Förutom 
minskad klimatpåverkan innebär färre 
fossila transporter bättre luft. Och det 
behövs; luftföroreningar är ett stort hälso-
problem globalt. I Sverige dör varje år 7 
600 personer i förtid på grund av 
luftföroreningar, och en av de stora 
källorna är trafiken. 
De som vistas i stadsmiljö löper högst risk. 
I dag bor mer än halva världens befolkning 
i städer, om trettio år tros andelen ha ökat 
till två tredjedelar. För både hälsa och 
klimat krävs nya sätt att flytta runt 
människor och prylar. Mycket är på gång, 
och i tätorter finns möjligheter att ta vara 
på all ny teknik och skapa en modern och 
effektiv kollektivtrafik, elektrifierad eller 
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på biodrivmedel, delningstjänster ger nya 
möjligheter att ta sig runt. Med färre bilar 
blir inte bara luften bättre, även bullret 
minskar och det blir fler fria ytor som kan 
användas till roligare saker än bilköer. 
Omställningen kommer att kräva en hel 
del mental omprogrammering hos 
individer, men framför allt krävs beslut 
och enighet på politisk nivå. Det krävs 
också hänsyn till de stora delar av landet 
där det är glesare mellan människor och 
laddstationerna. 
Jannike Kihlberg 
jannike.kihlberg@dn.se 

 

Universums 
ålder: Det är 
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något som inte 
stämmer
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Astronomernas mätningar av 
universums expansion och ålder blir 
alltmer exakta, men överensstämmer 
inte längre med varandra. Är det mätfel, 
eller är det något grundläggande om 
universum som vi inte känner till? 
Universum expanderar. Ju längre bort en 
galax ligger, desto fortare avlägsnar den 
sig från oss. Det upptäckte både den 
belgiske kosmologen och prästen Georges 
Lemaître och den amerikanske 
astronomen Edwin Hubble, oberoende av 
varandra, i slutet av 1920-talet. Men när 
de försökte mäta hur snabbt expansionen 

går visade resultaten att universum bara är 
2 miljarder år gammalt. 
– Redan på den tiden visste geologerna att 
jorden är mycket äldre än så. Så de tyckte 
att astronomerna var helt galna, säger 
Tamara Davis, professor i astrofysik vid 
University of Queensland i Australien. 
Hon har skrivit en artikel i tidskriften 
Science om tvisterna kring den så kallade 
Hubblekonstanten, som beskriver 
universums expansion.  
– Ända sedan vi först upptäckte att 
universum expanderar har det varit 
kontroverser om hur fort det går, framför 
allt eftersom det är så oerhört svårt att 
mäta hastigheten, säger hon. 
Runt år 2000 var astronomerna ändå 
eniga om att Hubblekonstanten var cirka 
70 kilometer per sekund per megaparsec. 
Värdet betyder att en galax som ligger en 
megaparsec, eller 3,26 miljoner ljusår, 
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bort avlägsnar sig med en hastighet av 70 
kilometer i sekunden. Universums ålder, 
som hänger ihop med Hubblekonstanten, 
skulle då vara ungefär 13 miljarder år. 
Men sedan dess har de astronomiska 
mätningarna blivit alltmer exakta. 
Samtidigt har det blivit tydligare att 
resultaten från olika mätmetoder inte 
längre stämmer med varandra. 
Astronomer tvistar alltså åter om hur 
gammalt universum egentligen är. 
– Skillnaden är tillräckligt stor för att bli 
ett bekymmer, säger Hiranya Peiris, 
föreståndare för Oskar Klein Center för 
kosmopartikelfysik i Stockholm. 
För att mäta expansionen behöver vi både 
veta hur långt bort en himlakropp ligger 
och hur snabbt den rör sig ifrån oss. 
Himlakropparnas hastighet är enkel att få 
fram från våglängderna eller färgen på 
ljuset de skickar ut. Ju snabbare de 

avlägsnar sig desto rödare är ljuset. Men 
att kunna mäta avstånd i rymden har alltid 
varit astronomins akilleshäl. Det är mycket 
svårt att skilja på en ljusstark eller stor 
himlakropp som är långt borta och en liten 
eller blek som ligger nära. 
Astronomerna behöver antingen en 
standardmåttstock – något i universum 
med känd storlek – eller en 
standardglödlampa – något de vet exakt 
hur starkt det lyser. Hur stort eller 
ljuststarkt objektet ser ut från jorden talar 
då om hur långt bort det ligger.  
– Principen med en standardmåttstock är 
densamma som när du är ute och kör på 
natten. De flesta bilar har ungefär lika 
långt mellan strålkastarna. När du ser 
ljusen från en mötande bil kan du 
uppskatta hur långt bort den är från hur 
tätt lamporna ser ut att sitta, säger 
Hiranya Peiris. 
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Hiranya Peiris arbetade själv med den 
europeiska forskningssatelliten Planck 
som mäter den kosmiska 
bakgrundsstrålningen, alltså det äldsta 
ljuset som finns, som skickades ut när 
universum bara var 380 000 år gammalt. 
– Vi kan se varmare och svalare områden i 
universum, och storleken på vissa 
karakteristiska objekt. När vi vet storleken 
på standardmåttstocken i det tidiga 
universum kan vi få fram hur mycket det 
har utvidgats, säger hon. 
De första resultaten från Planck kom 2013. 
De visade att expansionen går lite 
långsammare och att universum är lite 
äldre än vad tidigare mätningar hade sett. 
Universum är 13,8 miljarder år, och 
Plancks senaste värde på 
Hubblekonstanten är 67,4 kilometer per 
sekund per megaparsec, med en osäkerhet 
på bara 0,5. 

Men andra grupper astronomer som i 
stället mäter expansionen med hjälp av 
standardglödlampor, till exempel 
pulserande jättestjärnor som kallas 
cepheider, får fram en Hubblekonstant på 
74,0 kilometer per sekund per 
megaparsec, med en osäkerhet på 1,4. 
– Det räcker för att vi ska säga: vänta lite 
nu, vad är det som pågår, säger Tamara 
Davis. 
Standardglödlamporna visar hur fort 
universum utvidgas nu och i närheten av 
oss. Strålningen från universums barndom 
som Planck och andra rymdteleskop mäter 
kan i stället förutsäga hur stor 
expansionen är nu. 
– Om vår förståelse av kosmos är korrekt 
skulle de två värdena stämma överens. Om 
de inte gör det är det något med 
universum som vi inte förstår, säger 
Hiranya Peiris. 
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Liknande problem har lett till helt nya 
insikter om universum tidigare. 
– När expansionen först upptäcktes fick vi 
veta att universum alls har en begynnelse. 
Från 1970-talet pågick andra debatter som 
fick sin lösning i slutet av 1990-talet, när vi 
upptäckte att universums expansion går 
fortare och fortare och drivs på av den 
mörka energin, säger Tamara Davis. 
Men vetenskapshistorien är också full av 
felaktiga mätningar. 
– När 20-talsastronomerna kom fram till 
att universum var flera miljarder år yngre 
än jorden berodde det ju på mätfel, säger 
Tamara Davis. 
Bland astronomer spekuleras det mycket 
om vad som skulle kunna förklara 
skillnaden. 
– Det kan vara något grundläggande, som 
ytterligare komponenter i universum som 
vi inte känner till eller att 

gravitationslagarna måste ändras. Eller 
också har vi bara alldeles för stort 
förtroende för vår förmåga att göra exakta 
mätningar, säger Tamara Davis. 
Hon gissar att forskarsamhället är delat 
ungefär på mitten, där hälften tror att ny 
och okänd fysik ligger bakom skillnaden 
mellan värdena på Hubblekonstanten och 
hälften tror att den beror på mätfel. 
Hiranya Peiris litar på resultaten från 
Planck. 
– Vi har gått igenom vår dataanalys och 
kunnat eliminera alla osäkerheter en efter 
en, säger hon. 
Det har lagts fram många teorier som 
försöker förklara skillnaderna, men 
Hiranya Peiris har ännu inte sett någon 
hon tror på. Men hon är inte uppgiven. 
Tvärtom. 
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– Det är spännande när något inte 
stämmer. Det är som ett pussel vi måste 
lösa, säger hon. 
Tamara Davis är mer tveksam till att det 
skulle ligga ny fysik bakom mätningarna. 
– Vi har gjort misstag förr. Vi är inte alltid 
så bra på att mäta som vi tror, säger hon. 
Förra gången astronomer upptäckte 
märkligheter med universums expansion 
ledde det till hypotesen om den mörka 
energin och till att Saul Perlmutter, Brian 
Schmidt och Adam Riess fick Nobelpriset i 
fysik 2011. Adam Riess leder nu 
undersökningen av Hubblekonstanten 
med cepheider som standardlampor. 
– Vi får se om även den här lilla avvikelsen 
är värdig ett Nobelpris, eller om det bara 
är ett mätfel, säger Tamara Davis. 
Maria Gunther 
maria.gunther@dn.se 

2013 visade mätresultat från den europeiska 
forskningssatelliten Planck, som mäter den 
kosmiska bakgrundsstrålningen, att universum är 
13,8 miljarder år gammalt. 
I slutet av 1920-talet fick den amerikanske 
astronomen Edwin Hubble (vänster) och den 
belgiske kosmologen och prästen Georges 
Lemaître (höger) fram att universum bara är 2 
miljarder år gammalt. 
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Karin Bojs: 
Kämpa för max 
1,5 grader men 
planera för 2
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Kämpa för det bästa, men planera för 
värsta. Det finns mycket goda skäl att 
hejda den globala uppvärmningen vid 
1,5 grader. Men vi måste fatta att målet 
inte är särskilt realistiskt. 
Lyssna inte på mig, lyssna på forskarna”, 
sa Greta Thunberg när hon talade i 

amerikanska kongressen häromdagen. 
Och så slängde hon fram IPCC:s rapport 
om 1,5 grader. 
Den rapporten kom förra hösten, en tjock 
lunta om den samlade vetenskapen, 
baserad på tusentals studier, 
sammanställda av ett stort antal forskare. 
IPCC-rapporten beskriver hur en global 
uppvärmning på 1,5 grader visserligen 
innebär allvarliga konsekvenser, men ändå 
är väldigt mycket bättre än en 
uppvärmning på 2 grader. 
Skillnaden handlar bland annat om hur 
mycket havsytan kommer att höjas, och 
därmed hur många som kommer att 
drabbas av svåra översvämningar, om 
extrema värmeböljor, om häftiga skyfall 
och torka. Om människors och djurs hälsa, 
om tillgång på livsmedel och dricksvatten, 
om syrehalt, försurning och livet i haven. 
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Och om priset för att hantera alla dessa 
problem. 
IPCC utfärdar inte rekommendationer, 
utan beskriver rätt och slätt det 
vetenskapliga kunskapsläget. 
Det så kallade Parisavtalet är däremot ett 
politiskt dokument. Där lovar nästan alla 
världens länder att uppvärmningen ska 
hålla sig ”långt under (well below) 2 
grader” och helst begränsas till 1,5 grader. 
Det avtalet togs fram vid FN:s 
klimatkonferens 2015. 
I veckans nummer av Science gör en grupp 
forskare en uppdatering om 1,5-
gradersmålet. Huvudförfattare är 
korallforskaren Ove Hoegh-Guldberg på 
University of Queensland i Australien. 
Han och hans medförfattare slår fast att 
det blir mycket billigare att begränsa 
uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört 
med att åtgärda alla skador som annars 

kommer att drabba människor, samhällen 
och ekosystem under de kommande 
årtiondena. 
Att hejda uppvärmnningen är helt enkelt 
ett måste för mänskligheten, ”a Human 
Imperative”, skriver forskargruppen. Och 
det är bråttom. Akut. Urgent. 
Just detta, att det är så bråttom, är en 
bärande del av budskapet när Greta 
Thunberg och andra unga klimataktivister 
i miljontal demonstrerar på gatorna. De 
har alldeles rätt. I kalla siffror har vi med 
vår nuvarande nivå på utsläpp drygt åtta 
år på oss att bränna av hela den 
återstående kolbudgeten för hela 
mänskligheten. Om vi ska ha en hyfsad 
chans att klara 1,5-gradersmålet. 
Det senaste årtiondet har vi redan passerat 
en grads uppvärmning jämfört med 1800-
talet. Nu i somras – juni, juli och augusti – 
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var den globala medeltemperaturen drygt 
1,1 grader varmare än på 1800-talet. 
Jag har rapporterat om klimatfrågan i 
Dagens Nyheter i över tjugo år, och jag är 
innerligt tacksam över att så många 
äntligen inser allvaret. Att se de unga 
aktivisternas demonstrationer är 
överväldigande. Och jag blir lättad när jag 
ser att tidskriften The Economist, som har 
så stort inflytande på makthavare, gör 
omslag på ”Warming stripes”, de röda och 
blå ränder som forskaren Ed Hawkins har 
tagit fram, och som så pedagogiskt 
illustrerar uppvärmningen. Fram till för 
ungefär tolv år sedan var The Economist 
närmast att betrakta som klimatförnekare. 
Det har verkligen hänt något i opinionen. 
Men om vi ska se sanningen i vitögat 
kommer det troligen inte att räcka. Inte för 
att begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader. 

Det har gått för långt, systemen är för 
tröga, det återstår för lite tid. 
En del människor med den insikten ger 
bara upp och struntar i alltihop. Ger sig 
hän åt domedagsfrossa, hävdar att allt är 
kört. 
Helt fel strategi, om ni frågar mig. 
Det finns ett gammalt ordspråk som säger 
att man ska ”hoppas på det bästa men 
planera för det värsta”. 
Så ska vi göra, menar jag. Inte bara 
hoppas, men kämpa för ”det bästa”, det 
vill säga minsta möjliga uppvärmning. 
Med politiska beslut, ny teknik, egna 
livsstilsförändringar … 
Men samtidigt planera för ”det värsta”. 
Risken är överhängande att vi missar 1,5- 
graderståget. Vi får ändå inte ge upp. En 
uppvärmning på 2 grader är ändå bättre 
än 3 grader, eller rentav ännu mer. 
Karin Bojs 
vetenskap@dn.se 
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Nathan 
Shachar: 
Mångmiljonär 
fick egyptier 
att 
demonstrera
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
I Egypten genomfördes på fredagen 
flera för diktaturen ovanliga protester. 

En landsflyktig mångmiljonär hade på 
nätet uppmanat till demonstrationer 
mot korruptionen.  
– Ner med al-Sisi! skanderade 
demonstranterna.  
De första större protesterna mot egyptiska 
diktaturen fortsatte till lördagens gryning 
då de skingrades av kravallstyrkor. En 
regimmotståndare säger i telefon till DN 
att demonstrationer ägde rum på minst sju 
orter i landet, inklusive Tahrirtorget i 
Kairo. President Abdulfattah al-Sisi hade 
just flugit till New York för att tala inför 
FN:s generalförsamling då de oväntade 
manifestationerna bröt ut. På de 
privatfilmade – inga medier vågar bevaka 
sådana scener – videosekvenserna från 
Kairo och Alexandria syns hundratals 
personer skandera ”Gör uppror, frukta ej, 
Sisi måste bort!”; och ”Försvinn, Sisi!”. 
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Ingenting liknande har ägt rum i landet 
sedan sommaren 2013, då al-Sisi störtade 
landets valde president, Muslimska 
brödraskapets Mohammad Morsi. Sedan 
dess har al-Sisi styrt Egypten med 
järnhand, och marginalerna för missnöje 
och kritik har eliminerats. Den förre 
diktatorn Hosni Mubaraks trettioåriga 
regim, som föll i februari 2011, uthärdade 
viss kritik och debatt. Al-Sisis har infört 
nolltolerans ifråga om andra åsikter än 
hans egna. Allt tal om korruption görs på 
egen risk och blotta medlemskapet i 
enskilda organisationer är farligt.  
Flera faktorer tycks ha spelat samman och 
hjälpt demonstranterna övervinna sin 
rädsla för regimens specialstyrkor, som är 
posterade i vart och vartannat gathörn. 
Embryot till fredagskvällens folksamling 
på Tahrirtorget var skaror av 
hemvändande åskådare efter årets stora 

idrottshändelse, cupfinalen i fotboll 
mellan Kairo-rivalerna Ahly och Zamalek. 
Men den känslomässiga impulsen bakom 
protesterna kommer från Barcelona, där 
den landsflyktige mångmiljonären 
Mohammed Ali sedan flera månader 
bedriver en gerillakampanj mot regimen 
på sociala medier. Ali, vars byggfirma 
utfört stora beställningar från det 
egyptiska försvaret – landets störste 
ekonomiska aktör – har ett rikt förråd av 
hårresande berättelser om hur al-Sisi och 
hans krets hanterar skattemedel. Hans 
avslöjanden, ackompanjerade av 
upprorsappeller, har generat presidenten, 
hans hustru Intissar Amer och en rad 
ledande militärer svårt. Av allt att döma 
kommer Ali inom kort att åtalas för 
landsförräderi. 
Inget tyder på att nattens protester 
organiserats av det Muslimska 
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brödraskapet, men rörelsens sponsorer, 
regimerna i Turkiet och Qatar, låter sina 
statskontrollerade medier beskriva 
händelserna i Egypten som långt mer 
dramatiska än de varit. Hamas-regimen i 
Gaza, som är det muslimska brödraskapets 
palestinska gren, förbjöd på lördagen sina 
talesmän att kommentera protesterna i 
Egypten. Detta av rädsla för repressalier 
från den anti-islamistiska regimen i Kairo, 
som kontrollerar Gazaremsans enda varu- 
och personförbindelse med Arabvärlden, 
gränskontrollen i Rafah. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 

Starka 
reaktioner på 
Trumps samtal 
med Ukrainas 
president
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Washington. Demokraterna reagerar 
mycket starkt på ännu obekräftade 
uppgifter om att Donald Trump ska ha 
försökt få Ukraina att utreda 
presidentkandidaten Joe Bidens son 
Hunters tidigare affärer i landet.  
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Om uppgifterna stämmer ger affären en 
försmak av hur långt Trump är beredd 
att gå i den kommande valrörelsen.  
Joe Biden – oppositionens ledade 
presidentkandidat och Barack Obamas 
vicepresident – säger apropå uppgifterna 
att det ”inte finns någon gräns för 
president Trumps vilja att missbruka sin 
makt och förnedra vårt land”.  
Nancy Pelosi, talmannen i kongressen, 
säger att ”om presidenten har gjort det 
som han anklagas för, då har han klivit 
rakt in på ett farligt minfält som får 
allvarliga konsekvenser för hans regering 
och vår demokrati”.  
Följande kan ha hänt i Washington DC, 
om man ska tro anonyma uppgiftslämnare 
till stora amerikanska medier som New 
York Times, Washington Post och Wall 
Street Journal:  

Den 25 juli talade Trump i telefon med 
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. 
Trump ska då, enligt en visselblåsare 
verksam i den amerikanska 
underrättelsetjänsten, ha uppmanat 
Zelenskyj  att utreda Joe Bidens son 
Hunter Biden för korruption. Hunter 
Biden satt i styrelsen för ett ukrainskt 
gasbolag samtidigt Joe Biden var USA:s 
vicepresident. Trump ska ha uppmanat 
Ukrainas president att samarbeta med 
Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, 
som flera gånger har besökt Ukraina för 
att skaffa sig insyn i Hunter Bidens 
förehavanden i landet.  
Samtidigt verkar det som att Trump höll 
tillbaka militärt finansiellt stöd till 
Ukraina. Motsvarande 2,4 miljarder 
kronor skulle ha betalats ut till Ukraina i 
somras. Stödet var godkänt av kongressen. 
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Det fick grönt ljus av Vita huset först förra 
veckan.  
Satt Trump kvar på pengarna för att få 
Ukrainas åklagare att agera mot Hunter 
Biden? 
Det skulle i sådana fall innebära att Trump 
använder sitt mandat som president att 
utpressa en främmande makt – i syfte att 
försvåra för en politisk motståndare. 
Adam Schiff, demokratisk 
kongressledamot och ordförande för 
representanthusets underrättelseutskott, 
säger att det är korruption att be en 
främmande makt gräva upp smuts på en 
politisk rival samtidigt som man håller 
tillbaka finansiellt stöd. 
Uppgifterna om telefonsamtalet kommer 
alltså från en visselblåsare i 
underrättelsetjänsten, som i mitten av 
augusti skrev en rapport till 

underrättelsetjänstens general- direktör 
Michael Atkinson.  
Atkinson uppfattade innehållet i rapporten 
som så alarmerande att han kontaktade 
den tillförordnade chefen för den 
nationella underrättelsetjänsten, Joseph 
Maguire. Maguire är skyldig att informera 
kongressen om så allvarliga ärenden inom 
en vecka. Men Maguire – som lyder under 
justitiedepartementet – har vägrat med 
motiveringen att rapporten inte skulle 
handla om underrättelseaktivitet, enligt 
hans syn på saken.  
Då beslöt sig generaldirektören att 
kontakta kongressen direkt, i ett brev som 
nådde kongressledamoten Adam Schiff 
den 9 september. Maguire väntas nu vittna 
inför representanthusets 
underrättelseutskott, möjligen redan 
under nästa vecka.  

515



Trump säger sig ta uppgifterna med ro. På 
Twitter frågade presidenten om någon tror 
han är dum nog att säga något opassande 
till en utländsk ledare under ett 
telefonsamtal som så många kunde lyssna 
på. Många amerikaner skulle nog svara ja 
på den frågan. Det gör åtminstone New 
York Times redaktionella styrelse, som 
påminner om Trumps tidigare samtal med 
Rysslands president Vladimir Putin. Som 
presskonferensen i Helsingfors sommaren 
2018 där Trump sade att han litar på 
Putins uppgifter om att Ryssland inte 
skulle ha försökt påverka den amerikanska 
valrörelsen 2016, trots motstridiga 
uppgifter från USA:s underrättelsetjänst.   
Om Trump verkligen har försökt påverka 
Ukraina att utreda Hunter Biden samtidigt 
som han vägrar betala ut finansiellt stöd 
klubbat av kongressen, ger det en föraning 
om hur långt den sittande presidenten är 

beredd att gå för att undergräva Joe 
Bidens chanser i presidentvalet i 
november 2020. 
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Våldsamheter 
fick 
miljörörelser 
att lämna 
klimatprotest
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Paris. 152 personer greps i Paris på 
lördagen, då proteströrelsen Gula 
västarna höll sin 45:e aktionsdag mot 
regeringen. Rörelsens aktivister bidrog 
till att en klimatmarsch med deltagare 
även från andra rörelser urartade. 

Omkring 7  500 poliser hade extrainkallats 
för att bevara lugnet och 
demonstrationsförbud införts på bland 
annat parad- avenyn Champs-Elysées, 
men några hundra aktivister med gula 
västar utmanade förbudet, och möttes då 
snabbt av tårgasgranater från kravallpolis. 
Senare genomförde klimataktivister en 
klimatmarsch som samlade omkring 15 
000 personer – varav en del bar gula 
västar och andra var svartklädda och 
maskerade, som de anarkister som ibland 
deltar i den radikala vänsterns 
demonstrationer.  
Efter att vandalisering och flera 
sammanstötningar med polis ägt rum, där 
aktivister kastade hårda föremål mot 
ordningsmakten, tog miljörörelserna 
Greenpeace och Youth for Climate beslutet 
att mana sina anhängare att lämna 
demonstrationen. 
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DN kunde på plats konstatera att 
maskerade aktivister brände motorcyklar, 
slog sönder busskurer och vandaliserade 
fasaden på minst en bank.  
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 

Drabbande och 
lärorikt om den 
amerikanska 
knarkvågen
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Det går en narkotikaepidemi genom 
USA. Knark dödar flera amerikaner än 
både skjutvapen och bilolyckor. Det 
startade på landsbygden när jobben 
försvann. Anders Sundelin läser tre nya 
böcker som sakligt och gripande 
berättar om offren för beroendets 
sataniska kraft.  
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Början kan skifta, fortsättningen alltid i 
samma hjulspår, slutet hemskt. Tess 
Henry var en av dem. Hon föddes 1989 i 
Roanoke i sydvästra Virginia, hittades död 
i Las Vegas på juldagen knappt 29 år 
senare: naken, i en plastsäck, med krossat 
huvud. Hon visste att hon skulle dö, varför 
hon skulle dö, bara inte hur. ”Jag stal, 
rånade, sålde min kropp och allt möjligt 
annat för att få pengar till narkotika”, 
skrev hon i sin dagbok innan hon stack till 
Las Vegas. ”Med mammas hjälp kom jag 
till sjukhus där jag avgiftades och nu går 
på mediciner och där jag skriver detta. Jag 
kommer att dö om jag fortsätter så här.” 
Det hade, naturligtvis, inte behövt gå så. 
Hon var född och uppvuxen bland de 
välbeställda; fadern läkare och modern 
sjuksköterska, föräldrarna skilda när hon 
var tio, tre syskon: hon den tystlåtna, som 
gick ut med hunden utan att någon 

behövde fråga, som skrev dikter, målade, 
läste, en skolstjärna i basket. Vad som fick 
henne att börja med narkotika är oklart.  
I familjebakgrunden fanns alkoholism, 
hon hade drabbats av panikattacker i 
tonåren, i gymnasiet orolig för att inte ha 
de rätta skorna. En känslig ung kvinna. 
Kanske var det de 25 smärtstillande pillren 
hon fick av en kompis, kanske de två 
opioidrecept à 30 dagar som skrevs ut av 
en läkare då hon drabbats av bronkit. I alla 
fall hade Tess Henry svårt att sluta, 
började handla av en langare. Sedan, när 
läkarna fick svårare att skriva ut 
smärtstillande, gick hon över till att sniffa 
heroin. Sex månader senare injicerade hon 
första gången. Fyra av fem heroinister i 
USA lär komma den vägen, via 
receptbelagda mediciner. 
Det är Beth Macy som berättar Tess 
Henrys historia i ”Dopesick”, en 
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överväldigande, djupt gripande och 
känsligt skriven undersökning av den 
narkotikaepidemi som drabbat USA. Den 
är som skriven inifrån, vilket kan förklaras 
med att Macy bott och verkat länge som 
reporter i trakten där epidemin tog fart, 
dessutom uppvuxen i en alkoholistfamilj. 
Hon vet, vill veta mer. Hon släpper inte 
taget om dem hon möter, följer dem tätt 
inpå utan att dränka berättelsen i tårar. 
Hon låter flera röster höras utan att annat 
än undantagsvis vifta med pekpinnen. 
Och, gud ske lov, läsaren slipper dessa 
trista skildringar av narkomanens helvete 
– trista därför att de alla handlar om ett 
och detsamma: att skaffa knark – i stället 
fyller hon Tess Henrys liv med vardagens 
detaljer, med dagböcker, meddelanden på 
Facebook och så de runtikring, till exempel 
sonen hon lämnar innan han kan gå och 
aldrig återser. 

Narkotika dödar i dag flera amerikaner 
under 50 än både skjutvapen och 
trafikolyckor, nu den vanligaste 
dödsorsaken, takten högre än under HIV-
epidemin då den härjade som värst. 400 
000 personer har dött de senaste 20 åren 
och det tycks inte bli bättre, tvärtom. 
Medellivslängden minskar i USA, till 
skillnad från andra rika länder. Det som 
dödar är främst opioider, det vill säga 
morfinliknande preparat alltifrån heroin 
till hel- och halvsyntetiska droger som 
buprenorfin och fentanyl. I motsats till 
andra narkotikaepidemier, såsom 
sextiotalets svenska amfetaminvåg, 
startade den inte i storstäderna utan på 
landsbygden, i Appalachernas rostbälte, 
och spreds därifrån utan att någon såg vad 
som hände, utan hänsyn till klass, kön, 
hudfärg eller politik. Det går att hitta en 
startpunkt, en bakgrund, en smittkälla: 
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1996. Jobben som försvann i kolgruvorna. 
Oxycontin.  
Oxycontin lanserades som en ny 
mirakelmedicin mot smärta, mycket 
effektivare och mindre vanebildande än 
andra liknande läkemedel. Företaget som 
lanserade det lyckades få läkarkåren att 
lansera pillren och det gick genom ilsken 
marknadsföring riktad direkt till kåren, 
genom att ljuga – Oxycontin är inte 
mindre vanebildande, tvärtom – och 
genom att ha tiden på sin sida: en 
liberalare hållning bland amerikanske 
läkare. Också Jonas Cullberg berättar om 
det här i ”En amerikansk epidemi”. Snart 
var det inte längre cancerläkarna som 
främst skrev ut långtidsverkande opioider, 
det var allmänläkare som allt oftare 
plockade fram receptblocken och det 
gjorde de vid ryggskott, tandvärk och, som 
sagt, bronkit.  

Cullberg åker till Williamson i West 
Virginia, en stad kringgärdad av övergivna 
gruvschakt och där inga bussar eller tåg 
längre stannar, mobiltäckningen svajar, 
och han träffar Jimmy Hatfield vars 
”missbruk började med en affärsidé: att 
sälja de preparat som var lätta att få tag på 
hos doktor Shafer”. Han klagade på värk i 
rygg och nacke, doktorn kollade blodtryck 
och hjärta och skrev ut en 
månadsförbrukning opioider. Snart kunde 
Jimmy Hatfield köpa både fyrhjuling och 
terrängmotorcykel. Sedan var han själv 
fast.  
Nu har han suttit tio av sina 35 år i 
fängelse, utan både jobb och körkort och 
gratisluncherna intagna hos en liten 
kristen församling, försöker sno koppar 
djupt nere i gruvschakten. ”Klädd i röd 
munkjacka, med glest skägg och lite 
dimmig blick spottar han gång på gång ut 

521



tuggtobak i en frigolitkopp.” Det är en 
stark bild av det hopplösa land där Trump 
blivit kung.  
Det tog tid innan farsoten 
uppmärksammades, det skulle dröja tills 
den lämnat de fattigas kvarter och 
knackade på hos den vita medelklassen, 
tills ”de blev av med sina bilar och deras 
barn stal deras kreditkort”, som en kurator 
säger i ”Dopesick”. Snart fanns de rika 
ungarna därnere bland de andra och det 
dröjde inte länge förrän man inte såg 
någon skillnad på dem. Föräldrar gjorde 
vad de kunde: Tess Henrys mamma och 
pappa ställde upp med mat och husrum, 
tog hand om hennes son, betalade hennes 
sjukhusvistelser, behandlingshemmet – 
och det är klart att hon ville sluta, ta hand 
om sin son, leva ett normalt liv. 
Morfinmolekylens dragningskraft är bara 

så mycket större, påpekar Beth Macy. 
”Herr-on is my girlfriend.”  
Denna beroendets egen inre dynamik är 
den mest förbisedda i svensk 
narkotikadebatt. Snusförnuftiga 
ledarskribenter och kolumnister av skilda 
kulörer ordinerar vård och behandling mot 
narkotikadöden, som om den inte fanns, 
inte erbjöds, som om morfinmolekylen 
inte ingick i kalkylen.  
Cannabis kanske? 
Cannabis skulle kunna vara ett alternativ 
till opioiderna: stillar smärta, dödar icke. 
Cannabislobbyn vill inget hellre. Glöm det, 
säger författaren Alex Berenson, tidigare 
reporter på New York Times. En kväll 
pratade han med sin hustru, psykiatriker 
som arbetar med mentalsjuka brottslingar, 
om ännu ett hemskt fall: någon som hade 
skurit sönder sin farmor eller satt eld på 
lägenheten, och hon sa: ”Naturligtvis var 
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han hög, rökt cannabis i hela sitt liv.” 
Naturligtvis? Ja, alla röker.  
Reportern i honom vaknade. Resultatet, 
”Tell your children. The truth about 
marijuana, mental illness, and violence”, 
är lika mycket pamflett som undersökning, 
det ena inte utan det andra. Berenson har 
läst, rest, intervjuat både förespråkare och 
motståndare, dragit fram egen statistik. 
Man kan sammanfatta: Cannabis ökar 
betydligt risken för schizofreni och andra 
psykiska sjukdomar. Människor med 
diagnosen schizofreni och som röker 
cannabis regelbundet löper stor risk att 
begå våldsamma handlingar, som ej sällan 
tar sig extrema uttryck. De fyra stater i 
USA som först legaliserade cannabis har 
sett en större ökning av mord och övervåld 
än andra stater, och gapet ökar. 
Hjälper mot smärta? Kanske, något. I sin 
sammanställning av den medicinska 

litteraturen om cannabis som amerikanska 
National Academy of Medicine 
presenterade i januari 2017 kom man fram 
till att den möjligtvis har en placeboeffekt, 
men att man vet alldeles för lite om bland 
annat bieffekterna för att kunna säga 
något säkert. För övrigt? 
Sammanfattningsvis rätt värdelös som 
medicin. 
Cannabisberoende patienter blir allt fler i 
USA, allt fler som söker sig till 
akutmottagningar med cannabispsykoser. 
Alex Berenson beskriver en epidemi, en 
epidemi som har varit så svår att upptäcka 
därför att den är ungefär som bilolyckor: 
ingen nyhet förrän någon blir skadad. 
Ingen trumpetar ut att han eller hon blivit 
inlagd för en psykos – och var det 
verkligen marijuanans fel? 
Anders Sundelin är författare och 
reporter. 
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Anders Sundelin 

Jonas Cullberg
”En amerikansk epidemi” 
Atlas, 235 sidor 
Beth Macy
”Dopesick” 
Head Zeus, 365 sidor 
Alex Berenson
”Tell your children” 
Free Press, 229 sidor 

Miljöhot och 
nyktert 
drömmande på 
16:e upplagan 
av Istanbul-
biennalen
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Istanbul är värd för en betydelsefull 
internationell konstbiennal. Magnus 
Bons har sett den 16:e upplagan, som 
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är splittrad men innehåller lysande verk 
om hoten mot miljön. 
”Den sjunde kontinenten”
Istanbulbiennalen 2019
I sanden ligger en död albatross, endast 
benknotor och några tufsiga fjädrar 
återstår av den stora fågelns kropp. Magen 
är fylld av plastbitar och kapsyler, 
albatrossen liksom sprängd inifrån.  
Fotografen Chris Jordan visar hur våra 
sopor dödar – i en helt annan del av 
världen. Bilderna är från en ö nära Hawaii, 
och på Istanbulbiennalen ingår de i en 
utställning i utställningen av Feral Atlas, 
ett kollektiv av vetenskapsmän och 
konstnärer som vill uppmärksamma 
effekterna av antropocen. Här ingår även 
ett foto ur svenskan Helene Schmitz serie 
om invasiva växter i södra USA. 
Albatrossen blir ändå symbolisk för 
biennalens titel – ”Den sjunde 

kontinenten” – som avser en väldig 
landmassa av plastsopor som flyter 
omkring i Stilla havet. Fem gånger större 
än Turkiet. Och här finns mer på 
miljötemat: ett skelett av en vattenbuffel, 
en modell av uttorkade flodfåror och 
dokumentation från återvinningsverk. Alla 
med anknytning till Istanbul, där djur och 
vattendrag går under på grund av stadens 
expansion. 
Verken är alltför enkla och städade för att 
riktigt svida i skinnet. Men ändå 
intressanta, genom att de tycks peka ut en 
gräns för vad som i dag går att visa 
officiellt i Turkiet. En avlägsen flytande 
kontinent av plast är tillräckligt abstrakt 
att reflektera kring, i jämförelse med till 
exempel turkisk inrikespolitik. Jag 
konstaterar att här inte finns någon konst 
om det. Eller så är det just frånvaron av 
den, politiken alltså, som konsten speglar? 
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En mer existentiell anknytning till 
Istanbul ger Glenn Ligon prov på. I en 
sliten 1800-tals byggnad visas en film där 
författaren och aktivisten James Baldwin 
besöker staden på 1960-talet. Mot den 
ställer Ligon nytagna filmbilder från 
Taksim-torget, platsen där stora protester 
mot regimen ägde rum för några år sedan. 
Tillsammans med atmosfärisk jazzmusik 
skapar ett av Ligons typiska neonverk en 
mångfacetterad situation. Lysrören skriver 
ut ett datum framåt i tiden, den 29 oktober 
2023, då republiken Turkiet firar 100 år. 
Men neonet är inte tänt. En liten, 
oroväckande gest. 
Curatorn Nicolas Bourriaud vill egentligen 
något mer än att bara diskutera hotet mot 
miljön. Jag uppfattar hans sjunde 
kontinent som mer inomvärldslig, 
eftersom många verk just presenterar egna 
världar. Charles Avery visar en rätt 

oemotståndlig installation av ett stånd på 
en fiskmarknad. Med ålar i glas! Medan 
Ylva Snöfrid, den andra svensken i 
biennalen, målar sig vidare ner i en 
verklighet parallell till vår. Hennes 
symmetriska bildvärld är stram och 
utsvävande, illusoriskt gäckande men svår 
att tränga igenom.  
Större behållning får jag av att vandra runt 
i Eva Kotátkovás fantasifullt flödande 
installation med utklippta former i tyg och 
papper. Färgmässigt sammanhållet i blått, 
rött och vitt framställer hennes 
karnevalståg av fågelnäbbar, ormar och 
skjortärmar ett närmande mellan 
människa och djur. Nyktert drömmande 
söker hon efter utseendemässiga 
överensstämmelser. Och ömsesidig 
förståelse. 
Geografiskt är biennalen lättmanövrerad. 
Den största delen visas i ett blivande 
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konstmuseum, med en sällsynt 
ospännande och brutal arkitektur. Som ett 
antal containrar lagda på varandra, 
hopbundna med gångbroar. Valet av 
byggnad är en kompromiss, egentligen 
skulle denna del visats i en stor hangar, 
men planerna fick skrinläggas eftersom 
asbest upptäcktes i hamnen. 
Fast att biennalen känns splittrad beror 
nog mer på att många av verken är svaga, 
till innehåll och utförande. Men även om 
Bourriauds biennal som helhet inte 
övertygar, finns, som sagt, enskilda 
lysande undantag.  
En sådan koncentrerad bild är Pia Arkes 
bearbetade karta över Grönland. Några 
blyertslinjer agerar transportvägar. Halvt 
beslöjad bakom en tunn pappershinna och 
bland hennes andra collage med 
familjebilder sitter kartan för sig själv på 
en vägg. Raffinerad kritik mot Danmarks 

exploatering och oåtkomlig vision i ett. 
Ibland blir en bild en hel kontinent. 
Magnus Bons 
Istanbulbiennalen.

Årets Istanbulbiennal, den 16:e sedan 1987, är 
sammanställd av den franske curatorn och 
kritikern Nicolas Bourriaud, känd för att myntat 
begreppet relationell estetik, om den interaktiva 
konst som växte fram under 1990-talet. 
Utställningstiteln ”Den sjunde kontinenten” 
refererar till den väldiga arkipelag av plastrester 
som flyter omkring i Stilla havet. 
Istanbulbiennalen räknas som en av de viktigare 
konstutställningarna i världen. I år visas den på två 
museer inne i Istanbul och i en mindre tredje del 
på ön Büyükada i Marmarasjön. 57 konstnärer 
från 26 länder deltar i utställningen som till två 
tredjedelar består av verk speciellt producerade 
för biennalen. 
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Kalabrien – 
världens 
mittpunkt
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Chili och sol. Lakrits och vulkaner. 
Gröna berg, långa stränder och antik 
konst. Upptäck en genuin del av Italien 
full av smaker och traditioner. Världens 
mittpunkt ligger i Kalabrien. 
Medan tåget rasslar fram längs kusten i 
syditalienska Kalabrien ser jag underbara 
syner genom tågfönstret. Gröna, branta 
berg faller ner i ljummet turkost hav. 
Långa och glest befolkade sandstränder 
drar förbi bakom palmer och persikoträd. 
Vid horisonten ute i havet ritar vulkanön 

Stromboli upp en konformad siluett. Hur 
är det möjligt att en så inbjudande del av 
Italien lyckats smita under radarn så 
länge? 
Kalabrien brukar beskrivas som tån på den 
italienska stöveln. Det är en av de minst 
kända av de italienska regionerna och en 
genuin del av landet som ännu inte drar 
mängder av turister, trots alla sina goda 
egenskaper. 
Jag kliver av tåget i Diamante, en liten 
charmig kuststad med en handfull 
badstränder och en medeltida stadskärna. 
Bakom staden reser sig branta kullar och 
över dem de mäktiga bergen i 
nationalparken Parco Nazionale del 
Pollino. 
– Välkommen till Diamante, hälsar den 
lokala guiden Francesca Magurno där hon 
möter mig på perrongen. 
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Snart checkar jag in på hotellet Riviera 
Bleu några meter från stranden. Utanför 
entrén finns ett gigantiskt fikusträd, ett 
par bananplantor och en plantering full 
med röda och lila chilifrukter. 
Alltsammans mycket typiskt Kalabrien. 
Innan resan trodde jag att Kalabriens 
grundfärger skulle vara ockrabrunt och 
dammvitt. Så fel jag hade. Kalabrien är 
palmgrönt, gräsgrönt, olivgrönt och 
bananbladsgrönt. Regionen är som en stor 
fruktträdgård där man odlar apelsiner, 
chili, vindruvor, vattenmelon och 
berömda, söta rödlökar. 
Francesca står och väntar på mig när jag 
lämnat väskan på hotellrummet. 
– Färdig? Nu ska vi gå på gallerirunda, 
säger hon. 
Vi går bort till stadens äldsta kvarter. På 
var och varannan vägg i gränderna finns 
stora färgstarka muralmålningar. 

Diamante är vida känt för sin gatukonst. 
Kring 1980 hade man en första period då 
en rad väggmålningar gjordes, ofta med 
motiv från själva staden. 
– Många av stadens invånare har fått se sig 
porträtterade i jätteformat på väggarna, 
berättar Francesca. 
Numera tillkommer allt fler målningar 
från unga nutida konstnärer. Konsten 
uppmuntras av de lokala myndigheterna. 
Följden är att Diamante och dess 
husväggar i dag ser ut som ett stort 
utomhusgalleri med hela 300 
muralmålningar, en samling som ständigt 
växer och får en allt högre kvalitet. 
Francesca är född i Diamante och känner 
var och varannan kotte här. Vi hejar på 
Anna som har stadens finaste balkong som 
alla turister stannar nedanför och på 
Barbato, ”den siste skomakaren i Italien 
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som gör sina skor helt själv”, enligt 
Francesca. 
Vi går också förbi många typiska italienska 
gummor som sitter på trappen utanför 
sina hus. Nu för tiden lagar de inte 
strumpor eller stickar tröjor. I stället sitter 
de lutade över sina mobiltelefoner och 
kollar vad deras väninnor skriver på 
Facebook. 
Framåt eftermiddagen syns allt färre 
människor på gatorna i Diamante. Det är 
dags för riposo. Under dagens riposo, även 
kallad pennichella, stänger affärer och 
många arbetsplatser för några timmars 
vila. 
– Människor här i Kalabrien är mindre 
stressade än i norr, menar Francesca. 
Många norditalienare kommer hit för att 
få uppleva lugnet vi har. 
I den rådande riposo-stiltjen blir det snart 
dags för lunch. I Kalabrien gör man det 

mesta kollektivt, inte minst vad gäller 
måltider. Därför följer Francescas vänner 
Claudia och Mauro med oss till lunchen i 
bergsbyn Orsomarso utanför Diamante. 
Intill Orsomarso finns en floddal där 
krogen Golden Park Ranch ligger. Visst är 
det ett konstigt namn på en genuin 
italiensk restaurang. Men stället, som 
också har fiskodlingar och rumsuthyrning, 
liknar faktiskt en liten ranch. 
Lunchen börjar med en tallrik 
charkuterier, som salamivarianterna 
capocollo och soppressata samt grillade 
chilifrukter. Därefter pasta med en ragu av 
getkött och till det rökt ricotta som rivs 
över pastan. 
– Jag gillar inte att du äter pasta med kniv, 
säger Claudia retsamt. Ät som vi, 
uppmanar hon mig och snurrar ett varv 
med gaffeln i sin pasta. 
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– Och titta på din skjorta! fortsätter hon 
med spelad ilska. Den är ju helt ren. Så 
äter vi inte här. I Kalabrien ska en skjorta 
vara dammig av riven ost efter en god 
lunch. Vi brukar säga att bra mat blir man 
smutsig av. 
Annan kalabrisk pasta som ställs fram är 
en helt gudomlig svampfylld ravioli samt 
fileja, som Francesca påstår rullas för 
hand, ofta med hjälp av innerdelen av ett 
paraply. Alltsammans ackompanjeras av 
utmärkta lokala viner, som framför allt 
görs på lokala druvor som gaglioppo och 
magliocco. 
Det blir en härligt lat eftermiddag. De 
gäster som ätit klart sätter sig borta vid 
fiskdammarna med en digestif eller en 
espresso. Från stereon sjunger den kände 
sångaren Massimo Ranieri om att ge sin 
älskade blommor trots att hon lovat bort 
sig till annan man. Två ryska turister reser 

sig upp och dansar vid sitt bord. Förutom 
ryssar är det bara italienare här. Självklart 
avslutas vår lunch med lakritslikören Nero 
Liquirizia. Kalabrien räknas som världens 
främsta exportör av lakritsrot, något man 
givetvis är stolt över. 
Liksom Italien i övrigt är Kalabrien fyllt till 
brädden med god mat och gott vin. Men 
smakerna i Kalabrien sticker ut lite mer än 
på många andra håll. Till exempel älskar 
kalabreserna sin chili över allt annat. 
Särskilt i Diamante, där stadens egen 
Pasta Diamantese visar ren passion för 
den kryddstarka grödan. Ibland får man 
denna rätt med en till tre rejäla chilifrukter 
i pastan medan en läcker men urstark 
chiliolja hälls över vid serveringen. 
Diamante visar sig vara en utmärkt bas för 
att utforska norra Kalabrien. Nästa dag 
åker vi upp i bergen och in i 
nationalparken Parco Nazionale del 
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Pollino, vars högsta bergstoppar når över 2 
000 meter. Vi besöker bland annat grottan 
Romito, som har en förhistorisk gravplats 
och en berömd grottristning av en uroxe, 
cirka 17 000 år gammal. 
På tillbakavägen stannar vi till i 
Papasidero, en by man bara vill äta upp för 
att den är så söt. Byn är känd för sin 
rafting, forsränning, i floden Lao. 
Solnedgången avnjuter vi sedan i Cirella, 
en märklig ruinstad vid kusten som 
övergavs på 1500-talet. Kvällen avslutas 
med ett besök i lilla Buonvicino, en annan 
by som likt Papasidero tycks hänga på en 
bergsida. Denna kväll har Bounvicino sin 
månatliga fest och de små torgen är fyllda 
av stånd som säljer mat och dryck. Från 
högsta punkten ovanför Buonvicino kan vi 
se rakt ner till Diamante nere vid havet. 
– Titta där nere, utropar Francesca stolt. 
Diamante, världens mittpunkt! 

Om det ens är ett skämt så är allvaret 
bakom knappt maskerat. Diamante är 
världens mittpunkt för Francesca, precis 
som Buonvicino är världens mittpunkt för 
de som bor där. Det mikropatriotiska 
perspektivet finns i allt vad människorna 
säger och gör i Kalabrien. Här har vi alla 
världens mittpunkt i oss. 
Om norra hörnet av Kalabrien är rikt på 
upplevelser så är inte södra Kalabrien 
mycket sämre. Man bör inte missa Tropea, 
den populäraste turistorten i regionen. 
Staden har en ovanlig attraktionskraft 
genom sitt storartade läge. Den gamla 
intakta stadskärnan, grundad av romarna 
på 200-talet före Kristus, ligger högt på en 
klippa och nedanför breder flera utmärkta 
stränder ut sig, alla med glasklart vatten i 
turkosa toner. 
Kalabrien fortsätter att överraska längre 
söderut. Nästan varje stad och by tycks ha 
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något eget, värt att stanna till för. Capo 
Vaticano kombinerar stupande berg och 
badstränder på ett sätt som brukar ge en 
placering på tio-i-topp-listor över Italiens 
vackraste panoraman. Staden Scilla har ett 
oemotståndligt utseende med hus som 
klättrar på en brant udde mellan en härlig 
strand och ymnigt grönskande berg. 
Kusten och motorvägen A3 fortsätter ända 
ut till tåspetsen på den italienska stöveln, 
där man finner regionens största stad 
Reggio Calabria, med ett fantastiskt 
historiskt museum (Museo Archeologico) 
och Sicilien på andra sidan Messinasundet 
som ett lockande utflyktsmål. 
Längs hela den gröna italienska stöveltån 
finns en stolt och närmast anarkistisk syn 
på saker och ting. Man bör komma ihåg att 
i Kalabrien vill människor sköta sig själva i 
första hand. En positiv sida av den 
självständiga andan representeras av 

glassmakaren Tonino i Tropea, som gör 
glass av allt. Chili, lakrits och rödlök finns 
bland smakerna, men också bläckfisk och 
chilikorven ’Nduja. Som ägaren Antonio 
La Tore, självutnämnt ”Gelato 
genio” (glassgeni), säger: 
– I Kalabrien gör vi som vi vill. 
Anders Pihl 

Se & göra 
1 Fängslande historia: 
Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria 
Suveränt historiskt museum med ett komplett 
grekiskt tempel samt två unika bronsstatyer från 
400-talet före Kristus som stora slagnummer. 
Piazza Giuseppe De Nava 26, Reggio Calabria 
museoarcheologicoreggiocalabria.it 
2 Häpnadsväckande utflykt: 
Taormina på Sicilien 
Sicilien utgör en enkel och fenomenal utflykt från 
södra Kalabrien. Mytomspunna staden Taormina 
har ett häpnadsväckande läge med vulkanen Etna 
i bakgrunden och havsutsikt från sin berömda 
antika teater. 
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Att hitta hit: Färjan Reggio Calabria-Sicilien tar 
bara 20 minuter. 
3 Båttur längs mäktig kust: 
Minikryssning med båten Galatea 
Båtturen från San Nicola i norra Kalabrien tar dig 
till den naturliga stenbron Arco Magno och ön Isola 
Dino vars grottor går att åka in i med båt. Den 
mäktiga kusten med höga klippor och historiska 
fort får man på köpet. 
Galatea Minikryssningar 
giteinbarcaarcomagno.it 
Äta & dricka 
4 Romantiskt på innergården: 
La Lamia 
På en innergård i den historiska kärnan finns 
Tropeas kanske bästa restaurang, både sett till 
atmosfär och vad som läggs på tallriken. Pröva 
den grillade svärdfisken. 
Largo Vulcano 6, Tropea 
facebook.com/La-lamia-423397931054820/ 
5 Underbar pasta: 
Golden Park Ranch 
Trots namnet en genuin italiensk upplevelse. 
Trivsam krog som serverar traktens godaste pasta 
och kombinerar med bed & breakfast och 
fiskodling. 

Via Argentino, Orsomarso 
inrivieradeicedri.it/ golden-park-ranch-
orsomarso.html 
6 Bäst i byn: 
Don Ippolito, Hotel Borgo dei Greci 
I lilla fina bergsbyn Buonvincini gömmer sig denna 
krogpärla med många lokala rätter på menyn. Man 
strävar efter att servera endast råvaror från de 
närmaste omgivningarna. 
Via Principe Umberto 13 
borgodeigreci.com, ristorantedonippolito.it 
Shopping och nöjen 
7 Olivgård med kvalitet: 
Frantoio Mafrica 
En av Kalabriens finaste olivgårdar gör riktigt bra 
olivolja men även andra produkter av hög kvalitet, 
exempelvis en gudomlig mandarin-marmelad. Tar 
emot besök dagtid. 
Via D.Muzzupappa, Limbadi (telefon +39 0963 
85479) 
oliomafrica.com 
8 Kalabresiska delikatesser: 
Enogastronomia Lorenzo, Tropea 
Delikatessbutik som samlar kalabresiska 
specialiteter: chili, vin, lakrits, ’Nduja, lokala ostar 
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och korvar. Har även berömda panini (smörgåsar) 
att ta sig med ner till stranden. 
Via Margherita di Savoia 42, Tropea 
glorialorenzo.wixsite.com/enoglorenzotropea 
Boende 
9 Prisvärt hotellfynd: 
Hotel Riviera Bleu, Diamante 
Med fem meter till egen strand, bekväma rum och 
måttliga priser september-juni känns detta hotell 
som ett fynd. 
Poseidone 8, Diamante 
hotelrivierableu.it 
10 Förvånansvärt bra all-inclusive: 
Rocca Nettuno, Tropea 
Stort familjevänligt hotell med pool och trädgård, 
hiss ner till stranden och centrala Tropea på 
promenadavstånd. All-inclusive, med 
överraskande bra restauranger och service. 
labranda.com/en/hotel/labranda-rocca-nettuno-
tropea.html 

Resfakta.

Resa hit: Med tåg når man Kalabrien enkelt från 
Rom och Neapel, men det går också att åka hela 
vägen. Enligt appen Railplanner tar resan 
Stockholm–Tropea 37 timmar och kräver sju 
byten. 
Kalabrien har två internationella flygplatser, 
Lamezia och Reggio Calabria. Enda svenska 
arrangör som flyger direkt till Kalabrien är Solresor 
med avresa från Stockholm och Göteborg. 
Regulärt är Ryan Air ett bra alternativ från både 
Stockholm och Köpenhamn. 
Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm-Reggio Calabria 
ca 771 kg per person, tur och retur, inklusive 
höghöjdseffekt. 
(För beräkningsmetod se klimatsmartsemester.se) 
Bästa tiden: Lång säsong, havet är ofta badbart till 
början av november. Undvik augusti som alltid är 
uppbokat av italienarna. I januari-februari faller 
mycket nederbörd och i bergtrakterna förekommer 
ofta snö. 
Tidsskillnad: Ingen. 
Språk: Italienska. 
Valuta: Euro. 
Prisnivå: I Kalabrien slipper man oftast de 
överpriser man möter vid Italiens mest populära 
resmål. 
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Ta dig runt: Kalabrien har bra tågförbindelser längs 
västkusten ner till Reggio Calabria, men i övrigt en 
ganska bristfällig lokaltrafik med få bussar. För att 
bekvämt nå mindre orter inåt landet krävs i regel 
hyrbil eller att man delar på en taxi. Färjan mellan 
Reggio Calabria och Messina på Sicilien går ofta 
och tar bara 20 minuter. 
Bra att veta: Om du hyr bil, se till att den har GPS. 
På vissa ställen är det synnerligen trassligt att veta 
vilken väg som är den rätta. 
Läs mer: turiscalabria.it 
Specialiteter.

Rödlök. Säljs i mängder över hela Kalabrien och 
är sötare och mjukare i smaken än annan rödlök. 
Används på många sätt i matlagningen. 
Cedro. Norra Kalabrien kallas ibland för Riviera 
dei Cedri. Ovanliga citrusfukten cedro, på svenska 
suckatcitron, används som smaksättare i likör, 
glass, marmelad och granita al cedro – finhackad 
cedro med krossad is och socker. Påminner om 
lime – fast godare. 
Raganella. En lokal tillbehörsrätt som görs på 
brödsmulor, vitlök, olivolja, persilja och ansjovis. 

Lakrits. Kalabrien odlar världens bästa lakritsrot 
enligt många och roten återkommer i otaliga 
produkter, som likör, glass, marmelad och sylt. 
Tartufo. Klassisk italiensk glassnougatefterrätt 
med ursprung i Pizzo norr om Tropea. 
’Nduja. chilikryddad mjuk korv, som äts lite som 
vår leverpastej. 
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Se egyptiska 
skatter i Turin
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019
Till Egyptiska museet i Turin i Italien 
vallfärdar runt en halv miljon besökare 
varje år med förkärlek för mumier, 
hieroglyfer och faraoner. 
Anstormningen av besökare är inte alls 
konstig, för detta är världens näst äldsta 
museum specialiserat på egyptisk 
arkeologi och antropologi och med en 
enorm samling föremål, runt 30 000 
egyptiska konstnärliga och kulturella 
skatter. 
Några av höjdpunkterna på museet, som 
öppnade 1824, är bland annat en staty av 
Ramses II, en av världens mest 
betydelsefulla papyrussamlingar och ett 5 

500 år gammalt tygstycke som hittades i 
staden Gebelein som låg vid Nilen och där 
man upptäckt flera gamla gravar. 
Föremålen visas i kronologisk ordning på 
moderna displayer, snyggt ljussatta. 
Förutom människomumier, finns förstås 
djurmumier, och också bland annat 
smycken och inredningsföremål som 
beskriver både faraonernas och även 
vanliga människors liv i det forntida 
Egypten. Det är fascinerande, spännande 
och fantasieggande. 
Museets shop är berömt inte minst för de 
många pedagogiska böcker som vänder sig 
till barn som vill lära sig mer om det gamla 
Egypten. Har man inte möjlighet att åka 
hit finns det möjlighet att handla böcker, 
vykort, spel, anteckningsböcker och 
mycket annat via museets webbshop. 
Colette van Luik 
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Adress: Via Accademia delle Scienze, 6. 
Entré: Cirka 160 kronor för vuxna. Unga mellan 15 
och 18 år, cirka 120 kronor. Barn mellan 6 och 14 
år, cirka 10 kronor. 
Hemsida: museoegizio.it 
Övrig info: Öppet tisdag–söndag 09.00–18.30. 
Måndagar 09.00–14.00. Dagliga guidade turer 
även på engelska. Kostar cirka 75 kronor extra per 
person. 
Gudinnan Sekhmet, 1539-1076 före Kristus. 

Gretas fans är 
svåra att stå ut 
med
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Greta Thunberg är en åsiktsdelare. Hon 
skär rätt genom folkmassan, och jag står 
ensam här i mitten och kan inte bestämma 
mig. Kanske är det som det ska? Att vara 
liberal är ju att vara kluven, och så vidare. 
Men det känns inte bra. För även om jag 
tycker att resonemang gärna får vara just 
resonerande – å ena sidan, å andra sidan – 
så är jag van vid att i botten ha en enda, 
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hel åsikt. Men med Greta är det 
annorlunda. 
Jag känner en sorts modersstolthet när jag 
följer hennes segertåg. Fast det är inte 
normalt att hon åker på världsturné. Det 
är faktiskt inte det. Barn mår inte bra av 
att vara alltings centrum, de behöver få 
vara en del av det hela. Inte makthavare, 
utan struliga surisar med ofullständiga 
hjärnor, impulsiva infall och trotsutbrott. 
De ska kunna luta sig mot vuxenvärlden i 
visshet om att den står pall. Inte läxa upp 
den, under dess förtjusta hurrarop. 
Men herregud, säger jag sedan till mig 
själv. Var nu inte så nedlåtande mot Greta. 
Som att hon inte skulle räknas bara för att 
hon är ung. Se vilken rörelse hon har satt i 
gång! Så viktig saken ändå är, som hon 
strider för! 
Jojo, avbryter jag mig själv. Men är det 
inte lite läskigt att folk måste höra 

sanningen från en barnamun för att 
lyssna? Varför duger inte de grånande 
experterna? 
Kanske är det egentligen det som är det 
stora problemet för mig: Gretas fanklubb. 
De behandlar henne som en kattunge på 
en enhjuling – trots att de synbarligen är 
uppfyllda av henne ser de inte henne. För 
hela hennes budskap är ju att fakta är det 
enda som spelar någon roll. Att vi ska 
lyssna på experterna. 
Wow så cool hon är, mumlar fansen. Och 
hörde ni? Barack Obama kallade henne 
extraordinär! 
Det finns ett franskt talesätt som säger att 
när fingret pekar mot himlen, tittar idioten 
på fingret. Fingret här är Greta. Himlen är 
de sakkunniga. Och idioten? Det är väl vi. 
Lisa Magnusson 
lisa.magnusson@dn.se 
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Sverige ska 
inte utbilda 
kinesiska 
soldater
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Det vore rimligt att reflektera över 
huruvida detta ligger i svenskt intresse. Så 
skriver Stefan Kristiansson, före detta chef 
för den militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten Must, i en ny rapport för 
tankesmedjan Frivärld. 

Orden är militärbyråkratiskt strama. Ingen 
kan anklaga Kristiansson för överdriven 
alarmism. 
Rapporten har titeln ”Om 
underrättelsehotet mot Sverige”, och den 
situation som beskrivs är oroväckande. 
Kristiansson slår fast att spioneriet mot 
vårt land har ökat. Av de 15-talet länder 
som ”bedriver underrättelseinhämtning i 
Sverige” utpekas särskilt Ryssland, Iran 
och Kina. Vad den förstnämnda makten är 
kapabel till utomlands vet vi rätt väl, det 
har senast bland annat bevisats av 
förgiftningen av ryssarna Sergej och Julia 
Skripal i Storbritannien 2018. 
Den ryska underrättelsetjänsten GRU 
behöver enligt rapporten inte ens bry sig 
om att sköta sin verksamhet diskret: 
Direktiven från Kreml lyder ”få jobbet 
gjort, oroa er inte för de politiska 
konsekvenserna”. 
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Avsnittet om Kina är särskilt intressant. 
Det finns inga gränser mellan diktaturens 
myndigheter, företag och medborgare. En 
lag från 2017 tvingar samtliga att tjäna 
säkerhetstjänsten, inom och utanför Kinas 
gränser. 
Den kinesiska försvarsmakten PLA skickar 
tusentals forskare till universitet över hela 
världen. Forskaren Alex Joske från 
Australien slår fast att Sverige är en av de 
största mottagarna i världen av forskare 
från PLA. 
På plats får forskarna/soldaterna ta del av 
värdlandets kunskap och teknik som sedan 
kan användas i den kinesiska 
militärmakten. Metoden kal- 
las poetiskt för att ”plocka blommor i 
utlandet för att göra honung i Kina”. 
I USA får kinesiska forskare med PLA-
bakgrund numera inte visum. De svenska 
dörrarna tycks vara mer öppna. Enligt 

Universitetsvärlden  (13/2) har svenska 
universitet inte ens laglig rätt att registrera 
studenternas nationalitet. Vicerektorn för 
globala relationer vid KTH i Stockholm 
säger att han inte hört talas om fenomenet 
att forskare skulle vara utsända av Kinas 
armé. 
Samma artikel presenterar en viss Zhang 
Chaofan, en lovande kines som fick 
stipendium av Svenska institutet för att 
studera atom- och molekylär fysik i 
Uppsala. Efter en tid dök Zhang upp i 
PLA:s tidning, där det nöjt meddelades att 
han återvänt till Kina ”för att ägna all sin 
tid och energi åt militära ändamål” och 
montera in sina kunskaper i diverse 
högprecisionsvapen. 
Det vore, onekligen, rimligt att reflektera 
över huruvida detta ligger i svenskt 
intresse. 
Erik Helmerson 
erik.helmerson@dn.se 
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Är det 
verkligen fred 
vi vill ha i 
Afghanistan?
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Den afghanska journalisten Najwa Alimi 
får Per Anger-priset, den svenska 
regeringens internationella utmärkelse för 
insatser som främjar demokrati och 
mänskliga rättigheter. Och det är svårt att 
hitta en mer värdig mottagare än hon. 

Najwa Alimi valde jobbet för att kunna nå 
ut till kvinnor i Afghanistan. Att hon tar 
upp ämnen som just kvinnors rättigheter 
gör henne till ständig måltavla för 
talibaner och andra islamister. Landet är 
fullt av bakåtsträvare som helst ser att hon 
håller tyst. 
Samtidigt ställer DN:s intervju med henne 
(18/9) upp dilemman. ”De talibaner som 
jag har träffat på är mentalt sjuka”, säger 
Najwa Alimi. ”Om de kommer till makten 
så kommer deras kvinnohat att visa sig.” 
Och: ”Det priset vill jag inte betala för 
fred.” 
Kriget i Afghanistan har pågått i snart 18 
år. USA invaderade och störtade 
talibanerna från makten på grund av 
terrordåden den 11 september, och övriga 
västvärlden hjälpte till med att försöka 
bevara en fred. Det gick inget vidare, hur 
många amerikanska och Nato-soldater 
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som än skickades dit. Förra året dödades 
ett rekordstort antal civila. 
Betydande förbättringar har skett i 
Afghanistan, till exempel när det gäller 
flickors chans att gå i skolan och kvinnors 
möjligheter att röra sig fritt. Under 
talibanernas grymma styre var allt detta 
förbjudet. Vänsterfolk och pacifister i väst 
hävdade att den utländska interventionen 
bara gjorde kriget värre, men hade inget 
svar på vem som skulle skydda 
biståndsarbetare – och kvinnor – om 
trupperna åkte hem. 
Men världen tröttnade på kriget som 
aldrig tycktes gå att vinna, och på att den 
afghanska armén inte klarade att bekämpa 
talibanerna på egen hand. På sistone har 
fredssamtal förts mellan USA och 
talibanerna, där det amerikanska 
huvudkravet har varit garantier mot att 
terrorister skaffar sig nya baser i 

Afghanistan. Kvinnors rättigheter? Tja, det 
ger sig väl. 
Förra veckan avbröt president Donald 
Trump förhandlingarna, efter ett nytt 
bombdåd i Kabul. Men han är otålig inför 
valet 2020 och vill uppenbarligen 
fortfarande dra tillbaka de sista 14 000 
soldaterna så fort som möjligt. Hans 
utmanare hos Demokraterna tycker 
ungefär likadant. 
Utan något slags uppgörelse med 
talibanerna är det sannolikt omöjligt att 
uppnå fred i Afghanistan. Frågan är hur 
den ska se ut. Talibanerna låter inte 
vapnen vila och försöker med alla medel 
stoppa presidentvalet om drygt en vecka. 
Inget tyder på annat än att de låser in 
landets kvinnor i burka igen om de får 
chansen. 
Så är det verkligen fred vi vill ha? Till varje 
tänkbart pris? Najwa Alimi undrar. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 
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Greta 
Thunberg: 
”Jag och 
Obama delade 
kunskap”
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
DN i USA 
Washington/New York. I dag, måndag, 
talar Greta Thunberg inför världens 
ledare i FN:s generalförsamling.  
Men hon vill inte träffa USA:s president 
Donald Trump, berättar hon i en 
exklusiv intervju med Dagens Nyheter. 

Där hon också avslöjar att hon kan 
tänka sig att fortsätta sitt korståg mot 
klimatkrisen till Kina och andra delar av 
världen. 
– Jag har ingen önskan om att träffa 
president Trump, säger Greta Thunberg. 
Jag känner inget behov av det. Det jag 
försöker göra nu är att skapa 
allmänbildning och informera människor 
om vad som händer och jag ser inte vad ett 
möte med Donald Trump skulle leda till 
rent konkret. 
I USA finns det en grupp republikanska 
politiker och opinionsbildare som tycks ha 
den intellektuella förmågan att ta till sig 
vetenskaplig information om klimatkrisen 
men som väljer att inte göra det. Hur bör 
man hantera dem?  
– Personligen ignorerar jag dem. För jag 
vill inte normalisera vad de står för. Jag 
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kommer inte att ödsla tid på folk som inte 
förstår eller accepterar forskningen.  
Du har träffat Barack Obama. Hur 
förbereder du dig när du träffar 
världspolitiker? 
– Jag förbereder mig inte. Jag träffade 
honom nyss – för mindre än en timme 
sedan. Man kan tro att det är en stor grej, 
och det är klart att han är en viktig person 
som har väldigt mycket att säga till om, 
men jag tänker inte så mycket på det. 
Faktiskt tänkte jag i går kväll: jag borde 
vara mer taggad eller förbereda mig mer 
än vad jag gör. Jag tänkte att det var 
konstigt att jag inte reagerar mer. Men jag 
ser inte de här personerna som viktiga 
människor – det är bara vanliga 
människor, så jag förbereder mig inte, jag 
går bara in och säger det jag ska säga.  
Vad pratade du och Obama om?  

– Vi delade erfarenheter, kunskap och 
idéer. Det var bra för vi har så olika 
perspektiv: jag är aktivist och han är 
president. Men det var väldigt intressant 
att få höra hur det är att vara så högt 
uppsatt och jobba från insidan.  
I vilken riktning ska du ta din rörelse nu 
– djupare in i forskning eller mot 
sakpolitik?  
– Jag försöker medvetet hålla mig undan 
från politik så mycket som möjligt och 
bara kommunicera vad forskningen säger. 
Det är ett medvetet val att vi inte lämnar 
några sakpolitiska förslag. Vi anser att det 
inte är upp till oss barn. Vi är outbildade. 
Ni ska lyssna på dem som faktiskt har 
bildning. Det är vad jag kommer fortsätta 
att göra under överskådlig framtid.  
Samtidigt är du lite mer än ett outbildat 
barn. Du ägnar dig åt detta på heltid. 
Kliar det i fingrarna när du träffar 
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världsledare att komma med politiska 
förslag? 
– Det är klart man vill ge sig in i debatter 
och debattera, för att kunna göra skillnad. 
Men jag ska akta mig från att börja 
debattera, för då signalerar man att detta 
är något man kan debattera, när 
forskningen är klar. Och så fort man börjar 
prata om enskilda politiska lösningar 
brukar alla oftast snöa in på dem och då 
brukar man inte se helheten, vilket vi 
saknar just nu. 
Skribenten Ola Wong argumenterade i 
en artikel våras för att klimataktivister 
måste sluta vara så upptagna med USA 
och i stället koncentrera sig på Kina, där 
en tredjedel av alla utsläpp kommer 
ifrån, enligt honom. Varför har du valt att 
tillbringa tid här i USA? Kommer du att 
fortsätta korståget till Kina?  

– Jag har valt att åka hit till USA eftersom 
jag fick en inbjudan hit. Om jag fick en 
inbjudan till Kina skulle jag åtminstone 
försöka åka dit. Men det känns som ett 
argument som används för att vi inte ska 
försöka göra mer än vad vi gör. Och i 
stället för att fokusera på att vi inte kan 
påverka Kina borde vi koncentrera oss på 
det som vi faktiskt kan göra: Kina 
tillverkar många av sakerna vi köper – så 
ett sätt att påverka Kina är sluta köpa 
onödiga saker därifrån. 
Inför fredagens strejker har rektorer och 
chefer uppmuntrat anställda och elever 
att strejka. Finns det någon risk med att 
din strejkrörelse blir en del av systemet 
som ni vänder er emot? Kan ni kramas 
ihjäl?  
– Ja, det kanske det finns. Grejen är ju att 
skapa uppmärksamhet. Och protestera 
mot samhället i sin nuvarande form. Vi 
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strejkar inte mot skolor eller arbetsplatser. 
Utan mot samhället som det ser ut nu. Och 
det finns säkert de som hävdar att det 
förminskar oss, och vårt syfte, att det inte 
blir lika kraftfullt, men allt som bidrar är 
bra. Jag bryr mig ärligt talat inte om det. 
I takt med att du får ökad makt får du 
också kritik. Finns det kritik som du lärt 
dig av eller fört dig i en ny riktning? 
– Ehm, nä. Haha. Det är alltid samma 
argument. ”Hon är bara ett barn, vi ska 
inte lyssna på barn” och sedan är jag 
plötsligt en vuxen som måste tåla kritik. 
”Hon används som en frontfigur för eliten, 
hon försöker tjäna pengar”. Det är väldigt 
roligt för det verkar så desperat. 
– Jag får väldigt mycket kritik för att jag 
säger att jag vill att de ska få panik, och att 
panik inte löser någonting. Men med 
panik menar jag inte att folk ska få panik 
bokstavligen talat utan att man ska gå ur 

sin bekvämlighetszon och inse problemet. 
För om ens hus brinner och man vill släcka 
elden kräver det en liten nivå av panik för 
att man ska inse att det är på allvar. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
Fakta.

• I helgen och de närmaste dagarna hålls en rad 
klimatmöten i och runt FN-skrapan i New York. 
• I lördags hölls ungdomstoppmötet i FN där Greta 
Thunberg talade. 
• I söndags hölls ett antal möten om de nio "spår" 
som FN vill att världssamfundet anammar för att 
Parisavtalet ska kunna genomföras. 
• I dag, måndag, är det dags för 
generalsekreterare António Guterres 
klimattoppmöte, där de nio spåren ska 
presenteras och världsledare avge klimatlöften. 
• På tisdag börjar högnivåveckan i FN, då världens 
ledare håller sina anföranden i 
generalförsamlingen. 
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Satsningen på 
ny sidenväg 
riskerar 
spräcka 
klimatmål
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Kina har hyllats för att ta klimathotet på 
allvar. Men det finns en mörk baksida: 
landet har genom sin gigantiska 
satsning på den nya Sidenvägen 
investerat i hundratals smutsiga 
kolkraftverk utomlands.  

Om inte Kina skärper miljökraven längs 
Sidenvägen kommer den globala 
uppvärmningen missa målet i 
Parisavtalet och närma sig 3 grader, 
enligt en ny forskningsrapport. 
Kina är världens största utsläppare av 
växthusgaser, vilket har rönt stor kritik 
både internationellt och på hemmaplan 
där befolkningen oroar sig för sin hälsa. 
Framför allt ligger koldrift, som gett energi 
till den snabbt växande industrin, bakom 
de smutsiga utsläppen. 
Utåt har regimen visat stor vilja att ta itu 
med problemen. Ledaren Xi Jinping har 
skrivit under Parisavtalet och för någon 
vecka sedan meddelade en forskare med 
koppling till regeringen att man 
förmodligen kommer att nå sina mål i 
förtid. Utsläppen kommer att toppa flera 
år innan 2030 som är målet, sade 
forskaren.  
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Och Kina har de senaste åren gjort stora 
satsningar på att förbättra miljön. Landet 
är världens största tillverkare och 
användare av solpaneler. Även stora 
investeringar i elfordon har gjorts och 
landet har ökat användningen av naturgas. 
Nyligen kom också en rapport om att 
luften i Peking förbättrats väsentligt de 
senaste fem åren och att staden kan 
hamna utanför listan över de 200 mest 
förorenade städerna i världen.  
Men de positiva nyheterna till trots, 
världens miljöbov kan ändå bli Kina i 
slutändan. Utsläppen av koldioxid på 
hemmaplan börjat öka igen, efter en 
minskning 2014–2016. Det är förmodligen 
delvis en följd av att industrierna eldar 
med kol igen för att kompensera för en 
inbromsande ekonomi i spåren av 
handelskriget med USA.  

Till det kommer stor oro inför Kinas 
aktiviteter utomlands. Kina tillåter 
smutsiga investeringar i andra länder som 
inte längre godkänns på hemmaplan, 
enligt kritikerna.  
För sex år sedan lanserade landet världens 
största infrastrukturprojekt, ”den nya 
Sidenvägen”. Tanken är att skapa 
gigantiska handels- vägar mellan Asien, 
Afrika och Europa. Projektet innebär 
jättelika investeringar i infrastruktur och 
har från Kinas håll målats ut som ett sätt 
att öka tillväxten i fattiga länder, medan 
kritiker ser det som ett led i regimens 
strävan efter ökad geopolitisk makt.  
Problemet ur miljösynpunkt är att inom 
ramen för projektet planeras, eller har 
redan byggts, flera kolkraftverk. 
Redan har kinesiska banker och företag 
finansierat kolprojekt i Asien, Afrika och 
på Balkan inom ramen för den nya 
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Sidenvägen. Det handlar om satsningar i 
anläggningar som Världsbanken och andra 
internationella institut vägrar att ta i 
eftersom de anses för skadliga för miljön.  
Fortsätter Kina tillåta den typen av 
investeringar i energi riskerar 
Parisavtalets mål om temperaturökningar 
på högst två grader 2050 gå om intet, 
varnar forskare vid universitetet 
Tshinghua i en ny rapport. 
I studien har de tittat på hur de 126 länder 
som skrivit under på att delta i den nya 
Sidenvägen skulle utvecklas om de följer 
historiska tillväxtmönster. De konstaterar 
att länderna, varav många är fattiga och 
befinner sig in inledningsfasen till att 
industrialiseras, i dag står för 28 procent 
av världens koldioxidutsläpp. 
Med en utveckling enligt historiska 
mönster skulle de 2050 stå för över 66 
procent av de globala utsläppen. Det i sin 

tur skulle leda till en global uppvärmning 
på 2,7 grader, enligt rapporten. Alltså långt 
över Parisavtalets mål om att hålla 
temperaturökningarna under 2 grader. 
Därför är det bråttom att göra den nya 
Sidenvägen grön, konstaterar Simon 
Zadek, en av rapportförfattarna. 
– De investeringar vi har sett hittills är 
inte i linje med Parisavtalet och det är 
bråttom att bryta kurvan eftersom 
investeringar i energi görs på lång sikt. Nu 
är man i början av investeringsfasen och 
de satsningar som görs nu kommer att 
kontrollera koldioxidutsläppen de 
kommande 30–50 åren, säger han. 
Simon Zadek konstaterar att den kinesiska 
regeringen har sagt att den nya 
Sidenvägen ska vara grön. 
– Men så ser det inte ut i realiteten hittills. 
Om Kina skulle tillämpa samma 
miljökriterier på sina investeringar på 
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hemmaplan som i länderna som deltar i 
nya Sidenvägen skulle det göra stor 
skillnad.  
Detta är en möjlighet, menar Simon 
Zadek, för fattiga länder på väg upp att ha 
en grön miljöpolitik. Men då måste rätt 
investeringar göras, konstaterar han. 
Marianne Björklund 

Jannike 
Kihlberg: En 
chans att kliva 
fram
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
New York. Klimatmötet i FN är 
makthavarnas chans att kliva fram och 
visa att de inte bara vill ta selfies med 
Greta Thunberg – utan att de även är 
redo att ta beslut för att hindra 
klimatförändringen. Redan innan mötet 
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står det klart att flera av de stora 
utsläpparna inte rör på sig. 
Klimatdrama på toppnivå pågår i ett 
tryckande hett New York. Ungdomarnas 
klimatstrejk i fredags lockade 
hundratusentals personer som fyllde 
gatorna på Manhattan med högljudda krav 
på ”action”. Under helgen har unga 
forskare och aktivister från hela världen 
mött ledare från hela världen i FN-s 
högkvarter på östra delen av ön och 
diskuterat samma krav.  
På måndagen är det dags för final – då ska 
politiska ledare och företagens dito i FN:s 
generalförsamling berätta om vilka beslut 
de har tagit för att hindra att 
klimatförändringen hotar ungdomars 
framtid. 
FN-chefen António Guterres har gjort 
klimatförändringen till sin viktigaste fråga, 
hans krav på länder och företag är att de 

under mötet måste komma med konkreta 
besked på hur de ska öka takten i 
klimatarbetet för att nå målen i 
Parisavtalet.  
Hur många som faktiskt gör det återstår 
att se. Men det framstår som allt tydligare 
att för klimatet och även för den politiska 
och företagsmässiga framtiden finns 
mycket att vinna på snabba och radikala 
åtgärder. 
Alltfler, och António Guterres tillhör de 
som har varit tydligast, säger att de globala 
klimatstrejkerna som Greta Thunberg 
startade för ett år sedan har skapat ett helt 
nytt momentum i klimatdebatten. De unga 
är många och de pressar politiker och 
andra ledare. Globalt finns ungefär 1,8 
miljarder människor som är mellan 10 och 
24 år, vissa har redan rösträtt och för de 
andra är det mest en tidsfråga. För företag 
är alla potentiella kunder. 
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Under klimatmanifestationen här i New 
York i fredags var organisationen 
Headcount på plats för att uppmuntra och 
hjälpa de som har fyllt 18 år att registrera 
sig för att kunna rösta i det kommande 
valet. Det var många som passade på att 
göra det. I EU-valet i våras gick 
miljöpartierna framåt. Det är tydliga 
signaler till politiker att klimatfrågan är 
värd att ta på allvar. 
Sveriges höjda ambitioner i klimatarbetet 
är ett fördubblat bidrag till den gröna 
klimatfonden och ökade anslag till andra 
fonder som ska hjälpa de minst utvecklade 
länderna i klimatarbetet. Finansiering är 
nyckelfråga och ständigt trätoämne i den 
globala klimatpolitiken, inte minst för att 
de fattigaste länderna ofta är desamma 
som drabbas hårdast av 
klimatförändringen. 

Svensk stålindustris projekt att byta ut kol 
och koks mot vätgas är ett av fyra initiativ 
som på måndag kommer att lyftas fram av 
FN som ett bra exempel på vad som kan 
göras för att minska utsläpp. 
Ytterligare ett sextiotal länder väntas 
leverera konkreta beslut, däribland 
Storbritannien, Tyskland, Indien, Kina 
Indonesien, Ryssland, Chile samt små ö-
nationer. Närmare 90 företag med utsläpp 
som tillsammans motsvarar 73 
kolkraftverk har lovat att nå netto noll 
utsläpp till 2050, däribland svenska 
företag som Scania, Ericsson, Electrolux. 
Stora utsläppsländer som USA, Japan och 
Australien kommer inte att göra några nya 
åtaganden. 
Förväntningarna på skarpa resultat är 
långt ifrån lika höga som FN-skrapan: 
– Arbetet går alldeles för långsamt, sa 
Laurence Tubiana, Frankrikes tidigare 
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ambassadör för klimatförändringar, när vi 
möttes under klimatmanifestationen i 
fredags. 
Men hon uppskattade energin och 
engagemanget hos de unga och hoppades 
att det kan öka takten. 
Sveriges representant i ungdomsmötet, 
Ludwig Bengtsson Sonesson, var betydligt 
mer optimistisk eller kanske realistisk: 
– Jag har stora förväntningar inför 
måndagen. Varje steg så länge det går i 
rätt riktning är bra, man vill så klart att det 
går så snabbt som möjligt och så stort som 
möjligt men man måste ändå se det som 
framsteg. 
Jannike Kihlberg 
jannike.kihlberg@dn.se 

”Sveriges 
territoriella 
integritet är av 
intresse för 
USA”
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Om Sverige skulle angripas kommer 
USA att hjälpa oss. Sveriges säkerhet 
är ”av direkt intresse för USA”. Det 
förklarar biträdande statssekreteraren 
vid USA:s utrikesdepartement Michael 
Murphy i en exklusiv DN-intervju. 
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Michael Murphy har i veckan besökt 
Sverige. Han är den högste amerikanske 
företrädaren som varit här under senare 
tid.  
– Relationen till Sverige är verkligen viktig 
för USA. Den blir allt djupare, både det 
diplomatiska samarbetet om europeisk 
säkerhet och vårt försvarssamarbete. Så 
det finns mycket att tala om, säger Michael 
Murphy.  
Under sina tre dygn i Stockholm har 
Murphy haft möten med statsminister 
Stefan Löfvens statsrådsberedning, 
utrikes- och försvarsdepartementen, 
riksdagsledamöter från utrikes- och 
försvarsutskotten samt tankesmedjor. 
Besöket avslutades hos UD:s 
kabinettssekreterare Annika Söder (S). 
Michael Murphy är veterandiplomat med 
27 års UD-tjänst och med ett stort 
ansvarsområde: Europa och den 

europeiska delen av Asien inklusive Nato, 
EU och Europeiska säkerhetskonferensen 
OSSE.  
I ett större tal inför Natos 70-årsjubileum i 
april anklagade Michael Murphy Ryssland 
för att försöka ”slita sönder” dessa 
institutioner och den europeiska 
säkerhetsordningen. 
– Sverige är viktigt för oss när det gäller 
hot och utmaningar från Ryssland. Vi är 
bägge medlemmar av Arktiska rådet där vi 
ser rysk upprustning och Kinas 
penetration av området. Vi har också 
Kinas strategiska investeringar och hotet 
från kinesisk informationsteknik för 5g 
och från Huawei. Vi arbetar alltmer 
tillsammans på alla dessa områden, 
förklarar Michael Murphy. 
När det gäller Europas försvar har USA de 
senaste fem åren gjort helt om. President 
Barack Obama tog hem de sista 
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amerikanska stridsvagnarna från Europa, 
men sände tillbaka dem efter Rysslands 
annektering av Krim 2014. Under 
presidenterna Obama och Donald Trump 
har USA sedan 2014 satsat 10 miljarder 
dollar på att ökad militär närvaro och 
övningar här – inte minst i Sveriges 
närområde. 
Även Sverige lade 2015 om sin 
försvarspolitik: mer pengar och djupare 
samarbete med USA (och Finland), vilket 
skett steg för steg. 
2016 undertecknade försvarsministrarna 
Peter Hultqvist (s) och Ash Carter ett 
gemensamt dokument i Pentagon. Två 
månader senare kom vicepresident Joe 
Biden till Stockholm: och slog fast: ”Låt 
det inte råda några missförstånd hos herr 
Putin, eller någon annan om att detta är 
okränkbart territorium. Punkt”. 

Men Donald Trumps tillträde skapade 
osäkerhet om USA:s hållning. När 
försvarsminister Peter Hultqvist (S) i maj 
2017 mötte den nye försvarsministern 
James Mattis frågade DN om USA skulle 
hjälpa Sverige vid en rysk aggression.  
Mattis svarade att USA står vid sida vid 
sida med Sverige som ”en vän och 
allierad”. Under mötet i Pentagon gav 
Mattis ett tydligt löfte: ”Om ni hamnar i 
knipa – då kommer vi”. 
Orden följdes av handling: i 
Försvarsmaktens storövning Aurora 17 var 
USA största utländska deltagare. Och i maj 
2018 undertecknade Hultqvist, Mattis och 
Finlands försvarsminister Jussi Niinistö 
ett trilateralt dokument om fördjupat 
samarbete. 
Men i december 2018 valde Mattis att avgå 
på grund av åsiktsmotsättningar med 
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president Trump i synen på allierade och 
partners. 
James Mattis är inte kvar på sin post. Är 
det han sa fortfarande USA:s politik? 
– Jag tror inte jag kan förbättra minister 
Mattis citat. Men det är helt rätt. Mattis 
talade för USA:s regering och det är 
fortfarande USA:s politik. 
Så om Sverige skulle hotas skulle ni 
hjälpa oss? 
– Det finns inte en förpliktelse, eftersom ni 
inte är med i Nato-alliansen. Men vi har 
gjort klart, både offentligt och i enskilda 
samtal, att Sveriges territoriella integritet 
och suveränitet är av direkt intresse för 
USA, Den ska respekteras och bevaras, 
svarar Michael Murphy. 
Det ligger väl också i USA:s eget 
intresse. Om ni ska kunna försvara de 
baltiska Natoländerna så går snabbaste 
vägen genom svenskt luftrum? 

– Det är i Sveriges intresse, och i USA:s 
intresse att ha ett starkt, robust bilateralt 
försvarspartnerskap. Det ligger också i 
Sveriges och Natos intresse att ha ett 
utökat partnerskap. Det är inget att be om 
ursäkt för, det är positivt. 
Ryssland säger att Natos utvidgning 
hotar dem? 
– Det är löjligt. Jag tror inte att Vladimir 
Putin, ens en sekund, tror att Natos 
styrkor i Lettland, Litauen och Estland är 
ett hot. Faktum är att Natos närvaro där är 
ett svar på Rysslands aggression i det 
euroatlantiska området, svarar Murphy. 
Han räknar upp Georgienkriget 2008, 
annekteringen av Krim 2014, rysk 
inblandning i USA-valet 2016 och i flera 
europeiska val samt nervgasattacken i 
Storbritannien 2018. 
– Detta är ryska handlingar. USA, Sverige, 
Finland och andra länder i Europa har inte 
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gjort någonting i den vägen för att 
provocera Ryssland, slår Murphy fast. 
Nato har som mål att länderna ska satsa 2 
procent av sin bruttonationalprodukt på 
försvar. Att Sverige nu beslutat att höja 
från dagens 1 procent till 1,5 procent år 
2025 ”välkomnar och uppskattar” USA. 
– Vårt intresse är att försäkra oss om att 
investeringarna görs så att vi fortsätter att 
stärka vår förmåga att samverka och 
arbeta tillsammans för att möta 
utmaningarna i området. Jag säker på att 
det kommer att ske, eftersom samarbetet 
sedan 2016 blivit djupare och mer 
integrerat. Det är bra för Sverige och för 
USA. 
Finns det inga problem alls i relationen 
med Sverige? 
– Nej, vi har en mycket bra relation. Jag är 
ledsen om jag gör någon besviken. Vårt 
partnerskap är starkare än någonsin och vi 

ser fram mot att fördjupa det och göra det 
än starkare. 
Mikael Holmström 
mikael.holmstrom@dn.se 
Försvarssamarbetet

• Den 8 juni 2016 undertecknade 
försvarsministrarna Peter Hultqvist och Ash Carter 
ett dokument som syftar till att öka samarbetet 
inom fem konkreta områden samt leda till en 
tätare dialog i försvars- och säkerhetsfrågor. 
Dokumentet är inte juridiskt bindande och ska 
revideras årligen. 
• Den 18 maj 2017 möttes Peter Hultqvist den nye 
försvarsministern James Mattis i Pentagon. 
• Den 8 maj 2018 undertecknades ett mer 
omfattande tri-lateralt dokument av Hultqvist, 
Mattias samt Finlands försvarsminister Jussi 
Niinistö. Ländernas politiska och militära 
samarbete ska utvecklas på alla nivåer. Länderna 
ska också verka för att få bättre bild av vad som 
sker i Östersjöområdet. 
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Nytt parti vill 
att muslimer 
får minoritets-
status
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
För ett drygt år sedan sparkades Mikail 
Yüksel ut ur Centerpartiet. Nu står han 
åter på den politiska scenen med 
ambitionen att skapa ett nationellt parti 
som riktar sig till invandrare. 
Kravet att muslimer ska klassas som en av 
Sveriges officiellt erkända minoriteter – 
var en av de centrala när partiet Nyans 
höll upptaktsmöte i en skolaula på 

Hisingen i Göteborg under söndagen. Ett 
90-tal personer, de allra flesta män med 
invandrarbakgrund men även ett fåtal 
kvinnor, hade tagit sig dit. 
– Vi är ett 50-tal medlemmar nu, bland 
dem flera akademiker men som vi inte vill 
offentliggöra ännu, sa Yüksel till DN 
efteråt. 
Han säger att många intressenter i Malmö 
kontaktat honom, liksom i Stockholm.  
– Det är inte alls omöjligt för oss att ta oss 
in i riksdagen i nästa val, till exempel via 
valkretsen i Malmö. För att komma in i 
fullmäktige i Göteborg krävs 8 000 röster. 
Det kan vi klara, säger han efter att inför 
åhörarna ha visat just hur många röster 
som krävs på olika håll för att lyckas. 
– Ta Växjö, där behöver vi 1 200 röster, 
eller Sigtuna cirka 500 och i Botkyrka runt 
900.  
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Partiet Nyans har två nyckelkrav: Att 
islamofobi ska få en egen brottsrubricering 
och att muslimer får en 
minoritetsställning i grundlagen.  
– I likhet med samer, romer, judar, 
sverigefinnar och tornedalingar, säger 
Yüksel. 
Inför förra valet väckte Mikail Yüksel 
uppseende genom att locka många 
centerpartister att stödja hans kandidatur 
till riksdagen. Men veckorna före valet 
agerade Centerpartiets ledning för att 
Yüksel ströks från valsedlarna med 
hänvisning till hans samröre med den 
turkiska organisationen Grå Vargarna. 
Lars Näslund 
lars.naslund@dn.se 

Drönarattacken 
ses som en 
historisk 
vändpunkt
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Var den 14 september 2019 ett 
avgörande ögonblick i krigföringens 
historia? Många bedömare menar det. 
När en svärm av drönare – som en 
rebellgrupp i Jemen säger sig ha sänt 
ut – stoppade hälften av Saudiarabiens 
oljeproduktion var det ett förebud om 
vad små, fattiga aktörer kan göra mot 
stora, mäktiga fiender. 
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Klockan fyra på morgonen, lördagen den 
14 september, rapporterades bränder i 
Abqaiq och Khurais, två av Saudiarabiens 
största oljeranläggningar. Bränderna var 
resultatet av en attack med drönare, slog 
saudiska talesmän fast. Senare samma dag 
meddelade en talesperson för 
huthirebellerna – Saudiarabiens fiende i 
inbördeskriget i Jemen – att gruppen låg 
bakom anfallet som ska ha genomförts 
med ett tiotal drönare, eller små, förarlösa 
flygplan. 
Händelsen sände chockvågor över hela 
världen. Saudiarabien, världens största 
oljeexportör, tvingades dra ner sin 
produktion till hälften. Finansmarknader 
skakade, olje- och bensinpriser steg brant. 
I Washington samlades president Trumps 
säkerhetsteam. USA viftade bort 
huthirebellernas påståenden och skyllde i 
stället attacken på Iran. Den ska enligt 

USA dessutom ha utförts både av drönare 
och av ett dussintal kryssningsmissiler. 
Kanske får vi aldrig veta sanningen om 
anfallet mot Abqaiq och Khurais. 
Det kan ändå ses som en milstolpe i 
krigföringens historia. Ett bevis för att 
relativt fattiga aktörer nu kan använda 
billig teknologi för att slå till mot mångfalt 
mäktigare motståndare. 
Drönarna är helt enkelt Davids nya vapen 
mot Goliat. 
– Nu har 2000-talets krigföring kommit 
till Mellanöstern, säger Bilal Saab, en 
tidigare rådgivare på USA:s 
försvarsdepartement, till Financial Times. 
– I det här racet är det motståndaren som 
har övertaget, för våra motvapen är inte 
effektiva. 
Militäranalytiker brukar tala om 
”asymmetrisk krigföring”, att krig 
utkämpas på annat sätt än att två 
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konventionella arméer skjuter på 
varandra. Det kan handla om gerillakrig, 
där en högteknologisk militärmakt angrips 
med relativt primitiva vapen – som FNL-
gerillan gjorde mot USA i Vietnam. 
Det kan, som i fallet med drönare, handla 
om asymmetri i kostnader. 
Som exempel använde Israel härom året 
Patriotmissiler, till en kostnad av upp till 4 
miljoner dollar styck, för att slå ut simpla 
propellerdrönare för kanske 1  000 dollar. 
Och Saudiarabien, med världens tredje 
största militärbudget, misslyckades 
uppenbarligen med att stoppa 
drönarsvärmen den 14 september. 
Och oavsett om iranska missiler var 
inblandade i detta fall så har 
huthirebellerna bevisligen använt drönare 
i flera attacker de senaste åren, både inom 
Jemen och mot mål i Saudiarabien. Det 
handlar om relativt simpla så kallade 

”kamikazedrönare”, ofta hembyggen eller 
modifierade kinesiska och iranska 
farkoster. 
Deras motståndare, den jemenitiska 
regeringen i koalition med saudierna och 
Förenade arabemiraten, har i sin tur 
använt drönare för att attackera huthierna 
och döda deras ledare. 
I en rapport till FN:s säkerhetsråd i 
januari 2019 slogs fast att rebellerna i flera 
år har haft tillgång till minst tre typer av 
drönare eller UAV (”obemannade 
flygfarkoster”). 
FN-utredarna skriver att de i september 
2018 inspekterade ”en ny typ av 
obemannad farkost” i Jemen. Denna 
drönare, kallad UAV-X, sägs ha en 
toppfart på 250 kilometer i timmen och en 
räckvidd på 1 500 kilometer. Den kan bära 
med sig 18 kilo sprängmedel och stålkulor. 

563



Just en svärm av sådana drönare tror 
många orsakade förödelsen i de saudiska 
oljeraffinaderierna, mer än 100 mil från 
det huthidominerade området i sydvästra 
Jemen. 
Drönare dök naturligtvis inte upp från 
ingenstans förra lördagen. De finns ju 
närvarande överallt – som leksaker, som 
verktyg för naturforskare, brandmän eller 
fotografer. 
Svens polis använder drönare för att spana 
efter brottslingar och försvunna personer. 
Amazon aviserade i våras att företaget ska 
börja leverera varor med drönare. 
Men det finns naturligtvis en baksida med 
den nya tekniken: den kan hamna i fel 
händer. 
När mexikanska drogkarteller flyger in 
narkotika till USA genom några tryck på 
en fjärrkontroll spelar det ingen roll hur 
högt Trump bygger sin gränsmur. 

När drönare sågs flyga in över 
Gatwickflygplatsen i London i december 
2018 stod flyget stilla i 32 timmar, vilket 
drabbade 140 000 passagerare när över 
1 000 flighter ställdes in. 
Och när bomber exploderade under en 
militärparad mitt i Caracas den 4 augusti 
2018 hävdade Venezuelas president 
Nicolás Maduro att det var en 
drönarattack utförd av Colombia. 
Dessutom tros terrororganisationen IS i 
flera år ha använt drönare i Irak och 
Syrien, både för spaning och i regelrätta 
attacker. Videor som cirkulerat på nätet 
visar bomber som släpps på stridsvagnar 
och andra mål, antagligen släppta från 
enklare typer av drönare. 
Vad händer när teknikutvecklingen tar 
ytterligare steg – när drönarna blir ännu 
billigare, ännu starkare, får ännu längre 
räckvidd? 
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Hur ska länder kunna försvara sina 
militäranläggningar, sina flygplatser – och 
sin befolkning? Hur skyddar man sig när 
en för- programmerad drönare släpper ner 
en granat på en fullsatt fotbollsarena – när 
den som programmerat den sedan länge 
har tagit sig ut ur landet? 
Sanningen är att det inte finns något 
vattentätt försvar mot drönare. Man kan 
skjuta ner dem, men det medför risker för 
oskyldiga offer. Man kan störa ut deras 
radiosignaler, men det riskerar att störa ut 
också andra signaler. Till och med 
dresserade örnar har prövats. 
Företag över hela världen tävlar nu om att 
ta fram effektiva motmedel mot drönare. 
– Det finns ingen teknologiskt perfekt 
lösning, säger förre Pentagonrådgivaren 
Bilal Saab. 

– Miliserna skrapar bara på ytan än så 
länge när det gäller drönare. Vi har bara 
sett toppen på isberget. 
Ingmar Nevéus 
Dela 

565



4 tekniska 
framsteg som 
gör farkosterna 
bättre – och 
farligare
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Drönartekniken utvecklas snabbt, 
priserna sjunker och avancerade 
varianter blir tillgängliga för allt fler. Här 
är fyra saker som kan göra vanliga 
drönare bättre – men som också kan 
missbrukas och göra dem till farliga 
vapen. 

1 Bärkraft  I takt med att batterierna 
utvecklas och motorerna blir starkare kan 
drönarna bära allt tyngre last. Även vissa 
enklare modeller, som kan köpas i vanliga 
butiker, kan bära ett par kilo. Och ju mer 
de kan bära, desto större skada kan de 
göra i fel händer. Tyngre last brukar dock 
ge kortare flygtid, vilket minskar 
räckvidden.  
Den som kan betala mer får en drönare 
som kan bära ännu tyngre. Exempelvis har 
ett norskt företag visat upp en drönare 
som ska kosta strax över två miljoner 
kronor och kunna bära flera hundra kilo. 
Det kan tyckas dyrt, men jämfört med rent 
militär teknik är det ingen hisnande 
summa. 
2 Smarta kameror 
Tekniken för bildanalys och ansikts- 
igenkänning går framåt i enorm takt. Det 
är samma metoder som gör att Googles 

566



bildsök fungerar och att en modern smart 
mobil kan samla alla foton av en viss 
person automatiskt.  
Redan i dag finns billiga och enkla drönare 
som använder kameror för att navigera. 
Funktionen för att automatiskt följa en 
person eller en bil blir allt vanligare. Det 
öppnar för drönare som självständigt kan 
navigera och hitta sitt mål med hjälp av 
kameran.  
3 Autonomi 
En drönare vars flygväg har 
förprogrammerats behöver ingen aktiv 
pilot på marken. Den kan lyfta och utföra 
hela sin rutt utan att en människa ens är i 
närheten. I princip kan en drönare 
placeras ut, vänta i en vecka medan ägaren 
lämnar landet för att sedan vakna och 
flyga den rutt den har instruerats att ta.  
4 Svärmande drönare 

I februari i år sa den brittiska 
försvarsministern att svärmande drönare 
inom några år skulle användas som en del 
i Storbritanniens försvar. USA arbetar med 
liknande teknik. 
Svärmande drönare utmärker sig genom 
att de, ungefär som insekter, navigerar 
som en grupp. Att de är kopplade till 
varandra, men inte behöver styrning 
utifrån, gör att de i högre grad kan sköta 
sig själva och ta egna ”beslut”.  
Men tekniken är inte bara aktuell inom det 
militära. Även civila drönare får allt större 
möjlighet att flyga samordnat i stora 
grupper. Ett exempel kunde ses vid 
invigningen av vinter-OS 2018, då 
upplysta drönare användes för att skapa 
formationer i himlen.  
Linus Larsson 
linus.larsson@dn.se 
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UAV:er är både 
bra och farliga 
för Sverige
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Svenska försvaret har använt drönare 
för att skydda sina soldater i 
Afghanistan och Mali. Men i Sverige 
orsakar okända drönare problem. Och 
vid en kris eller krig är det mycket svårt 
att försvara Sverige mot fientliga 
drönarattacker. 
För Försvarsmakten innebär drönare 
möjligheter, risker och ett hot som är svårt 
att hantera.  
Svenska försvaret använder tre olika 
drönare, eller UAV:er som de benämns på 

militärsvenska (efter engelskans 
Unmanned Aerial Vehicle).  
Under fredsinsatserna i Afghanistan och 
Mali har små drönare ofta satts in. 
Drönarna flyger framför den svenska 
truppens fordon för att spana av terrängen 
och upptäcka nedgrävda sprängladdningar 
eller fiender i bakhåll.  
Försvarets drönare har kameror och 
sänder video ner till truppen på marken. 
Den äldsta och minsta drönaren, Svalan, 
väger ett halvt kilo och transporteras i en 
väska.  
– Vi hade Svalan i Afghanistan, den går ju 
att kasta upp med handen. Det betydde 
mycket för truppens mentala 
välbefinnande att veta vad som finns 
bakom nästa höjd, säger en av officerarna i 
Afghanistanstyrkan till DN. 
Svalan används i Sverige av 
amfibiesoldater som förflyttar sig mellan 
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öar i skärgården. Svalan har en räckvidd 
på fem kilometer och kan vara i luften i 45 
minuter. 
Den större drönaren Korpen väger 6 kilo, 
har en räckvidd på 15 kilometer, och kan 
flyga i två timmar. 
Den tredje drönaren, Örnen, är mer 
avancerad och har varit i bruk sedan 2011. 
Den kommer från USA där modellen heter 
Shadow 2000. Örnen väger 170 kilo och 
skjuts iväg med en katapult på en mobil 
startramp.  
Örnen kan gå upp till 5 000 meters höjd, 
vilket ger bra överblick. Den kan vara i 
luften 5–7 timmar i taget och har en 
räckvidd på 120 kilometer. Den styrs av en 
pilot medan en sensoroperatör sköter 
spaningsutrustningen. 
– Vi hade jättestor nytta av Örnen. Den 
kunde ligga uppe länge och spana, även på 
nätterna. Ute på uppdrag visste truppen 

att ”Örnen är med er”. När den togs hem 
till Sverige 2017 blev förbandet svagare, 
säger en officer som tjänstgjort vid 
svenska FN-styrkan i Mali.  
Men i Sverige har okända drönare ställt till 
problem. 2016 överraskades den USA-
ledda övningen Baltops i Stockholms 
skärgård på natten av okända drönare. 
Flyg-vapenövningen samma år stördes när 
en drönare flög över krigsbasen i 
Hagshult.   
I november 2016 avbröts en övning i 
Stockholms skärgård och personalen 
laddade sina vapen med skarp 
ammunition för att kunna skuta ner 
inkräktaren. Varifrån drönarna kommit 
har Försvarsmakten inte kunnat redovisa.  
Civila trafikpiloter har de senaste åren 
rapporterat om möten i luften med okända 
drönare över både Syd- och Mellansverige. 
Den 25 augusti stängdes Arlandas luftrum 
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på grund av en drönare. En man greps av 
polis misstänkt för vårdslöshet i flygtrafik 
och brott mot skydds-lagen.  
Riksdagen behandlar just nu ett lagförslag 
om att drönare vid skyddsobjekt ska 
kunna skjutas ner från 1 januari 2020. 
Anfallet mot Saudiarabien med en svärm 
av drönare och tyngre kryssningsrobotar 
visar hur svårt det är att försvara sig. Det 
gäller även för Sverige som efter det kalla 
krigets slut lade ner större delen av 
luftvärnet.  
Så sent som 2016 skrotade Sverige fem 
toppmoderna mobila radarstationer. De 
hade kapacitet att upptäcka drönare och 
hade hyrts ut till Storbritanniens trupper i 
Afghanistan. Men det saknades pengar, 
organisation och intresse att behålla 
systemet i Försvarsmakten.  
Sveriges enda kvarvarande 
luftvärnsregemente i Halmstad kan i dag 

åstadkomma ett effektivt försvar mot 
drönare på ett, eller möjligen två ställen i 
Sverige, till exempel i Stockholm.  
Ett effektivt luftvärn över stora ytor kräver 
en hel kedja av radarsystem, olika 
vapensystem samt vältränad personal på 
pass dygnet runt som kan fatta blixtsnabba 
beslut. 
– Problemet är att det inte finns ett 
luftvärnssystem som täcker in alla behov. 
Israel som har ett väldigt omfattande 
luftvärn har varit tvungna att bygga det i 
flera lager för att träffa alltifrån granater 
och drönare till ballistiska robotar, säger 
Andreas Hörnedal, forskningsledare vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 
Mikael Holmström 
mikael.holmstrom@dn.se 

570

mailto:mikael.holmstrom@dn.se


Hongkong-
demonstranter 
hängs ut på 
rysk webbsida
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
En rysk webbsida publicerar 
detaljerade personuppgifter om 
regeringskritiska demonstranter och 
journalister i Hongkong. Och på Twitter 
har nära tusen trollkonton släckts, 
misstänkta för att bedriva 
påverkansarbete för den kinesiska 
regeringens räkning. Striden om 

Hongkong pågår för fullt i 
cyberrymden. 
Peking. 
Även på söndagen blev det våldsamt i 
Hongkong när kravallpolis och 
demonstranter drabbade samman. 
Men kampen mellan demonstranterna och 
Pekingvänilga krafter pågår inte bara på 
gatorna, utan även på internet.  
I veckan rapporterade den tyska 
nyhetskanalen Deutsche Welle om en 
webbsida med rysk domän som publicerar 
personlig information om demonstranter 
och journalister i Hongkong. Där finns 
bilder, telefonnummer, födelseår och i 
vissa fall demonstranternas adresser. 
Webbsidan uppmuntrar allmänheten att 
dela med sig av information om människor 
som ”förstör Hongkong”. 
Vem som ligger bakom sidan är oklart. 
Men flera kinesiska statliga medier har 
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uppmuntrat sina följare på Weibo, Kinas 
motsvarighet till Twitter, att dela 
information om webbsidan i sociala 
medier.  
En av de som hängts ut på den ryska sidan 
skriver på Facebook att han misstänker att 
den kinesiska polisen bidragit med 
information till sidan. Personen ska 
tillfälligt ha frihetsberövats av kinesisk 
polis som hittade bilder från Hongkong-
protesterna i hans telefon. Polisen bad 
honom att skriva ner sin bostadsadress. 
Han skrev ner en falsk adress. Samma 
adress fanns sedan på webbsidan intill 
hans övriga uppgifter. 
Hongkongs ansvarige minister för 
personlig integritet, Stephen Wong, har 
enligt South China Morningpost fördömt 
att personuppgifter publicerats, och har 
sagt åt webbsidan att ta bort all 
information av den arten. Men på 

söndagen fanns fortfarande uppgifter om 
regeringskritiska demonstranter kvar. 
Uthängningen av regeringskritiska 
demonstranter på den ryska domänen är 
bara ett exempel på hur striden om 
Hongkong pågår på nätet. Tidigare i 
veckan stängde Twitter 936 trollkonton 
misstänkta för att på uppdrag av den 
kinesiska regimen ha spridit 
desinformation om protesterna. Även 
Facebook tog bort 15 konton på sin 
plattform och Youtube stängde över 200 
kanaler.  
Kontona som Twitter stängt bröt mot 
företagets ”manipulationsregler”. De hade 
som syfte att underminera 
proteströrelsens legitimitet, enligt 
Twitter.  
I inlägg på de aktuella kontona jämfördes 
demonstranter med kackerlackor, medan 
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journalister som bevakar proteströrelsen 
anklagas för att vara korrupta.  
Twitter, Facebook och de flesta andra 
sociala medier som används i andra delar 
av världen är förbjudna i Kina. Att en del 
av kontona har skötts från Kina utan VPN, 
en teknik som gör att man kan komma 
runt förbudet, visar att staten ligger 
bakom, enligt Twitter. 
Att den kinesiska regimen jobbar hårt på 
att ändra bilden av det som pågår i 
Hongkong är uppenbart. Staten har också 
betalat för annonser i flera tidningar, 
däribland DN, för att få ut sitt budskap. 
På senare tid har tidningar kopplade till 
Kommunistpartiet ökat sin aktivitet på 
Twitter och Facebook. Bland annat har de 
betalat på annonsutrymme på Twitter, 
något som Twitter meddelade att man inte 
längre kommer att tillåta.  

Trollkontona på Twitter gjorde inlägg på 
flera språk och verkade i vissa fall vara 
uppköpta på den skuggmarknad som finns 
för att vinna inflytande på sociala medier. 
Där kan konton som tidigare publicerat 
inlägg med ett helt annat innehåll plötsligt 
byta karaktär. The New York Times som 
granskat konton som sprider Pekingtrogna 
inlägg konstaterar att flera av dessa 
tidigare mest twittrat länkar till sidor med 
pornografi.  
Framgången med kontona verkar ha varit 
begränsad. Inläggen har inte fått särskilt 
stor spridning.  
Marianne Björklund 
Fakta. De fem kraven

Demonstrationerna i Hongkong började i början av 
sommaren som en protest mot regeringens planer 
på att införa en lag som tillåter utlämning av 
misstänkta brottslingar till Fastlandskina. 
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I början av september skrotade Hongkongs ledare 
Carrie Lam lagen. 
Men protesterna har fortsatt. Demonstranterna har 
ytterligare fyra krav: 
1. Att de som har gripits under sommarens 
protester släpps. 
2. Att polisens agerande under demonstrationerna 
utreds av en oberoende instans. 
3. Att protesterna inte rubriceras som upplopp. 
4. Att Hongkong går mot fria val. 

Nu stängs den 
sista reaktorn i 
Harrisburg
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Nu är det sant och inte bara sannolikt 
att den sista reaktorn i kärnkraftverket 
på Three Mile Island i Pennsylvania, 
USA, har stängts. 
Sannolikt kommer det därmed inte 
inträffa några fler kärnkraftsolyckor 
utanför Harrisburg, 20 mil norr om 
Washington DC. Den sista aktiva reaktorn 
stängdes ner i fredags, meddelar företaget 
Exelon, som driver kärnkraftsverket. Nu 
ska reaktorn monteras ned, ett arbete som 
väntas pågå i nära tre år. 
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Stängningen sker enligt Exelon av 
ekonomiska skäl. Three Mile Island har, i 
likhet med flera andra atomkraftverk i 
USA, blivit olönsamt. Det beror bland 
annat på låga priser på naturgas och allt 
billigare sol- och vindenergi. 
Flera andra kärnkraftverk har det senaste 
decenniet stängts, och de få nybyggen av 
reaktorer som pågår omgärdas också av 
ekonomiska frågetecken. 
Den nu stängda reaktorn är den äldsta av 
två i verket, och har varit i drift sedan 
1974. Den andra reaktorn hade bara 
producerat el i några månader när den i 
mars 1979 drabbades av ett 
nedkylningsproblem, vilket ledde till en 
partiell härdsmälta och den värsta 
kärnkraftsolyckan i USA:s historia. 
Inga människor dog vid olyckan, men den 
ledde till stängning av den berörda 
reaktorn och en ökad debatt om 

kärnkraftens faror, inte minst i samband 
med den svenska folkomröstningen om 
kärnkraft 1980. 
Kärnkraftverket på Three Mile Island 
kommer inte att försvinna i brådrasket. 
Andra komponenter i verket, som dess 
kyltorn, kan inte monteras ned förrän 
2074, hundra år efter kärnkraftverkets 
invigning. 
TT AFP 
Dela 
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Tio kandidater 
otydliga om 
möjliga intres-
sekonflikter
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Tio av Ursula von der Leyens 
kandidater till att bli kommissionärer 
har lämnat in bristfälliga eller 
motstridiga underlag om sina 
ekonomiska intressen till 
Europaparlamentet. 
Nu får de bakläxa. Parlamentet vill veta 
om de är lämpliga som 
kommissionärer. 

Bryssel. 
För tio kommissionärskandidater saknar 
utskottet tillräckliga uppgifter om de 
ekonomiska intressena. Dessa kandidater 
uppmanas att komplettera sina 
redovisningar till utskottets möte på 
onsdag. 
För Portugals, Tjeckiens och Österrikes 
kandidater kräver parlamentets rättsliga 
utskott Juri fler detaljer om vilka fonder, 
aktier eller andra investeringar de har, 
vilket framgår av underlag som DN tagit 
del av. Juri vill ha klarlagt om det finns 
intressekonflikter eller annat som kan 
ifrågasätta kandidaternas lämplighet. 
För Spaniens Josep Borrell, föreslagen 
som EU:s utrikesrepresentant, vill 
utskottet förutom information om 
aktieinnehav veta mer om de olika 
styrelseuppdrag han har. 
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För Polens Janusz Wojciechowski, tänkt 
att bli jordbrukskommissionär, 
ifrågasätter utskottet varför de uppgifter 
han lämnat denna gång inte stämmer 
överens med dem som han har lämnat 
tidigare till andra EU-institutioner. 
Övriga som får bakläxa är kandidaterna 
från Belgien, Cypern, Frankrike, Litauen 
och Rumänien. Belgiens Didier Reynders 
anklagas av en tidigare säkerhetsagent för 
korruption och att Frankrikes Sylvie 
Goulard utreds av EU:s bedrägeribyrå 
Olaf. 
Utskottet ska dessutom på onsdag ta 
ställning till om ungerska kandidaten kan 
godkännas eller om han måste lämna 
ytterligare uppgifter. 
En av vänsterns representanter i Juri, 
fransyskan Manon Aubry, säger i en video 
på Twitter att vissa föreslagna 
kommissionärer inte ens fyllt i alla 

uppgifter eller att de äger aktier i företag 
de kommer att vara med att reglera. 
– Finansiella band med olje- och 
finanslobbyister sticker i ögonen, säger 
hon, utan att namnge någon. 
Senast på fredag ska rättsliga utskottet ge 
sitt klartecken. Därefter kommer 
kommissionärskandidaterna att frågas ut 
av andra utskott. Det handlar bland annat 
om vilka sakkunskaper kommissionärerna 
har i ämnena de ska hantera. 
Utfrågningarna, är avgörande för om 
kandidaten till slut godkänns av 
parlamentet. Från den 30 september till 
den 8 oktober pågår utfrågningarna. Den 
23 oktober ska parlamentet slutligen rösta 
om det kan godkänna Ursula von der 
Leyens kommission så att den kan tillträda 
den 1 november. 
Pia Gripenberg 
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Utländska styrkor 
kan skapa pro-
blem och osäker-
het för vårt folk 
och för vår region.
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Irans president Hassan Rohani i ett tv-
sänt tal apropå att USA har beslutat att 
skicka fler soldater till Gulfregionen. USA 
meddelade nyligen att landet skickar 
soldater och militär utrustning till 
Saudiarabien efter förra helgens angrepp 
mot saudiska oljeanläggningar. 
TT-AFP-Reuters 

WHO: Tanzania 
undanhåller 
ebolainformation
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Tanzania avböjer att ge detaljerad 
information om misstänkta ebolafall, 
meddelar Världshälsoorganisationen 
(WHO), som uppger att det utgör en 
utmaning när det gäller att hindra 
smittspridningen. 
Landet rapporterade i förra veckan att det 
inte finns några bekräftade ebolafall, men 
vill inte lämna ut detaljer kring misstänkta 
fall. Trots förfrågningar om information 
kring bland annat kliniska data, resultat av 
utredningar och om laboratorietester har 
detta inte kommunicerats, skriver WHO i 
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ett uttalande. I grannlandet Kongo-
Kinshasa har närmare 2 000 människor 
avlidit i det senaste ebolautbrottet, enligt 
landets hälsomyndigheter. 
TT-Reuters 

Nya protester 
utbröt i Egypten
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Egypten. För andra kvällen i rad utbröt på 
lördagen demonstrationer i Egypten mot 
president Abd al-Fattah al-Sisi. De 
bekämpades av polis med tårgas. De 
största protesterna ska ha ägt rum i 
hamnstaden Suez. 
TT-AFP 
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Id-krav ska hejda 
terrorgrupp
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Nigeria. Alla som passerar genom de 
nordöstra delarna av Nigeria måste ha id-
handlingar. Åtgärden är ett försök att 
komma åt medlemmar av terrorgrupperna 
Boko Haram och IS, meddelar armén. 
TT-Reuters 

Flygstopp i Dubai 
efter drönarlarm
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Förenade arabemiraten. Två flygplan har 
tillfälligt dirigerats i väg från den 
internationella flygplatsen i Dubai i 
Förenade arabemiraten. Orsaken var 
misstänkt drönaraktivitet i området. 
Flygstoppet på söndagen varade i omkring 
15 minuter. 
Det är andra gången i år flygtrafik störs i 
Dubai på grund av misstänkt 
drönaraktivitet. Men för närvarande är 
situationen är mycket spänd i regionen 
efter drönarattackerna mot två 
oljeanläggningar i Saudiarabien förra 
helgen. 
TT-Reuters 
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950
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

miljoner kronor ska Australien satsa för 
att vara en del av Nasas planer på 
rymdresor. Investeringarna, som ska 
hjälpa inhemska företag att bygga delar till 
amerikanska rymdfarkoster, ingår i 
regeringens planer på att lyfta sin 
rymdsektor. Regeringens plan är att satsa 
sammanlagt runt motsvarande 76 
miljarder kronor, vilket också ska bidra till 
att skapa 20 000 jobb till 2030. 
TT-Reuters 
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Dyrare olja ett 
hårt slag mot 
världseko-
nomin och 
bilister
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Attacken mot oljeanläggningen i 
Saudiarabien avslöjade en av de 
svagaste punkterna i världsekonomin. 
Men den gångna veckan blev också en 
påminnelse om hur geopolitiska 
konflikter drabbar plånboken hos 
svenska bilister. 
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Världens största oljeexportör blev i en 
attack vid ett enda tillfälle av med hälften 
av sin kapacitet. Så till synes enkelt. 
Kaos utbröt på oljemarknaderna. Priset 
steg med som mest närmare 20 procent, 
den största ökningen på 30 år. 
Bensinpriset höjdes under en dag med 40 
öre per liter i Sverige.  
Tre dygn efter attacken med drönare, som 
USA skyllde på Iran, försäkrade 
Saudiarabiens energiminister att hälften 
av den ödelagda produktionen redan hade 
återställts. Han lovade full kapacitet i 
slutet av september. 
Då sjönk oljepriset. 
Bensinpriset hängde inte med nedåt lika 
snabbt. 
Tillståndet vid anläggningen i 
Saudiarabien kan ha skönmålats av 
landets energiminister för att lugna 
marknaden – påskyndat av att det statliga 

bolaget Saudi Aramco – som äger den 
skadade anläggningen och är världens 
mest lönsamma företag – förbereds för 
börsintroduktion. 
Att reparera anläggningen blir en småsak 
jämfört med att försäkra omvärlden om att 
något liknande inte kan inträffa igen.  
Grunden till att faran kvarstår tacklas inte, 
anser Thina Saltvedt, norsk 
energimarknadsanalytiker hos Nordea. 
– Bara några få länder har olja och vi har 
gjort oss väldigt beroende av denna enda 
energikälla. Att inte ha alternativ till olja 
gör oss sårbara, säger hon. 
År 2006 försökte självmordsbombare från 
al-Qaida i flera bilar ta sig fram till 
anläggningen som nu angreps, men den 
gången stoppades de utanför ingången.  
Sedan dess har Saudiarabien använt stora 
summor för att rusta upp säkerheten, men 
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inte tagit en sådan sak som drönare med i 
beräkningen. 
Psykologin på oljemarknaden kan, enligt 
bedömare, nu leda till en extra riskpremie 
som läggs på oljepriset tills inblandade 
tycker sig ha fått bevis för att risken för en 
ny attack minskats. 
– Vi såg något liknande under Arabiska 
våren, då tillgången på olja minskade efter 
att Libyen stängt ned och oroligheterna 
troddes kunna spridas till Iran och Irak, 
säger Thina Saltvedt. 
Med den twittrande Donald Trump som 
president i Vita huset tror hon att 
riskpremien på olja kan komma att röra 
sig mer än vanligt. 
Attacken i Saudiarabien, anser Saltvedt, 
borde leda till permanenta förändringar. 
– Egentligen borde en sådan här händelse 
snabba på investeringarna i alternativa 
energislag, säger hon. 

Den gångna veckan blev det på nytt tydligt 
hur priset för att köra bil i Sverige 
påverkas av storpolitik.  
På morgonen den 16 september blåste det 
upp till storm på världens oljemarknader. 
Som mest steg priset med nästan 20 
procent. 
I Sverige höjde flera av bränslebolagen 
sina riktpriser på både bensin och diesel 
med 15 öre per liter. Dagen efter följde en 
höjning med 40 öre. 
– Vi tycker att bensinbolagen är väldigt 
snabba med att höja priserna. De är 
generellt sett inte lika snabba med att 
sänka priserna, säger Heléne Lilja, chef för 
kommunikation och samhälle på 
Riksförbundet M Sverige, en 
intresseorganisation för bilister. 
Efter kontakt med systerorganisationer i 
Europa kunde hon konstatera att liknande 
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höjningar inte hade skett i exempelvis 
Polen och Österrike. 
Oljepriset har sjunkit sedan det stod på 
toppen i början av veckan. Hur snabbt 
kommer det att synas på bensinpriset i 
Sverige?  
– Det kan jag inte svara på, säger Johan 
Andersson, vd på Svenska petroleum- och 
biodrivmedelsinstitutet, SPBI. 
Johan Andersson menar att man också bör 
ta med i beräkningen att oljepriset, redan 
innan attacken, var inne i en uppåtgående 
fas. 
Kritiken att bensinpriset höjs snabbare än 
det sänks bör kunna undanröjas genom att 
peka på statistik över oljepriset och en 
parallell statistik över hur bränslepriserna 
i Sverige justeras uppåt och nedåt. Har ni 
den statistiken? 
– Nej, det ligger inte i vårt uppdrag, och av 
konkurrensskäl kommenterar vi över 

huvud taget inte vad våra medlemsföretag 
sätter för priser, säger Johan Andersson. 
Förresten är det inte bara råoljepriset som 
avgör bensinpriset, fortsätter han. 
– Det gör även tillgång och efterfrågan på 
den raffinerade produkten och den 
svenska valutan. 
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 
Dela 
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Vings ägare 
riskerar 
konkurs – i 
krismöte
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Brittiska resebolaget Thomas Cook, 
ägare av svenska Ving, behöver 
närmare 11 miljarder kronor för att 
undvika konkursansökan i morgon, 
måndag. Majoriteten av pengarna har 
bolaget säkrat, men det saknas 
fortfarande 2,5 miljarder kronor, enligt 
Sky News. 

Över 20  000 jobb står på spel i anrika 
Thomas Cooks ekonomiska kris. Enligt en 
domstolsinlaga från förra veckan skriver 
bolaget att ”en formell process om 
insolvens” måste inledas om man på något 
sätt inte kan få ihop den summa pengar 
som saknas, står det i dokumentet som 
Sky News tagit del av. 
Totalt uppger Thomas Cook Group att de 
behöver 900 miljoner pund, varav 
kinesiska Fosun erbjudit att stå för hälften. 
Fortfarande saknas 200 miljoner pund för 
att hålla verksamheten igång, och så sent 
som på lördagen ska det ha diskuterats om 
delvis svenska Triton Partners skulle köpa 
bolagets verksamheter i Norden, där 
Thomas Cook bland annat äger 
resebolaget Ving. 
Det uppges vara osannolikt att brittiska 
staten skulle hjälpa till, men Thomas Cook 
har bett om det med hänvisning till att 
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alternativet skulle kosta skattebetalarna 
ännu mer. Om bolaget deklarerar 
insolvens på måndagen skulle staten 
behöva ordna hemresa för 
uppskattningsvis 165 000 semestrande 
personer och brittiska 
flygsäkerhetsmyndigheten CAA har 
förberett en sådan plan – ”Project 
Matterhorn” – som skulle vara den största 
av sitt slag i fredstid. 
– Jag vill inte avslöja alla detaljer om det 
för det beror på omständigheterna för 
olika människor, om de är på paketresa 
eller om de bara köpt flygstolar och ordnat 
det på enskilda sätt. Men jag kan försäkra 
alla om att i värsta fall finns 
katastrofplanen där för att undvika att 
människor ska bli strandsatta, säger 
utrikesminister Dominic Raab till BBC. 
Svenska Ving-resenärer behöver heller 
inte bekymra sig för att deras resor ska 
ställas in, enligt företaget. 

– För gäster som har bokningar eller som 
planerar att boka gäller samma som alltid. 
Det vill säga att man är skyddad av 
resegarantin, säger Fredrik Henriksson, 
kommunikations- och hållbarhetschef för 
Vinggruppen, till TT. 
Ossi Carp 
ossi.carp@dn.se 
Fakta. Resegarantin

Resegarantilagen ställer krav på att arrangörer av 
paketresor. 
Garantin innebär att resenärer får kompensation 
från resegarantin om deras resa ställs in eller 
avbryts på grund av ett den som arrangerat resan, 
eller förmedlat det sammanlänkade 
researrangemanget, har gått i konkurs. 
Resegarantin gäller vid paketresor bestående av 
minst två olika resetjänster, till exempel transport 
och boende, hyrbil eller en turisttjänst. 
Garantin gäller inte vid resor som består av endast 
transport, så som en reguljär flygbiljett. 
Källa: Konsumentverket. 
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130 banker 
skriver under 
avtal för en 
mer hållbar 
framtid
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Toppchefer inom bankvärlden lovar att 
arbeta mot en grönare framtid. Inom 
ramen för FN:s miljöprogram för 
finanssektorn ska nu Nordea att 
snabba på hållbarhetsarbetet.  
– Det finns inget som säger att det finns 
en motsättning mellan hållbarhet och 

att tjäna pengar, säger Ylva Hannestad, 
chef för hållbara finanser på Nordea.  
På söndagen skrev 130 banker på ett avtal 
under FN:s generalförsamling i New York 
med löftet om att arbeta mot en mer 
hållbar framtid.  
Nordea, franska BNP Paribas, 
amerikanska Citigroup och brittiska HSBC 
är några av medlemmarna i samarbetet. 
De anslutna bankerna förbinder sig att 
driva verksamheterna i enlighet med FN:s 
hållbarhetsmål och Parisavtalet.  
– Finansbranschens kunder har 
verksamheter över hela världen så vår 
påverkan på hållbarhetsfrågor är global, 
säger Ylva Hannestad.  
FN:s miljöprogram för finanssektorn –
 UNEP FI – som samarbetet kallas, utgår 
inledningsvis från sex punkter som ska 
efterlevas av de anslutna bankerna. 
Principerna är ett första steg i samarbetet 
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där bankerna lovar att ställa om mot ett 
mer hållbart sätt att arbeta på. 
Utformningen har gjorts av 30 
initiativtagande banker, däribland 
Nordea.  
– Bankerna kan styra kapital mot mer 
hållbara tillgångar. Vår roll är viktig 
utifrån de produkter vi erbjuder men 
också i vilken typ av rådgivning vi ger till 
kunder. Vi kan även underlätta för kunder 
som vill investera i hållbara tillgångar, 
både på kreditsidan och på 
investeringssidan, säger Ylva Hannestad. 
Hållbara fonder, gröna företagslån och 
gröna bolån är exempel på initiativ som 
dykt upp under de senaste åren. Nästa steg 
blir att se över hur bankanställda på ett 
bättre sätt ska kunna förstå risker 
kopplade till klimatet. Bland annat arbetar 
medlemmarna inom initiativet UNEP FI 
med att ta fram bättre metoder för att 

kunna bedöma vilka klimatrelaterade 
risker som finns kopplade till företag.  
– En viktig del för oss och banksektorn är 
att få tillgång till bättre data. Vi behöver ha 
mer information från våra kunder för att 
på ett bättre sätt kunna bedöma den här 
risken, säger Ylva Hannestad och 
fortsätter:  
– Det innebär att vi ser över våra portföljer 
på de bolag vi lånar ut pengar till och 
investerar i för att sedan göra en analys av 
vilka investeringar bolaget planerar att 
göra i framtiden. Planerar de att investera 
i olja eller förnybar energi? Om det 
kommer nya regleringar som gör att 
tillgångarna inte har samma värde, vilken 
risk innebär det för oss? Sedan utvärderas 
bolagen utifrån det.  
Hur ska ni se till att de anställda inte 
låter kortsiktiga ekonomiska incitament 
styra i slutändan ändå?  
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– Det finns inget som säger att det finns en 
motsättning mellan hållbarhet och att 
tjäna pengar, det är snarare tvärtom. 
Hållbarhet är nödvändigt för oss för att vi 
ska vara uthålliga, motståndskraftiga och 
relevanta för våra kunder över tid. Nyckeln 
blir att sätta konkreta mål i affärsplanerna, 
säger Ylva Hannestad.  
I nästa skede är det just målsättningen för 
hur arbetet ska gå till som ska utformas. 
Bankerna får sedan fyra år på sig att ställa 
om verksamheten i enlighet med målen 
och måste årsvis rapportera i vilken 
utsträckning målen uppfylls.  
– Inom branschen kommer vi särskilt 
behöva sätta mål för hur vi arbetar med de 
sektorer som är som mest riskfyllda 
utifrån klimatperspektiv och där vår 
påverkan är som störst, säger Ylva 
Hannestad.  
Ida Yttergren 

ida.yttergren@dn.se 
Fakta. FN:s miljöprogram för 
finanssektorn.

FN:s miljöprogram för finanssektorn – United 
Nations Environment Programme – Finance 
Initiative (UNEP FI) – är ett samarbete mellan 
FN:s miljöprogram och den globala finanssektorn. 
Sex principer för hållbara banker har utformats av 
30 banker. Enligt dessa förbinder sig banker som 
skriver under avtalet bland annat att anpassa 
affärsstrategin efter FN:s hållbarhetsmål och 
Parisavtalet samt att främja hållbarhet gentemot 
sina kunder. 
Vidare ska bankerna jobba för en ökad positiv 
påverkan och minskad negativ påverkan på 
människor och miljö från sina produkter och 
tjänster. 
Källa: UNEP FI 
Dela 

590

mailto:ida.yttergren@dn.se


Mord roar 
svensk 
kardinal
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Anders Arborelius hade varit munk i 27 
år och tänkt så förbli när han 
överraskande blev utnämnd till biskop. 
Omställningen klarade han tack vare 
Guds hjälp och sinnet för humor. 
Anders Arborelius är biskop för 
Stockholms katolska stift sedan 1988 och 
den förste katolske biskopen i Sverige med 
svenskt ursprung sedan den lutherska 
reformationen på 1500-talet. För två år 
sedan utnämndes han också, som förste 
svensk, till kardinal. Utnämningen 

aviserades inte på förhand av påve 
Franciskus. 
– Utnämningen kom som en chock, jag 
blev mållös. Jag tänkte på vad detta skulle 
innebära och hur detta skulle hanteras. 
För någon arbetsbeskrivning fick jag inte, 
säger han. 
Med tiden har han fått klart för sig vad 
som ingår i uppdraget som kardinal. Bland 
annat kan han komma att vara med och 
välja påve. Först och främst är han dock 
biskop och andlig ledare för katolska 
kyrkan i Sverige. 
– Det är en kyrka under uppbyggnad. Min 
viktigaste uppgift är att knyta ihop 
katoliker från olika grupper och skapa en 
enhet. Det är en stor uppgift eftersom 
många kommer från olika kulturer. Om 
människor hittar en andlig hemvist i 
Sverige får de lättare att integreras här. 
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För att lyckas med denna utmaning har 
han glädje av sin förmåga att lyssna. 
Förmågan är inlärd och inövad under åren 
i Karmelitklostret i Norraby i Skåne. 
– Jag levde 27 år i ett kontemplativt 
kloster. Under tiden hade jag mycket 
kontakt med människor som sökte andlig 
vägledning för att komma närmare Gud. 
Jag har stor nytta av dessa år. 
Tiden i klostret föregicks av en lugn och 
stilla uppväxt som skilsmässobarn 
tillsammans med mamman i Lund. 
Samtidigt blev han berest och fick en bred 
kontaktyta eftersom de besökte släkt och 
vänner i många länder. Bland annat reste 
de de till hans lilla födelseort Sorengo i 
italiensktalande kantonen Ticino i Schweiz 
och till det närliggande Birgittasystrarnas 
kloster. 
– Jag har alltid haft en gudstro och var 
allmän kristen, men jag blev mer och mer 

fascinerad av den katolska kyrkan efter 
besöken i klostret. Det som fascinerade 
mig var systrarnas oförställda glädje och 
godhet som smittade av sig. Och att de var 
beredda att avstå en del av livet för att 
komma Gud närmare. 
Någon omvälvande frälsning har han inte 
upplevt, däremot blev han ”sakta och stilla 
medveten om Guds kärlek”. Som 22-åring 
antogs han som kandidat i klostret i 
Norraby. 
– Den stora utmaningen var det enahanda 
och stilla vardagslivet i klostret. Efter min 
utåtriktade uppväxt var den stora 
svårigheten för mig att leva ett liv i 
avskildhet. Det tog tid att vänja sig vid 
detta. 
Under en resa för att hålla ett föredrag i 
Filippinerna, 27 år senare, blev han utan 
förvarning beordrad att åka till 
Köpenhamn. Där fick han reda på att han 
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blivit utnämnd till biskop av Johannes 
Paulus II. 
Den tillbakadragne munken skulle bli den 
främste representanten för den katolska 
kyrkan i Sverige. 
– Jag hade tänkt vara munk fram till 
döden. På det viset var utnämningen 
mycket omskakande. Jag kände mig 
väldigt liten, ödmjuk och oförmögen inför 
uppgiften. Samtidigt lärde jag mig att lita 
på Guds hjälp och på mitt sinne för 
humor. Humorn var viktig för den hjälpte 
mig att få distans till det hela. 
Nu har det gått 20 år och Anders 
Arborelius talar engagerat om hur den 
katolska kyrkan överlevt svårigheter och 
blivit en del av den svenska geografin och 
samhället. 
Frågan är om han har någon tid över för 
ett vanligt Svenssonliv. 

– Jag har alltid varit intresserad av 
promenader i naturen, men nu kan jag inte 
på grund av problem med benen. Jag är 
intresserad av läsning och hänger med i 
samhällsdebatten. Ibland går jag på bio 
om det visas något som berör kyrkan. Och 
så tittar jag på deckare på tv som 
avkoppling – till exempel ”Morden i 
Midsomer”. 
Hur är du som person? 
– Jag uppfattas som en lugn – kanske 
alltför lugn – och sävlig skåning. Jag 
brukar få höra att jag måste säga ifrån och 
bli arg ibland, att jag borde ingripa lite 
mer, tala tydligare och vara mindre 
diplomatiskt. 
Hur länge Anders Arborelius ska vara 
biskop bestämmer han inte själv. När han 
fyller 75 förväntas han lämna in sin 
avskedsansökan till påven. 
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– Ibland får man fortsätta, men jag blir 
nog tacksam om jag får lämna då. Jag har 
inte samma kraft som tidigare. 
Som 75-åring vet Anders Arborelius exakt 
vad han skulle vilja göra: återvända till 
klostret. Dock med en reservation: 
– Om de vill ta emot en avdankad biskop. 
Eyal Sharon Krafft TT 

Anders Arborelius 
Gratuleras till: Fyller 70 år den 24 september. 
Gör: Kardinal och biskop för Stockholms katolska 
stift. 
Familj: Flera halvsyskon. 
Bor: Stockholm. 
Så firar han födelsedagen: Med en mässa följd av 
en enkel mottagning i domkyrkan. 
Om att fylla 70: ”Det känns lite overkligt. Nu börjar 
även unga flickor resa sig för mig i tunnelbanan, 
då måste jag vara gammal.” 
Kyrkkaffe: ”Det tror jag är viktigt för människor att 
mötas kring.” 
Bästa sättet att börja dagen: ”I kapellet med bön.” 

”Barn som 
förstår naturen 
tar hand om 
den bättre”
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Barn som får lära känna naturen blir 
mycket bättre på att skydda den i 
framtiden, menar miljöforskaren Matteo 
Giusti. Och det är viktigt att ha i åtanke 
när städer planeras, säger han. 
Matteo Giusti är uppvuxen i italienska 
Verona. För drygt tio år sedan kom han till 
Sverige första gången. Det var för att 
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skriva klart sin masteruppsats om hur 
sociala och ekologiska system samverkar. 
Han förundrades genast över svenskarnas 
förhållande till naturen. Att vi ger oss ut i 
skogen och plockar bär och svamp, att vi 
rör oss i naturen. 
– Jag var också fascinerad av hur er kultur 
och era traditioner är kopplade till 
årstiderna, som valborgsmässoafton och 
midsommar. 
I dag är Matteo Giusti forskare på 
Högskolan i Gävle. Hans 
forskningsområde är en kombination av 
miljöpsykologi och hållbar design av 
städer.  
Han har bland annat studerat hur vi ska 
designa våra städer så att människor 
känner samhörighet med naturen. Men 
samtidigt vilka psykologiska värden som 
behövs för att människor ska skydda 
naturen. 

Matteo Giusti är säker på att människors 
koppling till naturen är den psykologiska 
grund som krävs för att människor ska 
skydda naturen, säger han. 
I en studie har han intervjuat 26 
professionella som arbetar med att få barn 
att komma i kontakt med naturen på olika 
sätt. Han har också gjort en 
onlineundersökning med olika 
organisationer i 30 länder med lång 
erfarenhet av att att jobba med barn och 
deras relation till naturen. Frågan var hur 
den relationen ser ut. 
Han konstaterar att barn i de flesta städer i 
dag har mycket små möjligheter att lära 
sig att uppskatta och bli bekväma i 
naturen. 
– Barn måste få egna erfarenheter av 
naturupplevelser i vardagen för att senare 
börja ta ansvar för naturen, säger han 
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bestämt. Har de inte den erfarenheten kan 
naturen bli skrämmande, tror han. 
Han menar att föräldrarna har ett stort 
ansvar för att lära barnen att känna sig 
hemma i naturen. Det kan räcka ganska 
långt att barnen får komma ut i en skog då 
och då och bara vara där. Gärna upptäcka 
den på egen hand. 
Men om barnens relation till naturen ska 
utvecklas på riktigt så måste barnen få 
hjälp med det. Föräldrar har också en 
viktig roll som förebilder. Om du som 
förälder är obekväm och osäker i naturen 
så märker barnen det genast, tror Matteo 
Giusti. Föräldrar blir därför portvakten för 
sina barns naturupplevelser. Utan deras 
samtycke kommer barnen inte att utveckla 
sin känsla för naturen, menar han. 
– Barnen märker också om du är nyfiken 
på naturen och månar om den. Det är 
viktigt att visa som förälder.  

Han säger också att barn behöver 
regelbunden kontakt med naturen för att 
bygga upp en egen relation till den. 
– Du lär dig inte att simma genom att 
simma en gång. Du behöver upprepa det 
gång på gång. 
Hur kan barn lära sig mer om naturen? 
– Att designa städer så att de innehåller 
naturområden som ger barn regelbunden 
tillgång till naturupplevelser är nog det 
mest grundläggande. 
– Det ger också ett stort antal andra 
fördelar. Inte minst hälsoeffekter. 
Matteo Giusti delar in barns utveckling i 
sina kopplingar till naturen i tre steg. Det 
första steget handlar om att vara i naturen. 
– Här är aktiviteterna driva av barnens 
egen leklust – till exempel att klättra i 
träd. Det steget är också viktigt för barnen. 
De kan röra sig fritt och utforska vad som 
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finns omkring dem, känna på jorden med 
sina fingrar, höra fåglarna. 
Steg två handlar om att ”vara med” 
naturen. 
– Här får barnen möjlighet att interagera 
med naturen, lära sig vilka möjligheter 
som finns för att klättra , leka och lära sig 
läsa av naturen och utveckla en relation till 
den. Här börjar barnen förstå vilka träd 
och djur de har omkring sig. Att interagera 
tillräckligt mycket för att utveckla en 
anknytning till naturen. Men detta 
behöver de hjälp med av oss vuxna. 
Det tredje steget i utvecklingen handlar 
om att vilja ta hand om naturen. 
– Nu vill barnen bli ett med naturen och ta 
hand om den på riktigt. 
Kan ett barn gå igenom alla dessa tre steg i 
en stad? 
– Ja, jag tror det. Men därför är det viktigt 
att man inte bara planerar för parker och 

rabatter. Barn behöver även tillgång till 
skogsområden i stan, säger Matteo Giusti.  
Han menar att även skolan har ett stort 
ansvar. Barn måste få närheten till 
naturen integrerat i sin undervisning.  
– Vi måste inse att vår tillvaro vilar på ett 
skört ekologiskt sammanhang. De behöver 
inte bara läsa om naturen, utan även 
uppleva den. 
Matteo Giusti behövde inte vistas länge i 
Sverige för att inse att han inte alls haft 
samma förutsättningar att få en känsla för 
naturen som de flesta svenska barn.  
– Vi hade en parkeringsplats att leka på 
där jag växte upp. Det närmaste jag kom 
naturen var jordbruksmarkerna utanför 
stan. Men någon skog hade jag aldrig varit 
i på riktigt. I Italien kan du leva ett helt liv 
utan att få en relation till naturen. 
Han understryker att det inte var för att 
han eller hans föräldrar inte ville det, utan 
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för att staden inte kunde erbjuda 
naturupplevelser. 
Matteo Giusti har en bakgrund som 
forskare inom inom datavetenskap. Men 
han började allt mer intressera sig för de 
globala klimatförändringarna och hur 
människors beteende påverkar dem. 
– Jag kunde bara inte förstå att inte fler 
människor tänker på vår överlevnad. Vi 
agerar inte rationellt utan känslomässigt 
utifrån våra vanor. Till slut blev det 
nödvändigt för mig att vara med och 
förändra. 
År 2011 kom Matteo Giusti tillbaka till 
Sverige igen. Han slogs än en gång av 
skillnaderna mellan de två länderna.  
– Jag insåg mer och mer att det som var 
normalt här i Sverige inte var normalt för 
mig. Jag var ovan vid att campa i skogen, 
kände mig obekväm och tyckte att det var 
jobbigt att bli blöt och smutsig. 

I dag tillbringar han all ledig tid han kan i 
de svenska skogarna. Han älskar att 
vandra, klättra och cykla i naturen. 
– Och min dotter går i en skogsförskola. 
Jag försöker leva som jag lär, säger han. 
Hans Arbman 
hans.arbman@dn.se 
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
Barnen märker också om du är nyfiken 
på naturen och månar om den. Det är 
viktigt att visa som förälder.

Matteo Giusti, forskare vid Högskolan i 
Gävle. 
Fakta. Matteo Giustis forskning

Matteo Giusti är forskare på Högskolan i Gävle, 
med inriktning på hållbar design av städer och 
miljöpsykologi. 
Han har bland annat intervjuat 26 professionella 
som arbetar med att få barn att komma i kontakt 
med naturen på olika sätt. 
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Utifrån dessa intervjusvar har han gjort en 
onlineundersökning ställd till organisationer 
kopplade till barn och natur. Frågorna rörde hur 
barns relation till naturen ser ut. Han fick 275 svar 
från 200 olika organisationer från hela världen. 

Stefan 
Sundström. 
”Om Greta 
Thunberg 
ensam ska 
rädda världen 
är vi rökta”
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019
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Sveriges grönaste artist har de senaste 
åren varit mer uppmärksammad för 
sina odlingsböcker än för sin musik. 
Men nu är Stefan Sundström aktuell 
med en landsomfattande turné och det 
nya albumet ”Domedagspredikan”, där 
tongångarna är mörkare. 
Jesus på korset har lyckats få loss sin ena 
uppspikade hand för att dricka en burköl. 
Omslaget på nya skivan 
”Domedagspredikan” ger en träffande bild 
av Stefan Sundströms konstnärliga 
sinnelag, där samtidsbetraktelser och 
ödesfrågor alltid har gått hand i hand med 
skämt och självdistans. 
– Jag tycker det är lite roligt att kalla mig 
själv för domedagspredikant. Det finns en 
humor i det, att jag åker runt som en 
helvetespräst och säger att ”ni kommer att 
brinna i helvetet!”, säger Stefan 
Sundström med ett ljudligt skratt efter att 

ha hälsat oss välkomna i sitt Pettson och 
Findus-hus på Ekerö utanför Stockholm. 
I köket puttrar en 10-literskastrull med 
tomatsås på nyskördade tomater. Intill, 
under en kökshandduk, står sju pysande 
glasburkar med en hel färgpalett av 
grönsaker under pågående fermentering. 
Nyskördade västeråsgurkor i en stor 
metallbunke väntar på att mjölksyras. 
För en självhushållare på deltid är det en 
intensiv tid på året, då all skörd ska bärgas 
och konserveras. Dagen innan var 
dessutom Mandelmanns från Österlen på 
besök för att spela in ett av sina tv-
serieavsnitt. En ekologiskt uppfödd gräs-
betesget från Stefans kompis utanför 
Östersund styckades i trädgården för att 
sedan tillredas i Marie Mandelmanns 
gryta. 
I detta gördetsjälvhem, där växthuset har 
inbyggda solceller och trädgården är full 
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av biokol, har alla grönavågares bibel 
”Självhushållning” av John Seymour en 
självklar plats i bokhyllan. 
– Som kulturarbetare har man väldigt 
ojämna inkomster, men så fort jag tjänat 
lite pengar plöjer jag ner dem i solceller, så 
nu har jag sänkt elförbrukningen till 
hälften, säger Stefan Sundström när vi har 
slagit oss ner på hans inglasade altan, med 
utsikt över en lummig trädgård och ett 10 
meter långt plank med solpaneler ut mot 
grannbondens åker. 
– När jag satte upp solcellerna för flera år 
sedan kunde jag höra hur det skämtades 
om mig på Ica, att ”det där var ju inte så 
snyggt”. Nu får jag i stället frågan: ”vad 
tjänar du på det där då?” Då tänker jag 
ganska hånfulla tankar i mitt inre, och det 
kan de gott få läsa i DN. Men här på Ekerö 
läser de väl Svenskan… Kultur här är 
barock- ensemblen på Drottningholm, 

samtidigt som de river Cornelis Vreeswijks 
gamla torp. 
Stefan Sundström bjuder på blå vindruvor 
från växthuset, där han täckodlar med 
bokashi (en klimatvänlig, japansk metod 
att mjölksyra köksavfall) och gamla ETC-
tidningar. 
Efter en stund, när han ursäktat sig för att 
röra om i tomatsåsen, kommer han också 
tillbaka med färgglada påsar med ett 
osannolikt innehåll: hela, torkade mörtar, 
strömmingar och småflundror – med 
fiskben och allt. Jag tuggar i mig en 
småflundra, som smakar segt, salt... och 
överraskande gott. 
– De är från Baltikum. Man äter torkade 
hela fiskar som barsnacks där, ungefär 
som chilinötter. Jag köpte dem när jag och 
min fru bilade runt på Dagö och Ösel i 
Estland, fantastiska öar som kändes som 
Gotland men helt utan turister. 
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Också ett resmål som gjort för icke-flygare. 
Stefan Sundström var en av de 
opinionsbildare som för två år sedan tog 
initiativ till uppropet #jagstannar-
påmarken, vilket senare ledde till debatten 
om flygskam. 
– Men jag flög aldrig särskilt mycket 
tidigare heller. Jag gillar inte flygplatser. 
Hela miljön är nojig och obehaglig: 
affärsmän med slips som villigt tar av sig 
kläderna vid säkerhetskontrollen, som en 
symbol för hur de med självklarhet 
underkastar sig makten, säger han och tar 
en stor tugga på ett egenodlat päron. 
Stefan Sundström har sjungit och skrivit 
om kretslopp, klimatkris och fossila 
bränslen långt innan Grammis instiftade 
ett pris till Årets hållbara artist (vilket de 
gjorde 2017). På skivan ”Babyland” (1997) 
gjorde han svensk musikhistorias troligen 
första låt om sopsortering, som närmare 

bestämt är en låt om dilemmat med 
konsumentmakt i miljöpolitiken. 
Den halvt plojiga ”Sopvisa för Jan Banan” 
skildrar den medellöse 
återvinningsivraren Jan Banans tankar när 
han spankulerar runt bland Icas hyllor 
med ”ihjältorterat kött” och känner sig 
förbittrad över butikens miljömärkningar: 
”Det är hälsokost och kravmärkt åt de rika, 
medan jag får leta prislappar i rött.” 
Konsumentmakt framställs som 
kapitalismens rökridå för att skifta fokus 
från de stora, industriella utsläppen till 
medelklassens ”svanmärkta småval”. Ändå 
har Stefan Sundström aldrig velat avfärda 
livsstilens betydelse: 
– Det är en konstig, konstruerad 
motsättning. Inför klimatkrisen måste vi 
agera som både medborgare och 
konsumenter. Jag tänker på en sån som 
Greta Thunberg, som har blivit en 
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projektion för den här klassiska tron att 
Gud eller Jesus ska komma och fixa det 
här åt oss. Det är också därför jag har 
Jesus på skivomslaget: Om Greta 
Thunberg ensam ska rädda världen är vi 
rökta. Det är vi som måste fixa det här. Jag 
kallar min nya skiva ”Domedagspredikan”, 
för att domedagen är här. Ha panik! Släpp 
chipspåsen och strejka den 27 september! 
Han syftar på nästa globala klimatstrejk, 
vars gnista tändes av Greta Thunbergs 
skolstrejk. Under intervjun får Stefan 
Sundström ett oroligt sms från sin 
förläggare. Den 27 september, då klimat-
strejken äger rum, råkar vara fredagen 
under Bokmässan i Göteborg, där han har 
lovat att signera sin nya bok, ”Stefans lilla 
svarta – bokashi, biokol och bakterier”. Vi 
tar en paus medan han skickar ett 
lugnande svar: strejken är på fredagen, så 
boksignering på lördagen går bra. 

Den 27 september är också dagen då 
Stefan Sundströms nya skiva släpps. Här 
finns flera klimatrelaterade låtar om 
stigande havsnivåer (”Havets kvarnar”), 
om ett ensamt kvarlämnat träd som 
saknar sin skog (”Bara va en del”), om att 
cykla bort från dryga, bilköande stadsbor 
ut på landet (”Gud skriver brev”) och om 
att de rika drömmer om biljetter till Mars 
medan himmelen faller ner. Boy Boy, som 
på skivan ”Babyland” inte vill dricka upp 
sin Oboy, och som på ”5 dagar i augusti” 
hade vuxit upp till en sjöman, har på nya 
albumet drunknat i en av de orkaner som 
ökat i styrka med den globala 
uppvärmningen. Stefan Sundström själv 
beskriver albumet som en uppföljare till 
”Vitabergspredikan” från 1994: 
”Då handlade det om att få mej själv och 
mina kamrater att sluta supa och klippa 
sej och skaffa ett jobb, nu handlar det om 
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att få mänskligheten att inse att den har ett 
svårartat beroende av kol och olja och att 
det är dags att lägga in sej på avgiftning.” 
I titellåten ”Domedagspredikan” gör han 
upp med Hollywoodmyten om 
apokalypsen: ”För alla jordens fördömda, 
har varje dag vart en domedag. Så länge 
nån kan bli rik på att framställa lik, och bli 
stärkt av att någon är svag.” 
– Lyssnar man på den låten säger jag att 
domedagen äger rum igen och igen, för en 
väldig massa människor. Att vi befinner 
oss i bakvattnet till de stora strömningarna 
i världen spelar ingen roll. Domedagen 
pågår hela tiden, säger han. 
Så vad är meningen med att ägna sig åt 
trädgårdsskötsel i en värld där domedagen 
pågår varje dag? ”Låt oss nu odla vår 
trädgård”, Candides berömda slutord i 
Voltaires idéroman, har av vissa tolkats 
som en uppmaning till småborgerlig 

avskildhet från världens elände. Men för 
Stefan Sundström är odlingen tvärtom ett 
sätt att förhindra den pågående 
katastrofen. 
Med böcker som ”Stefans lilla gröna”, 
”Stefans stora feta röda” och den nya 
”Stefans lilla svarta” – som handlar om 
bokashi, biokol och bakterier – har han 
blivit en uppskattad inspiratör och 
föreläsare bland hobbyodlare och 
miljöintresserade. 
– När jag föreläser för 
kolonilottsföreningar vill jag avsluta med 
David Bowies ”We can be heroes”. Vi 
fritidsodlare, med små täppor, skulle 
kunna visa hela livsmedelsindustrin en 
bättre framtid där vi börjar bygga matjord 
i stället för att förgasa den, så som 
industrijordbruket gör med plöjning och 
konstgödsel. Man kan lagra in kol 
samtidigt som man får en otroligt bördig 
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jord, förklarar han, och ställer en retorisk 
fråga: 
– Får jag föreläsa lite? 
Vad som följer är en initierad utläggning – 
tyvärr för lång för att återge i en 
artistintervju – om den svarta jorden i 
Ukraina, om bufflarna på amerikanska 
prärien före Columbus ankomst, om gräs 
som solfångare, om skillnaden mellan 
kompostering och bokashi och om att äta 
djur från svans till nos, inklusive 
gettestiklar (vilket Stefan Sundström får 
göra utan sällskap av sin fru). 
När föreläsningen är slut frågar jag om 
han upplever det markbundna 
självhushållarlivet som en uppoffring. 
– Nja, det skulle vara att man inte kan 
flyga till Indien längre, för dit skulle jag 
vilja åka en gång till. Men annars nej, jag 
är extremt – extremt – privilegierad. Jag 
känner nog ingen som har det så bra som 

jag. Jag är skuldfri. Den här kåken 
tjackade vi för 500 000 år 1993. På den 
tiden var jag hipp, så jag fick skivbolaget 
att betala av bostadslånet. Och i dag har 
jag en otrolig massa tid att bara peta mig i 
naveln, säger han och skrattar. 
Kanske är det ett liv som han förutsåg 
redan i mitten av 90-talet? Den mer än två 
decennier gamla låten ”Sopvisa för Jan 
Banan” slutar med att miljövännen traskar 
hem från Ica med en folköl och lite 
fiskrensk till katten. Hemma lägger han 
sättpotatisar i fönstret för att gro: 
”För det enda som i längden äro av vikt / 
är att vi vårdar våran matjords tunna 
skikt. Som god banan jag tar mitt skal och 
hoppar av / låter komposten bli min 
mening och min grav”. 
Sverker Lenas 
sverker.lenas@dn.se 
Stefan Sundström.
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Aktuell med albumet ”Domedagspredikan”, som 
utkommer den 27 september. På albumet 
medverkar Ola Nyström (Weeping Willows), Nikke 
Ström (Nationalteatern), Martin Hederos (The 
Soundtrack of Our Lives) och Martin Emtenäs 
(”Mitt i naturen”). 
Inleder sin Sverigeturné i Gävle den 9 oktober och 
spelar i Stockholm 25–27 oktober. 
Senaste odlingsboken, ”Stefans lilla svarta – 
bokashi, biokol och bakterier”, utkom i mars i år. 
Inräknat liveskivorna har han sedan 1989 gett ut 
ett 20-tal album, däribland 
”Vitabergspredikan” (1994), ”Nästan som 
reklam” (1995), ”Babyland” (1997), ”Fabler från 
Bällingebro” (2006) och ”Ingenting har 
hänt” (2009). På coverskivan ”Sundström spelar 
Allan” (2002) tolkar han visor av Allan Edwall. 
Slog igenom med bandet Apache, som senare 
blev Weeping Willows. 
Sedan 2010 har han skrivit fyra böcker om odling, 
matlagning och hållbarhet: ”Stefans lilla 
gröna” (2010), ”Stefans stora blå” (2014), ”Stefans 
stora feta röda” (2017) och ”Stefans lilla 
svarta” (2019). 

2010 utkom hyllningsskivan ”Andra spelar 
Sundström”, där Stefan Sundströms låtar tolkas av 
bland andra Miss Li, Lars Winnerbäck, Ola 
Magnell och Love Antell. 
Född 1960 i Stockholm och uppvuxen i 
söderförorterna Högdalen och Farsta. Gift sedan 
35 år med Karin Renberg, som har spelat gitarr i 
hans band. Barn och barnbarn. 
Också känd för sin roll som musiklärare i tv-serien 
”Eva & Adam” från 1998. 
Krönikör i tidningen ETC. Hans krönikor har 
samlats i två samlingsvolymer, ”Om mjölkens 
symbolvärde” (2004) och ”Om kärlekens 
uniformer” (2007). 
Förutom tre Grammisar har han bland annat 
tilldelats Fred Åkerström-stipendiet, Cornelis 
Vreeswijk-stipendiet och Evert Taube-stipendiet. 
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Nationalmuse-
um: ”Vi vill 
visa samling-
arna i ett nytt 
ljus”
MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

Museisamlingarnas historia omfattar 
många olika sätt att presentera konstens 
stora berättelse. Nationalmuseums 
uppdrag är att visa samlingarna i ett nytt 
ljus utan att mekaniskt upprepa äldre sätt. 

Alla de nordiska nationalgallerierna har 
förnyat sina samlingspresentationer, till 
exempel öppnar nya Nasjonalmuseet i 
Norge nästa år och Rijksmuseum i 
Amsterdam lade ned ett omfattande arbete 
med att kontextualisera sin samling i 
samband med återöppnandet 2013. Hur 
samlingspresentationerna utformas är ur 
dagens perspektiv en viktig fråga kopplad 
till kontextualisering, ny forskning, 
konstens historia samt besökarnas 
förväntan. 
På Nationalmuseum visas konst och 
design från 1500-talet fram till i dag 
kronologiskt och tematiskt. 
Återkommande teman är konst och politik, 
nära naturen, samlingshistoria, 
nationalism och genus. Vi vinnlägger oss 
om att tillhandahålla ny forskning i både 
presentationen av samlingarna likväl som 
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genom utställningar, seminarier och 
publikationer. 
Enligt det uppdrag vi har från regeringen 
ska vi levandegöra de äldre konstformerna 
och deras samband med den nutida 
konsten och samhällets utveckling samt 
verka för konstnärlig och kulturell 
förnyelse. Ett museums roll i dag är att 
erbjuda olika berättelser, idén att det bara 
finns en korrekt version av konstens 
historia är förlegad. 
I den modernistiska 
konsthistorieskrivning som Per I Gedin 
utgår ifrån har de kvinnliga konstnärerna 
lyst med sin frånvaro, trots att de i 
verkligheten många gånger fanns där (DN 
17/9). Detta är något som många 
konstinstitutioner, däribland 
Nationalmuseum, har försökt att ändra 
genom att återigen synliggöra dem och 
förvärva deras verk till samlingarna. 

Vi har sedan 1980-talet gjort utställningar 
och pedagogiska program utifrån ett 
feministiskt perspektiv. I de salar med 
konst från 1870-talet till sekelskiftet 1900 
som Gedin tar upp visas nu över trettio 
kvinnliga konstnärers verk. Det är därför 
viktigt för oss att diskutera tidens 
konstnärsnormer och om hur de kvinnliga 
konstnärerna och författarna tog alltmer 
plats i tidens konst. Men vi 
problematiserar också hur vissa 
konstnärskap dolts, som till exempel Karin 
Larssons. 
Under 1800-talet var konstnärerna 
kosmopoliter som i hög grad bodde och 
utbildade sig utomlands. De ställde ut på 
Parissalongen där mångfalden av tidens 
konstriktningar var representerad. De 
konstnärliga nätverken sträckte sig från 
S:t Petersburg till Lissabon. På 1880-talet 
hade svenskarna främst konstnärer som 
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Jules Bastien-Lepage som förebilder. På 
1890-talet var det bland annat Gauguin 
som konstnärer som Helmer Osslund och 
Carl Wilhelmson var påverkade av. 
I salarna på museet går det att se flera av 
Ernst Josephsons mest impressionistiska 
målningar och porträttet av Godfrey 
Renholm som är påverkat av Manet. Vi har 
därför valt att visa internationell och 
svensk konst sida vid sida för att ge 
perspektiv och nya upplevelser och 
synliggöra att konsten inte var en isolerad 
företeelse i respektive land. 
Josephsons ”Näcken” är placerad i ett 
sammanhang som visar hur banbrytande 
hans motiv med folksagor var för de 
nationalromantiska konstnärerna på 
1890-talet. Temat är barnets århundrade 
och betonar bilderbokens betydelse för 
skapandet och förankringen av idén om 
det nationella. Placeringen av Gustaf 

Cederströms målning av Karl XII:s likfärd 
i en sal om nationalismens framväxt har 
med kulten kring kungen under 
sekelskiftet att göra. 1898 publicerades 
bland annat Verner von Heidenstams 
”Karolinerna” och det hölls stora 
nationella manifestationer på Skansen och 
i Kungsträdgården. 
Samlingarna skapar en helt fantastisk 
utgångspunkt för olika tolkningar och 
debatter. Forskningen genererar nya 
perspektiv även till ämnen som vi tror att 
vi redan kan. Därför är det viktigt att vi 
tittar på konsten med nya ögon. 
Nationalmuseum kommer att fortsätta 
arbeta utifrån olika perspektiv – och väcka 
diskussion om konsten och dess roll i 
samhället. 
Susanna Pettersson 
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Ledare: 
Växande 
ytterkanter 
kräver liberala 
brobyggare
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Fjärde gången på fem år blir det, när 
spanjorerna senare i höst går till 
valurnorna. 

Förra veckan konstaterade kungen att 
ingen partiledare har tillräckligt stöd för 
att vinna en premiärministeromröstning. 
Under måndagen löpte den formella 
tidsfristen ut för när en regering måste 
vara på plats för att undvika nyval. Den 10 
november är det dags att rösta igen. 
Spanjorerna pratar om svårigheterna med 
den nya ”mångpartismen”. Parlamentet 
brukade ju helt domineras av två aktörer, 
borgerliga PP och socialdemokratiska 
PSOE. Efter finanskris och år av 
åtstramningspolitik har de dock sjunkit 
ihop. 
De har fått konkurrens av ett liberalt 
mittenparti, Ciudadanos. Två 
populistpartier har också trätt in: 
Podemos till vänster och Vox till höger. De 
förra har historiska kopplingar till 
Venezuela och står för en radikal 
ekonomisk politik, de senare kombinerar 
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sexism och rasism med oblyga blinkningar 
till Francoregimen. 
Dessutom finns de regionala 
nationalistpartierna – från bland annat 
Baskien och Katalonien – kvar. Deras 
tyngd är större i det fragmenterade 
politiska landskapet och deras roll mer 
kontroversiell efter katalanernas 
självständighetsförsök. 
Någon särskild spansk sjuka handlar det 
ändå inte om. Traditionella borgerliga och 
socialdemokratiska maktpartier försvagas 
över hela Europa. Fragmenteringen ökar. 
Huvudproblemet är heller inte att 
partierna blir fler, utan att ytterkanterna 
växer. Värst blir det när det, som i 
Spanien, kombineras med en hårdare 
blockpolitik. 
För rent matematiskt går det utmärkt att 
få ihop en stabil regering som för en 
sansad politik. En storkoalition mellan 

PSOE och PP är ett alternativ, men precis 
som i Sverige vägrade maktpartierna att 
göra upp. Ett spanskt januariavtal vore 
också möjligt, men Ciudadanos ledare 
Albert Rivera har bundit in sig i ett 
högerblock. Hade mandaten räckt hade 
han till och med varit öppen för att luta sig 
mot högerpopulisterna i Vox, men till 
PSOE:s Pedro Sánchez har han sagt nej. 
Det finns förklaringar till Riveras 
motstånd mot Sánchez. När PSOE-ledaren 
erövrade premiärministerposten förra året 
var det med stöd av såväl Podemos som 
katalanska separatister. De senare är ett 
rött skynke för Ciudadanos, som har 
rötterna i Katalonien och spansk enighet 
högst på dagordningen. 
Men det har haft ett pris. För Spanien: I 
stället för i en stabil mittenregering 
placerades PSOE i Podemos knä – och när 
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de inte kom överens sattes landet på rak 
kurs mot nyval. 
Och för Ciudadanos: Tunga företrädare 
har lämnat partiet i protest mot att det lagt 
ett veto mot mittenvänstern och samtidigt 
gläntat på dörren åt ytterhögern. Väljarna 
gör det också, opinionssiffrorna pekar 
neråt. Förra veckan kände sig Rivera till 
och med tvungen att sträcka ut handen till 
Sánchez, men med så hårda krav på 
ingrepp i den katalanska autonomin att 
det uppenbarligen var ett spel för galleriet, 
ett försök att blidka besvikna väljare. 
Kronisk instabilitet, det är alltså 
situationen i Spanien. Så blir det om 
partier i politikens breda centrum inte 
klarar att göra upp när ytterkanterna 
växer. 
När de traditionella maktpartierna flyr 
undan faller ansvaret tungt på liberala 
aktörer. Att döma av Ciudadanos öde 
verkar också väljarna tycka att man ska 
axla det. 
DN 24/9 2019 

Tjernobyl 
pågår 
fortfarande
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

För 20 år sedan turistade jag i Peking med 
min son. Vårt hotellrum var olidligt varmt. 
Receptionen reagerade snabbt och 
effektivt på klagomålen. Termometern 
plockades bort. I trivial version var det en 
variant på det sovjetiska sättet att 
garantera att den radioaktiva strålningen 
inte nådde alarmerande nivåer. Man såg 
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till att mätapparaturen inte kunde visa 
värden bortom det hanterbara. 
Teveserien ”Chernobyl” har dränkts i 
priser vid Emmy-galan. Välförtjänt. Johan 
Rencks tv-epos är nog något av det mest 
suggestiva jag sett på mycket länge; 
Hieronymus Boschs helvetesvisioner 
förflyttade till realsocialismens grå 
lögnfabriker. 
”Chernobyl” har inte bara hyllats. Serien 
har också kritiserats för bristande exakthet 
i detaljer. Men ”Chernobyl” är trots allt 
inte en dokumentär utan ett konstverk 
som låter oss träda in i den stora lögnens 
reaktorkammare. 
Det finns lögner som kan avslöjas och 
sedan göras brukbara igen. Men det finns 
också lögner så stora att de inte kan 
avslöjas utan att det leder till härdsmälta. 
Så var det med Tjernobylkatastrofen. Den 
lögn de ansvariga gömde sig bakom var 

den stora lögn som höll samman 
Sovjetsystemet, att just detta system var en 
allsmäktig, ofelbar gud. Sovjetunionen föll 
samman för snart 30 år sedan. Men 
Tjernobyl är fortfarande i drift om namnet 
förstås som ett kodord för produktion av 
stora lögner. 
”Chernobyls” manusförfattare Craig Mazin 
är inte den enda som påpekat att tv-serien 
också öppnar sig mot klimatkrisen och 
våra förhållningssätt till den: Förnekelse 
är bara en dimension av den stora lögnen. 
Andra sätt att hålla den vid liv är att 
förringa fakta, förtränga dem eller, sista 
utvägen, förlita sig på en robot från 
Tyskland. 
Stellan Skarsgårds partibyråkrat Boris 
genomgår alla dessa faser. Men sanningen 
är till sist skoningslös. 
Per Svensson 
per.svensson@dn.se 
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Fifa fintas upp 
på läktaren av 
mullorna i 
Teheran
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Inom fotbollssupporterkulturen är det 
svårt att få bättre beröm än att kallas ”en 
av oss”. Spelare och tränare kommer och 
försvinner, ytterst få visar sådan kärlek 
och lojalitet till klubben att fansen belönar 
dem med detta hedersepitet. 

Om man till äventyrs skulle fundera på 
vem det internationella fotbollsförbundet 
Fifa borde betrakta som ”en av oss” är det 
svårt att hitta en bättre kandidat än 
iranskan Sahar Khodayari. 
Så älskade hon fotbollen och sitt lag 
Esteghlal att hon bröt mot en av världens 
mest idiotiska lagar för att se det spela. I 
ett land där det är förbjudet för kvinnor att 
gå på fotboll klädde hon ut sig till man 
men upptäcktes av vakter vid arenan. Hon 
riskerade ett halvårs fängelse men valde 
att tända eld på sig själv utanför 
domstolen. Efter dagar med 90-procentiga 
brännskador avled hon. 
Sahar Khodayari blev 29 år, hon kom att 
kallas ”den blå flickan” efter Esteghlals 
färger. 
Supportrar är inte sällan galningar som 
korsar hav och kontinenter för att sjunga 
fram sitt lag, de sätter ibland 
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klubbfärgerna före jobb, nation, religion, 
vänner och familj. Man kan definitivt 
ifrågasätta vettigheten i dessa 
prioriteringar, men en sak är säker: 
Fotbollen som vi känner den, och därmed 
Fifa, skulle vara omöjlig utan sådana som 
Sahar. 
Det finns alltså mycket goda skäl för Fifa 
att betrakta henne som ”en av oss”. Man 
kan tycka att det är ett bra tillfälle för en 
demokratisk organisation med passion för 
mänskliga rättigheter att markera starkt. 
Att visa de medeltida dödgrävarna i Iran 
att nu är det nog, nu ger ni kvinnorna fulla 
rättigheter till läktarna – eller så har ni 
deltagit i ert sista VM, er sista 
internationella klubbturnering. 
Problemet är bara att Fifa inte är en sådan 
organisation. Det är en konservativ, 
korruptionsanfrätt blobb av självgoda 
gubbar av båda könen. 

Men, säger då den som följer nyhetsflödet: 
Har inte självaste Fifapresidenten Gianni 
Infantino nyligen försäkrat att Iran ska 
släppa in kvinnor på arenorna? Svaret är 
nej. Däremot har landet ”gett löften” om 
att kvinnor ska få komma in på VM-
kvalmatchen mot Kambodja i oktober. Vad 
som händer därefter är förstås skrivet i 
stjärnorna, eller i någon fotbollsmullas 
tolkning av Koranen. 
Värdet i dessa löften kan kontrolleras 
gentemot tidigare händelser, till exempel i 
mars 2018. Då jäste samme Infantino på 
hedersläktaren på Azadistadion i Teheran 
samtidigt som 35 kvinnor enligt 
organisationen Human rights watch greps 
av polisen för att de försökt se samma 
match. I november samma år var 
Infantino tillbaka på arenan, varpå han 
hyllade Iran för ”ett stort genombrott” 
eftersom det då fanns en liten, särskilt 
utvald grupp kvinnor där. 
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Amnesty har kallat Irans handlingar för 
publicitetsjippon. Mycket tyder på att vi 
nu kommer få se ett till, en fint som får 
Fifa att snubbla omkull och Irans offensiv 
mot kvinnorna att effektivt rulla vidare. 
Det är tragikomiskt att läsa 
motiveringarna till att neka kvinnor att gå 
på fotboll. En talesperson för regeringen i 
Teheran har sagt att det handlar om att 
skydda dem från det grova språket och 
våldet på läktarna. Åtalet mot 
fotbollsmartyren Sahar Khodayari gjorde 
gällande att det är en synd att visa sig 
offentligt utan slöja. Landets högste 
åklagare hänvisar å sin sida till att det är 
syndigt för kvinnor att se ”halvnakna 
män”. 
Om ni nu måste förtrycka kvinnor på detta 
utstuderade sätt kunde ni kanske 
åtminstone bestämma er för varför? 
Det finns ett lågintensivt, puttrande 
motstånd mot Irans slöjlagar. Modiga 

kvinnoaktivister tar av sig slöjan och döms 
till hårda straff. 
En stor del av fotbollsvärlden har också 
visat stark solidaritet med Sahar 
Khodayari. Till och med iranska 
stjärnspelare och klubbar har förtvivlat 
skrikit ut mot kvinnoförtrycket på 
arenorna. Trots de stora risker detta 
medför i en teokrati där religiös polis 
skriver reglerna med käppar och 
handfängsel. 
Fifa hade en stor chans att ta i med 
hårdhandskarna mot diskrimineringen. I 
stället visar fotbollsbyråkraterna än en 
gång vilka de verkligen ser som ”en av 
oss”. 
Det är Iran. 
Erik Helmerson 
erik.helmerson@dn.se 
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Experterna 
räknar med fler 
konkurser
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Ving-ägaren Thomas Cooks konkurs 
kommer inte som en överraskning för 
experterna inom resebranschen. 
– Det var inte oväntat. Det blir fler kon-
kurser framöver, säger reseforskaren 
Stefan Gössling. 
Det stora utbudet av billiga resor har gjort 
att flygbolagen länge gått på knäna. När 
Ving-ägaren Thomas Cook nu går i 
konkurs är det ytterligare ett tecken på att 
resebranschen fäller sig själva när den 
väljer att satsa på volym på bekostnad av 

mycket små marginaler. Det säger 
professor Stefan Gössling, som forskar 
inom turism och transport vid Lunds 
universitet. 
– Det har bara fungerat för att man har 
pumpat in subventioner till flyget och 
skapat den överkapacitet som nu blir 
branschens stora problem. Det är för 
billigt att resa, säger han. 
Bolagen tjänar alltså mycket lite pengar på 
varje passagerare och blir därför sårbara 
för mindre förändringar. 
– Branschen utsätter sig för stor risk i 
form av ökade oljepriser och att folk bokar 
mer självständigt, säger Stefan Gössling. 
Forskarna har under lång tid förespråkat 
färre flygplatser, mindre utbud och 
därigenom en högre efterfrågan, enligt 
Stefan Gössling. Det ska leda till att 
företagen kan tjäna mer på varje 
passagerare och därigenom bli mindre 
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känsliga. Men att det kommer att bli 
skillnad nu tror han inte. 
– Branschen är fortfarande inne i 
volymtillväxtmodellen. Jag kan inte se att 
det blir någon ändring. Allt detta kan inte 
fortsätta på samma sätt, säger Stefan 
Gössling. 
Även danska Sydbanks aktieanalyschef 
Jacob Pedersen tror att fler konkurser är 
att vänta framöver. 
– Många underleverantörer till Thomas 
Cook får finansiella svårigheter när de 
förlorar pengar i den här enorma 
konkursen. Så det är definitivt svåra tider 
för de mindre aktörerna och 
underleverantörer. Men å andra sidan 
kommer direkta konkurrenter förmodligen 
få det lättare att sälja sina paketresor. 
Syftar du på TUI? 
– Ja, till exempel. 

Jacob Pedersen säger att det finns fler 
frågor än svar när det gäller bolagets 
framtid. 
– Jag är säker på att de ser över alla delar 
av företaget och försöker sälja av 
godbitarna inom företaget. Men allt kan 
hända, säger han. 
Thomas Cook har nämnt att Brexit har 
varit ett av huvudskälen till bolagets kris. 
De reseexperter DN har talat med är 
tveksamma till förklaringen. 
– Företaget har angett Brexit som en 
svaghet de senaste kvartalen, men för mig 
handlar det om oförmågan att anpassa sig 
till nya sätt att boka och resa. Däremot har 
Brexit självklart spelat in, säger Jacob 
Pedersen. 
– Visst kan man skylla på en himla massa 
saker, men jag tror att branschen själv är 
skyldig till det här. Det finns en 
överkapacitet i systemet. Det är läge att vi 
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diskuterar om det ska finnas så många 
flygplatser. Skulle inte branschen tjäna 
mer om utbudet var mer begränsat och 
efterfrågan steg? säger Stefan Gössling. 
Vings storkonkurrent Tui har haft kraftigt 
ökad trafik till sajten efter 
konkursbeskedet. Men kunderna har även 
kommit in till kontoret för att boka resor.  
– Vi ser över att kunna sätta upp en 
popup-butik för att kunna hjälpa kunder 
som kommer hit för att boka resa, säger 
Adam Györki, kommunikationschef på 
Tui.  
Även Tui har behövt hantera en tuff 
resemarknad där det framför allt har 
funnits fler lediga flygstolar än vad som 
efterfrågats.  
– Vi har inte tjänat så mycket pengar på 
resorna. Bolaget är välmående men 
marginalerna har varit pressade, säger 
Adam Györki.  

Han beskriver konkursbeskedet som 
”sorgligt”, både för anställda och 
resenärer. Däremot anser han att det är för 
tidigt att säga hur det kommer att påverka 
marknaden.  
– Vad vi fokuserar på nu är att personer 
som vill komma ut och resa ska få göra 
det.  
Apollos Sverigechef Erika Butterworth 
beskriver den senaste tiden som en 
utmaning.  
– Det har varit ett tufft år för alla i 
branschen med allt ifrån den varma 
sommaren, miljödebatten och 
ofördelaktiga valutakurser, säger hon.  
Vidare pekar hon på skillnader i 
affärsmodellen, där både Thomas Cook 
och TUI äger sina hotell. Det medför att 
konkurrenterna måste tjäna mer pengar 
för att täcka stora skulder, enligt Erika 
Butterworth.  
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– Det är väldigt hård konkurrens och då 
blir det någon sorts ”survival of the fittest”, 
säger hon.  
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 
Frågor och svar. Så fungerar 
resegarantin

Om du har köpt en paketresa som ställs in kan du 
få en ny resa eller pengarna tillbaka via 
resegarantin. Här är vad som gäller om du är 
drabbad och vad du har rätt till. 
Om flyget ställs in
Om en flygning i en paketresa blir inställd ansvarar 
paketresearrangören för att resenären ska nå sin 
destination. I de fall resan inte har påbörjats ska 
arrangören få chans att ordna en lämplig 
ersättningsresa. Kan de inte göra det kan du 
begära en återbetalning. 
Om du blir drabbad under resan
Om en paketresearrangör går i konkurs under 
resan kan du som resenären själv bli tvungen att 
köpa en biljett för att komma hem. Men man 

behöver bara lägga ut pengarna tillfälligt. Det 
innebär att du kan få tillbaka pengar för ditt utlägg i 
efterhand. Har man inga pengar till att köpa en ny 
flygbiljett hem kan man ta kontakt med svenska 
ambassaden i det aktuella landet för ett lån. 
Summan måste återbetalas när du kommer hem. 
Om du har betalat resan med kort
Har du betalat flygbiljetten med kreditkort har du 
rätt till att få pengarna tillbaka om du gör en 
kortreklamation. Det gäller dock inte vanliga 
betalkort.  
Vad är resegaranti?
Resegarantin är ett skydd för dig. Om din resa 
ställs in eller avbryts på grund av konkurs hos 
företaget kan du få kompensation av garantin. Alla 
företag som säljer paketresor, eller 
sammanlänkade researrangemang, måste ha en 
resegaranti.  
Om inget annat framgår av villkoren i resegarantin, 
kan du ansöka om ersättning från 
Kammarkollegiet. Du måste söka senast tre 
månader efter att resan ställdes in. 
Vad omfattar resegarantin?
Resegarantin gäller vid paketresor bestående av 
minst två olika resetjänster, till exempel transport 

620

mailto:ida.yttergren@dn.se


och boende, hyrbil eller en turisttjänst. Den gäller 
inte vid resor som består av endast transport, 
såsom en reguljär flygbiljett eller flygstol. 
Om boende inte ingår måste du vara bortrest mer 
än 24 timmar för att det ska kallas paketresa och 
det är samma sak om du bokar hotell och flygresa 
var för sig men från en och samma webbplats.  
Försäkringar
Du kan även få ersättning via en försäkring som 
täcker en flygbolagskonkurs. Det kan vara din 
hemförsäkring eller en reseförsäkring. I vissa fall 
kan du ha köpt en tilläggsförsäkring i samband 
med biljettköpet som ger skydd mot konkurser.  
På Konsumentverkets hemsida finns mer 
information om vad som gäller vid resor som ställs 
in eller konkurser.  

Familjer fick 
sms 30 minuter 
före avgång
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Thomas Nordberg och hans familj fick 
ingen information från resebolaget Ving 
om att charterresan till Cypern var 
inställd. Först på Landvetter kom ett 
sms – 30 minuter innan planet skulle ha 
avgått. 
– Det är helt sinnesjukt dåligt skött, 
säger Thomas Nordberg. 
Under tisdagen kommer Vings flyg 
dock att gå enligt plan, uppger bolaget. 
Planet från Landvetter utanför Göteborg 
med destination Ayia Napa på Cypern 
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skulle ha lyft klockan 07.50. Thomas 
Nordberg och hans sambo, deras sjuåriga 
son, hans mamma, svärfar och svåger hade 
startat tidigt på måndagsmorgonen från 
hemorten Skara för att vara på plats i god 
tid för incheckningen. En resa på drygt tio 
mil. 
På söndagskvällen hade de sökt 
information på Vings hemsida och i appen 
om deras charterresa riskerade att ställas 
in på grund av konkurshotet.  
– Men i Vings kommentarer stod det att vi 
inte ska drabbas av det här. Det stod att vi 
skulle åka, säger Thomas Nordberg. 
När de kom till Landvetter möttes dock de 
av en skylt som meddelade att deras flight 
var inställd.  
– Det är verkligen inte kul, vi skulle sola 
och bada i stället sitter vi i en bil på väg 
hem igen. 

Thomas Nordberg och hans familj är både 
arga och besvikna på hur Ving har agerat. 
Klockan 07.14, cirka en halvtimma innan 
planet skulle ha lyft fick han ett sms från 
Ving där de skriver att resan är inställd.  
– Då var vi på väg ut till parkeringen. 
Vad som händer nu har Thomas Nordberg 
ingen aning om. Han och familjen ska 
kontakta Ving under dagen för att se om 
de kan boka om resan med något annat 
resebolag. Helst vill de komma iväg den 
här veckan eftersom de har tagit såväl 
semester som föräldradagar. 
– Jag vet inte om Ving kan lösa det så att 
vi kan komma iväg. Jag hoppas det, annars 
kanske vi kan få en återbetalning så att vi 
själva kan boka om med ett annat 
resebolag. Vi vill helst åka nu eftersom vi 
har tagit ledigt, säger Thomas Nordberg. 
Pia Isaksson som bor i Nacka är också 
upprörd över Vings brist på information. 
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Hon skulle ha flugit med sin man, barn 
och barnbarn från Arlanda till Cypern på 
måndagsmorgonen. Men inte heller deras 
sällskap på åtta personer kom iväg.  
– Vi bokade resan för över ett år sedan och 
hade sett fram emot att få umgås och ha 
trevligt, säger hon. 
Orolig inför att resan kunde ställas in 
kontaktade Pia Isaksson Ving på 
söndagen. Svaret de fick var att ”Ving inte 
räknade med att de skulle drabbas”. 
Sällskapet åkte därför ut som de planerat 
till hotellet på Arlanda stad för att 
övernatta. 
Men när Pia Isaksson och hennes man 
kom till Arlanda strax efter klockan 05 på 
måndagsmorgonen fick de en kalldusch – 
flighten var inställd. 
– Vi hade redan checkat in från hotellet så 
vi hade boardingkorten.  

Klockan 07.05 kom ett sms från Ving om 
att flyget som skulle avgå klockan 07.30 
var inställt.  
Pia Isaksson är kritisk till bristen på 
information från resebolaget och att det 
inte fanns någon representant från Ving på 
flygplatsen eller tydliga instruktioner på 
hemsidan om hur de som drabbats ska 
göra för att få pengarna tillbaka eller om 
de kan boka om till en annan resa.  
Sent på måndagskvällen meddelade Ving 
att tisdagens flyg kommer att gå enligt 
plan. 
– När Tomas Cook gick i konkurs 
påverkade det det danska flygbolaget som 
vi flyger med. Och vi jobbade då hela 
natten (natten mot måndag reds.anm.) för 
att få klarhet i alla tillstånd och kontrakt. 
Men det var för komplext och vi tog beslut 
på morgonen att ställa planen. Men nu 
känner vi att vi har den kontrollen som vi 
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behöver för att vara uppe i luften igen, 
säger Magnus Wikner, vd för Vinggruppen 
i Norden. 
Katarina Lagerwall 
katarina.lagerwall@dn.se 

Erik de la 
Reguera: 
Labour vill att 
staten köper in 
sig i bolaget
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Borde staten ha agerat? Det är frågan i 
Storbritannien efter det anrika 
resebolaget Thomas Cooks konkurs. 
Labour vill att staten köper in sig – helt 
i linje med de förstatliganden av bolag 
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som Jeremy Corbyn förespråkar i 
övrigt. 
Paris. 
Konkursen har flera förklaringar: 
En resebransch i förändring, där allt fler 
kunder bokar flygbiljetter och boenden på 
egen hand, i stället för i de lokala 
resebutiker som tidigare var Thomas 
Cooks styrka.  
En smått katastrofal sammanslagning med 
MyTravel 2007, som lett till ett växande 
skuldberg. 
Fjolårets varma sommar, som gjorde att 
många britter stannade hemma. 
Thomas Cook varnade också tidigare i år 
för att osäkerheten kring EU-utträdet och 
pundets försvagning fått många britter att 
avvakta med att boka resor. Men den 
brittiska regeringen lägger skulden på 
bolagets ledning. 

Bolaget ska ha bett staten om upp till 250 
miljoner pund (3 miljarder kronor), men 
saknade då fortfarande 900 miljoner pund 
och hade därtill skulder på 1,7 miljarder 
pund.  
”Vi tyckte inte att vi kunde riskera 
skattebetalarnas pengar på det viset”, 
förklarade transportminister Grant 
Shapps. 
Oppositionspartiet Labour pekar dock på 
att det kan kosta staten mer än en miljard 
kronor att flyga hem de strandade 
britterna. Labour tycker att regeringen i 
stället borde köpa en stor aktiepost i 
företaget, tills en lösning nåtts.  
Denna typ av statlig interventionism har 
sedan 1980-talet varit relativt ovanlig i 
brittisk politik, men under Jeremy 
Corbyns vänstergir har Labour nu dragit 
upp långtgående planer på förstatliganden 
av bland annat el-, vatten- och tågbolagen.  
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Även de delar av stålindustrin som har det 
svårt skulle kunna tas över, menar 
Labourledningen.  
I fallet Thomas Cook rör det sig inte om 
någon strategisk del av ekonomin, utan 
ingreppet skulle i första hand vara ämnat 
att försöka rädda arbetstillfällen. 
Förespråkarna av ett ingrepp pekar även 
på att Thomas Cook var offentligt ägt 
under perioden 1948-1972. 
Det konservativa regeringspartiet och 
stora delar av näringslivet menar att 
krisdrabbade bolag bör få gå i konkurs, 
eftersom man annars bara försenar och 
fördyrar nödvändiga 
strukturomvandlingar i ekonomin. 
Premiärminister Boris Johnson sa på 
måndagen att en räddningsaktion i fallet 
Thomas Cook skulle innebära ”ett 
moraliskt problem”, då andra dåligt skötta 

bolag skulle kunna göra anspråk på att 
räddas på samma sätt. 
För Labour, som just nu håller 
partikonferens, är detta dock ett 
välkommet avbrott i den såriga 
Brexitdebatten. Vid ett nyval vill Jeremy 
Corbyn mycket hellre fokusera på frågor 
som förstatliganden och 
fördelningspolitik, än på Brexit. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
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Den 
revolutioneran
de affärsidén 
har tappat 
farten
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Thomas Cook låg rätt i tiden när han 
1841 arrangerade en utflykt med tåg 
från Leicester, 485 passagerare 
betalade en shilling var – och idén om 
massturismen var född. Då var det 
banbrytande – nu har affärsidén tappat 
all sin lyskraft.  
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Den 23 september 2019 gick det kraftigt 
skuldsatta bolaget i konkurs efter att ha 
misslyckats dra in 2,5 miljarder kronor 
från sina långivare och även fått nej från 
den brittiska regeringen. 
Företaget Thomas Cook har hittat många 
anledningar de senaste åren till att det gått 
dåligt. 
Klimatkrisen var en. 
Politiska problem och attentat på 
semesterdestinationer, som exempelvis 
Turkiet, var en annan. 
Värmeböljan i norra Europa sommaren 
2018 var ytterligare en. Folk behövde inte 
resa för att få sol. 
Så kom 2019 och brittiska kunder dröjde 
med att beställa paketresor på grund av 
osäkerheten kring Brexit. 
Men mer än något annat hade företaget 
hamnat på efterkälken, tankemässigt och 
ekonomiskt. 

Dels hade det svårt att hålla jämna steg 
med skulderna som steg efter den stora 
sammanslagningen 2007 då Thomas Cook 
gick samman med My Travel Group för att 
bli en europeisk jätte. Krisen kan 
sammanfattas i det faktum att Thomas 
Cook sedan 2011 betalat 14 miljarder 
kronor i ränta till sina långivare. Minst lika 
illa var oförmågan att tänka nytt i en tid 
när kunderna ändrat beteende, dömer 
experter som länge följt branschen. 
Semesterresandet har i själva verket inte 
gått ned i Storbritannien, 60 procent av 
befolkningen, reste, enligt The Guardian, 
2018 på semester utomlands, mot 57 
procent året innan. 
Däremot reser britter hellre till städer än 
till stränder. De flyger gärna med 
lågprisbolag och bokar boende på Airbnb.  
Framför allt fixar de sina resor på egen 
hand på internet. 
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Kvar stod den en gång stolta jätten med 
sina paketresor och alldeles för många 
resebyråer inhysta i lokaler som kostade 
pengar. 21 kontor hade visserligen stängts 
de senaste månaderna, men omställningen 
började för sent. 
Konkursen innebär att över 150 000 
brittiska semesterfirare strandsatts och 
måste flygas hem i den största 
hemsändningen i fredstid, rapporterar 
BBC.  
Misslyckandet betyder vidare att 22 000 
arbetstillfällen ligger i farozonen, varav 9 
000 i Storbritannien. 
Thomas Cooks vd Peter Fankhauser sa på 
måndagen att bolagets kollaps är en 
händelse som skapar ”djup bedrövelse”. 
Han bad om ursäkt till företagets 
”miljoner kunder och tusentals anställda”. 
Därmed går ett reseföretag med en lång 
och brokig historia mot en högst osäker 
framtid. 

Sättet på vilket bolaget skapades präglades 
av desto större idealistisk lyster. Tanken 
som hade slagit Thomas Cook, där på 
försommaren 1841 när han vandrade en 
sträcka på över 20 kilometer för att 
närvara vid ett nykterhetsmöte, var att 
kunna använda den nybyggda järnvägen 
för att främja måttfullheten i samhället. 
Det blev succé från början. När tåget med 
nykterhetskämparna rullade in på 
stationen i Leicester sent på kvällen den 5 
juli 1841 var de nöjda och glada efter en 
dag full med marschmusik, tal, spel och te 
i parken. 
Senare började Thomas Cook arrangera 
resor till Liverpool, Wales, Skottland och 
Irland. Det kommersiella genombrottet 
kom 1851 då han såg till att 150 000 
invånare kunde resa till 
Londonutställningen. 

631



Framgången ledde till att han startade 
resor till kontinenten, inte minst till 
Italien. Han gjorde det efter att ha 
utvecklat idén med en kupong för att 
betala för hotell i utlandet och en form av 
resecheck som gjorde att turisten kunde 
växla till sig lokal valuta. 
Han fortsatte med tågresor i Nordamerika 
och med ångfartyg på Nilen. Jobbade ihop 
med sin son, tills samarbetet sprack. 
Långt senare efter konkurshot under 
andra världskriget blev företaget Thomas 
Cook förstatligat 1948 – och förblev så till 
1972. Därefter började en guldålder för 
charterturism.   
Eran tog inte slut förrän turen upphörde 
för det ärevördiga företaget – eller om det 
var förmåga som saknades att hänga med i 
utvecklingen. 
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 

Ovisst för 
hundratals 
svenska 
anställda
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Framtiden för hundratals anställda 
svenskar i Thomas Cook-koncernen är 
oklar. Både Ving och det skandinaviska 
flygbolaget står utan svar.  
– Det ser ganska mörkt ut, säger Johan 
Wångklev, ordförande i Unionens 
kabinklubb på flygbolaget. 
Framtiden är oviss både för anställda i 
Ving och i Thomas Cook Airlines 
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Scandinavia, flygbolaget som flyger 
merparten av Vings turer. Båda bolagen 
ligger under konkursade Thomas Cook 
Group, men det är inte säkert att någon av 
dem dras med i fallet.  
– Det är oklart. Vi vet inte vad som 
kommer ske, men det jobbas febrilt för att 
hitta en lösning, säger Lars Englund, 
Unionens klubbordförande på Ving.  
Totalt jobbar över 800 på Ving i Norden 
och ytterligare omkring 500 utomlands, 
enligt bolaget självt. Exakt vad för lösning 
man jobbar på vet inte Lars Englund, men 
att få flygplan i luften så snart som möjligt 
är en av de centrala delarna.  
– Själva researrangören Ving har ju inte 
gått i konkurs, men vi kan inte använda 
våra flygbolag som det ser ut nu och det är 
där problemet sitter, förklarar Lars 
Englund.  

Hur det går för flygbolaget återstår att se. 
Johan Wångklev, ordförande i Unionens 
kabinklubb på Thomas Cook Airlines 
Scandinavia förklarar:  
– Vi hoppas kunna lösa vår situation och 
få loss våra flygplan för att kunna fortsätta 
operera. Men jag tror det är rätt många 
hinder. Vi har en del band till 
huvudbolaget som måste lösas innan vi 
kan komma på fötter, säger Johan 
Wångklev.  
Stämningen bland de svenska 
medarbetarna på flygbolaget är tyngd. 
Informationen från moderbolaget har varit 
knapp och kommit sent, men det har 
samtidigt inte funnits mycket att säga. 
– Jag tror inte de kunnat ge mer 
information för det har gått så snabbt 
detta. Det trappades upp under helgen och 
var inte klart förrän nu på morgonen, 
säger Johan Wångklev och fortsätter:  

633



– Men det är klart att folk är jätteoroliga. 
Dels för att det är ett jobb som alla trivs 
med, dels på grund av den ekonomiska 
aspekten. Alla har räkningar att betala. 
Hans uppskattning är att det jobbar 
omkring 300 piloter i bolaget från hela 
Skandinavien och ytterligare 600 
kabinanställda, varav 250 är svenskar.  
Ledningen för flygbolaget skulle ha hållit 
ett möte med personal och fackliga vid 13 
på måndagen, men det ställdes in.  
– Jag hoppas det är på grund av något 
positivt, säger Johan Wångklev.  
Andreas Lindberg 
andreas.lindberg@dn.se 

Unga aktivister 
ser FN som 
otillräckligt
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Greta Thunberg gick till en rasande 
attack mot världens ledare. 
– Alla framtida generationer kommer att 
hålla ett öga på er. Om ni väljer att 
svika oss kommer vi aldrig att förlåta 
er, sade hon. 
New York 
Två generationer stod mot varandra när 
världens statschefer, ministrar och 
aktivister samlades på FN för klimatmötet 
på måndagen. 16-åriga Greta Thunberg 
stal än en gång rampljuset när hon höll ett 
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känslosamt, konfrontativt tal inför 
världens ledare. Med skälvande röst och 
tårögd blick anklagade hon äldre 
makthavare för att ha ”stulit mina 
drömmar och min barndom”. 
Talet och den efterföljande 
presskonferensen på Unicef gjorde det 
tydligt att konfliktlinjerna i klimatdebatten 
handlar om två generationer med 
motstridiga intressen. 
– Det ligger på min generation att suga 
koldioxiden ur luften med teknologi som 
knappt existerar. Ni tror att det här kan 
lösas med ”business as usual”. Men ni är 
fortfarande inte mogna nog att säga som 
det är. Ni sviker oss. Men vi unga börjar 
nu förstå hur det är, sade Greta Thunberg 
ilsket till politikerna som samlats för 
klimatmötet.  
Kontrasten mellan Greta Thunbergs 
dramatiska tal och de torra, lågmälda 

talarna efteråt var slående. När påven höll 
tal via videolänk efteråt sjönk energinivån 
påtagligt.  
Även FN:s generalsekreterare Antonio 
Guterres betonade att konflikten om 
klimatpolitiken handlar om framtida 
generationer och barn. Han beskrev 
målande och dramatiskt de vedertagna 
prognoserna om värmeböljor och 
naturkatastrofer som väntar om vi inte 
genomför radikala skiften i 
klimatpolitiken. 
– Jag kommer inte själv att vara med om 
detta, men mina barnbarn kommer att 
vara det, och era barnbarn också, sade 
Guterres. 
Guterres nämnde också att den unga 
klimataktivismen ger honom hopp. 
– Gör allt det här att jag känner förtvivlan? 
Nej, jag är hoppfull och jag är hoppfull på 
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grund av er, sade han och gestikulerade 
mot Thunberg. 
Själv har Greta Thunberg dock visat lite 
tålamod för den sortens beröm och vaga 
löften. Hon gjorde det tydligt att hon 
besökte FN för att få konkreta resultat, 
även om hon själv undviker att specificera 
exakt hur de ska se ut, en uppgift hon 
delegerar åt de som har mer erfarenhet. 
På en presskonferens direkt efter sitt tal i 
FN presenterade Thunberg tillsammans 
med 15 andra barn ett officiellt klagomål 
till FN:s barnrättskommitté. Där hävdar 
de att regeringars brist på åtgärder mot 
klimatförändringen är ett brott mot 
barnkonventionen. 
Thunberg avvärjde frågor om det 
dramatiska talet tidigare på måndagen och 
poängterade att presskonferensen 
handlade om barnkonventionen. 

Alexandria Villasenor, en 14-årig 
klimataktivist från New York som säger sig 
ha inspirerats av Thunberg, sade implicit 
att barnens möte här var ett tecken på att 
FN:s arbete är otillräckligt. 
– Jag har väldigt lite tilltro till världens 
ledare att göra något, så det är därför vi är 
här, sade hon. 
Samtidigt fortsatte klimatpolitikens bistra 
verklighet inne på FN:s huvudbyggnad, då 
statscheferna i rummet applåderade 
Indiens premiärminister Narendra Modi, 
som precis kommit tillbaka från en 
affärsresa till Texas där han skrev under 
ett nytt avtal för olja- och gasproduktion 
värt två miljarder dollar. 
En brittisk journalist ställde en fråga till 
Greta Thunberg om det alls är 
meningsfullt att delta i förhandlingar om 
USA, som står för en stor del av globala 
utsläpp, inte formellt deltar. 
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– Självklart är det meningsfullt. Allt har 
betydelse. Det här är en chans för världens 
ledare att enas bakom vetenskapen, sade 
Thunberg. 
Martin Gelin 

Jannike 
Kihlberg: Mötet 
har gett 
länderna en 
puff framåt
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Klimatmötet i New York har gett 
världens länder en knuff framåt i 
klimatarbetet. En rad löften och initiativ 
har lagts fram. Men den starka kraft 
som dominerade mötet och som kan ge 
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avtryck i historien är Greta Thunbergs 
och andra ungdomars hårda press på 
makthavare. 
Det här är fel. Jag borde inte vara här, jag 
borde vara i skolan på andra sidan 
Atlanten. Ni kommer till oss unga för 
hopp. Ni har stulit min barndom med 
tomma ord, och jag är ändå en av de 
lyckligt lottade. Allt ni kan prata om är 
ekonomi och sagor om ekonomiskt tillväxt. 
Hur vågar ni!” 
Greta Thunbergs anförande när FN:s extra 
klimatmöte öppnade på måndagen var 
skoningslöst.  
Ungdomarna och deras aktioner 
dominerade klimatmötets upptakt och 
deras krav gav en bakgrundsklang när 
världens ledare samlades till själva mötet. 
Tonläget har höjts betydligt i 
klimatdebatten, och det är de unga som 
driver på. Ett samlat intryck är att de 

ungas röster nu är så starka att 
makthavare lyssnar på allvar. Och de 
verkar ha ruskats om av fredagens enorma 
manifestation. 
Under själva mötet lanseras en rad 
initiativ. Sverige och andra länder höjer 
bidragen till de klimatfonder som ska 
hjälpa de fattigaste och mest utsatta 
länderna. 
Sverige ska tillsammans med Indien leda 
arbetet med omställning av industrin, en 
sektor som står för 30 procent av de 
globala utsläppen. Statsminister Stefan 
Löfven var stolt över uppdraget. SSAB fick 
tala om hur utsläppen från den extremt 
utsläppstunga stålindustrin ska minska. 
De tillhör de goda exemplen, de som går 
före visar på att det finns vinster med att 
ställa om.  
Nära nittio företag lanserade planer för 
hur de ska arbeta mot fossilfrihet. En rad 
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länder, däribland Kina, har sagt att de 
kommer att höja sina ambitioner till nästa 
år i enlighet med Parisavtalet. 
Åsa Persson, chef för Stockholm 
environment institute, satt med i olika 
arbetsgrupper under helgen: 
– Mötet ger en knuff framåt. De har 
designat processen så att det ska bli en 
tävling till toppen, man vill lyfta fram de 
mest ambitiösa exemplen det ger en 
positiv knuff att sätta ett högre mål, säger 
hon. 
Mötet definierades inte bara av de som var 
närvarande utan nästan lika mycket av de 
som inte var med. De två mest 
högprofilerade klimatmotståndarna USA:s 
och Brasiliens presidenter Donald Trump 
och Jair Bolsonaro skulle inte vara på 
plats. Men Donald Trump dök 
överraskande upp och tittade in, enligt 
uppgift i fjorton minuter, innan han 

skyndade vidare till ett möte om religiös 
frihet på annan plats i huset. 
FN:s generalsekreterare António Guterres 
kommenterade, enligt den amerikanska 
nyhetskanalen CNN, Trumps korta besök 
som ”ett litet steg framåt”. 
Vad som blir allt tydligare är att företag, 
organisationer och civilsamhället, i det här 
fallet mest de unga, tar en allt större plats 
där politiska makthavarnas tidigare har 
dominerat scenen. 
Mötet har inte direkt levererat det stora 
klivet för mänskligheten - och det trodde 
ingen. Men det togs många små steg från 
många människor och de kan 
förhoppningsvis till slut att leda till det 
stora kliv som mänskligheten behöver 
Jannike Kihlberg 
jannike.kihlberg@dn.se 
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Ingen av de två 
kandidaterna 
vill bilda ny 
regering
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Ingen av de tänkbara kandidaterna vill 
ha uppdraget att bilda ny israelisk 
regering. Både premiärminister 
Benjamin Netanyahu och liberala 
Blåvitts ledare Benny Gantz hoppas att 
president Reuven Rivlin utser rivalen 
till regeringsbildare. 
Bakgrunden till den kuriösa situationen är 
att det just nu ter sig omöjligt att snickra 

ihop en livsduglig koalition. Den som får 
uppdraget har 28 dagar på sig, och kan 
sedan be om 14 dagar till. Om han går bet 
på uppgiften är det den andres tur. I takt 
med att tiden går och ett tredje val på 
mindre än ett år rycker närmare, så 
kommer de olika småpartierna att bli 
nervösare, mer medgörliga och mer 
benägna att dra ned på sina krav. 
Gantz mittenallians Blåvitt vann 33 
mandat i förra tisdagens val, två fler än 
Netanyahus Likud. Men fler av de nya 
Knesset-medlemmarna – 55 mot 54 – har 
rekommenderat premiärministern för 
uppgiften. Presidenten måste ta hänsyn till 
dessa data, men han är inte bunden av 
dem. Han skall utse den han bedömer har 
de bästa utsikterna. Rivlin hör till 
Netanyahus Likud, men har konfronterat 
honom flera gånger på senare år, dels då 
han försvarat rättssamhället och 
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institutionerna, dels då han protesterat 
mot behandlingen av Israels araber. 
Den enda tänkbara koalitionen vore en 
samlingsregering mellan Likud och Blåvitt. 
Väljarna föredrar detta, och Rivlin kallade 
på måndagskvällen till sig Gantz och 
Netanyahu för att knuffa dem i den 
riktningen. I så fall skulle de bägge dela på 
regeringsmakten, så att den ene regerar 
halva mandatperioden och efter två år 
lämnar över premiärministerposten till 
den andre – ”rotation” som det kallas här. 
Blåvitt har inte förkastat idén, men 
insisterar på att Gantz måste få det första 
passet. 
Netanyahu kan inte acceptera detta, 
eftersom hans plan är att sitta kvar som 
premiärminister också om åtal väcks mot 
honom i december. I Israel måste 
ministrar lämna sina ämbeten i samma 
ögonblick de ställs inför rätta, medan 

regeringschefen formellt sett kan fortsätta 
regera. Bägge årets val utlystes av 
Netanyahu av taktiska skäl, i syfte att 
rycka upp oddsen inför rättsprocessen, och 
han kommer aldrig att ge efter på den 
punkten.   
Gantz kan bilda regering utan Netanyahu, 
med stöd från både det 
högernationalistiska ryska 
invandrarpartiet Israel vårt hem och de 
arabiska partiernas lista, två läger som inte 
tål varandra. Men Gantz säger dem: ”Låt 
oss bilda en temporär regering, så att vi 
blir av med Netanyahu. Mister han makten 
kommer Likud strax att störta honom och 
ansluta sig till en samlingsregering”. 
Fakta. Resultatet av valet i Israel

Fördelningen av Knessets 120 mandat: 
Blåvitt 33 
Likud 31 
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Den Gemensamma listan 13 (De fyra arabiska 
partiernas gemensamma lista) 
Shass 9 (De orientaliska judarnas ultra-ortodoxa 
parti) 
Israel Vårt Hem 8 (Avigdor Libermans 
ryskorienterade nationalistparti) 
Torah-judendomen 8 (De europeiska ultra-
ortodoxas parti) 
Yamina 7 (Bosättare och extremnationalister) 
Arbetarpratiet 6 
Meretz 5 (Vänsterradikaler och liberaler) 

Benny Gantz 
personifierar 
något 
israeliska 
väljare längtar 
efter
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Jerusalem. Utan politisk erfarenhet har 
den tidigare överbefälhavaren Benny 
Gantz gjort sitt liberala Blåvitt till 
Israels största parti. 
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Få trodde att den medieskygge 
generalen skulle ha en chans mot 
slipade Benjamin Netanyahu. Men 
framgången verkar bottna just i 
intrycket av Gantz som en vanlig 
hygglig människa som inte kan några 
tjuvknep. 
När förre överbefälhavaren Benny Gantz 
strax före det israeliska valet i april 
utnämndes till ledare för den hastigt 
hoprafsade oppositionsfronten ”Blåvitt” – 
så ruskade kännarna på huvudet. Hur 
skulle denne sävlige, tystlåtne och medie-
skygge figur kunna hävda sig mot 
premiärminister Benjamin Netanyahu, 
den slugaste, mest aggressive och mest 
rutinerade av politiker? Det liknade att 
skicka en späd amatörboxare i ringen mot 
Mike Tyson eller Muhammad Ali. 
Blåvitt skapades av fyra celebriteter: 
förutom Gantz två andra överbefälhavare, 

Moshe Yaalon och Gabi Ashkenazi, samt 
förre stjärnjournalisten Yair Lapid, som 
gav sig in i politiken redan 2013. Alla dessa 
har mål i mun, och kan hävda sig 
någorlunda mot Netanyahu. 
Så varför valde de Gantz? Därför att de 
sonderat terrängen och förstått att han 
personifierar något israeliska väljare 
längtar efter som efter frisk luft: En vanlig 
hygglig människa som inte solkat ned sig i 
politikens gyttjebad, som inte kan några 
tjuvknep, och inte lärt sig hur man ljuger i 
direktsändning. 
Netanyahu gick lös på honom som terrier 
på en trasdocka. Officerare som berättade 
om Gantz militära fel och brister letades 
fram; andra frivilliga berättade om Gantz 
hjälplöshet när han en tid var anställd i ett 
privat företag. En amerikansk kvinna, som 
inte hörts av sen dess, anklagade Gantz för 
att ha trakasserat henne för 40 år sedan. I 
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sin frenesi bröt Netanyahu flera israeliska 
tabun. Underrättelsetjänsten Mossad 
upptäckte att någon, sannolikt Iran, tagit 
sig in i Gantz mobiltelefon. I stället för att 
hålla detta för sig själv och låta experterna 
arbeta i det tysta läckte han detta till 
pressen och varnade allmänheten för att 
rösta på Gantz, eftersom denne var 
utlämnad åt fiendens godtycke. 
Om Gantz varit litet kvickare i 
vändningarna hade han kunnat vända 
situationen till sin fördel och ställt frågan: 
Om Israels förre ÖB hackats av Iran, skall 
då inte premiärministern ta hans parti, i 
stället för att jubla och göra politik av 
malören? 
Så bedömde också de flesta väljare 
händelsen. Trots alla sina felsägningar och 
trots bombardemanget av elakheter från 
Netanyahus Likud steg Blåvitt i 
mätningarna. Valet i april resulterade i ett 

smärre mirakel, Blåvitt fick 35 mandat, 
lika många som Likud. Men det stod klart 
att Netanyahu, stödd av sina 
satellitpartier, var den som skulle få i 
uppdrag att bilda regering. Stilenligt nog 
missuppfattade Gantz situationen och höll 
ett grandiost segertal, med detaljerade 
beskrivningar av sitt regeringsprogram, en 
fadäs han fått äta upp oräkneliga gånger 
sedan dess. 
Netanyahu, mot alla odds, misslyckades 
bilda regering, och under valkampanjen 
inför förra tisdagens omval fick Gantz lika 
hårda bandage av Netanyahu: han skulle 
upprätta en koalition tillsammans Israels 
araber, upprätta en palestinsk stat, dela 
Jerusalem med flera påstådda olyckor. 
Men valresultatet gav klart besked: 
Netanyahu fick ingen avkastning på sina 
försök att förlöjliga och demonisera Gantz. 
Likud förlorade över hundratusen väljare 

644



och fyra av sina mandat. Gantz förlorade 
två mandat men fick många fler väljare än 
i april. 
Det som hände i tisdags, Gantz 
framryckning och Netanyahus svidande 
förlust, räknat i antal väljare, är inte olikt 
det som hände i Sverige 1976, då den 
politiske virtuosen Olof Palme under 
valkampanjen överglänste den 
långsammare och mindre briljante 
Torbjörn Fälldin. Bägge gångerna föredrog 
väljarna vad de uppfattade som den mer 
rättframme och mindre politiske 
politikern. 
Tre av de fyra partier som ingår i de 
arabiska partiernas gemensamma front vill 
rekommendera presidenten att utse Gantz 
till regeringsbildare. Intensiva manglingar 
pågår i skrivande stund. Om han får 
arabernas stöd är uppdraget Gantz. 
Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

Benny Gantz föddes 1959 i en jordbruksby i 
mellersta Israel. Hans föräldrar är 
förintelseöverlevande från Ungern och Rumänien. 
Han gick i religiös skola. Han var fallskärmsjägare 
i det militära och tjänstgjorde i några av de 
elitstyrkor som opererar bakom fiendens linjer. 
När han tävlade om jobbet som överbefälhavare 
gick posten till en annan. Gantz fick jobbet först då 
medtävlaren ertappades med svartbygge på sin 
tomt och tvingades träda tillbaka. Gantz har flera 
akademiska titlar från israeliska och amerikanska 
universitet. Han gav sig in i politiken i december 
2018. 
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Protester i 30 
städer mot 
sopor från 
Moskva
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Moskva. Tusentals människor i 
nordvästra Ryssland demonstrerar mot 
att tvingas ta emot sopor från Moskva. 
Protesterna mot avfallspolitiken, som 
fokuserar på att dumpa avfall istället för 
på sortering och återanvändning, 
sprider sig. 
– Skam! Skam! ropade demonstranterna 
då aktivisten Jelizaveta Chatanzejskaja 

greps av polisen i Archangelsk under 
demonstrationen.  
Chatanzejskaja är en av tusentals 
aktivister som kämpar mot planerna att 
bygga en av Rysslands största 
avstjälpningsplatser i Sjies, 500 kilometer 
nordost om Archangelsk.  
Arbetet står stilla sedan aktivister i över ett 
år har blockerat maskinerna med sina bara 
kroppar. När DN besökte lägret förra 
veckan meddelade aktivisterna att de inte 
kommer att lämna stället förrän projektet 
har lagts ned för gott.  
En allmän protestdag mot avfallspolitiken 
hölls på söndagen i 30 städer i nordvästra 
Ryssland. Den största manifestationen 
hölls i Archangelsk. Enligt polisen var 
antalet deltagare kring 1 000, enligt 
demonstranterna runt 3 500. Tre personer 
greps, trots att demonstrationen hölls med 
tillstånd av myndigheterna. 
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I Urdoma, den stad som ligger närmast 
den tilltänkta avstjälpningsplatsen i Sjies, 
var antalet demonstranter enligt 
arrangörerna över 1 000 personer. Det är 
en påfallande stor andel i en stad med 
drygt fyra tusen invånare. 
Demonstranterna i Archangelsk krävde att 
guvernören för Archangelskområdet, Igor 
Orlov, avgår. Det är Orlov som har slutit 
avtalet med Moskva stad om att ta emot 
2,5 miljoner ton sopor om året i minst tio 
år framöver. När han försvarade sitt beslut 
kallade han dem som protesterar för 
”slödder”. Som en följd av detta har 
kritiken mot Orlov tilltagit i styrka, i 
synnerhet efter kärnolyckan utanför 
Severodvinsk som de ryska myndigheterna 
har gjort allt för att tysta ner. I 
Severodvinsk krävde invånarna ett slut på 
farliga experiment. 

Avfallshanteringen i Ryssland är ett stort 
problem eftersom myndigheterna i tiotals 
år inte brytt sig om att satsa på 
sopsortering. Nu är alla 
avstjälpningsplatser kring metropolen 
Moskva fulla. 
Försöken att exportera soporna ut i 
regionerna har lett till omfattande 
protester, inte bara i Sjies utan även 
Kolomna och Volokolamsk utanför 
Moskva. 
Anna-Lena Laurén 
Dela 
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Upptrappat 
våld skuggar 
valet
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Analys 
Afghanistan anordnar på lördag sitt 
fjärde presidentval sedan USA:s 
krigsmakt hösten 2001 störtade den 
islamistiska talibanrörelsen. Chanserna 
till ett slut på USA:s längsta krig har 
försämrats sedan fredssamtalen 
kollapsat. 
Oavsett valkampanjer och fredsutspel 
fortsätter krigföringen i Afghanistan att 
skörda nya dödsoffer varje dag. I söndags 
dödades minst 35 personer, däribland 

talibaner och civila, inklusive flera kvinnor 
och barn, i ett anfall från afghanska 
regeringsstyrkor i den sydliga provinsen 
Helmand. 
Flera av de dödade befann sig på en 
bröllopsfest nära den plats som var målet 
för attacken, enligt myndigheterna ett 
talibanläger. I ett annat anfall i provinsen 
dödades fem civila. Myndigheterna ska 
utreda anfallet, enligt det afghanska 
försvarsdepartementet. 
Valdagen den 28 september infaller exakt 
tre veckor efter att det senaste försöket att 
få till en fredsuppgörelse kollapsade. Det 
var då Donald Trump meddelade att han i 
sista stund ställt in ett dittills hemlighållet 
fredsmöte med Afghanistans president 
Ashraf Ghani och talibanernas ledare som 
var planerat att hållas i USA-presidentens 
residens Camp David. 
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Ghani är en av de 18 kandidaterna, och 
han väntas enligt de flesta bedömare få 
flest röster. Om han inte vinner i den 
första valomgången – som för seger kräver 
minst 50 procent av rösterna – så bör han 
göra det i den andra. 
Det intressanta är att kollapsen i 
fredsprocessen påverkar presidentvalets 
betydelse. En av punkterna i uppgörelsen 
mellan USA och talibanerna var nämligen 
att en övergångsregering ska bildas. Detta 
avtal hade inte godkänts av Ghanis regim i 
Kabul, eftersom den inte var med i 
förhandlingarna. I så fall skulle 
talibanerna, som i dag inte erkänner 
Kabulregeringen, fått en plats vid bordet. 
Trump motiverade avbrottet i 
fredssamtalen med att talibanerna just 
utfört en dödlig självmordsbombning i 
Kabul, som krävde 12 människoliv, 
däribland en amerikansk soldats. 

Ingen betraktade förklaringen som särskilt 
trovärdig: Under de 18 år som har gått 
sedan USA invaderade Afghanistan har 
2 300 amerikanska soldater dödats, och 
tiotusentals skadats och stympats (de 
betydligt fler afghanska offren oräknade). 
Det hindrade inte Trump att sända sin 
företrädare att förhandla med talibanerna. 
Det finns troligen helt andra orsaker till 
kollapsen. Trump fick sannolikt kalla 
fötter inför all den kritik som ett fredsavtal 
med talibanerna oundvikligen skulle ha 
utlöst. När nyheten om det inställda mötet 
kom ut väckte mycket riktigt tanken på att 
den terroriststämplade gruppen skulle 
bjudas in till Camp David mångas avsmak. 
En av kritikerna var Ryan Crocker, tidigare 
USA-ambassadör i Afghanistan, som 
dömde ut avtalet som för gynnsamt för 
talibanerna (en relativt snabb militär USA-
reträtt), för att det inte gav någon roll för 
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regeringen i Kabul, och sist men inte minst 
vad talibanerna tillfogade USA genom att 
härbärgera den terrorgrupp som låg 
bakom attacken mot USA den 11 
september 2001: ”Glöm inte att 
Afghanistan gav oss den värsta katastrof 
som vi har sett på amerikansk mark under 
hela vår historia, vi vill inte ge landet 
tillbaka till dem som gjorde detta”, sade 
Crocker i en tv-intervju. 
Vad Crocker och andra som motsätter sig 
ett USA-tillbakadragande pekar på är ett 
till synes olösligt dilemma. De motsätter 
sig en överenskommelse med talibanerna 
som återger dem makten, med allt vad det 
innebär av religiöst förtryck, men kan inte 
erbjuda ett alternativ till det pågående 
kriget, som sedan 2001 har skördat 
oräkneliga dödsoffer. Och dödandet 
minskar inte, utan ökar. Enligt FN 
dödades över 3 800 civila, däribland 927 

barn, under förra året. Det var den högsta 
årssiffran hittills. 
FN:s statistik visar också att fler civila har 
dödats av USA-militär och afghanska 
styrkor än av talibaner och IS-terrorister. 
Samtidigt varnar en grupp tidigare USA-
ambassadörer i Afghanistan för ett hastigt 
amerikanskt militärt tillbakadragande, 
särskilt om det inträffar innan det finns ett 
hållbart fredsavtal, där Afghanistans 
regering är en av parterna. Om det sker 
innebär det dels att talibanerna får en 
militär seger, dels att Afghanistan 
kollapsar i ett ”totalt inbördeskrig”. 
Då riskerar dödandet att bli ännu värre än 
hittills. 
Ghani lovar i sin valkampanj att minska de 
civila förlusterna. Men så länge det saknas 
en fredsuppgörelse och talibanerna liksom 
terrorgrupperna IS och al-Qaida gör allt 

650



för att sabotera valet finns det små utsikter 
till en fredlig lösning. 
Michael Winiarski 

Fakta. Stegvis reträtt av USA-soldater

Lördagen den 28 september väljer afghanerna 
president. Den sedan 2014 sittande presidenten 
Ashraf Ghani ställer upp för en ny mandatperiod. 
Talibanerna, som styrde landet från 1996 till 2001, 
kontrollerar stora delar av landsbygden, och där 
kan inte valet genomföras. 
Ett principavtal för fred har framförhandlats av 
USA och talibanerna, utan medverkan av 
president Ghani. Det går ut på en stegvis reträtt av 
5 400 USA-soldater (av de totalt 20 000 utländska 
trupperna). 
I gengäld ska talibanerna garantera att 
Afghanistan aldrig mer blir en bas för 
internationella terrorister. 

Läkare döms för 
självmordshjälp
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Danmark. Den pensionerade danske 
läkaren berättade i radio att han hjälpt fler 
än tio patienter att dö. Nu döms han för 
medhjälp till två självmord och ett 
självmordsförsök. 
Domen är villkorlig, vilket betyder att 
straffet på 60 dagars fängelse bara ska av-
tjänas om han begår nya, liknande brott. 
Och det säger han att han tänker göra. 
– Högsta domstolen har talat. Så är det, så 
ska den danska lagen tolkas. Men det kan 
jag inte leva med. Nu återupptar jag mitt 
rådgivningsarbete – olagligt eller inte, 
säger läkaren. 
TT-Ritzau 
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Nio katalanska 
separatister 
gripna
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Spanien. Nio personer som uppges vara 
katalanska separatister greps i Katalonien 
misstänkta för att ha planerat våldsamma 
handlingar. 
TT-Reuters 

Gratis bindor ska 
öka skolgång i 
Bangladesh
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Flickor på landsbygden i Bangladesh 
kommer att få gratis bindor i ett försök 
att hindra att de stannar hemma från 
skolan under mensen, meddelar 
regeringsföreträdaren Murad Hasan. 
Skam och tabun kring mens gör att över 
40 procent av skolflickorna i Bangladesh 
uteblir från undervisning under mensen, 
enligt en forskningsrapport. 
– Detta är mycket oroande. Vi kan inte 
äventyra deras framtid, säger Murad 
Hasan. 
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Huvudanledningarna till problemet är att 
det är svårt att få tag på mensskydd i vissa 
områden, och att de är kostsamma för 
fattiga familjer, enligt Murad Hasan. Han 
tillägger att regeringen kommer att 
försöka se till så att gratis bindor kan 
tillhandahållas i omkring 90 000 byar från 
och med början på nästa år. 
Löftena välkomnas av kvinnorättsgrupper. 
– Detta initiativ kommer med säkerhet 
hjälpa till att minska frånvaron, säger 
kvinnorättsaktivisten Maleka Banu. 
TT-AFP 

66
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

länder siktar på att bli klimatneutrala till 
2050, meddelar FN:s generalsekreterare 
António Guterres. Budskapet kommer från 
klimatmötet i New York. 102 städer, 93 
företag och 12 stora investerare har lämnat 
samma besked. 
TT-Reuters 
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Saudiska 
rättssystemet 
sågas
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Saudiarabien. Saudiarabiens rättsliga 
system får förnyad kritik i FN:s råd för 
mänskliga rättigheter. I ett uttalande från 
flera länder pekas det på misstänkt tortyr, 
olagliga omhändertaganden och 
tveksamma rättsliga processer mot 
regimkritiker. Kritikerna poängterar även 
vikten av att Saudiarabien fortsätter att 
utreda mordet på journalisten Jamal 
Khashoggi, som mördades på det saudiska 
konsulatet i Istanbul i oktober. 
TT-Reuters 

Flera barn döda i 
skololycka i 
Nairobi
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Kenya. Sju barn omkom och flera skadades 
när ett klassrum i går rasade ihop i den 
fattiga stadsdelen Dagoretti i huvudstaden 
Nairobi. 
TT-AFP 
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Teknikproblem 
försenar Ikeas 
expansion i 
Indien
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Indien kommer att vara möbeljätten 
Ikeas tillväxtmotor de närmaste åren. 
Men expansionen har fått sig en törn i 
den största staden Bombay. Det nya 
varuhuset där kommer att bli minst ett 
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år försenat, förklaringen är ”tekniska 
problem” på bygget. 
Om bara några år kommer Indien gå om 
Kina som världens mest befolkade land, 
med en ung alltmer köpsugen medelklass. 
Ikeas verkliga insteg på denna 
jättemarknad skulle bli en etablering i den 
största staden Bombay – med mer än 
dubbelt så många människor som hela 
Sverige. 
Bygget satte i gång i maj 2017, hösten 
därpå skrev en rad välkända tidningar, 
uppenbarligen med information från Ikea, 
om att varuhuset skulle öppnas i mars i år. 
Så blev det inte. 
– Du har rätt, vi hade ambitionen att 
öppna snabbare, men vi har haft tekniska 
problem med bygget. Men nu har vi löst 
dem och kör full fart framåt. Jag var själv 
nyligen där, det ser bra ut, säger Stefan 
Vanoverbeke. 

Han är biträdande chef för de 376 varuhus 
som drivs som franchise av Ingka Group, 
en del av Ikea-sfären. Stefan Vanoverbeke 
vill dock inte svara på när det kan vara 
dags för invigning. 
– Det får vi återkomma till, vi har som 
tradition att tillkännage öppnandet några 
månader före. 
Eftersom ni inte har annonserat det ännu 
och bygget pågår, drar jag slutsatsen att 
det kommer att dröja en bit in på det nya 
året? 
– Som sagt, vi återkommer – men jag 
förnekar inte ditt antagande. 
Ett års försening låter inte som några små 
tekniska problem? 
– Jag är ingen byggnadsingenjör, kan inte 
detaljerna. Det är klart att jag vill öppna 
fort, men i god Ikea-anda lyssnar vi på 
experterna. Det viktiga är att det är löst. 
Har detta lett till juridiska processer? 
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– Nej. 
För tre år sedan sade Ikea att man ville 
öppna 25 varuhus i Indien fram till år 
2025, vilket skulle kunna attrahera 100 
miljoner besökare. Men sedan dess har 
möbeljätten ändrat affärsinriktning. 
– Målet om 100 miljoner står fast, vilket är 
en enorm marknad. Indiens befolkning är 
ung och i stort behov av möbler. Men 
mixen blir en annan – färre stora varuhus, 
i stället fler mindre affärer och så en väldig 
betoning på e-handel, säger Stefan 
Vanoverbeke. 
Det blir receptet även för jättestaden 
Bombay. Här startade Ikea e-handel 
nyligen, här byggs ett varuhus av 
standardstorlek, och här är man i färd med 
att leta utrymme att hyra för två mindre 
butiker. 
– Med tanke på de 22 miljonerna 
människor och all trafik så är det en 

illusion att det skulle räcka med bara ett 
varuhus för att möta efterfrågan. 
Ikeas första varuhus i Indien, i 
niomiljonerstaden Hyderabad, firade 
nyligen ettårsjubileum. Det har lockat fyra 
miljoner kunder sedan starten. Efter 
Bombay väntar närmast Bangalore och 
sedan huvudstaden New Delhi. Den 
fortsatta utrullningen kommer att ske 
stadigt de kommande fem åren. 
– Det är för tidigt att säga hur stor del av 
Ikeas försäljning Indien svarar för 2025, 
men det kommer att vara det enskilda land 
som tillväxer kraftigast fram till dess, säger 
Stefan Vanoverbeke. 
Hans Strandberg 
hans.strandberg@dn.se 
Fakta. Ikea i Indien

Ikea visade intresse för Indien redan för 13 år 
sedan, men det föll på att Indien inte tillät mer än 
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51 procents ägande för utländska bolag. När den 
regeln ändrades 2012 började Ikea planera för 
expansion. 
I maj 2016 uppgav bolaget att man köpt land i 
Bombay för att bygga det varuhus som ännu inte 
är klart. I september samma år startade bygget i 
Hyderabad, ett varuhus som nu varit i gång ett år. 

Flera 
anmälningar 
mot företaget 
Oatlys ”spola 
mjölken”-
reklam
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Oatlys reklamkampanj ”spola mjölken” 
har fått stor uppmärksamhet i medier 
och mötts av motstånd från 
mjölkproducenterna. Nu har en rad 
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anmälningar kommit in till 
Konsumentverket.  
– Vi behöver både havre och mjölk för 
att utnyttja marken på bästa sätt, säger 
Tobias Markensten, 
miljömålssamordnare på 
Jordbruksverket.  
Den senaste veckan har det havrebaserade 
livsmedelsföretaget Oatlys reklamkampanj 
”spola mjölken” anmälts tio gånger till 
Konsumentverket. 
Kampanjen har fått stor uppmärksamhet 
och mötts av motstånd från flera håll.  
Anmälarna kritiserar bland annat att Oatly 
i reklamen säger att konsumenter kan 
minska utsläppen av växthusgaser med 75 
procent genom att byta till företagets 
havredryck (underförstått från traditionell 
mjölk). Uttalandet är base- rat på 
forskning gjord av CarbonCloud, enligt 
livsmedelsproducenten. 

Tobias Markensten, miljömålssamordnare 
på Jordbruksverket, är kritisk till att 
företaget väljer att sätta ett livsmedel mot 
ett annat.  
– Vi behöver både havre och mjölk för att 
utnyttja marken på bästa sätt, säger han. 
Den mark som passar sämre för att odla 
havre kan exempelvis lämpa sig bättre för 
djurhållning.  
– Det går inte att ha havre överallt eller 
mjölk överallt sett till hur vi ska använda 
landskapen på bästa sätt, säger han.  
Den årliga konsumtionen av havre i 
Sverige uppgår till 0,7 miljoner ton, enligt 
Lantmännen. Det motsvarar omkring 13 
procent av den totala 
spannmålsproduktionen. Generellt sett är 
havre en bra gröda ur miljö- och 
klimatsynpunkt, enligt Tobias 
Markensten. Även om han inte vill jämföra 
livsmedel är han positiv till att 
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konsumenter uppmuntras att göra 
hållbara val.  
– I Sverige är vi väldigt bra på just havre, 
mjölk och nötköttsproduktion. Det finns 
ingen anledning att välja bort något. 
Däremot stämmer det att vi måste minska 
konsumtionen av animaliska livsmedel. De 
påverkar klimatet i större utsträckning än 
de växtbaserade. Vi har en stor marginal 
eftersom vi överkonsumerar och 
importerar mycket kött men just 
betesdjuren är viktiga för andra miljömål, 
säger Tobias Markensten.  
Vad skulle hända om alla människor i 
Sverige övergick till att dricka havremjölk i 
stället för traditionell mjölk? 
– Det skulle inte vara bra för de mål vi har 
för landsbygden och för miljömålen om 
biologisk mångfald, säger Tobias 
Markensten.  

Han påpekar också att det är viktigt att 
växla gröda från år till år för att få en 
varierad växtföljd. Att ställa grödor mot 
varandra ur miljö- och klimatsynpunkt är 
därför problematiskt, eftersom växtföljden 
spelar roll ur miljösynpunkt.  
– I verkligheten går det inte att välja 
mellan havre och vete, säger Tobias 
Markensten.  
I debatten om Oatlys senaste kampanj, 
som är inspirerad av 1970-talsreklamen 
”spola kröken”, har företaget fått svara för 
sitt ägarskap. Kritiker har ifrågasatt 
företagets miljömässiga image när det 
samtidigt är delägt av China Resources, 
som ägs av kinesiska staten.  
Det är inte första gången som Oatly väljer 
att använda sig av en provokativ 
marknadsföring. Striden mellan 
mjölklobbyn och Oatly har pågått under 
flera år. År 2015 fälldes Oatly i 
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Marknadsdomstolen efter att i en kampanj 
bland annat använt slagorden ”No milk. 
No soy. No badness” (Ingen mjölk. Ingen 
soja. Inga dumheter). I samma kampanj 
propagerade havreproducenten även med 
meningen ”It’s like milk, but made for 
humans” (som mjölk, men för människor). 
Motparten i målet var 
branschorganisationen Svensk Mjölk. 
DN har sökt Oatly för en kommentar. 
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 
Fakta. Havre

Konsumtionen av havre som livsmedel i Sverige 
uppgår till omkring 100 000–125 000 ton. Omkring 
300 000–400 000 ton används som foder. 
För tio år sedan var konsumtionen av havre som 
livsmedel omkring 40 000–50 000 ton. 
Jordbruksverket

Ny tågoperatör på 
ingång
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Flixbus kommer att köra persontåg i 
Sverige med start under nästa år, under 
namnet Flixtrain. 
Bolaget ska trafikera sträckorna 
Stockholm–Göteborg och Stockholm–
Malmö. 
”Flixtrain lanserades för ca 1,5 år sedan i 
Tyskland. Inspirerade av framgången vi 
har nått där, utvärderade vi möjligheten 
att trafikera tåg även i andra länder”, 
skriver Peter Ahlgren, vd för Norden på 
Flixbus, i ett pressmeddelande. 
Sverige blir, efter Tyskland, den andra 
marknaden som bolaget kör tåg i. 
”Planen är nu att ha tåg rullande i första 
halvan av 2020”, uppger Ahlgren. 
TT 
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Kina utökar 
kontrollen av 
bolag
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Kinesiska regeringen har i ett nytt direktiv 
beslutat att skicka ut statliga tjänstemän 
till 100 privata bolag, bland annat e-
handelsbolaget Alibaba och Volvo Cars-
ägaren Geely, för att ”förbättra den lokala 
industrin” i tech-hubben Hangzhou, 
rapporterar Reuters. 
Statens beslut om att upprätta 
beskickningar hos flera av Kinas mest 
tillväxtstarka bolag har fått flera 
internationella bedömare att ringa i 
varningsklockor om hur Pekings 
inflytande allt mer infiltrerar det kinesiska 
näringslivet, skriver Reuters. 
Direkt 

Swedbank ska bli 
hållbar
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Swedbank blev i helgen officiellt en av de 
första bankerna att underteckna FN:s 
principer för ansvarsfull bankverksamhet. 
Genom undertecknandet åtar sig banken 
att strategiskt anpassa sin verksamhet i 
linje med målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. 
Det uppger Swedbank i ett 
pressmeddelande. 
Johan Lind 
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Trump och 
Johnson överens
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Storbritanniens premiärminister Boris 
Johnson och USA:s president Donald 
Trump är överens om att teckna ett 
handelsavtal senast i juli nästa år, 
rapporterar The Sun. 
Enligt källor till tidningen kommer de 
båda ledarna att offentliggöra nyheten om 
ett nytt avtal senare i veckan när de möts i 
New York. 
– Den politiska viljan finns där nu på båda 
sidor för att komma överens i juli, säger en 
regeringskälla enligt The Sun. 
TT-Reuters 

Norsk odlad 
lax är säker 
och nyttig
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Odlad lax 2. Christer Nilsson skriver 
(19/9) bland annat att norsk odlad lax 
”utgör den kanske mest toxiska basfödan i 
världen”. Detta påstående är felaktigt. 
Odlad lax är säker och nyttig föda, vilket 
bekräftas av experter. 
Svenska Livsmedelsverket har på sin 
hemsida samlat sina rekommendationer 
för odlad lax. Dessa klargör att laxen är ett 
säkert och hälsosamt livsmedel för både 
barn och vuxna. 
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Ett annat påstående är att den norska 
fiskebranschen, hand i hand med svenska 
livsmedelskedjor, tiger om att 53 miljoner 
laxar dog i laxkassar under 2017. 
Dödligheten bland odlad lax är ingenting 
branschen försöker dölja. I all animalisk 
proteinproduktion är dessvärre dödlighet 
hos djuren en utmaning och något 
uppfödarna tar på största allvar, vare sig 
det handlar om gris, kyckling eller lax. 
Nilsson nämner i sin insändare också 
antioxidanten etoxikin. Branschen har 
länge arbetat med en utfasning av etoxikin 
och en stor del av den norska odlade laxen 
föds inte längre på foder som innehåller 
den antioxidanten. Enligt 
Livsmedelsverket ligger halterna av 
etoxikin under de nivåer som bedömts 
innebära en hälsorisk. 
Anders Snellingen, Norges sjömatråd 

I många år 
undrade Inger 
vem hennes 
ryske pappa 
var
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Genom den ryska motsvarigheten till 
tv-programmet ”Spårlöst” fick Inger 
Gustafsson en ny familj. I 
direktsändning träffade hon sin 
halvsyster och fick reda på mer om sin 
pappa – efter att länge ha undrat över 
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den ryske soldaten som hennes 
mamma mött i Abborrtjärn. 
När Inger Gustafsson var fjorton år ville 
hon absolut inte följa med för att titta på tv 
hos sin morbror och moster. Då, i slutet av 
1950-talet, var det annars en sensationell 
upplevelse att se rörliga bilder på den där 
märkvärdiga apparaten. 
Mamma Margit insisterade, men Inger 
vägrade. Grälet blev allt häftigare, och 
handlade till slut även om Ingers pappa 
Karl Ivar. Plötsligt fräste mamman till. 
”Du ska ha vett att vara tacksam. Han har 
tagit hand om dig, fast han inte är din far”. 
– Jag förstod ingenting. Inte min pappa? 
Han som alltid varit så snäll och tagit mitt 
parti. Jag ville veta mer, men mamma teg 
och jag vågade inte fråga. Så småningom 
fick jag reda på att min far var en rysk 
soldat som hette Aleksej. Men dörren till 

mammas hemliga rum var stängd och så 
förblev det, berättar Inger. 
Det enda som fanns kvar av Aleksej var 
några fotografier.  
– Under så många år tittade jag på dem 
och undrade vem han var, vad han tänkte 
och kände. Länge var det bara ett tomt hål 
inom mig. 
I det ryska tv-programmet ”Zjdi menja” 
sammanförs människor som förlorat 
varandra under de krig och andra 
omvälvande händelser som präglat 
Ryssland och Sovjetunionen. Dess svenska 
motsvarighet kallas ”Spårlöst”.  
– Jag hade ju så länge funderat över min 
pappa. Levde han ännu? Frågorna var så 
många och ju äldre jag blev, desto större 
blev sorgen över att inte ha några svar. Det 
ryska tv-programmet såg jag som en sista 
chans, berättar Inger. 
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Våren 2014 vände hon till ”Zjdi menja” för 
att via programmet försöka få veta om 
någon kände till pappa Aleksej, och om det 
kunde finnas några okända släktingar i 
Ryssland. Den 28 mars sändes frågan och 
en knapp månad senare satt Inger i en tv-
studio i Moskva.  
Programledaren bad henne komma fram 
på scenen. Han kallade henne för Inger 
Aleksejevna, med fadersnamnet som 
efternamn som sig bör i en rysk kontext. 
Från andra sidan av scenen kom en liten 
kvinna i svart klänning, med ögonen fyllda 
av glädjetårar. 
– Det var Tatiana, den yngsta av de tre 
döttrar som pappa fick i Ryssand. Hon och 
hennes systrar hade knappt hört ett ord 
om hans tid i Sverige och att han skulle ha 
en okänd dotter var det ingen som anade, 
säger Inger. 

Men hur kommer det sig att en svensk 
kvinna från Ludvika i Dalarna och tre 
systrar från den lilla ryska staden Bui 
drygt fyrtio mil norr om Moskva visade sig 
ha samma pappa? Ja, hur kom det sig att 
pappa Aleksej och mamma Margit möttes 
och att han hade ett barn som han aldrig 
fick träffa? 
Trådarna leder oss till andra världskriget. 
Den unge Aleksej Perov hade 1941 kallats 
in som soldat i den sovjetiska armén, men 
snabbt blivit tillfångatagen av tyskarna och 
förd till Norge för slavarbete. Tillsammans 
med två kamrater lyckades han fly och 
efter hårda strapatser i sträng kyla utan 
någon mat tog de sig över gränsen till 
Sverige. Vi är då i maj 1942. 
Ett år senare hamnade Alekesej till slut i 
ett läger ett par kilometer upp i skogen i 
Abborrtjärn i södra Dalarna. Han hade 
vägt femtio kilo efter flykten och varit en 
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skugga av sitt forna jag, som lär ha varit en 
ståtlig man mån om sitt utseende och sin 
klädsel. 
Inte långt från Abborrtjärn ligger det lilla 
hemmanet Laggbyn. Där hade mor ”Lagg-
Anna” tidigt förlorat sin man, och hon och 
de tre döttrarna fick slita hårt för att 
överleva. Gården saknade ännu elektricitet 
och kvinnorna arbetade i skogen i extra 
grova manskläder.  
Hösten 1943 eller möjligen våren året 
därpå fick Margit, en av döttrarna på 
Laggården, arbete som kokerska på lägret i 
Abborrtjärn. Hon kunde byta de grova 
manskläderna mot en blåvit 
bommullsklänning med krås – och så fick 
hon 180 kronor i månadslön. 
Hur och när Margit och Aleksej närmade 
sig varandra är det ingen som vet. Hon 
kunde inte ryska och han bara några 
enstaka ord på svenska. De fick en liten tid 

tillsammans innan de sovjetiska 
myndigheterna med hot och tvång 
tvingade Aleksej att i oktober 1944 
återvända till hemlandet. 
Varken han eller Margit visste då att de 
väntade ett barn tillsammans, en dotter 
som senare fick namnet Inger. 
Strax innan Aleksej skulle lämna 
Abborrtjärn för gott tog han och Margit sig 
in till närbelägna Ludvika och ortens 
fotoateljé. På bilden är hon klädd i en 
trekvartsärmad blus och han i en ljus 
skjorta med tunna ränder. 
Många år senare tittade Inger ofta på tv-
programmet ”Spårlöst”. Ofta tänkte hon 
på hur det skulle kännas att vara en av 
dem som får reda på lite mer om sin 
bakgrund , och kanske till och med får 
träffa en okänd pappa eller mamma.  
– Jag blev mer och mer nyfiken på min 
pappa. Det satt något i mitt hjärta. Jag 
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ville veta mer om mina rötter. Ju äldre 
man blir, desto starkare blir nog den 
känslan. Tiden liksom rinner ifrån en, 
säger Inger. 
Med hjälp av journalisten Elisabeth 
Hedborg, som under flera år arbetat i 
Moskva, började hon söka efter ledtrådar 
som kunde ge upplysningar om Aleksej. 
Efterlysningen i ”Zjdi menja”, gav den 
sista och avgörande pusselbiten. 
Efter att ha lämnat Sverige hamnade 
Aleksej till slut i den lilla ryska staden Bui. 
Där gifte han sig och fick tre döttrar. Han 
arbetade som skräddare och satt vid sin 
symaskin utan att svara på några frågor 
om tiden i Sverige. Någon enstaka gång 
fördes det på tal att han hade haft en 
käresta därborta. 
– En av hans döttrar berättade senare för 
mig att det funnits ett tummat fotografi av 
en ung svensk kvinna, men att det sedan 

hade försvunnit. Troligen hade hans fru 
kastat det, kanske som ett utslag av lite 
svartsjuka, säger Inger. 
En tid efter att Inger träffat sin yngsta 
syster Tatiana under inspelningen av ”Zjdi 
menja” fick hon möta sina två andra 
systrar i Bui, en stad med 35 000 invånare. 
Det blev en omtumlande vistelse och 
starka möten. Inger stannade en dag hos 
varje syster, fick höra om deras liv och ta 
del av deras berättelser om pappan. 
– Jag fick se pappas gamla symaskin som 
finns kvar och hans fingerborgar. Så satte 
jag mig på sängen där han hade dött en 
dag 1992. Jag besökte också hans grav. 
När jag reste hem fick jag med mig sex av 
hans gamla glas, några fingerborgar och 
ett stort fotografi av pappa.  
– Nu hänger bilden på väggen hemma i 
lägenheten i Ludvika bredvid fotografier 
av Margit och Karl-Ivar, han som var min 
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snälla pappa fast han inte var min riktige 
far.  
Inger har alltid älskat musik och dans, och 
har alltid varit oerhört förtjust i dragspel. 
Hon har fyllt 74 år men arbetar 
fortfarande extra på ett demensboende i 
Ludvika. Då tar hon ofta fram dragspelet 
och sjunger några visor med de gamla. 
– Ända sedan jag var liten har jag undrat 
över varför jag är så lycklig med dragspelet 
och varför jag inte kan leva utan att dansa. 
Mina systrar har berättat att pappa 
älskade dragspel. Kanske är det mina 
ryska gener som spökar? 
Ingers mamma Margit fick aldrig reda på 
vad som hänt med Aleksej. Hon avled år 
2010 och tog med sig sin berättelse i 
graven. 
Thomas Lerner 
thomas.lerner@dn.se 

Fakta.

Inger Gustafsson 
Ålder: 74 år. 
Bor: Lägenhet i Ludvika. 
Familj: Två söner och en dotter. 
Gör: Pensionär. Arbetar extra på demensboende. 
Bakgrund: Växte upp med mamma Margit och 
pappa Karl Ivar. Fick i tonåren höra att hennes 
biologiska pappa var en annan. Senare fick hon 
veta att hans namn var Aleksej Perov och att han 
var sovjetisk soldat som flytt från tysk fångenskap i 
Norge. Deltog i programmet ”Zjdi 
menja” (motsvarigheten till svenska ”Spårlöst”) 
och fick reda på att Aleksej avlidit 1992, men att 
hon har tre ryska halvsystrar. 
Aktuell: Är med i boken ”Min far var rysk soldat” av 
Elisabeth Hedborg (Historiska Media). 

Sovjetiska krigsfångar i Sverige 
Flera tusen sovjetiska soldater flydde under andra 
världskriget till Sverige, de flesta från tyskt 
tvångsarbete i Norge eller Finland. Över hälften 
överlämnades till Sovjet, många förmodligen mer 
eller mindre mot sin vilja. 
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I Bergslagen, Uppland och Sörmland fanns sju 
interneringsläger för sovjetmedborgare. De fick 
röra sig fritt i samhället och kom därigenom i 
kontakt med dem som bodde kring lägren. 
Svenska regeringen lät Sovjet ha kontroll över de 
ryska internerna. Det fanns hemliga agenter inne i 
lägren vars svenska personal avlönades av 
Sovjet. Den svenska regeringen tystade ned 
hanteringen och överlämnandet av soldaterna till 
Sovjet. 
Några av dem som återvände hade barn i Sverige, 
barn som förlorade sina fäder i och med 
återvändandet. 
En del av dem som återvände avrättades, en del 
sändes till arbetsläger innan de kunde återvända 
hem. 
Källa: Elisabeth Hedborg 

”Okänd del av 
vår 
nutidshistoria”
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
De sovjetiska soldater som kom till 
Sverige under andra världskriget 
”glömdes bort”. Journalisten Elisabeth 
Hedborg kastar i en ny bok ljus över en 
okänd del i svensk nutidshistoria. 
Under många år var journalisten Elisabeth 
Hedborg korrespondent för Sveriges 
Television i Moskva. Hon hade hört talas 
om att sovjetiska soldater under andra 
världskriget flydde till Sverige från tysk 
fångenskap i Norge.  
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Men hon upptäckte att det fanns väldigt 
lite skrivet och nästan ingen forskning alls 
i ämnet. Hon letade i olika arkiv och blev 
mer och med intresserad. Nu är hennes 
bok ”Min far var rysk soldat” klar. 
I den berättar hon mer om denna okända 
del av vår svenska nutidshistoria. Hon 
försöker också ta reda på vad som hände 
med de sovjetiska soldaterna sedan de 
frivilligt eller under tvång återvänt till 
hemlandet. 
Varför denna tystnad i Sverige? 
– Jag har funderat mycket över det. Under 
kriget kontrollerade Statens 
informationsstyrelse vad som fick 
publiceras och vad som var förbjudet. Den 
lyckades tysta ned frågan om de sovjetiska 
soldaterna, och framför allt nyheten om 
den stora grupp om 900 man som sändes 
tillbaka i oktober 1944.   

– I samband med freden upphörde 
styrelsen och debatten blev mer öppen. Vi 
kan jämföra med baltutlämningen två år 
senare som engagerade hela samhället. 
Vad har förvånat dig mest under arbetet 
med boken? 
– Att det svenska agerandet mot de 
sovjetiska soldaterna inte granskats. Först 
var myndigheterna och politikerna ganska 
generösa med att ge asyl till dem som ville 
stanna, men sedan hårdnade attityden och 
man föll undan för sovjetiska 
påtryckningar. Det uppstod också en 
splittring i regeringen i den här frågan. 
Inget av detta är särskilt väl belyst. 
Under arbetet med sin bok fick Elisabeth 
Hedborg kontakt med Inger Gustafsson 
(se intervju intill) från Ludvika. I en 
tidningsartikel hade hon berättat om sin 
ryske pappa som hade bott en tid i ett 
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läger för sovjetiska soldater i södra 
Dalarna. 
Du var med när Inger träffade sina tre 
ryska halssystrar? 
– Ja, det var en underbar upplevelse. De 
har hittat varandra, men ändå inte fullt ut. 
Språkbarriären finns där. 

”Min far var rysk soldat” är utgiven av 
Historiska Media. 
Thomas Lerner 
thomas.lerner@dn.se 

Dmitrij 
Gluchovskij. 
”Kremls 
hysteriska 
nostalgi biter 
inte längre”
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Dmitrij Gluchovskij fann inspiration till 
den dystopiska boken ”Metro 2033” i 
brödkön efter Sovjets kollaps. Nu, 17 år 
senare, är den ryske författaren film-, 
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spel- och ljudboksaktuell. DN:s 
Kristofer Ahlström träffade Gluchovskij 
på ett science fiction-konvent i Kista. 
När Dmitrij Gluchovskijs första roman 
gavs ut poserade han på författarporträttet 
med en AK-47:a. Jag minns att det kändes 
logiskt. Dels eftersom boken, ”Metro 
2033”, var en kompromisslös berättelse i 
ett Ryssland efter katastrofen, där 
mänskligheten tvingats ner i tunnel-
banegångar för att överleva. Men också för 
att bilden passade väl in med de ryska 
litterära giganterna som levde så hårt – 
Pusjkin och Lermontov som båda dog i 
dueller; Dostojevskij som satt i fängelse 
och skenavrättades; Tolstoj som drog ut i 
krig. Det kändes som något helt annat än 
det mjuka, svenska litterära arvet. 
Men när jag påtalar det för Gluchovskij -
skrattar han högt. 

– Tyvärr passar jag nog mer in i klichén 
om de svenska författarna, det var inte ens 
en riktig Kalasjnikov jag poserade med! 
Men jag förstår din tanke: Eftersom 
medierna i Ryssland alltid tjänat staten, 
och vi aldrig haft demokrati, så är 
litteraturen den enda arenan för att 
diskutera vad som pågår i människors liv 
och i samhället. Så författaren måste 
känna folkets lidande, genom det ser man 
sanningen och blir mer objektiv: sitta i 
fängelse, se krig eller leva nära döden.  
Han pausar och tar en smutt kaffe ur sin 
mugg i den stimmiga matsalen. 
– På så sätt passar jag inte in så bra i den 
traditionen. Men det finns författare som 
gör det... som Zachar Prilepin, som kallas 
”Putins kulturkrigare” och skryter om hur 
han är i Donbass och skjuter artillerield 
mot ukrainarna och att han mördat på 
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fronten. Så det kanske är bättre att inte 
passa in i det... 
Vi sitter i en inhägnad del av Kistamässan 
där det pågår ett science fiction- och 
seriekonvent. Han har hängt av sig sin 
svarta brokadkavaj på stolsryggen, bär 
svart t-shirt och en silverlänk kring 
handleden. Är lätt jetlaggad efter en resa 
från Kalifornien där han deltagit på 
Burning man, ett psykedeliskt ökenkollo 
för Silicon Valley-entreprenörer och 
Instagramkändisar.  
Gluchovskij har med sin ”Metro”-
romantrilogi skapat ett eget universum 
som förökat sig i framgångsrika tv-spel, 
seriealbum, en kommande storfilm och ett 
ljudboksprojekt han nu skrivit för Storytel, 
”Utpost”.  
Det var inte svårt för Gluchovskij att 
beskriva postapokalypsen. Som han säger: 

han har redan upplevt den, i livet efter 
Sovjetunionens kollaps. 
– Valutan föll, städer förföll, det fanns 
inget gatljus, fasader krackelerade och 
väggar rasade för det fanns inga pengar till 
att underhålla och rusta upp. Jag stod i 
köer till brödbutiken och slaktaren för att 
få mat. Så att föreställa sig livet i ”Metro”, 
där man är inlåst i tunnlar och stationer 
med gamla kommunistiska monument, 
bokstavligen inlåst i det förflutna, var inte 
svårt. 
Eftersom man i Ryssland aldrig tagit itu 
med sitt förflutna kan man heller aldrig 
komma framåt, säger han. 
– Den nuvarande regimen består till 70 
procent av tidigare KGB-anställda som 
ärvde ansvar och förmåner och nu ser sig 
som en ny aristokrati. Man tillhör världens 
mäktigaste hemliga organisation – inte en 
konspirationsteori som frimurarna, utan 
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en faktisk hemlig spionorganisation som 
existerar och styr Ryssland. Men regimen 
kan inte erkänna brotten som deras 
föregångare begått, ett av världshistoriens 
blodigaste förtryck, för det skulle 
undergräva deras nuvarande ställning som 
bygger på förhärligandet av det gamla. 
Därför är vi fastlåsta i det förflutna och 
lögnerna, och kan inte gå vidare som till 
exempel Västtyskland gjorde.  
När jag först spelade ”Metro 2033” var det 
märkbart annorlunda mot spelen man 
brukar se i den postapokalyptiska genren. 
Snarare än häftig action och 
utforskarglädje i den nya världen fann jag 
hopplöshet och sorg. Så jag frågar om det 
finns en skillnad på västs och östs 
kulturella perspektiv på livet efter en 
katastrof. 
– Definitivt. Den västerländska 
postapokalypsen är en fantasi om 

frigörelse. Samhället bygger på en rad 
tabun och regler, så folk drömmer om att 
befrias från begränsningarna. Därför 
innehåller de verken ofta zombier eller 
mutanter, avhumaniserade fiender som 
blir legitima mål att skjuta på, och 
civilisationens kollaps innebär en frihet 
som i Vilda Västern. När livet är för 
fridfullt och det inte finns stress och kamp 
blir människor deprimerade, det är vad vi 
ser i blomstrande länder. 
– I Ryssland är det tvärtom: livet är redan 
fullt av faror. Du är helt oskyddad från 
staten, du är rättslös, du hotas av den egna 
polisen, av organiserad brottslighet, 
gatubrottslingar. Ryssar saknar 
självrespekt i livet, de förstår inte att de 
har rättigheter, de kan när som helst 
krossas av det korrumperade systemet. 
Men de har förstått att de är del av ett 
imperium. Det betyder att din röst inte 
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räknas men du tillhör en jättestruktur som 
räds och respekteras av alla, som i sin tur 
skapar ett slags självrespekt. Så ryssar 
längtar efter imperiets gamla goda dagar, 
därför är den ryska versionen av 
postapokalypsen nostalgisk, en ändlös 
ånger över att den gamla världen är borta. 
Och därför är spelet så hopplöst och ingen 
är lycklig över att mista samhället. 
Apropå katastrofer frågar jag om han har 
sett tv-serien ”Chernobyl”. Han nickar 
entusiastiskt.  
– ”Chernobyl” var ett stort verk. Och fram 
till sista avsnittet, där det i domstolen hålls 
ett brandtal mot systemets lögner – vilket 
givetvis aldrig skedde i verkligheten – var 
det så välgjort att även ryska statsmedier 
svalde det. Men den scenen rubbade en 
viktig hörnsten i Putins makt, som är 
lögner och propaganda enligt sovjetisk 

praxis. Då började medierna hälla skit på 
serien. 
Du bor deltid i Moskva. Hur är det att leva 
där och uttrycka dina regimkritiska 
åsikter? 
– Fram till i somras var det säkert. Man 
blev inte straffad för att uttrycka sin åsikt, 
de struntar i dina åsikter. Men nu ser vi ett 
skifte, med de gatudemonstationer staten 
försökte trycka ner med övervåld. Till och 
med Rysslands mest lojala sociologiska 
institut som gör opinionsundersökningar 
märker av detta – varje vecka publicerade 
man Putins popularitetssiffror, men sedan 
de började sjunka bytte man fråga från 
”Vem av politikerna litar du på?” till ”Litar 
du på Putin eller inte?” Det är en svårare 
fråga att svara på om du är hemligt illojal. 
Sen slutade de publicera siffrorna helt, för 
till och med det här rövslickande sättet att 
ställa frågan gav dåliga resultat. 
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Den ryska statspropagandan lider av 
samma problem som traditionella medier 
överlag i dag, säger han: unga tittar inte.  
– Det finns en helt ny generation som 
tittar på Youtube i stället för på tv, och 
rebelliska unga opinionsbildare och 
rapmusiker. Min mest lästa krönika hade 
en halv miljon läsare på nätet, men det 
finns ryska hiphopartister vars låtar säger 
samma sak i en fyra minuters låt och får 
tiotals miljoner visningar. Och eftersom 
musik är mer emotionellt träffar det 
hårdare, säger han och slår sig med näven 
för bröstet runt hjärttrakten. 
– Kremls hysteriska nostalgi biter inte 
längre. De unga driver med 
propagandisterna. Så vi vet inte vad som 
kommer hända härnäst, det beror helt på 
vilket håll utvecklingen går. Det som var 
tryggt att säga i går kanske inte är det 
snart.  

Du var själv reporter för 
propagandakanalen Russia Today, hur var 
det? 
– När jag jobbade där var inte kanalens 
syfte att manipulera folkets åsikter utan 
att vara ett skyltfönster mot väst för att ge 
bilden av att vi var en demokrati: ”Putin 
säger det här, hans kritiker säger så här.” 
Så jag mötte aldrig det problemet, jag 
jobbade där 2005–2007, och det stora 
problem med yttrandefrihet i Ryssland 
började 2012 när Putin tillträdde sin tredje 
period, och sen i 2014 efter revolutionen i 
Ukraina, då blev ryska massmedier ett 
vapen för propaganda.  
Filmen som baseras på ”Metro 2033” ska 
finansieras av statsägda Gazprom. Hur 
känns det? 
– Produktionsbolaget ägs av Gazprom, 
men allt i Ryssland – mediehus och tv-
bolag – ägs av dem eller Putins vänner, till 
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och med förlaget jag ger ut böcker på. Så 
är situationen i Ryssland. Den första 
”Metro”-delen är inte så starkt 
regimkritisk för den skrevs innan Putin 
satt vid makten, men jag räknar med att 
filmen kommer att göra folk intresserade 
av ”Metro”-sagan – som blir alltmer Putin-
kritisk för varje del; den sista boken 
handlar om Ryssland efter annekteringen 
av Krim – med hjälp av statens pengar, 
vilket känns härligt punkigt. Låt mig 
knulla dem för deras egna pengar! 
Kristofer Ahlström 
kristofer.ahlstrom@dn.se 
Dmitrij Gluchovskij.

Född: 1979 
Bakgrund: Har studerat journalistik och 
internationella relationer på Hebrew University i 
Jerusalem. Jobbade som journalist på Euronews i 
Frankrike, på Russia Today under deras första år, 

därefter på Radio Majak. I dag författare på heltid 
samt kolumnist i flera tidningar. 
Verk: ”Metro 2033” (2002), ”Dusk” (2007), ”Tales 
about the Motherland” (2010), ”Metro 
2034” (2009), ”Future” (2013), ”Metro 
2035” (2017), ”Text” (2017). Har även bidragit till 
tv-spelen ”Metro 2033” (2010), ”Metro Last 
light” (2013) och ”Metro Exodus” (2019). 
Aktuell: Med ljudboken ”Utpost” (2019) på Storytel 
och en kommande pjäs på West End i London om 
Förintelsen. 
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Johan 
Croneman: 
Och så undrar 
politikerna var 
allt förakt 
kommer ifrån?
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Micael Bindefeld lyckades än en gång 
arrangera årets mest omtalade party. 

Kul för honom. Men snart går kanske -
nivån på pinsamheten upp för dem som 
var med. 
Jag har aldrig varit på en födelsedagsfest 
där alla gått omkring och tävlat om vem 
som känt födelsedagsbarnet längst, och 
mest. Dessutom känt sig tvingade att säga 
det högt, ”vi är mycket goda vänner”. 
På Micael Bindefelds 60-årsbjudning i Tel 
Aviv var det VM i just den grenen: ”Nu 
skall jag gå in och fira min kompis som jag 
känt i TRETTIO år”, sade Lisa Nilsson i 
direktsänd webb-tv, och folkpartiledaren 
Nyamko Sabuni upprepade sig monomant: 
”Vi har varit bästa vänner i över 20 år”, 
och det gällde moderatledaren Ulf 
Kristersson likaså. Han och Bindan har 
också hängt ihop i minst 20 år. Så tajta 
kompisar? Häftigt. 
”Like two peas in a pod”, som Helan 
brukade säga till Halvan. 
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Jag älskar Helan & Halvan, men jag 
älskade den här upprullningen också. 
Kvällstidningsjournalistik när den är som 
bäst. De direktsände från Tel Aviv, tv-team 
var på plats på nolltid – om nu inte den 
också var serverad av Micael Bindefelds 
pr-maskineri, ja hela mediadramaturgin 
alltså. När Expressenkorren Arne Lapidus 
stod med reporterblocket i högsta hugg, 
mitt emot Micael Bindefeld (som såg ut 
som nåt ur en Tatifilm) ramlade polletten 
ner: Det var ju exakt hit han skulle. 
Micael Bindefeld insöp varenda sekund. 
Han fick alla att dansa – och som de 
dansade. Och vilken triumf det var, och 
hur blåsta kan inte ”kompisarna” känna 
sig – men okej, gratis resa, gratis hotell, 
flotta middagar, alkoholen flödade, vem 
tackar nej till en sådan 
kompensationsweekend?  

Fredrik Reinfeldt var där också, värsta 
polare sen barnsben tydligen. Säkert. 
Familjen Bonnier hade två representanter, 
Jonas och Martina Bonnier, 
näringslivstoppar fanns på plats, Mona 
Sahlin, Mats Qviberg (superpolare!), 
Gunilla Herlitz, paret Adelsohn och det 
vanliga Svensk Damtidnings-gänget 
givetvis. Dessutom en trupp lite yngre 
nätverkare (bröderna Herngren & co) som 
nu visade sig vara villiga att sälja ut sig till 
vad som helst. 
Jag har nog aldrig sett så många dumpa 
sitt anseende på så kort tid. Och på samma 
gång. 
I veckan går det kanske upp för dem att de 
varit på en av de pinsammaste offentliga 
föreställningarna i mannaminne (var det 
nåt som var ”privat”?). Efterfestens kranka 
blekhet. 
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Micael Bindefeld arrangerade ännu en 
gång årets mest omtalade party, som han 
dessutom själv hade pyntat för. Sade han. 
Någon som tror på det? 
En kompis till mig (vi har känt varandra i 
20 år – vi står varandra mycket nära!), 
med viss insyn, tyckte att det var konstigt 
att ingen hade gjort det självklara: Försökt 
ta reda på vem och vilka som bjöd. Vad 
hade Bindefeld för deal med SAS till 
exempel? 
Micael Bindefelds hela kommersiella 
världsbild bygger på spons, han har inte 
tagit ett osponsrat steg i hela sitt vuxna liv, 
och han har alltid gett sponsorerna full 
valuta för sina insatser (öl, vin, sprit, mat, 
kläder, whatever). Det är det tricket som 
har gjort honom så framgångsrik. Resan 
till Tel Aviv är en av hans största triumfer. 
Fredrik Reinfeldt sprang och gömde sig så 
fort en kamera var i närheten, och det 

gjorde han nog rätt i. Nyamko Sabuni sade 
att hon aldrig skulle ha åkt på en 
kändisfest (eller hur) och Ebba Bush Thor 
bevisade att också partiledare desperat 
letar efter sina 15 minuter i rampljuset. 
Har hon tur får hon 12. 
Nyamko Sabunis sambo, förre SVT-
ankaret Lennart Persson, var också på 
plats, och gömde sig. Av skam eller av 
rädsla? 
Snacka om att hoppa i galen tunna. Och 
inte ha något på sig under. 
Och så undrar politikerna vart allt förakt 
kommer ifrån? Den ekonomiska eliten 
kallar lågavlönade arbetande människor 
för ”parasiter”, medan de själva reser 
söderut för att dricka champagne på 
stranden. 
Jimmie Åkesson och SD skrattar hela 
vägen till vallokalen 
Hela Kändissverige rapar. 
Johan Croneman 
johancroneman@gmail.com 
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Så går hat från 
ord till 
handling
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
EU-omröstningen och det amerikanska 
presidentvalet har förpassat hatspråk 
och rasism till politikens mittfåra. Det -
håller på att förgifta vår 
verklighetsuppfattning, skriver brittiske 
författaren Philippe Sands i en exklusiv 
text för DN Kultur. 
”Parasitinvasion” – ”Pickaninnies” – 
”Skicka hem dom!” – ”Folkets fiender” – 
”Opålitliga judar”– ”ett fruktansvärt 
samarbete” – ”Skithålsländer” – ”leenden 
som vattenmeloner” – ”Stopp för -

muslimer” – ”ansikten som brevlådor” – 
”våldtäktmän” – ”bajskorvar” – ”de är 
inte människor utan djur”. 
ANNONS: 

För några år sedan arbetade jag i FN-huset 
i New York, med uppdraget att få olika 
regeringar att stödja en resolution som 
lagts fram av Mauritius, med syftet att 
hjälpa dem och hela Afrika att befria sig 
från de sista spåren av brittisk kolonialism 
– ockupationen av Chagosöarna. Vår 
främste motståndare, den dåvarande 
brittiske utrikesministern, var utan att 
själv begripa det afrikanernas största 
tillgång. Flera år tidigare hade han 
nämligen skrivit en artikel som många av 
de närvarande diplomaterna mindes med 
smärtsam tydlighet, en text där han 
beskrev invånarna i ett afrikanskt land 
som ”pickaninnies” med ”leenden som 
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vattenmeloner”. Ord har alltid sin egen 
vikt och försvinner inte, särskilt inte 
sådana som sprider rasistiska 
förolämpningar.  
Denne före detta utrikesminister utsågs i 
juli till Storbritanniens premiärminister. 
Han och den amerikanske presidenten, 
som också tycker om att använda 
rasistiska uttryck offentligt, har uttryckt 
sin ömsesidiga beundran för varandra. För 
en tid sedan hade ett sådant beteende varit 
omöjligt att föreställa sig från ledarna för 
två av de länder som våren 1945 skrev in i 
FN:s stadgar att man förpliktigade sig att 
verka för ”allmän aktning för och 
respekterande av mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter för alla utan 
åtskillnad med avseende på ras, kön, språk 
eller religion”. 
Det otänkbara är nu det nya normala. 
Åtminstone för somliga.  

Denna förändring blev tydlig under 2016. I 
ett klimat präglat av starka känslor av 
utanförskap och tilltagande ojämlikhet vad 
gällde rikedom och möjligheter på 
arbetsmarknaden gick Storbritannien och 
USA till val. Folkomröstningen om EU 
respektive presidentvalet öppnade dörren 
till en ny rymd, där en politisk identitet 
grundad på hatspråk och förnedrande 
uttryck med ens var politikens mittfåra. 
Bruket av ord som pekade ut hela grupper 
av människor på grund av ras, nationalitet 
eller religion var med ens acceptabla. 
Det tog bara några månader innan djupt 
liggande känslor av hat mot utlänningar, 
invandrare eller muslimer steg upp till 
ytan. En ström av motbjudande 
antisemitism rann upp hos 
Storbritanniens största oppositionsparti, 
en ström dess ledarskikt tycks acceptera 
då man inte genast och tydligt satt stopp 

683



för den. I Italien och Frankrike har de 
rasistiska hejarklacksramsorna gjort 
eftertrycklig comeback på fotbollsläktarna. 
I USA och Storbritannien, liksom i så 
många andra länder, kan sådant nu sägas 
högt som tidigare inte rymdes inom det 
politiska språkets gränser. Vad som är 
orsak och vad som är verkan är svårt att 
säga. Men detta språkbruk, dess följder 
och de ledande politikernas tystnad spelar 
en skamligt legitimerande roll. 
Många har upplevt denna hat- och 
identitetspolitikens uppgång in på bara 
skinnet. Efter folkomröstningen om EU 
tog det brittiska inrikesministeriet fram 
statistik som visade på en stark uppgång 
för hatbrott i landet. Jag blev själv vittne 
till det på en buss i London då en nära vän 
till mig, en indisk advokat och kollega, 
råkade ut för en rasistattack. ”Åk tillbaka 
dit där du kommer från”, ropades efter 

henne: Det var första gången det hände 
under de tjugo år hon arbetat i 
Storbritannien. Mina japanska studenter 
har sagt att de inte vågar besöka landet 
utanför London. En välkänd kollega från 
Senegal som är professor i internationell 
rätt kan inte längre föreläsa i 
Storbritannien då han numera nekas 
visum; ännu ett offer för vad som med en 
förskönande omskrivning kallas ”det nya 
fientliga klimatet”. 
I dag, tre år senare, visar USA:s och 
Storbritanniens ledare bägge en förkärlek 
för förnedringens och splittringens språk 
och signalerar därmed ett återvändande 
till en tidigare epok. De drivs och eldas av 
åtskillnadens princip, av det lustfyllda i att 
dela upp människor i ”oss” och ”dem”. Vi 
är vita och män, slår Trump och Johnson 
fast i såväl tweetar som tidningsartiklar, 
eller rentav i bokform, och ”de andra” är 
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kvinnor, invandrare, homosexuella, svarta 
eller bruna, muslimer eller judar, eller går 
att tvinga in i något annat fack. Den 
hållningen är raka motsatsen till respekt 
för vår gemensamma mänsklighet.  
De här dörrarna märkta ”andra”, ”vi” och 
”dom” är naturligtvis inte nya. I ”Är detta 
en människa” (1947) beskrev Primo Levi 
sina erfarenheter från Auschwitz och 
noterade: ”Många folk och nationer kan en 
dag märka att de mer eller mindre 
genomtänkt utsett alla främlingar till sina 
fiender.” 
”Denna övertygelse ligger för det mesta 
långt under ytan, som en vilande 
infektion; den ger sig bara tillkänna 
ibland, i form av slumpmässiga, enstaka 
handlingar, och är då inte en medveten 
utgångspunkt. Men när det blir verklighet 
och denna tysta dogm blir det ena ledet i 

en syllogism, finns det där, som slutpunkt 
[lägret].” 
Raphael Lemkin, känd som upphovsman 
till ordet ”genocide”, folkmord, och vars 
forskning kom att omfatta tvåtusen år av 
mänsklig terror, drog en liknande slutsats. 
I sin bok från 1944, ”Axis rule”, beskriver 
han hur hatspråk alltid följs av handlingar. 
Först förser man de ”andra” med någon 
sorts märke, sedan utesluts de gradvis, 
därefter utrotas de. Hans slutsats var att 
det alltid börjar med ord, som ett sätt att 
normalisera åtskillnad grundad i 
”identitet”. Därefter följer en kedja av 
handlingar, nästa värre än den förra.  
Levis ”tysta dogm” har nu återvänt från 
det förflutna. Att det finns sådana djupt 
liggande känsloströmmar är inget nytt. Att 
låta dem komma upp till ytan helt öppet 
och offentligt är däremot nytt. Och när de 
ogenerat uttrycks av USA:s president eller 
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Storbritanniens premiärminister förses de 
– i somligas ögon – med en stämpel av 
legitimitet. 
Dagens Storbritannien eller USA är inte 
Nazityskland 1936. Men någonting har 
börjat röra sig, samtidigt som de 
generationer vilka själva upplevde de åren 
nu håller på att försvinna, vilket berövar 
oss närvaron av självupplevda minnen och 
erfarenheter. Det som återstår för oss är 
det de skrev. Till exempel Victor 
Klemperers böcker. Han var professor i 
romanska språk i Dresden och gav 1947 ut 
”LTI”, vilket ska uttydas ”Lingua tertii 
imperii”, Tredje rikets språk. 
Född av judiska föräldrar, men gift med en 
”arier”, förlorade han sin anställning när 
nazisterna kom till makten, liksom rätten 
att besöka bibliotek. Utestängd från de 
redskap han behövde för sitt arbete 
bestämde han sig för att föra ett slags 

dagbok om sina erfarenheter och vad som 
skedde runt honom, med särskild 
uppmärksamhet på vad som skedde med 
språket. Hans begrepp ”LTI” tillkom för 
att skapa en detaljerad beskrivning av dess 
förändringar, vare sig det gällde 
yrkesmässiga diskussioner eller 
ordväxlingar i affärer.  
Han menade sig inte göra detta på ett 
vetenskapligt vis, utan ville fånga upp 
slumpmässiga exempel ur vardagen, ur 
tidningar, från radion, tal, samtal och till 
och med skämt. I dag skulle han kanske ha 
samlat in tweetar eller inlägg på sociala 
medier, för att sedan tolka dessa 
individuella uttryck som delar av en större, 
kollektiv samhällsförändring. Han gjorde 
många iakttagelser, men utifrån dagens 
perspektiv är en särskilt svår att undvika. 
Under nazismens styre letade sig dess 
språk in under huden ”genom enstaka ord, 
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uttryckssätt, i återkommande meningar 
som… upprepades miljoner gånger och 
som man mekaniskt fick i sig utan att 
märka det”. 
Klemperers enkla men skarpa poäng är att 
hur vi talar i vardagen visar på vilka 
sanningar vi tillägnat oss, vilket påverkar 
vad vi tror på vilket sedan tar formen av 
handlingar. ”Språket avslöjar allt”, noterar 
han. ”Vad någon säger kan visa sig vara en 
massa lögner, men hans sanna jag ligger 
naket för alla att se – i hur han väljer att 
uttrycka sig.” 
Hans iakttagelse passar mycket bra in på 
den brittiska premiärministerns aktuella 
uttalanden och sätt att föra sig, vare sig 
denne befinner sig i parlamentet eller 
någon annanstans.  
Klemperer beskriver ett mycket välbekant 
mönster vi själva kan se omkring oss. 
Vissa ord och fraser upprepas i det 

oändliga, grundlösa påståenden hamras 
in, förskönande omskrivningar och 
överdrifter repeteras, och extremt 
oförskämda påståenden åberopas som 
sanningar. Alltsammans utgår från samma 
kärna där den egna självförståelsen 
kopplas till rena lögner om vem man är; 
till sist framstår det omöjliga som sant. 
Säg något ofta och säg det högt, säg det 
med hetta – så skapar du ett nytt slags 
verklighet, genom att förvandla vaga 
intryck till sanningar som sedan ingår i 
självförståelsen hos vissa grupper. Låter 
det bekant? ”Ord kan vara som små doser 
av arsenik”, sade Klemperer, ”de tycks 
först inte ha någon effekt, men efter en tid 
börjar giftet ändå verka.” 
På Klemperers tid skapade de giftiga orden 
och deras verkan en omgivning där vad 
som helst blev möjligt. Grundlagar kunde 
med ens upphävas. Landets ledare 
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hävdade att lagarna bara gällde vissa, och 
när man väl förts ut genom portarna 
märkta ”vi” och ”dom” kunde man plötsligt 
vara inspärrad eller inbegripen i en 
konflikt med dödlig utgång. 
I somliga fall då ingen motreaktion infann 
sig, som under kolonialismen eller i 
trettiotalets Tyskland, eller i nittiotalets 
Exjugoslavien eller Rwanda, slutade det i 
industriella massmord. Efter en tid faller 
sådana regimer samman på grund av sina 
inbyggda motsättningar eller tryck utifrån. 
De som försökte göra motstånd säger 
”aldrig mer” och bygger upp något nytt 
från grunden. 1945 resulterade det i FN:s 
stadgar och några år senare i 
Deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna, som slog fast ”det inne-
boende värdet hos alla som tillhör 
människosläktet och av deras lika och 
obestridliga rättigheter”. 

”Aldrig mer”, fastslog den amerikanske 
åklagaren i Nürnberg, Robert Jackson, 
under rättegången mot de ledande 
nazisterna hösten 1945. Bland de åtalade 
fanns Julius Streicher, som stod inför rätta 
för att i skrift och tal predikat hat, som det 
står i domen. Han åtalades som ett 
varnande exempel, och de ord och uttryck 
han spridit – att judar ”inte var mänskliga 
varelser”, att de ”spred sjukdomar” och att 
han uppmanat till att de borde ” utrotas 
grundligt” ledde till att han dömdes för 
”brott mot mänskligheten” och hängdes. 
Ord spelar roll: det var vad domarna i 
Nürnberg meddelade världen. Det gick 
femtio år innan dessa principer åter 
tillämpades av en helt annan internationell 
domstol. Nu handlade det om vad som 
utspelat sig i Rwanda våren 1994, då 
Hutusamhället vände sig mot 
Tutsisamhället. Som vanligt började det 
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med ord. ”Kackerlackorna” urskiljdes och 
utsågs till måltavlor och tiden då ”träden 
skulle fällas” slogs fast. Så inleddes 
massmordet. 
Senare följde åtalen, och somliga fann sig 
stå inför rätta för de ord de använt. I 
december 2003 dömde den internationella 
Rwandatribunalen tre män för uppvigling 
till folkmord, för att ha använt hatspråk 
och för att ha deltagit i radiosändningar 
som ”spred etniska generaliseringar i syfte 
att uppmana till förakt för och hat mot 
gruppen av tutsier”. Precis som tidigare 
hade dessa formuleringar upprepats i det 
oändliga tillsammans med förskönande 
omskrivningar för folkmord. Allt för att 
skapa ett klimat där mördandet gjordes 
möjligt. 
Ord spelar roll. Det vet alla, även i 
Storbritannien och i USA. Det är därför vi 
försvarar yttrandefriheten med sådan glöd. 

Vi befinner oss inte i Nazityskland, men vi 
har slagit in på en djupt obehaglig väg, 
välbekant för alla som kan något om 
historia. När brittiska tidningar och 
politiker kallar domare för ”folkets 
fiender” ekar det av Klemperers ord från 
en tid då gränser överskreds, en tid då 
hans enda hopp stod till att det nog inte 
kunde bli värre. ”Jag flydde in i arbetet och 
mina föreläsningar”, skriver han. Hur lätt 
vore det inte att välja samma utväg i dag. 
För några veckor sedan var Barack Obama 
modig nog att peka på dessa samband 
genom tid och rum. ”Vi måste med 
eftertryck avvisa den sorts språk våra 
ledare använder när det eldar under ett 
klimat av rädsla och hat och normaliserar 
rasistiska påståenden”, skrev han, och 
pekade därmed ut länken mellan då och 
nu. Språk har varit den utlösande faktorn 
bakom ”de flesta av historiens tragedier” 
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och han påminde om att det varit grunden 
för ”slaveriet, Jim Crow, Förintelsen, 
folkmordet i Rwanda och de etniska 
rensningarna på Balkan”. 
Att påstå att man bara uttryckt sig 
satiriskt, så som den brittiske 
premiärministern försökt förklara sig, är 
ingen som helst ursäkt. Yttrandefriheten, 
den allra mest grundläggande av 
rättigheter, försvarar inte rätten att 
underblåsa hat eller uppmana till våld och 
brottslighet. 
Obama vet vad han skriver om. Då han 
delade med sig av sina synpunkter på den 
brittiska EU-omröstningen avfärdades han 
av vår nuvarande premiärminister som en 
”halv-kenyan” vilken delade ”sina 
förfäders avsmak för det brittiska 
imperiet”. En president med rötter i Afrika 
är enligt honom således oförmögen att 
skapa en egen och rationell världsbild. 

Låt oss kalla saker vid deras rätta namn. 
Vår premiärminister är en rasist som odlar 
en verklighetsfrämmande dröm om att 
återvända till ett påhittat förflutet. (Som 
utrikesminister förlorade han inte bara 
omröstningen i FN utan även själva 
kolonin, då den Internationella domstolen 
slog fast att Chagos-öarna hör till 
Mauritius.) Han påstår att Hitler och EU 
har samma mål och hävdar att den som 
motsätter sig hans politik går att jämföra 
med kollaboratörer i det under andra 
världskriget ockuperade Frankrike. Hans 
dogm är allt annat än tyst: Det finns ett 
”vi” och det finns ett ”dom”.  
Den amerikanska presidentens språkbruk, 
då han talar om invandrare och 
parasitinvasioner på ett sätt som leder 
tankarna till utrotning, är som Rolling 
Stone uttrycker det ”ord man förknippar 
med folkmord och inte med regeringen”. 
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Men innan vi nått ända dit måste man på 
vägen passera såväl grundlagar som själva 
rättsstaten. De skyddar och omfamnar 
tanken på en enda mänsklighet, där varje 
människas värdighet erkänns just på 
grund av att de är människor.  
Victor Klemperers bok ”LTI – Tredje rikets 
språk” gavs ut på svenska 2006 i 
översättning av Tommy Andersson 
(Glänta). Primo Levis ”Är detta en 
människa” gavs senast ut på svenska i en 
samlingsvolym 2013 i översättning av 
Ingrid Börge (Bonniers). 
Philippe Sands 

Philippe Sands 
Är professor i juridik vid University College i -
London och tjänstgör även som jurist vid 
advokatbyrån Matrix Chambers. Är också 
ordförande för engelska PEN. 
Hans bok ”Vägen till Nürnberg” (”East-West 
Street”) utgavs på svenska förra året i översättning 
av Manne Svensson (Bonniers). Hans nya bok 
”The Ratline” utkommer 2020. 

”Vi vill 
uppdatera 
bilden av 
samtida 
konsthantverk”
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Den 3 oktober inleds Stockholm craft 
week – veckan som sätter ljus på 
Sveriges konsthantverk. Under fyra 
dagar fylls Stockholm och Värmdö av 
seminarier, utställningar och 
föreställningar. 
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Stockholm craft week är en helt ny 
satsning på samtida konsthantverk. 
Bakom veckan står Konst-
hantverkscentrum, Värmdö kommun och 
Konsthantverkarna. En av de ansvariga är 
Maj Sandell, vd för 
Konsthantverkscentrum. 
Varför har ni skapat det här evenemanget? 
– Vi vill uppdatera bilden av vad samtida 
konsthantverk är för något. Vi har en 
otroligt hög nivå på våra svenska 
konsthantverk vilket det inte känns som 
att folk vet om. Åker man utomlands så 
knäcker vi. Det kokar och bubblar om 
konsthantverket och det ligger rätt i tiden 
att anordna en vecka nu. 
Vad ska man hålla ögonen på under 
veckan? 
– Det är så svårt att säga eftersom så 
mycket är bra! Ett helt nytt initiativ är 
”Dotdotdot” som har en blandning av 

utställning och voice-performance. Den 
feministiska glasgruppen ”BOOM!” har 
workshop och utställning i Aspudden i sin 
mobila glashytta. Det är en gammal 
hästtransport som är ombyggd. För de lite 
yngre har vi en föreställning som heter 
”Att rymma med en cirkus”, vilket är en 
mix av keramik och akrobatik. 
Det här är den första upplagan av 
Stockholm craft week, vad finns det för 
planer för framtiden? 
– Förhoppningen är att det ska bli en 
tradition och att veckan återkommer varje 
år. Vi vill fortsätta visa upp vad 
konsthantverk är för något. 
”Konsthantverk” låter kanske lite mossigt 
men det är det inte. Svenskt konsthantverk 
har utvecklats snabbt under 2000-talet 
och det har inte uppmärksammats hos den 
bredare allmänheten. Det vill vi ändra på. 
Nichlas Alsing Pettersson 
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Nichlas Alsing Pettersson 
Stockholm craft week.

Pågår mellan den 3 och 6 oktober i centrala 
Stockholm och på Värmdö. 
Under veckan anordnas bland annat 
föreställningar, seminarier och utställningar om 
konsthantverk. 
Dela 

Australien klart för 
Eurovision
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Musik. 
Australien deltar i Eurovision Song 
Contest även nästa år. Det går att söka in 
till den nationella tävlingen ”Australia 
decides” fram till och med den 30 
september, enligt Esctoday. Därefter 
kommer tio artister att väljas ut för den 
direktsända finalen. 
Australien medverkade för första gången i 
Eurovision Song Contest 2015. 
Anledningen var ett specialtillstånd från 
EBU för att fira tävlingens 60-årsjubileum, 
på grund av Australiens mångåriga 
intresse för tävlingen. Kravet för att landet 
skulle få tävla igen året därpå var att de 
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skulle vinna tävlingen. Trots en femteplats 
beviljade EBU landets medverkan även 
2016. TT 

”Han var väldigt 
medveten om sitt 
romska arv. Det 
var någonting han 
var stolt över men 
som många har 
bortsett från.”
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Skådespelaren och regissören Carmen 
Chaplin – barnbarn till Charlie Chaplin – 
som kommer att regissera dokumentären 
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”Charlie Chaplin, a man of the world”, 
enligt Variety. Filmen kommer att handla 
om Chaplins romska arv och innehåller 
intervjuer med hans familj, kända 
personer som har romska rötter och andra 
representanter från den romska kulturen. 
TT 

Göteborgsoperan 
sätter upp 
”Cabaret”
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Opera. 
Göteborgsoperan vänder blicken mot 
1930-talets Tyskland. Deras stora 
musikalsatsning nästa år blir klassikern 
”Cabaret” – en av världens mest spelade 
musikaler. 
Handlingen kretsar kring 
nattklubbsstjärnan Sally Bowles och 
Clifford Bradshaw, en ung amerikan med 
författardrömmar. De lever ett utsvävande 
nattliv i Berlin, medan nazismen växer sig 
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starkare och hotar allt fler i deras 
omgivning. 
Det är en brittisk laguppställning som står 
bakom uppsättningen, med regissör James 
Grieve i spetsen. Han kallar ”Cabaret” för 
”en av tidernas bästa musikaler”. 
– ”Cabaret” är en stark och ständigt aktuell 
berättelse om när individualism och 
expressionism ställs mot en allt starkare 
fascism. Vår Cabaret kommer att bli ett 
färgstarkt uppror. En hyllning till 
mångfald, egenarter och kulturens 
förmåga att frigöra människor från 
förtryck och ge dem möjlighet att uttrycka 
sig fritt. 
Cabaret hade urpremiär på Broadway i 
New York 1966 och är baserad på 
Christopher Isherwoods självbiografiska 
bok ”Farväl till Berlin” (1939). 
TT 

Dagens datum
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019

Den 24 september 1891 föds William F 
Friedman som kommer att bli en världens 
främsta kryptologer. Han utbildade sig till 
jordbruksgenetiker men hans intresse för 
att knäcka koder och chiffer tog 
överhanden och under första världskriget 
startade han och hustrun Elizabeth en 
kodskola för militärer. Under andra 
världskriget knäckte han bland annat 
japanernas kod Purple. 
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Familjen som 
manipulerade 
en idrottsvärld
TISDAG 24 SEPTEMBER 2019
Doha. Vi känner inte till alla orsaker till 
att friidrotts-VM på fredag invigs i ett 
land ungefär lika stort som Skåne och 
att Qatar om tre år även ska arrangera 
VM i fotboll. Men vi vet att en pappa 
och hans son står åtalade för mutbrott 
och att de lyckats manipulera en hel 
idrottsvärld. 
En hotellobby i Barcelona 2012. En svensk 
friidrottsledare slår sig ner i en soffgrupp 
bredvid Internationella 
friidrottsförbundets (IAAF:s) dåvarande 

ordförande Lamine Diack. Ledare från 
andra nationsförbund ansluter. 
Stämningen är glad och uppsluppen. 
IAAF, som grundades i Stockholm 1912, 
firar 100 år. Diack har varit sportens 
högste chef i över ett decennium och ska 
fortsätta att vara så till 2015. 
I november 1999 avled Primo Nebiolo 
hastigt i en hjärtattack. Italienaren hade 
då styrt IAAF i 18 år på ett inte 
okontroversiellt sätt. Efter sin död 
hyllades han visserligen av andra 
idrottsledare som Juan Antonio 
Samaranch, ordföranden för 
Internationella olympiska kommittén 
(IOK), men kritiserades hårt av andra för 
att ha skapat ett klimat inom friidrotten 
med mygel och bristande transparens – 
samma unkna kultur som då också rådde 
inom många andra stora idrottsförbund, 
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som IOK och Fifa, det internationella 
fotbollsförbundet. 
En skada inför OS i Rom 1960 satte stopp 
för Lamine Diacks aktiva idrottskarriär 
som längdhoppare. Han beslöt sig för att 
fortsätta som ledare i stället. I Senegal var 
han sedan länge en framträdande person, 
som varit både idrottsminister och 
borgmästare i huvudstaden Dakar. 1991 
valdes han till vice ordförande i IAAF. 
Efter Nebiolos död fick Diack det stora 
ansvaret. Friidrotten var i stort behov av 
ett reningsbad. Dopning och 
korruptionsrykten kring Nebiolos regim 
skadade sportens anseende. I stället kom 
Diack tillsammans med sin son, Papa 
Massata, att dra in friidrotten i en sörja av 
mörklagda dopningsprover, tjocka 
dollarbuntar, manipulerade VM-
omröstningar – eller som det också har 

beskrivits: en av idrottshistoriens största 
skandaler genom tiderna.  
– Plötsligt när vi sitter där tar Diack fram 
några tjocka kuvert och ger till männen 
som sitter bredvid honom. Jag vet inte vad 
de innehöll, men med tanke på vad som 
senare kommit fram har jag alltid undrat, 
säger den svenske friidrottsledaren när vi 
diskuterar den kris som IAAF genomgått. 
Vid den tiden var det få som insåg vad som 
pågick. I alla fall talades det inte om det 
offentligt. Men bara ett år efter händelsen i 
den spanska hotellobbyn kom anklagelser 
mot Diack i ljuset. Han påstods 
personligen ha tagit emot en miljon kronor 
från ISL, det schweiziska marknads- och 
rättighetsbolaget, som varit djupt insyltat 
inte minst i skandalerna kring Fifa och 
dess ordförande Sepp Blatter. ISL var även 
involverat i spelet kring 
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marknadsrättigheterna för friidrotten och 
de olympiska spelen. 
Men Diack hävdade att det fanns en 
naturlig förklaring till pengarna. Hans hus 
i Senegal hade brunnit ner och 
totalförstörts 1993. Det fanns ingen 
försäkring. Däremot fanns det vänner som 
ville hjälpa honom och familjen att komma 
på fötter. Kanske borde Diack redan 2011 
ha insett att rättvisan var på väg att 
komma ifatt honom, men då hade han 
redan med full fart kört in på vägen som 
ledde till katastrof. 
På hösten samma år som ISL-
anklagelserna riktades mot Diack skickade 
hans son Papa Massata flera mejl till shejk 
Khalid bin Khalifa Al-Thani, medlem av 
den kungliga familjen i Qatar. I breven, 
som tidigare i år refereras av den brittiska 
tidningen The Guardian, gav Diack junior 
instruktioner om till vilket bankkonto 4,5 

miljoner dollar skulle skickas. 440 000 
(dollar) skulle bli kvar i Doha skrev Diack 
och förklarade att dessa tio procent av 
totalsumman skulle han hämta nästa gång 
han besökte staden. 
Papa Massata Diack var sedan länge 
anställd som marknadskonsult av IAAF. I 
ett mejl poängterade han att betalningen 
måste utföras under dagen, så att han 
kunde slutföra saken med 
”presidenten” (Lamine Diack) och ”visa 
honom det signerade kontraktet och bank-
överföringen”. 
Sju dagar senare sattes tre miljoner dollar 
in på företaget Pamodzis bankkonto, som 
grundats av Papa Massata Diack. Några 
dagar senare kommer ytterligare en halv 
miljon dollar. Avsändare var Oryx QSI, ett 
företag direkt kopplat till regimen i Qatar 
och som bland annat äger den franska 
storklubben Paris Saint-Germain. 
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Klubbens och företagets 
styrelseordförande är Nasser al-Khelafi, 
som beskrivits som en av idrottsvärldens 
just nu mäktigaste personer. 
Även den före detta ordföranden i Uefa, 
Michel Platini, som på uppmaning från 
den dåvarande franske presidenten, 
Nicolas Sarkozy, en stor PSG-supporter, 
röstade på Qatar kring fotbolls-VM 2022, 
har dragits in i historien och förhördes 
tidigare i år av polisen. 
Nasser al-Khelafi har tillsammans med 
Yousef al-Obaidly, hans närmaste 
medarbetare och vd för tv-bolaget beIN 
Sports, en del av Qatars mediekoncern Al 
Jazeera, av franska myndigheter pekats ut 
som den som låg bakom 
penningtransaktionerna med Papa 
Massata Diack. Båda nekar till 
anklagelserna och har genom sina 
advokater poängterat att betalningarna 

gjordes till företaget Pamodzi och inte till 
Papa Massata Diack personligen. De 
hävdar att pengarna var del av ett större 
kontrakt för tv-rättigheterna kring 
friidrotts-VM 2017, som Qatar sökte men 
inte fick. 
Legala betalningar för tv-sändningar eller 
mutor? Det är bland annat det som en 
fransk domstol ska avgöra. 
Överföringarna till Pamodzi, som ingår i 
det material som fransk polis samlat på sig 
under en fyra år lång utredning kring far 
och son Diack, skedde strax innan IAAF 
skulle avgöra vilken stad som skulle få 
arrangera VM 2017. Det stod mellan Doha 
och London. Var duon bara ute i god tid? 
London fick VM 2017 och när 
exekutivkommittén röstade i Monaco 2014 
föll valet på Doha. Den här gången var det 
andra städer som blev besvikna. Barcelona 
och amerikanska Eugene fanns också 
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bland de sökande, men även den lilla orten 
i Oregon, mest känd som hemstad för 
skojätten Nike, skulle bli kompenserad. 
I mitten av april 2015 ringde det i Björn 
Erikssons mobil. Svenska 
friidrottsförbundets dåvarande ordförande 
hade svårt att ta in det han hörde. Under 
flera år hade svensk friidrott arbetat för att 
få VM till Göteborg 2021, det året då 
staden firar 400 år. En repris av det VM 
1995 som i förlängningen gav förbundet 
oöverträffade sportsliga framgångar med 
en generation med OS-guldmedaljörerna 
Carolina Klüft, Stefan Holm och Christian 
Olsson och mästerskapsvinnarna Kajsa 
Bergqvist och Susanna Kallur skulle sitta 
fint. 
Nu fick Björn Eriksson besked om att 
beslutet kring värdstad, som väntades 
först senare under året, skulle tas vid 

IAAF-styrelsens möte i Peking samma dag. 
Protokollet skulle frångås. 
– Det var redan bestämt att Eugene skulle 
få det. Och man hade lagt ner möda på att 
se till så att vi inte skulle få reda på det, 
sade Eriksson när han upprört 
kommenterade saken efter beskedet. 
Den blivande ordföranden för 
Riksidrottsförbundet kom att göra sin 
starka stämma hörd över beslutet, som 
han menade andades mygel och 
korruption. Eriksson, som hörts i den 
franska polisutredningen, fick vatten på 
sin kvarn när brittiska BBC berättade om 
en mejlväxling mellan Nikechefen Craig 
Masback och Vin Lallana, ordförande i 
USA:s friidrottsförbund, som båda 
kämpade för att USA skulle få sitt första 
friidrotts-VM. 
Masback berättade att han varit i kontakt 
med Sebastian Coe, då vicepresident i 
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IAAF och på Nikes avlöningslista, som 
meddelat Eugene sitt stöd men menade att 
det skulle bli svårt att inte låta Göteborg 
ställa sig på startlinjen eftersom 
ordförande Diack ansåg att svenskarna 
borde tillåtas göra det. Sedan satte sig 
Lallana på ett flyg till Monaco för att träffa 
Diack, som uppenbarligen ändrade 
uppfattning. 
I efterhand har det påståtts att alla i 
exekutivkommittén, en efter en, blev 
kallade till Diacks hotellrum och fick 
förklarat för sig hur det skulle bli. 
”Omröstningen” vid mötet, som gällde om 
Eugene kunde utses utan att Göteborg 
tilläts delta i kampen, slutade 23–1. Vem 
det var som vågade trotsa Diack är 
fortfarande oklart. 
Björn Eriksson framförde misstankar även 
mot omröstningen där Doha fick VM. 
Detta sedan det framkommit att 

ordföranden i Kenyas friidrottsförbund 
misstänktes för att ha tagit emot två större 
bilar i muta från Qatars friidrottsförbund. 
Eriksson krävde en utredning. 
– IAAF måste gå till botten med allt, 
annars kan man aldrig bygga upp ett 
förtroende för sporten. Det måste rensas, 
och det har jag förklarat för Sebastian Coe, 
sade Eriksson och syftade på den tidigare 
OS-guldmedaljören som nu tagit över efter 
Lamine Diack. 
Eriksson menade att Doha, om det visade 
sig att man betalat ut mutor, borde fråntas 
sitt VM. Men den diskussionen kom snart 
att överskuggas av den skandal som 
idrottsvärlden ännu inte sett slutet på. 
I februari 2014 skulle det springas 
maratonlopp i Tokyo. IAAF-
tjänstemannen Sean Wallace-Jones var på 
plats och kom i samspråk med ryssen 
Andrej Baranov, som arbetade som agent 
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för en av deltagarna, Lilia Sjobutjova, en 
av världens främsta på distansen. Baranov 
var bekymrad och drog en historia som 
fick Wallace-Jones att häpna. Ryssen 
berättade att hans löpare 2010 betalat 450 
000 euro till en tjänsteman på det ryska 
friidrottsförbundet för att dölja avvikelser i 
sitt blodpass, där den internationella 
antidopningsbyrån Wada följer idrottarens 
blodvärden för att kunna avslöja dopning. 
Wallace-Jones ville inte tro att det var 
sant, men efter ytterligare ett möte i 
Köpenhamn, där även en annan IAAF-
tjänsteman medverkade, beslutade han sig 
för att rapportera det hela till IAAF:s 
etiska kommitté. Baranov hade då kommit 
med fler sensationella påståenden och 
berättat att Sjobutjova blivit beordrad att 
godta en avstängning och i gengäld få 
tillbaka 300 000 euro.  

Pengarna hade returnerats från ett företag 
i Singapore som hette Black Tidings och 
som ägdes av Papa Massata Diack.  
Baranov hävdade också att Valentin 
Balachnitjev, ordförande i Rysslands 
friidrottsförbund och kassör i IAAF, kände 
till arrangemanget. Det lät som korruption 
på högsta nivå och om det stämde var 
Wallace-Jones egen arbetsgivare 
inblandad. 
Strax efter sin anmälan fick Wallace-Jones 
svar från Lamine Diack. Anklagelserna var 
falska och Wallace-Jones behövde inte 
oroa sig. Men britten lät sig inte nöjas. 
Han och Baranov började samla bevis, 
som de senare överlämnade till Michael 
Beloff, en av världens ledande 
idrottsjurister. 
I december 2014 visade det sig att hela 
historien var större och smutsigare än 
någon kunde tänka sig. Det tyska tv-
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bolaget ARD visade dokumentärfilmaren 
Hajo Seppelts första avslöjande 
tillsammans med de ryska visselblåsarna 
Julia och Vitalij Stepanov. 
Sakta men säkert kröp sanningen fram. 
Far och son Diack tillsammans med bland 
andra IAAF:s antidopningschef Gabriel 
Dollé hade mot betalning hjälpt till att 
sopa rysk dopning under mattan, men det 
var inte bara friidrottare som var dopade. 
Den kanadensiske juristen Richard 
McLarens utredning pekade på att över 
tusen ryska idrottare ingått i ett statligt 
dopningsprogram, som också innehöll 
omfattande och minst sagt sofistikerat 
fusk med dopningsprover vid vinter-OS i 
Sotji, med rysk säkerhetstjänst inblandad. 
Enligt åtalet mot far och son Diack har de 
direkt eller indirekt tagit emot 35 miljoner 
kronor för att dölja positiva dopningsprov. 

Hur kunde det få pågå? Sebastian Coe, 
som hade all anledning att vara 
självkritisk, besvarade en gång frågan och 
sade att kontrollsystemet inte varit 
tillräckligt och att man helt enkelt litade på 
sin ordförande. 
Arne Ljungqvist, som var medlem av 
IAAF:s styrelse i mer än 30 år och dess 
vice ordförande fram till 2007, var en 
annan som hade anledning att känna sig 
förd bakom ljuset. Ljungqvist konstaterade 
att det i de flesta idrottsförbund är en 
ordförande och en generalsekreterare som 
styr det mesta. Han förklarade att han 
under sin tid i IAAF, särskilt då Primo 
Nebiolo var bas, bekymrades över den 
dåliga insynen. 
– Styrelsemötena blev bara 
sanktionerande. Det fanns inte tillräckligt 
med utrymme för diskussion, sade 
Ljungqvist. 
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Polisens utredningar kring familjen Diack 
visar att stora summor pengar bytte ägare 
på hotell Fairmount i Monaco, där Lamine 
Diack hade en svit. Utredningarna avslöjar 
också hur undansopade 
dopningsanklagelser, 
sponsoröverenskommelser och beslut om 
värdstäder för stora mästerskap kretsar 
kring en och samma familj. 
Hur länge har myglet pågått? Ja, Papa 
Massata Diack fick uppdrag för IAAF 
redan 2001, men den franska utredningen 
har hittills bara pekat på misstänkt 
brottslighet i samband med senare 
mästerskap. 
Avslöjandet har skakat idrottsvärlden och 
fått stora konsekvenser. 
Ordföranden i Japans olympiska 
kommitté, Tsunekazu Takeda, har avgått 
efter uppgifterna om att Black Tidings tog 
emot två miljoner dollar genom 

transaktioner från den japanska 
huvudstadens ansökningskommitté. 
Takeda förnekar brott. I botten för 
misstankarna ligger bland annat IAAF:s 
tioårskontrakt med det japanska 
marketingföretaget Dentsu, som Lamine 
Diack tecknade just innan han blev 
brottsmisstänkt. 
I slutet av förra månaden meddelade 
IAAF:s nya ledning att kontraktet 
omförhandlats. IAAF-juristen René 
Bergonzi använde ett affärsmässigt språk, 
som andades korruption lång väg, när han 
förklarade åtgärden och sade att 
överenskommelsen innehöll ”ovanliga 
provisioner”, som inte var 
marknadsmässiga. 
Tidigare i sommar erkände Rio de 
Janeiros före detta guvernör, Sergio 
Cabral, att han betalat två miljoner dollar 
till Lamine Diack i utbyte mot röster inför 
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omröstningen där Rio fick sommar-OS 
2016. Enligt Cabral ska Diack senior först 
begärt 1,5 miljoner dollar för sex röster 
och sedan återkommit och sagt att han 
kunde ordna fler om han fick ytterligare en 
halv miljon, vilket Riopolitikern sade ja 
till. Han hade fått försäkringar från 
ordföranden i Brasiliens olympiska 
kommitté, Arthur Nuzman, om att det var 
känt att Lamine Diack kunde leverera 
röster och att det blivit en tradition. 
Men Rio fick sitt OS och Qatar sitt 
friidrotts-VM. Trots dopningsskandalen i 
Ryssland kunde landet arrangera VM i 
fotboll 2018. Inga utredningar eller åtal 
kommer att hindra Tokyo från att ha sitt 
OS nästa år – eller att Qatar 2022 
arrangerar VM i fotboll. 
Däremot fick man, trots en väloljad 
kampanj, inte det OS som hamnade i 
Tokyo. 

86-årige Lamine Diack har sedan han 
greps levt i husarrest i Frankrike. Papa 
Massata Diack gömmer sig i Senegal och 
har förklarat att han inte vill komma till 
Frankrike och låta sig förhöras. Det finns 
inget utlämningsavtal mellan länderna. 
Den 24 juni i år beslöt en fransk åklagare 
att åtala: Lamine Diack, Papa Massata 
Diack, Valentin Balachnitjev, Gabriel 
Dollé, Habib Cissé, tidigare IAAF-jurist 
och Lamine Diacks närmaste rådgivare, 
samt den ryske friidrottstränaren Alexej 
Melnikov. 
Alla nekar till anklagelserna. 
Jens Littorin 
jens.littorin@dn.se 
35

miljoner kronor, så mycket har far och son Diack 
enligt åtalet direkt eller indirekt tagit emot för att 
dölja positiva dopningsprov. 

706

mailto:jens.littorin@dn.se


Ledare: 
Trumps nya 
skandal räcker 
inte för riksrätt
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Jag skulle kunna skjuta någon på Fifth 
Avenue mitt på Manhattan och vinna 
ändå, sa Donald Trump under 
valkampanjen. Det gick nästan att tro 
honom. Han ljög, förolämpade och bröt 
mot alla konventioner om att politiker bör 
uppträda värdigt. Inget verkade fästa. 

Den senaste skandalen testar åter 
gränserna. I juli ringde han Ukrainas 
färske president Volodymyr Zelenskyj. 
Enligt källor uppmanade Trump åtta 
gånger sin kollega att starta en 
korruptionsutredning mot Hunter Biden – 
son till Joe Biden, tidigare vicepresident 
och ledande demokratisk utmanare inför 
valet 2020. 
Någon vecka innan hade Trump stoppat 
nästan 400 miljoner dollar i militärt och 
annat bistånd till Ukraina, utan att ge 
någon förklaring till kongressen som 
anslagit pengarna. 
Trump har gett motstridiga svar om vad 
som hänt. Han har både lovat att samtalet 
med Zelenskyj ska offentliggöras och ilsket 
förnekat det. Och förresten får en 
president göra som han vill. Men om 
Trump har pressat en utländsk 
makthavare för att skaffa sig fördelar i 
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valet nästa höst är det minst sagt 
motbjudande. 
Utan tvekan plågas Ukraina av utbredd 
korruption. Hunter Biden borde rimligen 
inte ha suttit i styrelsen i ett av landets 
stora gasbolag medan hans pappa dels var 
vicepresident, dels ansvarig för USA:s 
kontakter med Kiev. Men Trumps 
anklagelser höjer sig inte över 
konspirationsteoriernas nivå. Hans egen 
privata advokat har ett betydligt värre 
förflutet i Ukraina, liksom hans förre 
kampanjchef. 
Dessutom var biståndet avsett för en 
bundsförvant som är inblandad i ett krig 
med Ryssland. Att dra in det borde gå 
emot USA:s säkerhetspolitiska intressen. 
Men Trump hade som bekant rejäl nytta 
av Vladimir Putins stöd i valet 2016 och 
uppmanade offentligt Moskvas hackare att 

avslöja hemligheter i Hillary Clintons e-
post. 
Den amerikanska författningens 
fundament är att balansera den federala 
makten mellan presidenten, kongressen 
och domstolarna. Trump har dock vid 
otaliga tillfällen visat att han anser sig stå 
över lagen. Juristerna brukar anse att en 
sittande president inte kan åtalas, men 
Vita husets advokater hävdar nu att han 
inte ens kan bli föremål för en rättslig 
utredning. 
Ekot från Watergate på 70-talet är 
omisskännligt. Richard Nixon använde 
statsapparaten för att jaga politiska 
motståndare, och tvingades avgå inför 
hotet om riksrätt. 
Trumpkampanjens angelägenheter med 
Ryssland utreddes av den särskilde 
åklagaren Robert Mueller, som inte fann 
bevis för organiserat samarbete. Han tog 
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dock aldrig ställning till om presidenten 
brutit mot lagen genom att förhindra 
rättvisans gång. 
Rysslandsaffären chockerar på många 
plan. Som president har Trump attackerat 
domstolar som inte gör som han säger. 
Intressekonflikterna hopar sig mellan hans 
företag och ämbete. Han är sorgligt 
olämplig för jobbet. 
Representanthusets demokratiska talman 
Nancy Pelosi har hittills sagt nej till 
riksrätt, eftersom risken för en politisk 
rekyl är stor och de nödvändiga två 
tredjedelarna av senaten aldrig lär rösta 
för att fälla Trump. En del av hennes 
partivänner struntar i oddsen, och allt fler 
verkar anse att kongressen har en plikt att 
agera oavsett utsikterna till framgång. 
Riksrätt är framför allt en politisk process, 
inte en juridisk. Det gäller således att 
övertyga väljarna om sin sak, och där är 

Demokraterna inte. Det viktigaste 2020 
borde vara att besegra Trump. Då behöver 
partiet också fundera över om Biden är 
rätt kandidat. 
DN 25/9 2019 
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Johnson står 
inte över lagen
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Det fanns flera frågetecken kring hur 
Högsta domstolen skulle reagera på att 
Boris Johnson stängt parlamentet i fem 
veckor. 
En del bedömare spekulerade i att de 
brittiska domarna inte skulle göra något 
alls, förklara saken hörande till politiken, 
inte juridiken. Andra trodde att de skulle 
beslå premiärministern med att ha agerat 
regelvidrigt, men samtidigt konstatera att 
domstolen inte kunde göra något åt saken. 

När chefsdomaren Brenda Hale läste upp 
juristernas slutsatser stod det klart att de i 
stället valt att kalla en spade för en spade: 
Parlamentet är suveränt, 
premiärministern kan därför inte stänga 
det om konsekvensen är att lagstiftarna 
inte kan göra sitt jobb. 
Domstolen konstaterar att de negativa 
effekterna på demokratin av att stänga 
parlamentet mitt i slutspurten mot Brexit 
är ”extrema”. Och att eftersom Johnson-
regeringens agerande var olagligt är det 
också ogiltigt. Parlamentsledamöterna kan 
återvända till jobbet så snart de vill. 
I en tid när ”starka män” med auktoritära 
impulser rundar lagstiftande församlingar 
och domstolar efter behag är det onekligen 
uppfriskande att britterna visar hur 
robusta institutioner ser ut. 
Kan Boris Johnson sitta kvar som 
premiärminister? Det beror mindre på 
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dagens domslut och mer på hans vilja att 
svälja utfästelsen om att genomföra Brexit 
– ”do or die” – den 31 oktober. 
Något nytt utträdesavtal finns fortfarande 
inte vid horisonten och att lämna utan 
något alls framstår nu som helt osannolikt. 
Redan tidigare visste vi att det i 
parlamentet finns en majoritet mot Brexit 
utan avtal. Nu vet vi också att det inte är 
lagligt för premiärministern att strunta i 
parlamentet. Och att i Storbritannien 
upprätthålls lagen. 
Martin Liby Troein 
martin.liby-troein@dn.se 

Munkedal inför 
tillståndskrav för 
att tigga
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Inom kort kommer det att krävas tillstånd 
för att få tigga i Munkedals kommun, 
rapporterar P4 Väst. 
– Jag vill åt den organiserade 
brottsligheten som ligger bakom den 
största delen av tiggeriet i Sverige, säger 
Rolf Jacobsson, gruppledare för KD i 
Munkedal. 
TT 
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Johnsons 
stängning av 
parlamentet 
var olaglig
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Boris Johnsons tillfälliga stängning av 
brittiska parlamentet var olaglig. Det 
meddelade Högsta domstolen i 
Storbritannien i ett historiskt beslut på 
tisdagen. 
Nu kommer krav på att premiär-
ministern ska avgå. 
– Den här hemförlovningen inträffade 
under högst exceptionella omständigheter, 

konstaterade rättens ordförande Brenda 
Hale i London. 
Dessförinnan fastslog domarna att 
domstolen har rätt att avgöra fallet. 
Brenda Hale sade att stängningen hade 
varit förödande och att den kastade in 
landet i ett ännu värre kaos i den pågående 
Brexitprocessen. 
– Effekten på vår demokratis grundstenar 
var extrem, säger Brenda Hale. 
Brenda Hale säger också att domstolens 
utslag innebär att stängningen rivs upp – 
parlamentet är alltså inte längre 
suspenderat. Talmannen fick i och med 
beslutet i HD grönt ljus att kalla samman 
parlamentet med omedelbar verkan. 
Premiärministern Boris Johnson 
kommenterade domstolens besked från 
New York där han befinner sig för möte i 
FN:s generalförsamling. Han sade att han 
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kommer att respektera beslutet även om 
han inte håller med domstolen. 
– Jag har högsta respekt för vårt 
domstolsväsende, men jag håller inte alls 
med om det här utslaget. 
Boris Johnson står fast vid att det ligger i 
nationens intresse att Storbritannien ska 
lämna EU och att det ska ske den 31 
oktober. 
– Nu gäller det för oss att nå ett avtal och 
kunna lämna EU den 31 oktober – och det 
är vad vi ska göra. Ärligt talat har det inte 
blivit lättare av det här, men vi ska gå 
vidare och ordna det, säger 
premiärministern till BBC. 
Det var i mitten av augusti, strax efter att 
Boris Johnson tillträdde på posten som 
premiärminister, som han gav order om 
att stänga underhuset från den 9 
september till den 14 oktober. Beslutet 

möttes av skarp kritik från flera håll och 
oppositionen gick i taket.  
Kritiken gällde framför allt om det var 
tillrådligt med tanke på det kritiska 
brexitläge som landet befinner sig i, med 
bara drygt en månad kvar till den 31 
oktober då den senaste tidsfristen för att 
lämna EU löper ut. 
Stängningen togs upp av Högsta 
domstolen i förra veckan som ägnade tre 
hela dagar åt att höra båda sidor tala för 
sin sak. Frågan är viktig både politiskt och 
juridiskt.  
Direkt efter HD:s beslut gick flera 
parlamentariker ut och ställde krav på 
Boris Johnsons avgång, samtidigt som 
man välkomnade domstolens besked. 
– Jag är glad att Högsta domstolen har 
stoppat denna okonstitutionella handling, 
säger regeringens tidigare juridiske 
rådgivare Dominic Grieve. 
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Labourledaren Jeremy Corbyn var en av 
dem som snabbt gick ut med avgångskrav 
på Boris Johnson. 
– Han bör, för att använda historiska ord, 
överväga sin position, säger Corbyn på 
Labours partikonferens i Brighton. 
Även Liberaldemokraternas partiledare Jo 
Swinson vill att premiärministern avgår 
efter det svidande nederlaget. 
”Det här bekräftar vad vi alla redan visste: 
Boris Johnson är inte lämpad att vara 
premiärminister. Han har misslett 
drottningen och landet och olagligt tystat 
folkets representanter”, säger Swinson 
enligt BBC. 
Liknande ord kommer från walesiska 
nationalistpartiet Plaid Cymru. 
”Under den här korta tiden har Boris 
Johnson visat sig vara en djupt farlig och 
antidemokratisk ledare, utan respekt för 
rättsstatens regler”, säger partiets 

gruppledare i underhuset, Liz Saville 
Roberts, enligt The Guardian. 
Brexitpartiets ledare Nigel Farage skriver 
på Twitter att Johnsons beslut att stänga 
parlamentet är ”det värsta politiska 
beslutet någonsin” och anser att 
premiärministerns rådgivare Dominic 
Cummings bör avgå. 
Talmannen för underhuset John Bercow 
var glad efter dagens utslag i HD och 
meddelade några timmar senare att 
parlamentet ska öppnas igen klockan 11.30 
(lokal tid) i dag, onsdag. 
Katarina Lagerwall 
katarina.lagerwall@dn.se 

Den 28 augusti meddelar premiärminister Boris 
Johnson att han vill hålla parlamentet stängt från 
början av september till 14 oktober – två veckor 
innan Storbritannien ska lämna EU. 
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Med anledning av Brexit har parlamentet inte 
stängt på två år. De senaste gångerna det har 
skett har det gått mellan 5 och 20 dagar mellan 
stängning och öppning. 
Kritikerna, som var många, kallade beskedet för 
odemokratiskt och för en kupp med syfte att 
förkorta Brexitförhandlingarna. 
Tusentals protesterade utanför parlamentet och 
över en miljon underskrifter mot stängningen 
samlades in. 
Boris Johnsons beslut utmanades i domstol. 
Den 24 september meddelade Högsta domstolen 
att Boris Johnsons begäran att skjuta upp 
öppningen var olaglig och att det var fel att stoppa 
parlamentarikerna från att utföra sitt arbete. 
Fakta. Det händer nu

17–18 oktober: EU-toppmöte där ledarna skulle 
kunna godkänna ett nytt Brexit-avtal. 
31 oktober: I nuläget den dag då Storbritannien 
ska lämna EU. Enligt en lag som stiftades tidigare 
i september måste dock regeringen ansöka om en 
senarelagd Brexit, om inget nytt avtal har 
godkänts av parlamentet. Boris Johnson har flera 
gånger antytt att han inte nödvändigtvis tänker 
följa den lagen. 

Dramatisk strid 
väntar efter 
beslutet
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
I vanliga fall skulle Boris Johnson 
tvingas avgå omedelbart efter Högsta 
domstolens historiska domslut på 
tisdagen. Men nu inleds i stället en 
dramatisk slutstrid i Storbritannien – 
där betydligt mer än Brexit kan stå på 
spel. 
Boris Johnson såg lite tagen ut när han på 
tisdagen mötte pressen i FN-skrapan i 
New York.  
Skulle han bli tvungen att resa till Bryssel 
och be EU om en senarelagd Brexit nu?  
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Tänkte han avgå? 
Premiärministern duckade för frågorna 
och sa bara kort att han inte är överens 
med domen, men att han kommer att 
respektera den och att detta ”inte kommer 
att göra hans jobb lättare”. 
Underdriften stod skriven som med eld i 
luften. 
Tisdagens dom i Högsta domstolen är 
historisk – inte bara för att den 
underkänner premiärministerns beslut att 
be drottningen stänga parlamentet, utan 
också för att HD öppet anklagar en 
sittande regering för att ha skadat den 
brittiska demokratins fundament. 
– Följderna för vår demokratis grundvalar 
var extrema, sa Högsta domstolens 
ordförande Brenda Hale om regeringens 
beslut att suspendera parlamentet i fem 
veckor. 

Boris Johnson har hävdat att hans 
regering behöver så lång tid för att 
”förbereda den ambitiösa agenda” som 
han vill lansera under nästa session i 
parlamentet. Men de elva domarna var 
eniga när de slog fast att Boris Johnson 
hindrat det folkvalda parlamentet att 
utföra sina två viktigaste uppgifter: att 
stifta lagar och ställa regeringen till svars.  
Storbritannien ska lämna EU den 31 
oktober och många av de folkvalda 
representanterna i underhuset hade på 
förhand krävt att få vara med och 
bestämma hur detta grundläggande skifte 
ska gå till.  
Strax före suspenderingen lyckades också 
oppositionen tvinga igenom en lag som 
kan tvinga regeringen att ansöka om en 
senareläggning av Brexit. Men bara några 
timmar senare trädde stängningen i kraft. 
Och enligt HD helt utan något rimligt skäl. 
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Domarna accepterar heller inte regeringen 
Johnsons argument att parlamentarikerna 
i vilket fall brukar vara lediga i cirka tre 
veckor under denna period på året, på 
grund av de årliga partikonferenserna. 
En sådan ledighet brukar utlysas med 
hjälp av en så kallad ajournering, som inte 
helt omöjliggör parlamentariskt arbete. En 
suspendering däremot (eller prorogation, 
som är det brittiska uttrycket) utlyses av 
drottningen på premiärministerns inrådan 
– och kan inte avbrytas på 
parlamentarikers initiativ. 
Normalt sett varar den i fyra till sex dagar 
– inte i fem veckor. 
Parlamentet skulle inte ha samlats förrän 
den 14 oktober – två veckor före Brexit.  
Men på onsdagen slår parlamentets portar 
nu upp på nytt. 
Samtidigt uppmanar oppositionen Boris 
Johnson att avgå. 

Oppositionen överväger en 
misstroendeomröstning, och mycket tyder 
på att det är bara är en tidsfråga innan 
denna läggs fram. Det finns dock risker 
med en sådan.  
Dels är det inte säkert att en majoritet 
faktiskt skulle rösta emot regeringen – 
flera av de upproriska Tory-ledamöter som 
sparkades ut ur partigruppen tidigare i 
september drar sig ännu för att fälla en 
konservativ premiärminister. 
Dels är det oklart vad som sker om 
regeringen förlorar. Parlamentet skulle då 
få två veckor på sig att bilda en ny 
regering, innan det utlyses nyval. Men 
Labourledaren Jeremy Corbyn verkar i 
nuläget inte kunna räkna med 
Liberaldemokraternas stöd för att bilda 
regering – och ingen vill ha på sitt ansvar 
att Storbritannien ramlar ut ur EU utan 
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avtal på grund av ett allt värre kaos i 
parlamentet. 
Så kan Boris Johnson återta kontrollen?  
Han lär i alla fall göra ett försök.  
Regeringen kan för tredje gången föreslå 
ett nyval. Men det lär bli nej igen. 
Anledningen: ett sådant kräver stöd av två 
tredjedelar av ledamöterna, och skulle 
innebära att parlamentet upplöses i minst 
25 dagar. Många i oppositionen fruktar att 
regeringen ska utnyttja en sådan respit till 
att tvinga igenom en avtalslös Brexit. 
En annan variant är att avgå före EU-
toppmötet den 17–18 oktober. På så vis 
kan Johnson ge Jeremy Corbyn skulden 
för att Brexit skjuts upp och hoppas att det 
ger Tories vind i seglen i ett nyval. 
Problemet är att de flesta 
opinionsmätningar just nu tyder på att 
Nigel Farages radikala Brexitpartiet i så 

fall skulle kunna gynnas – på Torys 
bekostnad. 
Ytterligare en variant är att hänga kvar, 
åka till EU-toppmötet och där konstatera 
att det inte gått att nå ett avtal – bara för 
att sedan utlysa nationellt nödläge och 
tvinga parlamentet att stänga tills dess att 
Brexit är ett faktum. 
Mer sannolikt är kanske att han utser en 
syndabock. Många i premiärministerns 
parti lägger skulden för det debaclet i 
Högsta domstolen på Dominic Cummings 
– regeringens omstridde chefsstrateg. Att 
sparka honom skulle kanske kunna ge 
premiärministern de veckor han anser sig 
behöva. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
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Iran nobbar 
krav på kärn-
energiavtal
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Iran. Iran anklagar Frankrike, Tyskland 
och Storbritannien för att gå i USA:s 
ledband sedan de gemensamt beskyllt 
Teheran för oljeattackerna i Saudiarabien. 
Utrikesminister Javad Zarif avfärdar även 
krav på ett nytt kärnenergiavtal. Zarif går i 
stället till motattack. Alltsedan USA 
övergav avtalet i maj i fjol har de tre 
europeiska länderna varit 
handlingsförlamade och inte förmått 
uppfylla sina åtaganden i 
överenskommelsen, hävdar Zarif i ett 
uttalande på Twitter.   TT 

Trump hotas 
av riksrätt – 
utredning 
inleds
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Demokraterna inleder en officiell 
utredning om att ställa president Trump 
inför riksrätt. Det meddelade Nancy 
Pelosi, Demokraternas ledare i 
kongressen, på tisdagskvällen svensk 
tid. 
– Presidenten måste hållas ansvarig. 
Ingen står över lagen, säger hon. 
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Pelosi har tidigare ställt sig avvaktande till 
riksrätt, så länge som tillvägagångssättet – 
ett slags politisk domstol som kan avsätta 
presidenten – inte har den amerikanska 
allmänhetens uttryckliga stöd. 
Men på tisdagskvällen stod det klart att 
Demokraternas ledare i kongressen svängt 
i frågan. Efter ett stängt möte med 
Demokraterna i representanthuset 
bekräftade hon att en utredning om 
riksrätt mot Donald Trump inleds. 
– Presidenten måste hållas ansvarig. Ingen 
står över lagen, säger Pelosi. 
– Bara genom att pressa en utländsk 
ledare har president Trump gjort nog för 
en utredning om riksrätt ska inledas. 
Hur denna utredning genomförs eller i 
vilken omfattning är i dagsläget inte 
klarlagt. 

På nyheten om en utredning kring att 
eventuellt dra presidenten inför riksrätt 
svarade Trump självsäkert. 
– Alla säger att det är positivt för mig i 
valet om hon genomför det, säger han, 
skriver AFP. 
I söndags sade Pelosi att om Vita huset 
fortsätter blockera den rapport som en 
visselblåsare överlämnat till en 
generaldirektör vid underrättelsetjänsten 
– sannolikt om Trumps samtal med 
Zelenskyj – så tar regeringen ett steg 
längre in i ”laglöshet”.  
Pelosi, som under tisdagen kallade till 
möte tillsammans med representanthusets 
demokrater med anledning av Trumps 
Ukrainasamtal, meddelade tidigare Vita 
huset att om inte visselblåsarens rapport 
överlämnas till kongressen kommer hon 
att vidta åtgärder. 
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Joe Biden, rapporterar Bloomberg, sade på 
tisdagen att han kommer att ställa sig 
bakom en riksrättsprocess om inte Trump 
offentliggör visselblåsarens anmälan. 
Även enskilda republikaner, såsom 
tidigare presidentkandidat Mitt Romney 
och Lindsey Graham, republikansk 
senator, har uppmanat Trump att 
offentliggöra detaljer kring vad exakt som 
sades i samtalet med Ukrainas president 
den 25 juli.  
Det gav också presidenten löfte om på 
tisdagskvällen när han twittrade: 
”Ni kommer att se att det var ett mycket 
vänligt och helt korrekt samtal. Ingen 
press och, till skillnad från Joe Biden och 
hans son, inga tjänster och gentjänster! 
Det här är inget annat än en fortsättning 
på den mest omfattande och destruktiva 
häxjakten någonsin” skrev Trump. 

Enligt presidenten ska en oredigerad 
utskrift av hela samtalet släppas på 
onsdagen. 
Skulle Demokraterna i representanthuset 
initiera riksrätt är det fortfarande 
osannolikt att han sedan fälls av senaten 
eftersom Trumps eget parti har majoritet 
där. 
Det har i sin tur tidigare hejdat 
demokrater i representanthuset att driva 
på för riksrätt. 
Samtidigt menar flera juridiska experter, 
däribland Laurence Summer vid 
Harvarduniversitetet, att Trumps 
påtryckningar på Ukraina vore ett 
klockrent exempel på handlingar som 
skulle motivera riksrätt. 
Jonas Desai 
jonas.desai@dn.se 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
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Osannolikt att 
han avsätts
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Demokraternas talman i 
representanthuset Nancy Pelosi 
påbörjar en utredning om riksrätt för 
Donald Trump. Det gäller Trumps 
telefonsamtal med Ukraina om att få 
skadlig information som rör Joe Biden, 
demokraten som hoppas utmana 
Trump i presidentvalet nästa år. 
DN:s Martin Gelin reder ut vad detta 
betyder. 
New York. 
1 Vad innebär Nancy Pelosis beslut? 
Pelosi har aldrig tidigare uttryckt sig så 
här hårt om Trump. ”Presidenten har 
svikit presidenteden, svikit vår nationella 

säkerhet och svikit integriteten i vår 
valprocess” sade hon på tisdagen. 
Rent konkret har Pelosi nu fattat beslut 
om att utreda om riksrätt, ett åtal mot 
presidenten, kan bli aktuellt. På tisdagen 
instruerade hon sex utskott i 
representanthuset att samla bevismaterial 
för att ställa Trump inför riksrätt. I stora 
drag handlar processen för riksrätt om tre 
faser. Själva utredningen börjar antingen i 
representanthusets juridiska utskott, eller 
i en särskilt upprättad panel för 
ändamålet. Om representanthuset röstar 
för att fortsätta processen ställs 
presidenten formellt inför riksrätt, vilket 
är detsamma som att åtalas. 
Därefter går ärendet vidare till senaten, 
som granskar fallet tillsammans med 
chefsdomaren från högsta domstolen (i 
nuläget den konservativa John Roberts). 
Representanthuset agerar som åklagare, 
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presidenten har egna försvarsadvokater 
och senaten är jury. 
För att presidenten väl ska avsättas, själva 
poängen med riksrätten, krävs röster från 
två tredjedelar av senaten, vilket kan bli 
mycket svårt att åstadkomma då 
republikanerna har en majoritet i senaten. 
Även om grova lagbrott kan bevisas är det 
alltså osannolikt att Trump kan avsättas. 
Men det beror på vad som kommer fram i 
utredningen. Om Trump skulle avsättas 
står vicepresidenten Mike Pence näst på 
tur att ta över ämbetet. 
2 Har Trump något att vinna på det här? 
En orsak till att Biden själv är försiktig 
med att kräva riksrätt är just att 
utredningen lär dra mer uppmärksamhet 
till just familjen Bidens kopplingar till 
Ukraina. En omedelbar konsekvens av 
uppståndelsen kring detta är att Joe 
Bidens son Hunter Biden, som haft affärer 

med Ukraina, har blivit en rikskändis. 
Donald Trump och hans kampanjstab 
hoppas att Biden ska kunna anklagas för 
korruption och oegentligheter i Ukraina, 
vilket kan skada hans presidentkampanj. 
Risken är även att det uppstår en falsk 
jämvikt i nyhetsrapporteringen om 
familjerna Trump och Biden, vilket kan 
hjälpa Republikanerna att säga att båda 
sidorna är lika korrupta. En liknande 
dynamik präglade presidentvalet 2016, då 
många nyhetsmedier ägnade mer tid åt att 
rapportera om Hillary Clintons påstådda 
epost-skandal, än Trumps verkliga 
skandaler. 
Martin Gelin 
Dela 
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Joe Biden 
riskerar att 
skadas mer än 
Trump
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Huvudfrågan i Ukrainaskandalen är 
fortfarande om USA:s president Donald 
Trump erbjöd sin kollega Zelenskyj ett 
byte – ni får 400 miljoner dollar i stöd, 
mot att vi får information som kan 
skada en politisk fiende. 
Men samtidigt hamnar fokus också på 
förre vicepresidenten Joe Biden och 
hans son Hunter. 

1. Vad gjorde Hunter Biden i Ukraina? 
Hunter, Joe Bidens i dag 49-årige son, satt 
mellan april 2014 och april 2019 i 
styrelsen för Burisma Holdings, ett företag 
som verkar på olje- och 
naturgasmarknaden i Ukraina. Burisma 
grundades av Mykola Zlotjevskyj, en 
tidigare minister under proryske 
presidenten Viktor Janukovytj. Zlotjevskyj 
flydde från Ukraina 2014 efter anklagelser 
om korruption. Han återvände 2018 sedan 
utredningarna mot honom hade lagts ner. 
Hunter Biden tjänade vissa månader 50 
000 dollar på sitt uppdrag. Han var en av 
flera utlänningar som fick plats i Burismas 
styrelse. Kritiker i Ukraina och USA 
hävdar att deras funktion var att genom 
sina namn rentvå Burismas skamfilade 
rykte. 
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Hunter Biden hade när han anlitades av 
Burisma ingen erfarenhet vare sig av 
Ukraina eller av gas- och oljemarknaden. 

2. Vad gjorde Joe Biden i Ukraina? 
Under de dramatiska åren 2014–2015 
besökte Joe Biden Ukraina många gånger. 
Anklagelserna från Trump handlar om att 
han då ska ha missbrukat sin roll som 
vicepresident för att hjälpa sin son. 
Detta ska ha skett genom att Biden krävde 
att landets dåvarande riksåklagare Viktor 
Sjokin – vars kontor utredde misstankar 
mot Burismas ägare – skulle få sparken. 
Annars skulle Ukraina gå miste om en 
miljard dollar i lånegarantier. 
Trump implicerar att Sjokin sparkades för 
att han var för tuff mot korrupta oligarker. 
Men i själva verket krävde inte bara Biden, 
utan också en rad organisationer och 
långivare som IMF och Världsbanken, att 

Sjokin skulle avskedas av rakt motsatta 
skäl – att han själv var korrupt. 
Biden skröt senare om detta inför en 
amerikansk publik: 
”Jag sa: ’Vi reser om sex timmar. Om 
åklagaren inte får sparken så får ni inga 
pengar. Och son of a bitch, han fick 
sparken’”. 

3. Var Bidens agerande till någon hjälp 
för sonen? 
Enligt uppgifter som nu har kommit fram 
var utredningen mot Burisma vilande 
under Viktor Sjokin, riksåklagaren som 
sedan fick sparken. Hans avgång ska 
därmed inte ha varit till någon hjälp för 
Hunter Bidens arbetsgivare. 
Den riksåklagare som tog över gick först ut 
hårt mot Burisma. Men inom ett år 
meddelades att undersökningarna mot 
företaget och dess ägare Zlotjevskyj hade 
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lagts ner, och oligarken kunde återvända 
från sin exil. 
Ingenting tyder dock på att Hunter Biden 
själv ska ha varit inblandad i korruption i 
samband med sitt uppdrag för Burisma. 
Inte heller att han personligen ska ha 
gynnats av bytet av riksåklagare. 
Däremot tyder det på dåligt omdöme från 
Hunter Bidens sida att han låtit sitt 
efternamn skänka trovärdighet åt en 
ifrågasatt oligark. Och från fadern Joe 
Bidens sida att han har låtit detta ske. De 
bådas försäkranden i dag om att de ”aldrig 
har diskuterat” Hunters ukrainska 
uppdrag låter mindre övertygande. 

4. Kan Ukrainaaffären skada Biden mer 
än Trump? 
Bidens kampanjstab arbetar nu dygnet 
runt med att få bort fokus på Hunter 
Biden. Kandidaten läxade härom dagen 

upp en tv-reporter för att han ”ställde fel 
fråga” om Ukraina. 
Risken, ur Bidens synvinkel, är uppenbar. 
Oavsett om han och sonen inte har gjort 
något fel så figurerar deras namn nu 
tillsammans med rubrikord som 
”korruption” och ”oligarker”. 
Hunter Bidens personliga liv har redan 
tidigare uppmärksammats i mindre 
smickrande sammanhang. Som när det 
avslöjades att han dejtade Hallie Biden, 
änka efter hans bror Beau som dog i 
cancer 2015. Eller när han fick avsked från 
amerikanska flottans reserv efter att ha 
testats positivt för kokain. 
Ingmar Nevéus 
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Michael 
Winiarski: 
Zelenskyj 
måste vara 
extremt 
försiktig
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Ett telefonsamtal har gjort att Ukrainas 
nye president Volodymyr Zelenskyj är 

klämd mellan två sköldar. Å ena sidan 
USA:s president Donald Trump, å andra 
sidan den möjlige presidentkandidaten 
Joe Biden. Kan det bli värre? 
För regeringen i Kiev står mycket på 
spel och det gäller att den inte stöter 
sig med något av de amerikanska 
partierna. 
I samband med FN:s generalförsamling i 
New York i dag, onsdag, kommer Trump 
och Zelenskyj att för första gången mötas 
öga mot öga. Senast de två statscheferna 
talades vid var den 25 juli, under ett 
numera läckt telefonsamtal. Trump 
försökte då upprepade gånger pressa 
Zelenskyj att utreda misstänkt korruption 
kring den förre vicepresidenten Joe Bidens 
son Hunter Biden, som innehade en 
välbetald styrelsepost i ett ukrainskt 
gasbolag. 
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Mötet lär bli laddat, eftersom Joe Biden 
har möjlighet att bli kandidat för 
Demokraterna i nästa års presidentval, och 
Trump helt öppet har agerat för att gräva 
fram ”smuts” som kan skada den 
potentiella rivalen inför valet. 
I USA handlar det om en potentiellt 
förödande skandal för Trump. 
Demokraterna inleder en utredning om att 
ställa presidenten inför riksrätt, 
meddelade representanthusets talman 
Nancy Pelosi på tisdagskvällen. 
Trump anklagas för att åter ha försökt få 
hjälp från en utländsk makt att vinna ett 
val. Förra gången han gjorde det var som 
bekant valet 2016, då Ryssland på en rad 
sätt agerade för att Trump skulle besegra 
Hillary Clinton. Det fallet var föremål för 
flera utredningar. 
Denna gång försöker Trump få Ukrainas 
hjälp. Men nu har hjälpen inte levererats 

lika villigt som när Kreml ingrep. Ukraina 
befinner sig i underläge och är beroende 
av USA för att få ordning på ekonomin och 
få militär hjälp för att stå upp mot 
Ryssland, som har annekterat Krim och 
invaderat östra Ukraina.  
Trump medger att han någon vecka före 
det beryktade telefonsamtalet gav order 
om att frysa ett militärt biståndspaket till 
Ukraina på nära 400 miljoner dollar 
(omkring 4 miljarder kronor), som 
beslutats av USA-kongressen. Ingen tvivlar 
på att det finns en direkt koppling mellan 
de två händelserna 
Såväl Trump som ukrainska talesmän 
förnekar att biståndet kom upp under 
samtalet, men även om frågan var outtalad 
måste den rimligen ha snurrat i Zelenskyjs 
bakhuvud. Att Trump var ytterst 
angelägen var uppenbart; han hade 
tidigare flera gånger sänt sin personlige 
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advokat Rudy Giuliani till Kiev för att 
övertala den ukrainska ledningen att 
utreda familjen Biden, men utan resultat.  
Det ironiska är att Trump själv har varit 
djupt intrasslad i den ukrainska soppan. 
Det skedde till en del genom sin 
kampanjchef Paul Manafort, som har 
dömts till långvarigt fängelsestraff för 
Ukrainarelaterade bedrägerier och 
penningtvätt. Liksom Giuliani avlönades 
Manafort som lobbyist av ukrainska 
oligarker som stod nära den dåvarande 
proryske presidenten Viktor Janukovytj. 
I vanlig ordning slår Trump tillbaka, till 
och med mer brutalt än han brukar: ”Om 
en republikan gjort vad Joe Biden gjorde… 
så skulle han vid det här laget ha suttit i 
elektriska stolen”, sade Trump till 
reportrar i FN-skrapan. 
För Zelenskyj handlar pressen från Trump 
inte främst om pengarna, som nu till slut 

tycks vara på väg, utan om Ukrainas 
nationella säkerhet. 
Även om militärbiståndet nu betalas ut är 
affären ingen god nyhet för Ukraina och 
landets relationer med USA. I korten 
ligger en västlig uppmjukning av attityden 
mot Ryssland. Vid det senaste G7-mötet i 
Biarritz förespråkade Trump att Ryssland 
ska få återkomma i gruppen, trots fortsatt 
ockupation av Krim och intervention i 
Donbass. 
För Kiev står så mycket på spel att 
Zelenskyj, en politisk nykomling, tvingas 
till ett sofistikerat manövrerande. 
Å ena sidan måste den nuvarande USA-
presidenten hållas på gott humör, så att 
Trumps väl bekanta förkärlek för Vladimir 
Putin inte får honom att vända ryggen till 
Ukraina. 
Å andra sidan är det fullt möjligt att det 
blir ett regimskifte i Washington och att 
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republikanen Trump slutar som president 
redan efter 2020. Senast sker det efter 
2024. Det kan till och med bli demokraten 
Joe Biden som sitter i Vita huset efter 
nästa val. 
Därför måste Zelenskyj se till att ha goda 
relationer med båda parter – och partier. 
Oavsett vad Zelenskyj väljer att göra 
innebär det stora risker, och han är illa 
klämd mellan sköldarna. Han får svårt att 
rakt av avvisa USA-presidenten, utan 
måste hitta ett sätt att vrida sig ur greppet 
– där Trump kräver att få de ukrainska 
åklagarnas dossier på Biden.  
Utåt har Zelenskyj tagit det säkra före det 
osäkra och tiger som muren. Det han 
absolut inte får göra är att misstänkas för 
att blanda sig i eller på något sätt påverka 
USA:s valkampanj. 
Michael Winiarski 

Oklart när 
olycksplan lyfter
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

USA. USA:s luftfartsmyndighet FAA säger 
att man inte har något datum för när den 
olycksdrabbade flygplanstypen Boeing 737 
Max kan tillåtas flyga igen, men betonar 
samtidigt att det är upp till enskilda länder 
att avgöra om de vill tillåta planen. 
TT-AFP 
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Nytt fall av 
svinpest
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Sydkorea. Ett fjärde fall av svinpest har 
bekräftats i Sydkorea på en grisfarm i 
staden Paju nära gränsen till Nordkorea, 
enligt landets jordbruksdepartement. 
Sydkorea har avlivat omkring 15 000 
grisar för att försöka stoppa spridningen. 
TT-AFP 

Epsteins 
lyxvåning i Paris 
genomsökt
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Frankrike. Utredare har genomsökt den 
avlidne miljardären och finansmannen 
Jeffrey Epsteins lägenhet nära paradgatan 
Champs Elysées i Paris. Fransk polis 
öppnade förra månaden en utredning efter 
anklagelser om att Epstein förgripit sig på 
unga kvinnor i Frankrike. Lägenheten 
undersöktes mellan måndag och tisdag, 
säger en källa med nära insyn i 
utredningen till AFP. Epstein greps i New 
York i juli misstänkt för en rad sexbrott. 
Han tog sitt liv i häktet där i augusti. 
TT-AFP 
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Flera barn döda i 
flyganfall
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Jemen. Minst 16 människor har dött i 
samband med två flygbombningar utförda 
av den saudiskledda koalitionen, uppger 
källor till AFP. Bland de döda finns sex 
barn. 
Bombningarna fördöms av de Iranstödda 
Huthirebellerna som i ett uttalande 
beskriver dem som ett angrepp på den 
jemenitiska befolkningen. Tiotusentals har 
mist livet sedan konflikten i Jemen 
inleddes för fyra år sedan. Miljontals 
människor har tagit till flykt. 
TT-AFP 

6,3
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

var magnituden på det jordskalv som 
inträffade norr om kuststaden Isabela i 
Puerto Rico natten till tisdagen, uppger 
USA:s geologiska myndighet. 
TT-Reuters 
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Dåd mot 
muslimska 
brödraskapet
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Egypten. Sex medlemmar från Muslimska 
brödraskapet har skjutits ihjäl av polis i 
utkanten av Kairo, enligt 
inrikesdepartementet som uppger att 
personerna planerade en rad 
terroraktioner. Senaste veckorna har 
Egypten skakats av protester mot 
president Abd al-Fattah al-Sisi – något 
som är ovanligt i landet. Muslimska 
brödraskapet anklagas för att ligga bakom 
demonstrationerna. Efter att militären tog 
makten från Muslimska brödraskapet, 

som vann valet 2012, har demonstrationer 
i Egypten i praktiken varit förbjudna och 
brödraskapet har terrorstämplats. 
TT-AFP 
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Här är 
företagen som 
hävdar att de 
är bäst på 
hållbarhet
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
För snart tre år sedan kom en ny lag 
som tvingar företag att redovisa hur de 
arbetar med hållbarhet. Ett 
forskningslag vid Handelshögskolan i 
Stockholm har granskat vad de 95 
största börsbolagen sagt att de ska 
göra – och vad de gjort. 

– Vi har tittat på vilka företag som gått 
från fina ord, mål och policys till handling, 
säger Lin Lerpold, docent och forskare vid 
Handelshögskolans hållbarhetscentrum 
Misum. 
I studien jämförs företagens 
kommunicerade hållbarhetsarbete med 
vad de senare anger att de har gjort. Detta 
utifrån antagandet att stora företag inte 
kommunicerar mål och inspektioner utan 
att de efterlevs.  
– Att ljuga vore en enorm risk för 
företagen, säger Lin Lerpold. 
Vad som sägs i vd-ordet, företagets 
affärsmodell och hållbarhetens plats i den 
övergripande strategin är parametrar som 
har setts över. I granskningen har 
forskargruppen mätt både social 
hållbarhet och den miljömässiga 
hållbarheten. Studien mäter alltså inte 
industriernas faktiska miljöpåverkan. 
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Utifrån parametrarna får bolagen sedan 
poäng och placerar sig på en skala utefter 
vilka framsteg som gjorts. De bolag som 
kommunicerar med konkreta åtgärder får 
högre poäng. 
– Vi tittar på saker som exempelvis 
huruvida företaget utbildar sina anställda, 
om de fått ner sina utsläpp, hur många 
inspektioner de gjort och om det skett 
några framsteg, säger Lin Lerpold. 
Spelbolag, investmentbolag och företag 
som är nya på börsen är sämst på 
hållbarhetskommunikation, enligt 
mätningen. En anledning kan vara att de 
nyare bolagen ännu inte har fått ordning 
på rapporteringen. En annan förklaring 
kan vara att de tillverkande bolagen har en 
mer uppenbar påverkan på miljön. 
– De företag som sysslar med råvaror har 
generellt sett arbetat mer med miljöfrågor, 
säger Lin Lerpold.  

Finansbolagen nämns särskilt som en 
sektor där utvecklingen gått framåt i snabb 
takt.  
I december 2016 infördes en ny lag som 
innebär att större företag är tvungna att 
rapportera sitt hållbarhetsarbete. I 
rapporten ska det framgå hur företaget 
arbetar med miljöfrågor, sociala 
förhållanden, de anställda, mänskliga 
rättigheter samt hur de arbetar för att 
förhindra korruption. 
Några större bolag fick också krav på sig 
att redovisa sitt mångfaldsarbete i 
styrelsen gällande ålder, kön, utbildning 
och yrkesbakgrund.  
Tidigare har två liknande studier gjorts 
under ledning av Lin Lerpold, en 2015 och 
en 2017. Sedan den första studien 
genomfördes har mycket hänt, säger hon.  

735



– Bolagen arbetar i dag i större uträckning 
med hållbarhet, åtminstone sett till vad de 
kommunicerar, säger Lin Lerpold.  
Hur ser det ut med det faktiska 
hållbarhetsarbetet företagen gör, bortom 
kommunikationen? Gör de tillräckligt?  
– Vi menar att kommunikationen 
reflekterar vad de faktiskt gör, säger Lin 
Lerpold och fortsätter:   
– Ett första steg är att de identifierar vilket 
mål de arbetar mot.  
Däremot är det bara 55 procent av bolagen 
som följer upp målen. Av de 95 granskade 
bolagen saknar 53 hållbarhetsmål som 
sträcker sig bortom år 2020.  
– Även om de svenska bolagen ligger bra 
till finns det mycket mer att göra, enligt 
Lin Lerpold. 
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 

Fakta. Skogsjättar toppar studien

Bäst på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, 
alla sektorer: 
Billerud Korsnäs 
Stora Enso (båda skogsindustri) 
Essity (hygien och hälsa) 
Sämst på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, 
alla sektorer: 
Nyfosa (fastigheter) 
Evolution (spel) 
Sagax (fastigheter) 
Om studien: Rapporten har tagits fram av docent 
Lin Lerpold tillsammans med masterstudenterna 
Ylva Forsberg och Martina Kaplanová. Underlaget 
baseras på en innehållsanalys av 15 600 sidor 
från årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och 
policydokument som getts ut av de 95 företag som 
finns på Stockholmsbörsens large cap-lista. 
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Risk att 
Gripenplan 
försenas när 
Bolsonaro skär 
i budget
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

President Bolsonaro överraskar genom 
att halvera budgeten för Gripenplanen i 
Brasilien. Det gör att tillverkningen av 
planen lär försenas och att 
miljardaffären med Saab kanske måste 
förhandlas om. 

Rio de Janeiro. 
När den före detta yrkesmilitären och 
högernationalisten Jair Bolsonaro blev 
president vid årsskiftet trodde de flesta att 
försvarsbudgeten i Brasilien skulle höjas 
och militären få köpa vilka vapen de ville.  
I stället slår Bolsonaro militären med 
häpnad och minskar nästa års 
försvarsbudget med 35 procent. 
Förklaringen är Brasiliens dåliga 
statsfinanser. Regeringen har sedan 
tidigare skurit ned budgeten till landets 
universitet, vilket kritiserats kraftigt. Att 
Bolsonaro nu även går hårt åt sina 
kärnväljare, militärerna, visar att han 
menar allvar med att sanera 
statsfinanserna. 
Nedskärningen drabbar främst Gripen-
programmet som fått sin budget 
nedskuren med nästan hälften – från 2,5 
miljarder kronor till 1,5 miljarder kronor. 
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Den kraftiga bantningen gör att oron växer 
för att planen inte kommer att kunna 
tillverkas i den takt som var tänkt. 
För Saab kommer nedskärningen 
olämpligt. För några veckor sedan blev det 
första av de 36 brasilianska planen färdigt 
och i förra veckan levererades det planet 
till ett flygtestprogram som pågår fram till 
2020 i Sverige och Brasilien.  
– Prognosen ser inte bra ut för 
programmet, men vi arbetar på det. Jag 
ser fram emot att kunna vända bilden, sa 
Brasiliens försvarsminister Fernando 
Azevedo, till Brasiliens största 
dagstidning, Folha de S Paulo, när han 
besökte Saab i Linköping för några veckor 
sedan. 
Vad försvarsministern hoppas på är att 
Bolsonaro ska frigöra mer pengar nästa år. 
Om det inte sker utesluter inte 

brasilianska flygvapnet att de måste ingå 
nya förhandlingar med Saab. 
– Om det krävs kommer vi att 
omförhandla med Saab, säger Valter 
Malta, brigadgeneral vid det brasilianska 
flygvapnet och ansvarig för 
upphandlingen, enligt Folha de S Paulo. 
Saab förnekar däremot att halveringen av 
budgeten kommer få några konsekvenser 
för tillverkningen av planen. 
– Programmet fortsätter enligt plan och vi 
har ingen information om något annat, 
säger Johan Öberg, på Saabs 
pressavdelning. 
Nästa års försvarsbudget blir den minsta i 
Brasilien på 15 år. Den hamnar på 173 
miljarder kronor, vilket är tre gånger mer 
än den svenska försvarsbudgeten på 56 
miljarder kronor.  
Den kraftigt minskade budgeten drabbar 
också den brasilianska marinens 
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ubåtsprojekt. För tio år sedan köpte 
Brasilien fem ubåtar, varav en atomubåt, 
av Frankrike, men ubåtarna är fortfarande 
inte färdigtillverkade. 
Om Brasilien inte lyckas betala av 
Gripenplanen träder svenska 
Exportkreditnämnden, EKN, in och täcker 
förlusten. EKN är en statlig myndighet 
som främjar svensk export genom att 
ställa garantier till skydd för 
kontraktsbrott och utebliven betalning. 
I och med att Brasilien är ett så kallat 
högriskland, som sedan några år tillbaka 
besitter skräpstatus på finansmarknaden, 
har EKN tagit en särskild 
förlustförsäkring. 
– Vi har försäkrat risken för utebliven 
betalning. Garantin påverkas inte av 
Brasiliens försvarsbudget, säger Rikard 
Björk, presschef på Exportkreditnämnden. 

Hur mycket den försäkringen kostat den 
statliga myndigheten vet ingen. Summan 
är belagd av affärssekretess. 
Henrik Brandão Jönsson 
Dela 
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Snabb affär 
kan rädda Ving
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Svenska Ving går att rädda från ägaren 
Thomas Cooks konkurs. 
– Men då gäller det att sälja av kvickt 
som ögat, säger en konkursexpert. 
Britterna har en annan syn på konkurs än 
svenskar, enligt Rolf Åbjörnsson, 
mångårig konkursförvaltare. De undviker 
oftast konkurs och förvisar bolag med 
problem till en företagsrekonstruktion i 
stället. Han beskriver deras konkursrätt 
som mer fyrkantig där friska värden i en 
konkursad koncern allmänt sett riskerar 
att förstöras i större utsträckning än i 
Sverige. 

– Så det är illavarslande att man satt 
bolaget i konkurs, man gör bara inte det i 
Storbritannien, säger han. 
Thomas Cook-koncernen beskrivs som 
finansiellt komplex och det kan bli svårt 
att skilja av delar om de hänger ihop för 
mycket. Men å andra sidan, baserat på de 
företag som är inkopplade att reda ut 
konkursen, revisorsjätten KPMG och 
amerikanska konkursrådgivaren Alix 
Partners, finns möjligheten att rädda de 
välmående delarna av resejätten, som 
svenska Ving, enligt Åbjörnsson. 
Men det brådskar, för varje dag som går 
solkas varumärket ner och resenärerna lär 
inte stå i kö för att köpa en Vingresa. 
– Det borde gå att sälja om man gör det 
väldigt snabbt, säger Åbjörnsson. 
Så sent som i våras fanns köpare till den 
nordiska delen av Thomas Cook. 
TT 
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Teslas Kina-fabrik 
har rullat i gång
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Testtillverkning av bilar rapporteras ha 
startat i Teslas fabrik i Shanghai, den 
första helägda sådana anläggningen som 
en västerländsk biltillverkare fått tillstånd 
till i Kina. Uppgifterna kommer enligt 
branschsajten Cleantechnica från sociala 
medier i Kina, där läckta bilder har lagts 
upp som bevis. 
Tesla ska i Kina bygga Model 3. 
TT 

Lyckad debut på 
börsen för EQT
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Riskkapitalbolaget EQT, som bland annat 
förvaltar svenska pensionspengar, fick en 
bra start när bolaget sattes på börsen på 
tisdagen. Aktien stängde på 90 kronor: 34 
procent över teckningspriset i 
noteringserbjudandet som var 67 kronor. 
Det innebär att bolaget är ett av de största 
på Stockholmsbörsen, räknat på 
marknadsvärde. 
Riskkapitalföretaget har på 25 år växt från 
en liten nordisk spelare till en av de största 
i världen. Vinsten under första halvåret var 
närmare 1,2 miljarder kronor. Huvud-
ägaren, Wallenbergsfärens 
investmentbolag Investor, minskar i och 
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med börslistningen sitt innehav från 23 till 
18,5 procent enligt ett pressmeddelande.   
EQT förvaltar i dag mer än 430 miljarder 
kronor i 19 aktiva fonder. 
Hans Strandberg 

Northvolt tecknar 
avtal med 
litiumproducent
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Northvolt, som planera storskalig 
produktion av litiumjonbatterier i 
Skellefteå, tecknar ett långsiktigt avtal 
med den kinesiska litiumproducenten 
Tianqi Lithium Corps australiensiska 
enhet. 
Enligt avtalet ska Tianqi Lithium under 
åren 2020–2025 förse Northvolt med 
litiumhydroxid som används i bilbatterier 
för elfordon. 
TT-Reuters 
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Jan Eklund: 
Farbror Wong 
och Hong-
kongs änglar 
är Asiens nya 
vardagshjältar
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Demonstrationerna i Hongkong har -
pågått i tre månader. Men hur länge -

kommer Peking att tillåta det? Det är en 
backlash för demokrati och 
medborgarrätt i stora delar av 
Sydostasien.  
Jag kan inte sluta tänka på ”Uncle Wong”, 
en blid äldre farbror i Hongkong som fått 
nog. Han är min nya och klarast lysande 
vardagshjälte.   
I stället för att sitta hemma och läsa en bok 
– eller ta en stilla promenad med hunden 
– drar han ut på gatorna för att stötta alla 
unga i megastaden som demonstrerar mot 
det politiska etablissemanget och Kinas 
växande makt i Hongkong.  
Farbror Wong har en käpp i handen, bär 
gul väst och vita simglasögon (för att 
skydda ögonen mot polisens tårgas).   
Ibland vädjar han till kravallpolisen att 
inte ingripa, ställer frågor och försöker få 
alla att lugna ner sig när det hettar till lite 
extra runt ännu ett gathörn.  
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”Allt vi behöver göra är att vinna lite tid för 
att de unga demonstranterna ska hinna 
undan”, berättar farbror Wong för 
reportern Lily Kuo i brittiska The 
Guardian (13/9). ”Jag är villig att stå upp 
för ungdomen. Demonstrationerna 
förtjänar allas stöd. Om vi inte går ut på 
gatorna i dag har vi kanske ingen framtid i 
morgon.” 
I förra veckan fick polisen kritik av 
Amnesty international för att bruka 
övervåld.  
Farbror Wong är 82 år gammal och har 
sett en del. Nu är han ansluten till en 
informell medborgargrupp som går under 
beteckningen ”Änglarna” och består av 
frivilliga som vill hjälpa till för att skapa en 
friare och säkrare stad – även för aktivister 
som inte gillar Pekings kommunistiska 
ledarskap och anser att Hongkong dag för 
dag säljer ut sitt oberoende.  

Vissa av ”Änglarna” bär megafoner. När 
någon demonstrant grips ropar de ut hens 
namn för att de offentligt ska kunna 
identifieras och uppmärksamma 
jourhavande jurister om det akuta behovet 
av rättshjälp. Andra agerar sjukvårdare 
när offer för gummikulor eller tårgas har 
fallit – eller försöker stävja det spontana 
våld som förekommer även från den pro-
demokratiska sidan.  
Det finns en annan kategori Hongkongbor 
som agerar observatörer. De bär ofta gröna 
västar och dokumenterar vad de ser och 
hör. Offentliga fakta och korrekta nyheter 
är helt avgörande i en svajande rättsstat. 
Många massmedier i dagens Hongkong 
betraktas som köpta av Peking. Få tror på 
deras tillrättalagda bild av verkligheten.  
Man kan självklart se alla dessa reaktioner 
som en stigande misstro mot de lokala 
myndigheterna. Att statens långa arm även 
har infiltrerat och politiserat de hjälpande 
och sociala instanserna i samhället. Vem 
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vill bli betraktad som en folkfiende av sin 
lärare eller läkare? 
Ändå kan man undra om den tysta 
majoriteten är redo för en demokratisk 
revolution. Många ser snarare om sitt eget 
hus. Och demonstrationer är sällan bra för 
de kortsiktiga affärerna.  
Just nu är det snarare en kraftig backlash 
för medborgarrätt i stora delar av Asien. 
Flera länder i det tidigare så lovande 
Sydostasien har fallit för nya starka män – 
med stöd av röda eller blåblodiga 
generaler kan egentligen kvitta. 
Oroväckande ofta har de dessutom folkligt 
stöd.  
Kampen för yttrandefrihet hårdnar i 
länder som Thailand, Burma, Indonesien 
och Filippinerna. Där blickar liberalerna 
oroligt mot Hongkong. Den stökiga och 
framgångsrika megastaden har historiskt 
haft högt i tak. Där har fria debatter förts 
som länge var otänkbara i grannländerna.   

Kinas utrikespolitiska expansion i alla 
väderstreck är det nya. Hur den 
imperialismen tar form lär avgöra många 
nationers öde de kommande tio åren. Till 
skillnad från förr påverkar det även små 
länder i periferin som Sverige. Pekings 
globala propagandaoffensiv har nog bara 
börjat.   
Och att missnöjet där är stort med hur 
medierna framställer läget kunde ingen ta 
miste på som läste annonsen i DN i 
fredags (20/9). Avsändare var 
”Folkrepubliken Kinas särskilda 
administrativa region Hongkong”. Citatet 
jag minns lyder: ”Vi kommer utan tvekan 
att återhämta oss. Det gör vi alltid.” 
Låter olycksbådande i mina öron. Men 
vem vet? Farbror Wongs hjärta klappar 
fortfarande i Hongkong – och många unga 
går vid hans sida.  
Jan Eklund 
jan.eklund@dn.se 
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”Klimatkrisen 
förvärras när 
man gör en 
dygd av 
girighet”
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019
Klimatkrisens lösning hindras så länge 
människor och natur enbart ses ur 
ekonomins och teknologins synvinkel. 
Men vi ska välja livet och ge jorden 
möjlighet att läka. Så skriver patriark 
Bartholomeus I av Konstantinopel 

tillsammans med den svenska 
ärkebiskopen Antje Jackelén. 
Vi vet att de som bidragit minst till den 
globala uppvärmningen ofta drabbas 
hårdast av klimatförändringarna. Vi vet att 
sociala utmaningar som fattigdom, 
migration och den globala 
hälsosituationen är direkt förknippade 
med frågor om miljö och klimat. Det 
handlar om klimaträttvisa. Det handlar om 
hur vi människor interagerar med den 
natur som vi är en del av. Därför måste vi 
utgå ifrån det som djupast ger mening i 
våra liv. Därför måste vi tala om de 
uppoffringar vi kan göra gemensamt för 
att våra barn och andras barn kan ha en 
framtid. 
Klimatkrisen förvärras av livsstilar som 
gör en dygd av girighet. Dess lösning 
hindras så länge människor och natur 
enbart ses ur ekonomins och teknologins 
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synvinkel. Först när vi faktiskt skiljer 
mellan våra behov och våra begär kan vi 
förverkliga rättvisa klimatmål. När lär vi 
oss att säga: ”Det är nog nu!”? 
Det spelar roll hur vi tänker om och 
känner inför naturen. Är den en mekanism 
som snurrar på? Ett obegränsat 
råvarulager? Vårt rekreationsområde? Vår 
fiende? En plats av oändlig harmoni och 
balans? Ett skeende där ett ständigt krig 
om överlevnad pågår? Hur vi förhåller oss 
till naturen som skapelse avslöjar hur vi 
relaterar till självaste tillvarons grund – 
som vi har gett namnet Gud. 
Kyrkorna i öst och väst har kommit att ha 
delvis olika tyngdpunkter i synen på 
människan och skapelsen. Förenklat sagt 
har västlig tradition utvecklat en stark 
tilltro till rationalitet och naturvetenskap. 
Det har bidragit till ett avmystifierande av 
naturen och människans roll i skapelsen. 

Hemligheterna löstes upp i mätbarhet. 
Människan kom att förstå sig som 
härskare över naturen, inte som en 
förvaltare som ansvarar för och har 
omsorg om det hon inte äger. Betoningen 
hamnade på människans funktion. 
Teologer i öst har i högre grad talat om 
naturen som ett mysterium som inte helt 
och fullt låter sig beskrivas ens med 
naturvetenskapens mest excellenta 
mätinstrument. Naturen kommer oss till 
mötes och visar sig för oss, men aldrig helt 
och fullt. Som människor är vi en del av 
detta mysterium. Varje människa är i sig 
ett kosmos i miniatyr, ett mikrokosmos. 
Här hamnar relationen i förgrunden. Den 
västerländska blicken har lätt att se för lite 
handfasthet och något romantiskt i detta. 
Men faktum är att en fullödig förståelse av 
vår roll som människor förutsätter båda 
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perspektiven: funktion och relation, göra 
och vara. 
Det hör till att vara människa att vi kan 
förstå oss själva på djupet utifrån de 
relationer som vi är insatta i: till oss själva, 
till varandra, till hela skapelsen och till 
självaste tillvarons grund. Vi kan också 
skaffa oss en djup förståelse av vårt 
uppdrag som människor, vår funktion: för 
vad är vi här egentligen? 
Med klimatkrisen för ögonen behöver vi 
satsa på rationell handling inspirerad av 
den bästa vetenskapen samtidigt som vi 
behöver en existentiell förståelse av hur 
och varför vi känner och agerar som vi gör. 
Att förstöra den biologiska mångfalden, att 
skövla skog och förstöra våtmarker, att 
förgifta vatten, mark och luft – allt detta är 
brott mot vårt uppdrag som människor. 
Teologin kallar det synd. Denna synd 
växer ur vår oförmåga att se jorden som 

vårt hem, ett gemenskapens sakrament. 
Vår naturliga miljö förenar jordens alla 
folk med allt levande på ett sätt som 
överskrider livsåskådningsmässiga 
skillnader mellan oss människor. 
Upplevelser av naturens skönhet betyder 
mycket för oss. Men vi är också skapta för 
en annan skönhet: att människor har 
livskvalitet, lever i samklang med naturen, 
möts i fred och hjälper varandra. 
Om vi vill ha ett ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt och andligt hållbart 
förhållningssätt till världen – och det 
måste vi! – så räcker det aldrig med 
individuella eller kommersiella lösningar. 
Därför är det andlig mognad som nu är 
efterfrågad. En sådan mognad innebär att 
kunna se skillnaden mellan det jag själv 
vill och det världen behöver. Den kan se 
att klimatkrisen bottnar i mänsklig 
girighet och själviskhet. Den kan lyfta oss 
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bortom rädsla, snikenhet och i grunden 
osunda bindningar. 
Om vi vill att teknologisk utveckling, 
rättvisa ekonomiska system, ekologisk 
balans och social sammanhållning 
samverkar för en hållbar framtid på vår 
jord, krävs också en omvändelse, ett nytt 
sinnelag. En förnyelse av vår mänsklighet 
(i ordets dubbla betydelse). Det räcker inte 
med att vi ger oss bara på symtomen om vi 
verkligen vill helande och helhet. 
I likhet med påve Franciskus menar vi att 
vi är i brådskande behov av en humanism 
som förmår sammanföra olika 
kunskapsområden, inklusive ekonomin, 
för att forma en mer integrerad och 
integrerande vision. Vetenskap, politik, 
näringsliv, kultur och religion – allt som är 
uttryck för människans värdighet – 
behöver samverka för att ställa vårt 
jordiska hushåll på stabilare fötter. Verklig 

resning hos ledare och makthavare av 
olika slag visar sig när vi i svåra tider kan 
upprätthålla höga principer och tänka på 
det långsiktigt gemensamma goda. I 
dagarna ger Svenska kyrkans biskopar ut 
ett Biskopsbrev om klimatet som belyser 
dessa frågor mer ingående. 
Klimatets deadline rycker närmare och 
närmare. Obeslutsamhet och försumlighet 
är dödens språk. Vi ska välja livet. Ge 
jorden möjlighet att läka, så att den kan 
fortsätta att försörja oss och så att folken 
kan leva i rättvisa och frihet. 
Bartholomeus I och Antje Jackelén 
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Dyster bild av 
bristande 
insikt. Tid-
ningskungen 
som aldrig 
förstod 
journalistik
ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Tomas Brunegård 
”Mitt val” 
Ekerlids förlag, 202 sidor 
Den 23 maj 2016 ansökte 
tidningskoncernen Stampen om 
företagsrekonstruktion. Skulderna var 
enorma, nära 1,3 miljarder kronor, varav 
en stor del var lån med höga räntenivåer: i 
praktiken tog bolaget mot slutet sms-lån 
för att kunna betala räntan på tidigare lån 
som förföll. Det egna kapitalet var i det 
närmaste utraderat. Ett av Sveriges största 
medieföretag stod på randen till konkurs. 
Det enda som gjorde att bolaget överlevde 
var att skattebetalarna, anställda och 
leverantörer gick med på 
skuldavskrivningar på nära en miljard 
kronor. En större räddningsaktion av ett 
svenskt medieföretag har aldrig ägt rum. 
Men bara två år efter rekonstruktionens 
avslut var det dags för en ny kris. 
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Bristande likviditet gjorde att Stampen 
bjöds ut på marknaden och till slut köptes, 
till 51 procent, av ett konsortium 
bestående av norska Polaris (delvis ägt av 
Schibsted) och lokaltidningskoncernerna 
NWT och VK.  
Förvärvet av Stampen kom bara ett par 
månader efter att en av de andra stora 
svenska lokaltidningskoncernerna, 
Mittmedia, köpts av Bonnier News. Även 
Mittmedia var i akut kris: pengarna var 
slut, både i kassan och när det gällde det 
egna kapitalet – delvis på grund av att 
bolaget förlorade stora summor i 
Stampens rekonstruktion. 
Båda dessa krislägen och påföljande 
förvärv går att spåra direkt till en person 
och en händelse i oktober 2005, då 
tidningskoncernen Centertidningar såldes 
för hisnande 1,8 miljarder till ett 
konsortium som dominerades av Stampen, 

men där även Mittmedia ingick. Affären, 
med Tomas Brunegård som huvudarkitekt, 
ledde till att de båda bolagen tog steget 
upp till att bli storaktörer på den svenska 
tidningsmarknaden, men också till att de – 
i kombination med en rad kommande 
affärer de följande åren – gjorde sig 
ekonomiskt sårbara, på ett sätt som inga 
andra svenska medieföretag var. Köpen 
gjordes med lånade pengar och när 
konjunkturen vek, samtidigt som 
marknaden genomgick sin kanske största 
strukturella förändring någonsin (några 
ledtrådar: internet, Google, Facebook) föll 
de nya medieimperierna sönder som 
korthus i en höststorm. 
Tomas Brunegård kan, 14 år senare, dock 
inte greppa vad det var de gjorde fel – och 
varför det fick så enorma konsekvenser. 
Både han och chefredaktören, 
majoritetsägaren Peter Hjörne, har många 
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gånger framhållit att andra medieföretag 
också bjöd på Centertidningar – och att 
det inte gick att förutse de stora 
förändringar som skulle drabba 
tidningsmarknaden. I hyllningsboken 
”Avstampet” 2012, som han själv beställde, 
målades snarare upp en bild av Stampen 
som geniala nydanare. Att prislappen blev 
så hög kallades skämtsamt för 
”Brunegårdeffekten”. 
Den bilden är dock i högsta grad felaktig: 
alla i branschen såg vad som var på väg att 
hända och inga tog så stora ekonomiska 
risker som Stampen. Kombinerat med en 
sällan skådad girighet, där Brunegård, 
Hjörne och övriga aktieägare tog ut stora 
bonusar, samtidigt som bolagets tidningar 
genomled hårda sparpaket, blev vägen mot 
katastrofen oundviklig. 
I ljuset av detta är det närmast en bisarr 
upplevelse att läsa ”Mitt val”, där alla 

dessa avgörande ögonblick i svensk 
mediehistoria förvandlas till putslustiga 
anekdoter under en personlig karriärresa. 
Skandalerna, kriserna och kritiken glider 
förbi som i en teflonpanna. Boken blir i 
stället till en kronologisk 
utvecklingsberättelse som hade kunnat 
användas som en pedagogisk parodi på ett 
”Sommar i P1”. Det är bara ”Idas 
sommarvisa” som saknas; bokens 
kongeniala omslagsbild (leendet, kavajen 
slängd över axeln) och den käcka språkliga 
tonen har redan satt anslaget till en 
personlig framgångsresa, tryfferad med 
lagom stora erkännanden om motgångar 
och avgörande livsbeslut. 
Det som mest genomsyrar boken är dock 
två saker. Det första är Brunegårds totala 
brist på förståelse för den bransch han 
verkade i: journalistiken. När de får besök 
av Washington Post-legendaren Ben 
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Bradlee kan Brunegård bara kommentera 
hans filmstjärneutseende (och stavar hans 
namn fel) – och när han ska nämna sin 
största personliga förebild och hjälte väljer 
han, av alla människor, president Nixons 
förre rådgivare Chuck Colson. 
För Tomas Brunegård är detta inget kons-
tigt: han fascineras av Colsons 
frälsningsupplevelse och hans arbete med 
välgörenhet; något som även präglat hans 
eget liv, inte minst efter mediekarriären. 
Men Colson är inte vem som helst: alla 
som sett ”Alla presidentens män” och ”The 
Post” vet att han är en av journalistikens 
största fiender, pre Trump. Kanske inte 
den idol man bör välja att lyfta fram. 
Den andra frågan handlar om 
Göteborgsandan. Om man varit det minsta 
tveksam till hur tätt inflätad den 
göteborgska vänskapskorruptionen är, inte 
minst upp i Stampens salonger, får man – 

om än omedvetet – all bekräftelse man 
behöver här. 
Det är en dyster bild av bristande insikt. 
Och en gåta varför Tomas Brunegård ens 
vill berätta den. Men ändå: en inblick 
bakom kulisserna till en epok som 
förändrade den svenska mediebranschen. 
Om än inte till det bättre. 
Martin Jönsson 
martin.jonsson@dn.se 
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Ledare: Vi 
måste 
förbereda oss 
inför 
katastrofen

TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Glaciärerna smälter snabbare än väntat, 
och haven stiger i allt raskare takt. Det är 
några av slutsatserna i den delrapport från 
FN:s klimatpanel, IPCC, som släpptes på 
onsdagen. Vad ska vi göra? Vi kan inte 
räkna med att framtiden ska avhjälpa alla 
problem genom teknik och innovation. Vi 
måste också själva förbereda oss. 
Den viktigaste uppgiften vi har framför oss 
är att begränsa den globala 
uppvärmningen. Det är det ena. Det andra 
är att Sverige på nationell nivå måste ställa 
in sig på att ta hand om de effekter som vi 
vet att ett varmare och mer oregerligt 
klimat redan i det här stadiet oundvikligen 
för med sig.  
År 2050 kan så många som 200 miljoner 
människor behöva humanitärt stöd till 
följd av klimatrelaterade problem, enligt 
Internationella Röda Kors- och Röda 
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Halvmånefederationens nya rapport, ”The 
cost of doing nothing”. 
Extrema väderhändelser och natur-
katastrofer förväntas öka kraftigt 
framledes, och på många håll i världen 
kommer det varken finnas ekonomi, 
samhällsstrukturer eller ens 
förutsättningar för att ställa saker till rätta. 
För Sverige ser läget betydligt bättre ut. 
Uppvärmningen kan i viss utsträckning 
rent krasst också gynna oss i fråga om 
exempelvis jordbruk och energihantering. 
Men klimatförändringarna för 
oundvikligen med sig katastrofer och 
kriser även för oss – värmeböljor, bränder, 
torka, skyfall, översvämningar, erosion – 
ändå har vi godare förutsättningar än de 
flesta att hantera också det oberäkneliga 
och extrema, om vi bara planerar och 
organiserar inför det, så gott det nu bara 
går. 

Den genomsnittliga temperaturen 
förväntas öka snabbare här än i resten av 
världen. Det kommer att regna mer, och 
kraftigare här, och under de närmaste 
hundra åren förväntas havet stiga med 
bortåt en meter i de värsta scenarierna, 
vilket dock delvis motverkas av 
landhöjningen. 
Redan i dag ligger emellertid 3 000 
bostadshus i Skåne mycket illa till vid 
högvattensituationer, framgår det av 
statens offentliga utredning, ”Vem har 
ansvaret? Betänkande av Klimat-
anpassningsutredningen”. Hanteringen av 
dagvatten efter nederbörd kommer att bli 
en allt viktigare fråga framöver, liksom 
översvämningar. Även ras och jordskred 
kommer att få hög prioritet. Tillgången på 
rent dricksvatten måste säkras. 
I dagsläget delar Myndigheten för 
samhällsberedskap, MSB, ut 75 miljoner 
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årligen i bidrag till kommuner som 
planerar inför klimatomställningen. Mer 
bör till. Varje kommun måste noga 
kartlägga sina förutsättningar, villkora och 
inskränka nybyggnation på riskabel mark 
och säkra upp där bebyggelse redan finns. 
Det knorras på vissa håll om de 
skyddsvallar som börjat byggas mot havet 
– privatpersoner blir arga därför att de får 
sin vackra, och ofta mycket dyra, utsikt 
förstörd. Men alternativet, att bygga 
skyddsvallarna bakom bostadshusen, är 
förstås inte ett alternativ.  
Den största utmaningen lär handla just om 
allmänhetens inställning. Sverige är vant 
vid fredstider, vid en välfärdsstat som 
alltid skyndar till undsättning. Men 
samhället kommer inte att kunna göra 
detta under alla omständigheter, 
åtminstone inte direkt. Därför måste var 
och en också själv förbereda sig. MSB 

rekommenderar att man bunkrar vatten, 
mat och förnödenheter för minst 72 
timmar. 
Det är möjligt för människan att påverka, 
inte bara hur allvarlig den här katastrofen 
kommer att bli, utan också i viss mån hur 
stor effekt den kommer att ha. Det är ändå 
goda nyheter. 
DN 26/9 2019 
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171 forskare: 
”Vi vuxna bör 
också klimat-
protestera”
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
DN. DEBATT 20190927 
Vuxna bör följa uppmaningen från 
ungdomarna i Fridays for future-
rörelsen och protestera eftersom det 
politiska ledarskapet är otillräckligt. 
Omfattande och långvariga 
påtryckningar från hela samhället 
behövs för att få de politiskt ansvariga 
att utöva det ledarskap som 

klimatkrisen kräver, skriver 171 
forskare i samhällsvetenskap och 
humaniora. 
I fredags klimatprotesterade flera miljoner 
personer i över hundra länder. I dag fredag 
planeras för nya globala manifestationer 
och Fridays for future-rörelsen uppmanar 
nu även vuxna att delta. Som forskare i 
samhällsvetenskap och humaniora håller 
vi med om att vuxna bör protestera. Utan 
att ta ställning till strejk som protestform 
är vår uppfattning att omfattande och 
långvariga påtryckningar från hela 
samhället behövs för att få de politiskt 
ansvariga att utöva det ledarskap 
situationen kräver. 
Det är tydligt att det nuvarande politiska 
ledarskapet är otillräckligt. Enligt 
klimatlagen (2017:720) och proposition 
2016/17:146 ska regeringens klimatpolitik 
utgå från de klimatmål riksdag och 
regering beslutat om, bland annat att 
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Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. 
Klimatpolitiska rådet, vars 
expertledamöter har i uppdrag att 
utvärdera om regeringens politik är 
förenlig med klimatmålen, konstaterar 
dock i sin senaste rapport att minskningen 
av utsläpp i Sverige går alldeles för 
långsamt för att nå nettonollutsläpp år 
2045. Som rådet sammanfattar saken: 
”Detta är allvarligt. Vi borde accelerera, 
men i stället har vi tre år i rad haft en 
utsläppsminskning på mindre än 1 
procent. Det räcker inte på långa vägar.” 
Förutom att genomföra mer offensiva 
åtgärder, såsom ett slutdatum för 
användningen av fossila drivmedel som 
klimatpolitiska rådet föreslår, kan tillstånd 
exempelvis inte ges för storskalig 
verksamhet som kraftigt ökar 
växthusgasutsläppen. Informations- och 
mobiliseringskampanjer behövs också. 

Här gör delar av civilsamhället redan 
viktiga insatser men detta är 
uppenbarligen inte tillräckligt. Det yttersta 
ansvaret ligger på de folkvalda och på 
svenska myndigheter att få alla invånare 
och centrala aktörer delaktiga i den 
omfattande omställning som klimatkrisen 
kräver. 
Klimatdebatten har kretsat mycket kring 
individens ansvar. Individuella 
livsstilsändringar är givetvis viktiga. 
Officiell utsläppsstatistik, redovisad av 
Naturvårdsverket, visar dock tydligt att 
sådana förändringar är långt ifrån 
tillräckliga. Inrikes lastbilstransporter och 
svensk industri står exempelvis för 
betydande utsläpp. Det är alltså av största 
vikt att driva på en omfattande samhällelig 
förändring och inte bara engagera sig i en 
personlig klimatvänlig livsstil. 
Om Sverige når nettonollutsläpp under de 
kommande decennierna skulle detta väcka 
stor internationell uppmärksamhet och få 
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positiva spridningseffekter till andra 
länder. Möjligheterna skulle öka att kunna 
undvika de värsta scenarier som det 
varnas för i FN:s omfattande och 
grundliga klimatrapport från 2018. 
Klimatpolitiken behöver snarast uppvisa 
mer konkreta resultat och öka takten på 
utsläppsminskningen. Så länge detta inte 
sker delar vi helt de ungas uppmaning om 
behovet av att vi vuxna engagerar oss. 
Även den som någon gång behöver flyga 
har all anledning att protestera. 
Bakgrund. Demonstration

Fridays for future-rörelsen håller en global 
protestvecka med avslutning i dag fredag, då även 
vuxna uppmanas att delta. 
Rörelsen vill bland annat att den globala 
temperaturökningen begränsas till under 1,5 
grader, att Parisavtalet följs, att klimat- och 
miljörättvisa uppnås och att klimatforskningen 
uppmärksammas mer. 

I fredags protesterade miljontals personer i mer än 
hundra länder. Tusentals demonstrerade utanför 
riksdagshuset i Stockholm. 
Enligt klimatlagen (2017:720) och proposition 
2016/17:146 ska Sverige senast år 2045 inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. 
Klimatpolitiska rådet, vars expertledamöter utses 
av regeringen, konstaterar i sin senaste rapport att 
utsläppsminskningen går alldeles för långsamt i 
Sverige. 

Mats Alvesson, professor, företagsekonomi, Lund 
Ulf Bjereld, professor, statsvetenskap, Göteborg 
Kristina Boréus, professor, bostads- och 
urbanforskning, Uppsala 
Yann Clough, professor, Centre for environmental 
and climate research, Lund 
Gudrun Dahl, professor emerita, socialantropologi, 
Stockholm 
Paulina de los Reyes, professor, ekonomisk 
historia, Stockholm 
Marie Demker, professor, statsvetenskap, 
Göteborg 
Göran Djurfeldt, professor emeritus, sociologi, 
Lund 
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Peter Dobers, professor, samhällsvetenskaper, 
Södertörn 
Ann-Zofie Duvander, professor, demografi, 
Stockholm 
Katarina Eckerberg, professor, statsvetenskap, 
Umeå 
Maria Eriksson Baaz, professor, statsvetenskap, 
Uppsala 
Janne Flyghed, professor, kriminologi, Stockholm 
Hillevi Ganetz, professor, genusvetenskaper, 
Stockholm 
Lena Gipperth, professor, miljörätt, Göteborg 
Mikael Granberg, professor, statsvetenskap, 
Karlstad 
Jenny Gunnarsson Payne, professor, etnologi, 
Södertörn 
Alf Hornborg, professor, humanekologi, Lund 
Kristine Höglund, professor, freds- och 
konfliktforskning, Uppsala 
Anders Kjellberg, professor, sociologi, Lund 
Annica Kronsell, professor, globala studier, 
Göteborg 
Mats Lindberg, professor emeritus, 
statsvetenskap, Örebro 
Björn-Ola Linnér, professor, miljöförändring, 
Linköping 

Helena Mattsson, professor, arkitektur, KTH 
Bo Nilsson, professor, kultur- och 
medievetenskaper, Umeå 
Christer Nordlund, professor, idéhistoria, Umeå 
Helle Rydstrom, professor, gender, Lund 
Susanne Olsson, professor, religionshistoria, 
Stockholm 
Owe Ronström, professor, etnologi, Uppsala 
Samuel Rubenson, professor, religionsvetenskap, 
Lund 
Eva-Maria Svensson, professor, juridik, handels, 
Göteborg 
Isak Svensson, professor, freds- och 
konfliktforskning, Uppsala 
Håkan Thörn, professor, sociologi, Göteborg 
Christine Wamsler, professor, Centre for 
sustainability studies, Lund 
Patrik Zapata, professor, förvaltningshögskolan, 
Göteborg 
Lisa Åkesson, professor, globala studier, Göteborg 
Magnus Öhlander, professor, etnologi, Stockholm 
På DN.se/debatt finns flera 
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Larmet från 
IPCC: Haven 
stiger 
snabbare än 
väntat
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Glaciärerna krymper och haven stiger 
allt snabbare, med förödande 
konsekvenser för matförsörjning, 
tillgång till rent vatten, infrastruktur och 
människors hälsa och 
levnadsförhållanden, visar 
klimatpanelen IPCC:s nya rapport. 

Haven stiger och blir varmare och surare, 
glaciärer smälter och permafrost tinar. Om 
vi inte snabbt får ned våra utsläpp av 
växthusgaser kommer kostnader och 
risker för människors liv, hälsa, 
levnadsförhållanden och tillgång till mat 
och vatten att eskalera.  
Det var ett av huvudbudskapen när FN:s 
klimatpanel IPCC presenterade sin nya 
specialrapport om läget för hav, is, snö och 
permafrost vid en presskonferens i 
Monaco på onsdagen. 
– Det öppna havet, Arktis, Antarktis och 
de höga bergen kan verka avlägsna för 
många människor. Men vi är beroende av 
dem och påverkas direkt och indirekt av 
dem på många sätt – för väder och klimat, 
för mat och vatten, för energi, handel, 
transport, rekreation och turism, för hälsa 
och välbefinnande, för kultur och identitet, 
sa IPCC:s ordförande Hoesung Lee. 
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Rapporten bygger på 6 981 publicerade 
vetenskapliga studier, och slutsatserna är 
säkrare och tydligare formulerade än i 
tidigare rapporter. 
”Det är praktiskt taget säkert att 
världshaven har värmts utan avbrott sedan 
1970 och tagit upp mer än 90 procent av 
överskottsvärmen i systemet”, skriver 
forskarna. 
Sedan 1993 går uppvärmningen av haven 
mer än dubbelt så fort som tidigare. 
Ytvattnet har blivit surare eftersom haven 
har tagit upp mer koldioxid, och 
uppvärmningen gör att blandningen 
mellan olika vattenlager minskar, och 
därmed tillgången till syre och näring för 
livet i havet. Våra utsläpp av växthusgaser 
har alltså gjort världens hav varmare, 
surare och mindre produktiva. 
– Havet fungerar som en tvättsvamp och 
suger upp värme och koldioxid för att 

reglera globala temperaturer, men det kan 
inte hålla jämna steg. Världens hav och 
kryosfär har tagit upp värme från 
klimatförändringarna i årtionden. 
Konsekvenserna för naturen och 
mänskligheten är kolossala och allvarliga, 
sa IPCC:s vice ordförande Ko Barrett. 
Extrema väderhändelser, som högt 
tidvatten och starka stormar, som förr 
skedde en gång per sekel, kan inträffa en 
gång om året redan i mitten av seklet i 
vissa delar av världen, med allvarliga 
risker för kustnära städer och små öar. 
Rapporten om haven och kryosfären, det 
vill säga världens frusna delar, är 
klimatpanelens tredje specialrapport 
sedan den senaste stora 
sammanställningen av läget för klimatet 
som kom 2014. 
– Nästa stora rapport ska komma 2021, 
men antalet studier om klimatet ökar 
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exponentiellt, och det blir ohållbart att 
sammanställa allt vid ett tillfälle. Därför 
gör vi dessa kapitel i förväg, säger Ulf 
Molau, professor emeritus i växtekologi 
vid Göteborgs universitet och en av 
rapportens författare. 
I oktober 2018 kom specialrapporten om 
att begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader, och i augusti i år presenterade 
IPCC specialrapporten om 
markanvändning. De är alla omfattande 
sammanställningar av kunskapsläget, och 
ger en grund att stå på för vidare 
forskning. 
I den nya rapporten har världens höga 
berg för första gången fått ett eget kapitel, 
med en sammanställning av hur mycket is 
världens glaciärer har förlorat och hur 
mycket mer som kommer att försvinna. 
Det ger också säkrare och allvarligare 
prognoser för hur havsnivåerna kommer 

att stiga under resten av seklet. Under 
1900-talet steg den globala havsnivån med 
ungefär 15 centimeter, men nu går 
höjningen mer än dubbelt så fort: 3,6 
millimeter om året, och hastigheten ökar. 
Om vi lyckas hålla uppvärmningen jämfört 
med mitten av 1800-talet väl under två 
grader, som är målet i Parisavtalet, kan 
haven ändå stiga med mellan 30 och 60 
centimeter till sekelskiftet. Fortsätter 
utsläppen att öka som i dag kan havsnivån 
vara mellan 60 och 110 centimeter högre 
år 2100. Osäkerheten i prognoserna beror 
framför allt på att vi inte vet säkert hur 
ismassorna på Antarktis kommer att svara 
på uppvärmningen. 
I dag lever 670 miljoner människor i höga 
bergstrakter, och 680 miljoner i lågt 
liggande kustområden är helt beroende av 
både haven och glaciärerna för sin 
överlevnad. 
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– Det gäller framför allt tillgången till rent 
vatten. Högområdena i Himalaya är 
centrala både för floderna som rinner 
österut till Kina och söderut till Indien och 
Bangladesh. När glaciärerna smälter 
minskar vattentillgången. Det slår redan 
hårt mot jordbruk nedströms. Samma sak 
sker i Anderna. Peru har till exempel stora 
problem med vattenförsörjningen, säger 
Ulf Molau. 
Glaciärer i Europa, Östafrika, Anderna och 
Indonesien beräknas förlora 80 procent av 
isen till år 2100 om utsläppen fortsätter 
som i dag. Om vi lyckas begränsa 
uppvärmningen till 1,5 grad skulle Arktis 
vara helt isfritt i september, månaden när 
istäcket är som minst, en gång vart 
hundrade år. Med en global uppvärmning 
på två grader skulle det hända vart tredje 
år. 

– Vattnet är planetens livsblod. Det 
påverkar alla. Rapporten visar behovet av 
snabba, ambitiösa, samordnade och 
varaktiga åtgärder. Det som står på spel är 
ekosystem, växter och djur, och, viktigast 
av allt, den värld vi lämnar till våra barn, 
sa Ko Barrett. 
Maria Gunther 
maria.gunther@dn.se 
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Jannike 
Kihlberg: Det 
som sker i 
Arktis påverkar 
hela planeten

TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Temperaturen ökar, isarna smälter, 
haven värms upp, havsnivån stiger – 

och det går allt fortare. Den nya 
rapporten från IPCC är ytterligare en 
varningssignal från vetenskapen att det 
är bråttom, mycket bråttom, att radikalt 
minska utsläppen. 
Vi vet det redan – vi märker det redan. 
Värmeböljor, kraftigare orkaner, kortare 
vintrar, smältande havsisar och glaciärer.  
Den nya specialrapporten från FN:s 
klimatpanel IPCC är ytterligare en 
bekräftelse på det vi ser hända omkring 
oss. Klimatförändringen är på väg att 
snabbt förändra förutsättningarna för vårt 
liv. De fem senaste åren är de varmaste 
som har uppmätts. I nuläget går 
förändringen av klimatet snabbare än 
omställningen av samhället och 
minskningen av utsläppen. 
FN:s generalsekreterare António Guterres, 
som ger klimatfrågan högsta prioritet, 
upprepar ofta ”Vi håller på att förlora 
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kapplöpningen, men det är en 
kapplöpning som vi kan vinna.” Senast sa 
han det i måndags kväll i FN:s 
generalförsamling i New York vid 
avslutningen av det extra klimatmöte som 
han bjudit in världens ledare till. 
Under mötet presenterades en rad nya 
initiativ och skärpta åtaganden. Men de 
räcker inte på långa vägar för att bromsa 
den globala uppvärmningen tillräckligt 
mycket, inte minst beroende på att de 
stora utsläppsländerna duckade och inte 
levererade några skärpta åtgärder. 
Uppfylls de åtaganden som världens 
länder hittills har lovat kommer 
uppvärmningen att ligga runt 3 grader, det 
skulle bland annat innebära en 
havsnivåhöjning på närmare en meter och 
göra flera av de små ö-nationerna 
obeboeliga. 

IPCC:s nya specialrapport är en 
bekräftelse av slutsatserna i rapporten som 
kom för ett år sedan. Den konstaterade att 
det är stor skillnad mellan en global 
uppvärmning på runt 2 grader och på en 
som begränsas till cirka 1,5 grader. Ett av 
de mest konkreta exemplen var korallerna 
i haven, vid 1,5 grader skulle stora delar 
försvinna, vid 2 grader skulle de utrotas. 
Den nya rapporten fokuserar på haven och 
kryosfären, de frusna delarna av jorden. 
Gemensamt för de båda är dels att de är 
lätta att ta för självklara – de har ju alltid 
funnits där med eviga vågor och det evigt 
frusna, dels att de har stor betydelse för 
jordens klimat. Haven tar upp både 
koldioxid och överskottsvärme och de is- 
och snötäckta delarna reflekterar solljus 
och bidrar på så sätt till att svalka 
planeten. 
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Vi vet att det som hittills varit en självklar 
del av vår jord och en viktig buffert mot 
klimatförändringen nu är extremt hotat.  
Vi vet att dagens unga när de når 
medelåldern kommer att leva på en planet 
med helt andra förutsättningar än deras 
föräldrar gjorde när de var lika gamla. En 
annorlunda havsmiljö med, där 
exempelvis korallerna har minskat kraftigt 
eller helt försvunnit. Ett Arktis som kan 
komma att vara isfritt sommartid redan 
om tjugo år, enligt Arktiska rådet. 
Vi behöver inte titta på andra länder, 
klimatförändringen märks tydligt här i 
Sverige som delvis ligger i Arktis: 
Mest slående är att vår högsta punkt, 
Kebnekaises glaciärkrönta sydtopp, har 
smält stadigt och förra året var den lägre 
än nordtoppen som är rent berg. För några 
veckor sedan var sydtoppen 1,2 meter 

lägre än nordtoppen som då var Sveriges 
högsta punkt. 
En tredjedel av de svenska glaciärerna har 
försvunnit på hundra år. 
Snö kan snart bli en bristvara, i Sverige 
och andra länder sparas snö för att säkra 
skidsäsongen. 
Stigande havsnivå märks i södra Sverige 
där stranderosionen redan är ett problem. 
I Norrbotten har årsmedeltemperaturen 
ökat med drygt 1,3 grader på fyrtio år, 
enligt SMHI. 
Renägande samer märker klimat-
förändringen tydligt, renarna ändrar sina 
vandringsvägar. 
Förra årets rapport konstaterade att det 
var mycket bråttom att få ned utsläppen, 
de måste halveras till år 2030. Det var kort 
tid redan då. 
Nu har ytterligare ett år gått och de har 
inte minskat. Tvärtom – utsläppen ökar, 
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både i Sverige och globalt. Tiden att agera 
är ännu kortare, det är ännu mer bråttom. 
En sak är säker: Det som sker i Arktis 
stannar inte i Arktis. Det påverkar hela 
planeten. 
Jannike Kihlberg 
jannike.kihlberg@dn.se 

”Haven kan 
bidra till 
minskade 
utsläpp”
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Haven kan leverera upp till en femtedel 
av utsläppsminskningarna som krävs 
för att nå 1,5-gradersmålet, enligt ny 
rapport. 
– Länge har vi bara sett havet som ett offer 
för klimatförändringarna. Vi vill visa hur 
haven också kan få ned vårt 
koldioxidavtryck, säger Ove Hoegh-
Guldberg, professor i marinvetenskap vid 
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University of Queensland i Brisbane i 
Australien. 
Haven kan hjälpa oss att minska de 
globala utsläppen med motsvarande upp 
till elva miljarder ton koldioxid till år 
2050, enligt en artikel som Ove Hoegh-
Guldberg och hans medarbetare 
publicerade i tidskriften Science på 
onsdagen. 
– Det är 21 procent av de 
utsläppsminskningar som fattas för att 
begränsa uppvärmningen till 1,5 grader 
med dagens nivåer av utsläpp, säger han. 
Forskarna har räknat ihop flera olika 
havsbaserade klimatåtgärder. Förnybar 
energi kan produceras på stora områden 
utan att störa ekosystem och djurliv som 
på land. 
– Det gäller inte bara vågkraft och 
tidvattenkraft utan även vind- och 

solkraftverk till havs. Det händer redan nu, 
säger Hoegh-Guldberg. 
Utsläppen från havstransporter kan skäras 
ned genom att byta bränslen och 
effektivisera fartygen. Att hejda förlusten 
av och återskapa mangroveskogar, 
sjögräsängar och andra kustnära 
ekosystem minskar framtida utsläpp 
väsentligt. 
– Där under finns många decenniers 
utsläpp lagrade som kol som ännu inte har 
blivit till koldioxid. Att förstöra 
ekosystemen leder till enorma mängder 
utsläpp, säger Ove Hoegh-Guldberg. 
Koldioxid kan lagras under havsbotten. 
Och att hämta en större del av vårt 
proteinintag från havet är bra för både vår 
hälsa och klimatet. 
– Mat från fisk och andra havsorganismer 
ger mycket mindre utsläpp än den från 
gris, får och kor. 
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Alla åtgärder måste till, menar Ove Hoegh-
Guldberg. 
– Det är vårt ansvar som vuxna, och måste 
vara vår viktigaste angelägenhet. Vi 
överlämnar en riktigt skrämmande värld 
till våra barn. Det är både orättvist och 
korkat av oss att döda världen de behöver. 
Det är som att skjuta oss själva i foten. 
Eller i huvudet. 
Maria Gunther 
maria.gunther@dn.se 

Greta 
Thunberg 
tilldelas årets 
Right 
Livelihood-pris
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Klimataktivisten Greta Thunberg är en 
av pristagarna till årets Right 
Livelihood-pris, även känt som det 
”alternativa Nobelpriset”. 
De fyra som får priset har banat väg för 
ett öppet, hållbart och rättvist samhälle, 
lyder motiveringen. 
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Prisregnet fortsätter för Sveriges i dag 
mest kända person, 16-åriga Greta 
Thunberg. Right Livelihood-priset är bara 
ett i raden av priser och utmärkelser som 
klimataktivisten förärats med sedan förra 
hösten då hon inledde sin skolstrejk för -
klimatet. 
Dessutom har hon prytt omslagen på en 
rad internationella tidskrifter och är också 
nominerad till det kanske finaste priset av 
alla – Nobels fredspris 2019. 
Nu kan Greta Thunberg alltså lägga 
ytterligare ett prestigefullt pris till 
samlingarna. 
Prisutdelningen av Right Livelihood-priset 
sker på Cirkus i Stockholm den 4 
december och nytt för i år är att 
allmänheten för första gången bjuds in att 
delta. Under galan medverkar bland andra 
Edward Snowden, som fick Right 

Livelihood-priset 2014, på länk från 
Moskva, och artisten José González. 
Förutom Greta Thunberg är årets 
pristagare Aminatou Haidar, en icke-
våldsaktivist och människorättsförsvarare 
från Västsahara, Guo Jianmei, advokat 
som slåss för kvinnors rättigheter i Kina, 
och Davi Kopenawa, ledare för Yanomami-
folket i Brasilien. 
Enligt Right Livelihood-stiftelsen har alla 
fyra på olika sätt inspirerat och skapat 
hopp om förändring för en bättre framtid i 
en tid av klimatförändringar och växande 
främlingsfientlighet, genom att sprida sina 
lösningar till såväl makthavare som en 
bred allmänhet. 
”I samband med vårt 40-årsjubileum 
hedrar vi fyra praktiska visionärer vars 
ledarskap har gett miljoner människor 
möjlighet att försvara sina oförstörbara 
rättigheter och sträva efter en beboelig 
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framtid för alla på jorden”, säger Ole von 
Uexkull, chef på Right Livelihood-
stiftelsen i ett pressmeddelande. 
I motiveringen för priset till Greta 
Thunberg står att ”hon är den kraftfulla 
rösten från en ung generation som måste 
bära konsekvenserna av dagens politiska 
misslyckande med att stoppa 
klimatförändringarna. Hennes beslut att 
inte acceptera den hotande 
klimatkatastrofen har inspirerat miljoner 
jämnåriga att också höja sina röster och 
kräva omedelbara klimatåtgärder”. 
Katarina Lagerwall 
katarina.lagerwall@dn.se 
Fakta.

Right Livelihood-priset grundades 1980. 
Pristagarna utses av en internationell jury 
bestående av framstående experter, och ges till 
personer som hedrar och stöttar modiga 

människor som på ett visionärt och föredömligt 
sätt arbetar för att lösa globala problem. 
Totalt har 174 pristagare från 70 länder hedrats 
under åren, däribland Edward Snowden och Astrid 
Lindgren. Prissumman på 3 miljoner kronor delas 
av pristagarna. 
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Juridiska 
experter kallar 
samtalen en 
”rykande 
pistol”
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Analys. 
Juridiska experter kallar Trumps samtal 
med Ukraina en ”rykande pistol” som 
ger goda skäl att ställa Trump inför 
riksrätt. Men det är osannolikt att 
Trump avsätts så länge han håller 
Republikanerna i senaten enade. För 

Demokraterna är dock riksrätt det enda 
sättet att undvika att Trumps 
auktoritära beteende normaliseras. 
New York. 
Den 25 juli i år, dagen efter 
Rysslandsutredaren Robert Muellers 
förhör i senaten, ringde Donald Trump till 
Ukrainas president Zelenskyj och bad 
honom om en tjänst. Att döma av den 
summering av samtalet som nu blivit 
offentlig bad han Ukraina utreda om Joe 
Biden, under tiden som vicepresident, 
försökt stoppa en undersökning som rörde 
hans son Hunter Biden. 
Trumps ordval visar på ett illa dolt hot. 
”USA har varit väldigt, väldigt schysta mot 
Ukraina. Men jag vill nu be er om en 
tjänst”, säger Trump till Zelenskyj. Han 
instruerar honom att hålla fortsatt kontakt 
med Trumps rådgivare Rudolph Giuliani 
och justitieministern William Barr, som nu 
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båda kommer att involveras i utredningen 
om riksrätt. Trump tycks även erbjuda ett 
möte om detta i Vita huset, vilket skulle 
innebära att han upplåter 
regeringsresurser för att en utländsk aktör 
skulle undersöka en politisk motståndare. 
Juridiska experter i USA är överens om att 
det här är en ”rykande pistol” som kan 
bevisa ett grovt brott av president Trump. 
Han tycks kräva att Ukraina utreder en 
politisk motståndare i utbyte mot USA:s 
fortsatta militära bidrag till Ukraina, som 
landet är beroende av.  
Demokrater har kallat Trumps samtal 
”landsförräderi”.  
– USA:s president har svikit vårt land. Jag 
stödjer riksrätt, skrev Hillary Clinton på 
Twitter efter nyheten om utskriften. 
Men för att Trump ska kunna avsättas 
måste två tredjedelar av senaten rösta för 
det, vilket är osannolikt då 

Republikanerna har en knapp majoritet i 
senaten. Hittills har bara en republikansk 
senator, Mitt Romney, uttryckt oro över 
Trumps samtal. 
Enligt Politico ska Trump ha samlat till ett 
krismöte på onsdagsmorgonen för att 
lägga fram en enad 
kommunikationsstrategi när det gäller 
ordval och taktik under den kommande 
debatten. Men Trump behöver ingen 
koordinerad strategi för att ena 
Republikanernas budskap, då det sker 
självmant i högerpopulistiska 
nyhetsmedier. Konservativa Fox News 
rapportering av fallet ger en glimt av hur 
republikaner kommer att argumentera till 
Trumps försvar.  
Deras huvudrubrik på onsdagen tog fäste 
vid att Trump inte konkret diskuterat 
direkta transaktioner med Ukraina i utbyte 
för utredningen av Biden. Det krävs en 
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generös tolkning av samtalet för att 
betrakta Trumps kommentarer som 
oskyldiga, men just sådan generositet mot 
Trump är Fox News varumärke. 
Det är redan mer än 200 demokrater i 
representanthuset som nu stöder riksrätt 
för Trump, en kraftig ökning bara från 
förra veckan. Siffrorna kommer sannolikt 
att öka efter detta.  
Trumps utmaning blir nu att hålla 
Republikanerna i senaten enade. 
Republikanen Lindsey Graham 
signalerade att presidenten inte behöver 
oroa sig över detta, då han avfärdade 
summeringen av samtalet som irrelevant. 
När Richard Nixon föll som president 1974 
var det just för att han, till slut, förlorade 
stöd från det egna partiet, som tröttnade 
på att ljuga för hans skull. Att något 
liknande kan ske bland dagens 
republikaner, i ett medieklimat där det 

finns betydligt fler röster som för deras 
talan, är inte alls lika sannolikt. 
Den inflytelserika Washington-juristen 
George Conway, gift med Trumps 
rådgivare Kellyanne Conway, men ofta 
kritisk mot presidenten, tror att många 
republikaner i kongressen i hemlighet vill 
avsätta Trump, men inte kommer att säga 
det högt förrän omröstningen sker. 
– Det kan finnas många republikanska 
senatorer som inte kommer att yttra ett 
ord förrän ögonblicket då de röstar 
”skyldig” under riksrätten, skrev Conway 
på Twitter. 
Det får nog betraktas som önsketänkande. 
Demokraterna vet att det i princip är 
omöjligt att övertyga 20 republikaner i 
senaten att rösta för att avsätta Trump. 
Han är den i särklass mest populära 
republikanen i landet. Men Demokraterna 
anser att de måste göra det här ändå. Allt 
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annat skulle uppfattas som att de lade sig 
platta för Trumps auktoritära ledarskap. 
Martin Gelin 

Trump bad 
Zelenskyj om 
hjälp i 
maktspel
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Donald Trump uppmanade Ukrainas 
nyinstallerade president Volodymyr 
Zelenskyj att inleda en 
korruptionsutredning för att skada Joe 
Biden, den kandidat som ligger bäst till 
för att bli Demokraternas 
presidentkandidat 2020 och därmed 
utmana Trump. 
Washington. 
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Det bekräftar en sammanfattning av ett 
telefonsamtal mellan Trump och Zelenskyj 
som Vita huset tillgängliggjorde under 
onsdagen efter att Demokraterna hotat 
med att inleda en riksrättsprocess mot 
Trump.  
Under onsdagsförmiddagen lokal tid 
offentliggjorde Vita huset en utskrift av 
Donald Trumps telefonsamtal med 
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 
från den 25 juli i år.  
Utskriften är baserad på anteckningar som 
förts under samtalets gång. Det är med 
andra ord inte en exakt återgivning, utan 
har mer karaktären av en sammanfattning. 
Ordväxlingar kan ha utelämnats. 
Samtalet inleds, enligt anteckningarna, 
med att Trump gratulerar Zelenskyj till 
segern i det ukrainska valet. Zelenskyj 
tackar i sin tur Trump för inspiration som 
ska ha möjliggjort valvinsten. Ukrainaren 

tackar också Trump för amerikanskt stöd 
på försvarsområdet.   
I direkt anslutning tar Donald Trump 
tillfället i akt och säger: ”I would like you 
to do us a favor though.” Ungefär: ”Jag 
skulle dock vilja be om en tjänst.”  
Trump påstår i samtalet att det är ”en 
massa snack” om att Joe Biden under sin 
tid som Barack Obamas vicepresident 
skulle ha stoppat en brottsutredning i 
Ukraina som riskerade att komma att 
inbegripa sonen Hunter Biden, som satt i 
styrelsen för ett av Ukrainas största 
gasbolag. ”Biden sprang runt och skröt om 
att han stoppat utredningen så om du 
kunde skaffa dig insyn i det,” säger Trump 
till den nyinstallerade presidenten. ”Det 
låter förskräckligt”, fortsätter Trump.  
Trump har redan erkänt att han pratade 
med Zelenskyj om Joe och Hunter Biden. 
Det som gör dokumentet från Vita huset så 
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laddat är att det länkar Zelenskyjs tack för 
amerikanskt försvarsstöd med Trumps 
önskan om hjälp att utreda Biden i 
Ukraina, trots att det saknas formella 
misstankar om oegentligheter.  
Det lilla ordet ”though” i Trumps replik 
kan visa sig oerhört betydelsebärande. 
”Dock” skulle jag behöva hjälp, säger 
Trump. Det antyder att försvarsstödet från 
USA kan vara villkorat.  
Det hör alltså till saken att Trump under 
sensommaren dröjde med att betala ut 
försvarsstöd på motsvarande nästan fyra 
miljarder kronor till Ukraina, pengar som 
hade klubbats av kongressen i Washington 
DC. Trump betalade först i samband med 
att en visselblåsare slagit larm om 
presidentens förehavanden med Ukraina. 
Summan nämns dock inte explicit i 
sammanfattningen av telefonsamtalet.  

Det är också kontroversiellt att Trump 
flera gånger under samtalet säger att hans 
justitieminister William Barr kommer att 
kontakta Zelenskyj. Trump vill alltså att 
USA:s justitieminister ska påverka en 
möjlig ukrainsk brottsutredning och söker 
Zelenskyjs välsignelse. William Barr sade 
under onsdagen, efter att 
sammanfattningen av telefonsamtalet 
hade tillgängliggjorts av Vita huset, att han 
inte hade någon inblandning i affären över 
huvud taget.  
Trumps personlige advokat Rudy Giuliani 
spelar en viktig roll i samtalet. Zelenskyj 
säger till Trump att en av hans assistenter 
redan har talat med Giuliani i telefon och 
att han gärna träffar Giuliani om denne 
kommer på besök till Kiev. Det gläder 
Trump, som säger att han ska be Giuliani 
att kontakta den ukrainska presidenten 
omgående.  

779



Giuliani företräder dock inte USA, utan 
Trump personligen. Han är inte folkvald 
eller godkänd av kongressen. Giulianis 
framträdande roll i samtalet undergräver 
bilden av att Trump skulle vara bekymrad 
över ukrainsk korruption i största 
allmänhet. Det är hans personliga 
intressen som står på spel här: familjen 
Bidens ställning, det vill säga utmanaren i 
valet 2020. 
Är detta telefonsamtal tillräckligt 
kontroversiellt för att Demokraterna ska 
våga inleda en riksrättsprocess mot 
Donald Trump? Nej, säger givetvis 
Republikanerna närmast Donald Trump. 
När Vita huset publicerade dokumentet 
krävde Trump samtidigt en ursäkt från 
Demokraterna. Han menade att tele-
fonsamtalet är ”perfekt” och att utskriften 
tar oppositionen i kongressen på sängen.  

Nancy Pelosi, Demokraternas ledare i 
kongressen, kräver att Vita huset 
offentliggör visselblåsarens rapport, som 
kan rymma ytterligare bevis för eller 
signaler om att Trump har försökt påverka 
Ukraina för att vinna fördelar i valet. 
Flera nyckelpersoner bland Demokraterna 
reagerade starkt på sammanfattningen av 
samtalet. Hillary Clinton skrev på Twitter 
att Trump har förrått USA: ”Jag stödjer 
riksrätt”. 
David Axelrood, en av Obamas 
chefsrådgivare, skrev att utskriften var 
”förödande” och att man måste ta till 
extraordinära krumbuktanden för att 
försvara den. Samantha Power, Obamas 
FN:s ambassadör, kallade den ett 
”häpnadsväckande bevis på den 
inneboende korruptionen i hans 
administration”. 

780



Vid en presskonferens i New York senare 
på onsdagskvällen med Donald Trump och 
Volodomyr Zelenskyj fick Ukrainas 
president frågan om han kände sig pressad 
av Donald Trump under samtalet svarade 
Zelenskyj: 
– Jag tror att du har läst allt om det. Men 
jag vill inte bli inblandad i öppna 
demokratiska val i USA. Jag tycker att vi 
hade ett bra samtal, talade om många 
saker. Ingen tvingade mig, sa Zelenskyj. 
– Det var ingen press, sa Trump för att 
förtydliga och gick sedan över till att 
attackera Hillary Clinton för att ha förstört 
över 30 000 mejl och anklagade den förre 
presidenten Barack Obama för att 
Ryssland annekterade Krim istället för att 
anklaga president Putin. 
Trump pekade också ut Joe Bidens son 
som korrupt. Något det inte finns några 

bevis för. Hunter Biden är inte föremål för 
någon utredning. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
Fakta. Senaten är ”domstol” i en 
riksrättsprocess

Det är kongressen som sköter en riksrättsprocess. 
Domstolsväsendet är inte inblandat. 
För att inleda processen räcker enkel majoritet 
bland de 435 ledamöterna i representanthuset, 
som agerar ”åklagare”. 
I dag har Demokraterna egen majoritet, 235 
ledamöter, och kan inleda processen på egen 
hand. 
Men för att riksrättsåtalet ska leda till en fällande 
dom krävs två tredjedels majoritet i senaten, som 
agerar ”domstol”. 
I dag har Republikanerna 53 senatorer och 
Demokraterna 45, medan 2 är oberoende. Det 
innebär att alla demokratiska och oberoende 
senatorer plus minst 20 republikanska måste stå 
bakom för att Trump ska kunna fällas. 
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Hunter Biden 
har fått en 
ofrivillig 
huvudroll
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
”Jag vill vara viktig”. Det var den unge 
Hunter Bidens svar på sin pappas fråga 
om vad han ville göra med sitt liv. Det 
skulle dröja tills han blev 49 år gammal 
innan han blev viktig. Men knappast på 
ett sätt som gynnar honom – eller hans 
far Joe Biden. 
Våren 2014, då Joe Biden var 
vicepresident, fick Hunter Biden ett 

välbetalt arbete som styrelseledamot i den 
ukrainska energikoncernen Burisma 
Holdings.  
Han fick jobbet någon vecka efter att 
fadern hade besökt Ukrainas huvudstad 
Kiev. Där erbjöd Joe Biden amerikanskt 
bistånd för att öka den ukrainska 
energiproduktionen, för att minska 
beroendet av Ryssland. Det skedde i ett 
exceptionellt känsligt läge; Ukrainas 
överlevnad som självständig stat stod på 
spel.  
Republikanerna och Trump har länge 
hävdat att Hunter Bidens ställning i 
gasbolaget innebar en intressekonflikt, 
eftersom fadern inte bara var 
vicepresident utan den som ansvarade för 
Ukraina i president Barack Obamas 
administration. 
Under sommaren har de republikanska 
attackerna mot Hunter Bidens 
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engagemang i Burisma Holdings tilltagit i 
styrka, i takt med att Joe Biden framstått 
som en allt mer farlig utmanare till Trump 
i presidentvalet 2020.  
Trump med anhängare har mer än antytt 
att Hunter Biden berikat sig på sin fars 
höga ställning. Hunter Biden har hävdat 
att angreppen mot honom och hans far har 
kommit från ”en högerinriktad politisk 
apparat”. Joe Biden har för sin del sagt att 
han aldrig var inblandad i sonens affärer i 
Ukraina. Andra bedömare påpekar att 
Hunter Bidens affärsverksamheter under 
många år har skuggat faderns politiska 
karriär. 
Hunter Biden har i sin livshistoria gott om 
erfarenheter av tragedier och motgångar.  
Han har under lång tid haft alkohol- och 
narkotikaproblem. Vid två års ålder var 
med om en bilolycka där hans mor Neilia 
och ettåriga lillasyster Naomi dödades. 

Han och hans bror Beau skadades. För 
några år sedan avled Beau efter en längre 
tids cancersjukdom. 
Hunter Biden har varit föremål för ilskna 
attacker från extrema högersajter som 
Breitbart News. 
När han för två år sedan hade en stormig 
skilsmässa anklagade hustrun honom för 
att ha spenderat ”hundratusentals dollar” 
på droger, alkohol, och prostituerade, 
något som Hunter Biden förnekade. 
Senare inledde han en ett kort förhållande 
med sin bror Beaus änka. 
Michael Winiarski 

783



Historien visar 
möjliga utfall i 
Trump-dramat
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Inför en möjlig riksrätt mot Donald 
Trump riktas blickarna nu mot de två 
tillfällen i modern tid då andra 
presidenter har hamnat i motsvarande 
klämma. 
Utvecklas dramat som för Bill Clinton 
1998? Det hoppas Republikanerna. 
Eller som för Richard Nixon 1974? Det 
är vad Demokraterna lägger sina 
pengar på. 
Riksrätt är det instrument USA:s 
konstitution har gett kongressen för att 

avsätta en president som gör sig skyldig till 
”förräderi, bestickning eller andra brott 
och förseelser”. 
På ytan kan en riksrätt mot en amerikansk 
president se ut som en domstol – med 
representanthuset som åklagare och 
senaten som jury. 
Men i själva verket handlar det mindre om 
juridik och mer om politik. Det är 
kongressens majoritet, snarare än 
lagboken, som avgör vad som är tillräckligt 
allvarliga ”brott och förseelser” för att 
motivera att presidenten ska tvingas bort. 
Och det är det politiska spelet före och 
under en riksrättsprocess som avgör om 
presidenten kommer ur den som en 
förödmjukad förlorare – eller som en 
vinnare. 
Därför frågar sig nu politiska 
förståsigpåare om det vi nu bevittnar till 
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sist kommer att jämföras med 1998 eller 
med 1974. 
Trumps anhängare hoppas naturligtvis att 
utvecklingen – om det nu blir ett 
riksrättsåtal – liknar den som startade i 
oktober 1998. 
Då röstade representanthuset för att 
inleda riksrätt mot Bill Clinton med två 
åtalspunkter. Det handlade om hans 
sexuella relation med Vita 
husetpraktikanten Monica Lewinsky, och 
framför allt om hans lögnaktiga 
förnekande av förhållandet. 
Till sist, i februari 1999, friade senaten 
Clinton på båda punkterna. Samtidigt sköt 
hans opinionssiffror i höjden, så till den 
grad att komikern Jay Leno skämtade om 
att presidenten ”redan planerar sin nästa 
sexskandal”. 
Den republikanske talmannen Newt 
Gingrich, allmänt ansedd som arkitekten 

bakom åtalet, lämnade representanthuset 
och sågs som politiskt förbrukad. 
Clintons sexuella eskapader i ovala 
rummet har inte mycket gemensamt med 
ett telefonsamtal till Ukraina. Ändå gör 
rådgivarna kring Trump nu säkert 
bedömningen att allmänhetens sympatier, 
precis som 1998, kommer att hamna hos 
den åtalade snarare än hos den som åtalar. 
Vissa talar till och med om att Trump 
medvetet försöker provocera fram en 
riksrätt, bara för att bli friad och sedan 
rida på en våg av sympati mot en säker 
valseger 2020. 
Den andra parallellen är den med Richard 
Nixon 1974. I februari detta år inleddes en 
utredning liknande den som nu har startat 
i representanthuset. Det handlade om 
inbrottet Demokraternas nationella 
högkvarter i Watergate två år tidigare, och 
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presidentens medverkan i att tysta ner 
skandalen. 
Men någon riksrätt hann aldrig röstas 
igenom i representanthuset. När en hemlig 
bandinspelning släpptes som entydigt 
visade Nixons aktiva roll i att dölja 
sanningen, valde han att avgå självmant i 
augusti 1974. 
Tre månader efter Nixons avgång vann 
Demokraterna en jordskredsseger i 
kongressvalet när en rad unga liberaler – 
kallade Watergate babies – valdes in. Två 
år senare vann demokraten Jimmy Carter 
presidentvalet. 
Representanthusets nuvarande 
demokratiska talman Nancy Pelosi såg 
uppenbarligen i det längsta dagens 
situation som en parallell till 1998. Hon 
motsatte sig riksrätt just för att en sådan 
process kunde gynna Trump, och skada 
Demokraterna, i nästa års presidentval. 

På tisdagen vände hon på en femöring. Nu 
satsar hon allt på att 2019 i stället är ett 
nytt 1974. 
Ingmar Nevéus 

1868 ställdes president Andrew Johnson inför 
riksrätt efter att han avskedat sin krigsminister 
som förordade en tuffare politik gentemot 
sydstaterna. Han åtalades på elva punkter. 
Senaten friade honom på en av punkterna. 
Därefter avslutades riksrättsprocessen och 
Johnson satt kvar. 
1974 inleddes utredning om riksrätt mot Richard 
Nixon, efter inbrottet i Watergate 1972. Innan 
representanthuset hann rösta om att väcka åtal 
valde Nixon att avgå. 
1998 ställdes Bill Clinton inför riksrätt för sitt 
sexuella förhållande med praktikanten Monica 
Lewinsky. Representanthuset röstade för att väcka 
åtal på två punkter. Men senaten friade 
presidenten i båda fallen. 
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Netanyahu får i 
uppdrag att 
bilda ny 
regering
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Jerusalem. President Reuven Rivlin gav 
på onsdagen den tillförordnade 
premiärministern Benjamin Netanyahu i 
uppdrag att bilda regering. Detta sedan 
de bägge största partierna, Netanyahus 
Likud och den liberala alliansen Blåvitt, 
misslyckats med att upprätta en 
samlingsregering. 

Blåvitt, som fick 33 mandat i förra 
tisdagens val, och Likud som fick 31 
mandat, har den senaste veckan 
förhandlat, i presidentens regi. Parterna 
enades om att regera samman, och att dela 
regeringsmakten mellan sig på så vis att 
Netanyahu och Blåvitts ordförande general 
Benny Gantz leder regeringen två år 
vardera under mandatperioden.  
Men det hela stupade på Blåvitts vägran 
att acceptera Netanyahu som 
premiärminister efter att åtal väckts mot 
honom – vilket väntas ske i höst. 
Netanyahu – krävde Blåvitt – måste lova 
på förhand att träda tillbaka så snart åtal 
väckts. 
Likud och Netanyahu förkastade detta 
villkor. Premiärministerposten är det enda 
regeringsämbete Netanyahu kan bekläda. 
Israelisk lag tvingar åtalade ministrar, 
men inte regeringschefen, att avgå. 
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Netanyahu fruktar på goda grunder, att så 
snart han mist sin post så kommer en 
revolt mot honom att bryta ut i det egna 
partiet, där man tröttnat på att allt i partiet 
och politiken underordnas Netanyahus 
rättsliga bekymmer. 
Netanyahus utsikter att upprätta en 
koalition bedöms som minimala, och det 
är inte säkert att han kommer att göra 
bruk av de 28 dagar som tilldelats honom 
för uppgiften. Misslyckas sedan också 
Benny Gantz med att bilda regering, vilket 
är troligt, så ligger vägen öppen mot ett 
tredje val på mindre än ett år. 
Under ceremonin i presidentens residens 
sparade Rivlin inte på diskret kritik mot 
Netanyahu. Framför allt vände sig Rivlin 
mot premiärministerns åsikt att Israels 
arabiska partier inte är legitima 
koalitionspartner. 

– Vi kan aldrig skapa ett stabilt och rättvist 
system om vissa samhällsgrupper 
utestängs från politisk medverkan, sade 
Rivlin. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 
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Boris Johnson 
utbuad i det 
nyöppnade 
parlamentet
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
”Avgå! Avgå!”, löd ropen när Boris 
Johnson på onsdagen klev upp i 
talarstolen i det brittiska underhuset. 
– Det här är ett zombie-parlament! 
dundrade premiärministern, och krävde 
nyval. 

Jeremy Corbyns svar: ”Ge oss en 
senarelagd Brexit, så får du ditt val.” 
Nej, zombie-parlamentet är inte dött. 
Inte än i alla fall. 
Hur mycket Boris Johnson och hans 
regering än önskar sig det. 
När den anrika parlamentsbyggnaden i 
London på onsdagen slog upp sina portar 
igen blev det i själva verket mer livat än på 
länge. 
”Avgå, avgå”, skallade ropen i underhuset 
när premiärministern mötte ledamöterna i 
den kammare som han försökt hålla 
stängd i fem veckor. 
Bara två veckor hann gå innan Högsta 
domstolen i tisdags underkände beslutet, 
stämplade det som olagligt och varnade för 
”extrema konsekvenser för vår demokratis 
grundvalar”. 
Men Boris Johnson visar inte någon ånger. 
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– Jag anser att domstolen gjorde fel när 
den la sig i vad som är i grunden en 
politisk fråga, sa premiärministern – och 
möttes av vredesvrål från bänkarna på 
andra sidan. 
Han lade till att han ”självklart” 
respekterar domstolens beslut. 
Oppositionsledaren Jeremy Corbyn är inte 
övertygad. Han manade Johnson att avgå 
och att be drottning Elizabeth II och hela 
landet om ursäkt. 
– Ingen premiärminister står över lagen. 
Ingen kan lita på den här 
premiärministern. För det här landets 
bästa borde han avgå. Han säger att han 
vill ha nyval. Jag vill också ha nyval. Det 
hela är väldigt enkelt. Om du vill ha ett 
nyval, ordna en framskjuten Brexit! 
Dödläget beror på att ett val egentligen 
inte är det viktigaste just nu – vare sig för 
regeringen eller för oppositionen. 

Boris Johnson har satsat all sin politiska 
prestige på löftet att ta landet ut ur EU den 
31 oktober – med eller utan avtal. Han 
verkar vara beredd att trotsa – eller 
åtminstone försöka gå runt – den nya lag 
som oppositionen drivit igenom och som 
är avsedd att tvinga premiärministern att 
ansöka om ett senareläggande, om ett nytt 
avtal inte nåtts i tid med EU. 
Om det inte går, vill han hellre ha ett 
nyval. 
Men för att utlysa ett nyval måste två 
tredjedelar av ledamöterna rösta ja. Och 
utan en garanti för att Brexit blir 
uppskjutet vägrar i sin tur Labour, 
Liberaldemokraterna, skotska SNP och 
den övriga oppositionen att gå till val. 
– Väljarna hålls fångna av det här 
zombieparlamentet! Låt oss få Brexit gjort 
och ta landet framåt! utbrast Johnson 
frustrerat. 
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Tidigare på onsdagen gjorde regeringens 
justitiekansler, Geoffrey Cox, ett liknande 
utfall. 
– Det här parlamentet är ett dött 
parlament! Det borde inte sitta längre. Det 
har inte den moraliska rätten att sitta på 
de här gröna bänkarna, dundrade Cox. 
Han pekade på att regeringen nu är i 
minoritet, och därmed inte kan genomföra 
någon politik – annat än de förslag som 
det finns blocköverskridande enighet om. 
Cox flaggade för att en tredje omröstning 
om nyval kan vara på gång. Enligt källor i 
brittiska medier kan det då framgå i 
lagtexten vilket datum som det eventuella 
valet ska hållas. 
Men det är inte säkert att det hjälper. Ett 
datum kan ändras i efterhand. Och just nu 
är det viktigaste för upprorsmännen och 
-kvinnorna i underhuset att bara hålla 
regeringen under uppsikt. 

– Vår prioritet är att se till att det inte blir 
någon Brexit utan avtal den 31 oktober, sa 
Jeremy Corbyn. 
Men han kan bli så illa tvungen att fälla 
Johnson, om han inte vill att saken ska 
avgöras i domstol. 
I brittisk press rapporteras att Boris 
Johnson överväger att skicka två olika brev 
till EU-ledarna i samband med toppmötet 
den 17–18 oktober. Det ena skulle då 
ansöka om en försenad Brexit, i enlighet 
med den nya lag som oppositionen stiftat. 
Det andra skulle klargöra att Johnson 
verkligen inte vill ha en senareläggning av 
EU-utträdet. 
Tanken med detta motsägelsefulla 
brevskrivande vore att provocera fram ett 
nej från EU-ledarna – och sedan kunna 
föra landet ur EU genom en hård, avtalslös 
Brexit. 
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Oppositionen menar att detta vore 
olagligt, och redan nu laddar man för en 
rättsprocess som återigen kan ge Högsta 
domstolen en nyckelroll. 
Som sagt: parlamentet är inte dött. Det rör 
på sig, och Brexitdebatten är i högsta grad 
levande. 
Som om inte allt detta vore nog pressas 
Boris Johnson nu också av ett avslöjande 
om sin nära relation till en amerikansk 
före detta fotomodell och it-entreprenör, 
som under Johnsons tid som borgmästare 
i London fick stora belopp i stipendier, 
resor och andra bidrag på något oklara 
grunder. 
Kvinnan fick så sent som i januari i år ett 
statligt bidrag till företagare i 
Storbritannien på drygt en miljon kronor, 
trots att kvinnan är bosatt i USA och har 
flera misslyckade affärsverksamheter 
bakom sig, enligt Sunday Times. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 

Glaciär på Mont 
Blanc nära kollaps
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Italien. Delar av en stor glaciär på den 
italienska sidan av Mont Blanc i Alperna är 
nära att kollapsa efter att mycket av den 
smält bort i sommarhettan, varnar före-
trädare för den närliggande staden 
Courmayeur. 
250 000 kubikmeter is riskerar att lossna 
från glaciären Planpincieux, skriver BBC. 
Courmayeurs borgmästare har begärt att 
en väg i närheten stängs av natten till 
torsdag och vill begränsa åtkomsten till 
glaciären. 
TT-AFP 
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1 000 gripna efter 
protester
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Egypten. Fler än 1 000 människor har 
gripits av egyptiska myndigheter efter de 
regeringskritiska protester som bröt ut 
förra veckan, enligt uppgifter från 
människorättsorganisationer. 
Demonstrationer har i praktiken varit 
förbjudna i landet sedan 2012, då 
militären tog över makten från Muslimska 
brödraskapet. 
Organisationen ECESR uppger att 1 298 
personer har gripits, medan en annan 
organisation uppger att antalet uppgår till 
1 003. 
TT-AFP 
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”Digitalisering 
och hållbarhet 
två troliga 
framgångsfak-
torer”
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Ikea Sverige sålde för närmare 18 
miljarder i fjol, en ökning med 6 
procent. Var tionde krona kom från 
onlinehandeln – samtidigt ökade 
försäljningen för första gången på 
samtliga 20 svenska Ikea-varuhus. 

– Vi får betalt för vår digitala satsning 
och vårt hållbarhetsarbete, men vi kan 
bli bättre på hemleveranser, säger 
Sverigechefen Lena Herder. 
Svenska Ikea visar idel glada siffror för det 
räkenskapsår som tog slut i augusti i år. 
Omsättningen steg med 6 procent. Från 
16,8 miljarder till 17,8 miljarder, vilket 
innebär att man säljer för 33 800 kronor 
varje minut. 
Onlineförsäljningen ökade med drygt 30 
procent – samtidigt som lika många, 37 
miljoner, besökte varuhusen. 
Dessa köpte dessutom för mer pengar än 
året före. 
– Jag tror att den fortsatta digitaliseringen 
är en framgångsfaktor för oss, en annan är 
förmodligen att vi har profilerat oss på 
hållbarhetsfrågor, säger Lena Herder, chef 
för Ikea Sverige. 
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Ikea globalt ska minska sina klimatutsläpp 
från leverantör till levererad produkt med 
15 procent till 2030, samtidigt som man 
ska växa. Transporterna är en stor del och 
här ska Sverige agera föredöme genom att 
till exempel ha helt utsläppsfria, 
hemtransporter senast 2025. Det innebär 
eldrift. 
Lena Herder blir först helt tyst på DN:s 
fråga om vad som var dåligt i rapporten. 
Till slut säger hon: 
– 90 procent av våra kunder är nöjda, vi 
vill nå högre. Digitaliseringen måste 
fortsätta, kunderna måste kunna möta 
Ikea på allt fler ställen och under större 
delen av dygnet.  
Och nu har hon fått upp flåset: 
– En tredjedel av vår försäljning är 
kopplad till någon typ av service från vår 
sida, men efterfrågan ökar och då måste vi 

kunna möta den. Vi kan bli effektivare och 
snabbare när det gäller hemkörning. 
Ikea sjösatte i fjol en ny affärsstrategi, som 
innebär större fokus på e-handel och fler 
citynära butiker. Det ledde till ett varsel på 
7 500 globalt, varav 650 i Sverige. Ikea har 
tidigare uppgett att man på grund av 
omställningen kommer att anställa fler än 
de varslade under några år framöver. 
– Det är en pågående process, först efter 
nyår vet vi exakt hur många som slutar på 
Ikea. Man kan bara notera att Ikea globalt 
ökade till 211 000 anställda senaste 
räkenskapsåret, säger Lena Herder. 
Hon säger att det inte ingår i planen att 
bygga fler traditionella varuhus i Sverige. 
Däremot ska det gamla i Kållered utanför 
Göteborg bort och ersättas med ett nytt, 
med öppning under 2021. 
– Vi planerar dock för fler butiker och 
andra mötesplatser inom en snar framtid. 
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I dag har vi en citybutik, här i Stockholm. 
Sannolikt hamnar även den andra här.  
Ikea har 434 varuhus över hela världen, 
med 1 miljard besökare under det senaste 
räkenskapsåret. De handlade för 
motsvarande 440 miljarder kronor, upp 
6,5 procent. Drygt 90 procent av 
försäljningen går via Ingka Group som 
ingår i Ikeasfären. Resten står andra 
franchisetagare för – de betalar en årlig 
avgift till Ikea för att utnyttja varumärket.  
Under det senaste året har 2,8 miljarder 
människor gått in på Ikeas sajter globalt, 
vilket gett en försäljningsökning online på 
drygt 43 procent. I Sverige var antalet 
besökare 113 miljoner. 
Möbeljätten redovisar inte lönsamheten 
för enskilda länder, de globala siffrorna 
kommer först närmare jul. Den senaste 
rapporten innebar en rejäl minskning, till 

23 miljarder kronor – vinsten kommer att 
bli högre i år, enligt Lena Herder. 

Hans Strandberg 
hans.strandberg@dn.se 
Fakta. Lena Herder, chef Ikea Sverige

Ålder: 59 år. 
År på Ikea: 27. 
Familj: Make, tre vuxna barn och två barnbarn. 
Bor: Malmö. 
Fritid: Barnbarnen, renovera hus och går gärna på 
dansföreställningar 
Bakgrund i urval: Varuhuschef i Linköping, vice 
landschef Storbritannien och Irland, landschef 
Finland, landschef Nederländerna. 
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Vissa företag 
ger anställda 
ledigt för att 
klimatstrejka
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
I morgon, fredag, avslutas den 
internationella klimatstrejken. Framför 
allt förväntas barn och ungdomar delta 
– men också företag ger personalen 
ledigt. 
Förra fredagen samlades miljontals 
människor för att strejka mot 
klimatkrisen. Manifestationen ägde rum i 
över 156 länder, på världens sju 

kontinenter. Det var början på en global 
aktionsvecka som snart når sitt slut.  
Framför allt är det barn och ungdomar 
som har skolstrejkat för klimatet. Även 
olika företag anslöt sig till strejken och 
begav sig ut på gatorna. I USA och flera 
andra länder deltog bland annat anställda 
på Facebook och Amazon i protesterna.  
I Sverige manifesterade bland annat den 
svenska butikskedjan Haglöfs. Företaget 
stängde samtliga klädbutiker under 
timmarna som strejken pågick. I 
Stockholm deltog mellan 20 och 40 
anställda.  
– Vi tyckte det var viktigt att visa att även 
företag och olika arbetsplatser vill att 
myndigheterna gör mer för miljön, säger 
Elaine Gardiner, hållbarhetschef på 
Haglöfs.  
I morgon fredag avslutas veckan med 
strejker över hela världen. 
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Klimataktivisten Greta Thunberg har 
uppmanat alla fackförbund att ansluta sig 
till de skolstrejkande ungdomarna. I ett 
brev skriver hon att de borde utlysta strejk 
den 27 september.  
Fackförbundet Handelsanställda har gett 
sina anställda tillstånd att delta i 
manifestationen under arbetstid. Framför 
allt är det ombudsmän och 
verksamhetsassistenter som kommer att 
delta.  
– Klimathotet är ett hot mot våra jobb. 
Dessutom har vår bransch ett stort ansvar 
för att minska på slit- och-släng-kulturen. 
Dock kommer inte hela verksamheten att 
manifestera, men de som vill gå får göra 
det, säger Jens Lundberg, presssekreterare 
på Handels.  
Energibolaget Telge energi går ett steg 
längre. Det Södertäljebaserade företaget 
stänger delvis sitt kontor och personalen 

åker tillsammans till klimatstrejken. Totalt 
väntas 80 medarbetare protestera. 
– Jag tror att det är viktigt att både unga 
och vuxna deltar på fredag. Yngre personer 
bidrar med sin kreativitet och vilja, men 
det är vuxna som sitter på makten och 
vidtar åtgärder. Klimatkrisen går att lösa 
när vi samarbetar med varandra, säger 
Johannes Boson, vd på Telge energi. 
Tyskägda Flixbus ger sina anställda ledigt 
nu på fredag. Både i Sverige och i andra 
länder där företaget verkar, kommer 
medarbetare att delta i klimatstrejkerna. I 
Sverige handlar det om cirka 45 anställda. 
Även personalen i deras butiker har 
tillstånd för att lämna jobbet.  
– Vi tycker att det är viktigt att det inte 
bara är skolungdomar som deltar. Även 
näringslivet behöver synas och ibland 
kräver det att vi uppoffrar lite arbetstid, 
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säger Jelena Jovanovic, 
presskommunikatör på Flixbus.  
På Coop, Ericsson och Icas huvudkontor 
finns det inga planer på att klimatstrejka. 
Samma sak gäller på en rad andra företag. 
Däremot kan de anställda ansöka om 
ledighet. 
– Det här är ingen strejk i vanlig 
bemärkelse, på det sättet att facket inte 
driver den. Om våra medarbetare vill vara 
med är det möjligt att ansöka om semester 
eller tjänstledighet, säger Karin Ronander, 
presskontakt på Ericsson. 
Vanligtvis är det bara när arbetsgivaren 
eller facket har uppmanat till strejk som 
medarbetare kan delta. För offentligt 
anställda är det en aning striktare. De 
saknar tillstånd för att delta i en strejk som 
handlar om svenska politiska åtgärder.  
Det finns dock ett slags kryphål. En 
klimatstrejk kan räknas som en politisk 

strejk. Begreppet används sällan, men det 
finns tidigare rättsfall där det har använts, 
enligt Birgitta Nyström, professor i 
arbetsrätt vid juridiska institutionen på 
Lunds universitet.  
– Om det är en politisk strejk, som är kort 
och tillfällig, är det tillåtet. Det innebär att 
den sträcker sig över max några timmar, 
säger Birgitta Nyström.   
Raffaella Lindström 
raffaella.lindstrom@dn.se 
Fakta. Klimatstrejken i korthet
Mellan den 20 och 27 september anordnar 
klimatrörelsen en strejk- och aktionsvecka. 
Klimatstrejkerna pågår internationellt i cirka 156 
länder, enligt klimatrörelsen Fridays for future. 
Under måndagen hölls FN:s toppmöte, där 
världens ledare samlades för att diskutera 
åtgärder mot klimatkrisen. Den svenska 
klimataktivisten Greta Thunberg höll ett tal under 
mötet. I morgon fredag, den 27 september, är det 
den sista dagen av aktionsveckan. Även då 
kommer klimatstrejker att anordnas. 
Källa: DN 
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Moody’s 
bekräftar 
toppbetyg för 
Sverige
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Trots en tydlig inbromsning i tillväxten 
ligger den svenska statens kreditbetyg 
stabilt på högsta nivå, AAA, enligt 
Moody’s Investors Service. Någon 
större risk för att betyget ska sänkas 
ser inte ratinginstitutet. 
En politiskt välförankrad budgetdisciplin, 
som utgår från mål om ett 
budgetunderskott på 0,3 procent av bnp 

och en statsskuld på 35 procent av bnp, 
pekas ut som avgörande för betyget. 
Som riskfaktorer för svensk del pekar 
Moody’s på högt skuldsatta hushåll och 
höga bostadspriser. En annan utmaning är 
höga skatter och problem på 
arbetsmarknaden, som höga trösklar för 
att få ett jobb och ett stort gap vad gäller 
arbetslöshet mellan personer födda i 
Sverige och personer födda utomlands. 
Moody’s ser även en risk i att svenska 
storbanker är beroende av 
marknadsfinansiering, vilket innebär att 
det kan uppstå finansieringsproblem om 
förtroendet för banksystemet skulle 
minska. 
Men riskerna för att banksystemet i 
Sverige skulle få problem ser Moody’s som 
små, då svenska hushåll har stora 
nettotillgångar och dessutom tillgång till 
ett stabilt socialt skyddsnät. 
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”Vi räknar också med att budgeteffekterna 
från stor invandring kommer att avta över 
tid”, skriver Moody’s och tillägger att det 
på längre sikt finns potential att den stora 
migrationen till Sverige 2015 kan bidra till 
ekonomisk tillväxt. 

TT 
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
AAA

är den svenska statens kreditbetyg, enligt 
Moody’s Investors Service. 

Razzia på 
Deutsche Bank
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Tyska myndigheter genomför en razzia på 
Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt 
kopplat till en utredning som rör 
penningtvätt i Danske Bank. 
Razzian som inleddes på tisdagen handlar 
om att ta reda på om Deutsche Bank 
tillräckligt snabbt informerade 
myndigheter om misstänkta transaktioner, 
uppger åklagare i Frankfurt. 
Banken säger i ett uttalande att man 
samarbetar med myndigheterna. 
TT-Reuters 
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Thomas Cooks 
tyska bolag i 
konkurs
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Knappt ett dygn efter att moderbolaget 
Thomas Cook försatts i konkurs drabbades 
också det tyska dotterbolaget Thomas 
Cook GmbH. Bolaget lämnade en 
konkursansökan till domstolen under 
onsdagen, och all försäljning av resor med 
bolaget stoppas, skriver bolaget i ett 
pressmeddelande. 
Samtidigt meddelar Thomas Cooks polska 
verksamhet Neckermann Polska att den är 
insolvent, enligt Reuters. Den polska 
verksamheten brottas med ekonomiska 
problem och hade sedan tidigare ställt in 
alla tisdagens flygningar. 
TT-Reuters 

Tidningskoncern 
begärs i konkurs
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Tidningskoncernen WM Media, som äger 
Alingsås Tidning, Lerums Tidning och 
Härryda-Posten & Partille Tidning, har 
begärts i konkurs, skriver Göteborgs-
Posten. 
Vd:n William Michelsen lämnade in 
konkursansökan till Alingsås tingsrätt på 
onsdagseftermiddagen. 
WM Media har under en längre tid kämpat 
med ekonomin. I slutet på augusti fick de 
anställda på koncernens tidningar sina 
löner utbetalade sent eftersom bolagets 
pengar var slut, enligt tidningen 
Journalisten. 
TT 
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Viking Line spår 
bättre rörelse-
resultat för 2019
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Det finländska rederiet Viking Line, 
börsnoterat i Helsingfors, justerar sin 
prognos för innevarande år. Viking Line 
spår nu att rörelseresultatet för 2019 
kommer att vara bättre än 
rörelseresultatet för 2018. 
Den tidigare bedömningen var att 
rörelseresultatet för 2019 kommer att vara 
i nivå med eller bättre än rörelseresultatet 
för 2018. 
Direkt 

Klimatkrisen 
och framtiden. 
Varför ska man 
hoppas på ett 
liv på en planet 
av sopor?
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Jonas Gren målar upp en motsättning 
mellan uppgivenhet och fortsatt kamp, och 
undrar varför det bara finns två sätt att 
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förhålla sig till planetens framtid (DN 
10/9). 
Det gör det inte. Jag kan på rak arm räkna 
upp sex olika attityder, och de är säkert 
många fler. 
1) Roy Scranton-sättet: Det är kört. Så nu 
tänker jag leka med min dotter och skriva 
poesi. (Acceptans och passivitet.) 
2) Deep adaptation-linjen: Ja, det är nog 
kört. Så det är dags att börja prata allvar: 
Hur behåller vi det vi värderar högst? Vad 
måste vi ge upp? (Acceptans och aktivitet.) 
3) Anarkoprimitivism: Det är inte 
tillräckligt kört. Vi måste påskynda 
kollapsen för att rädda vad som räddas 
kan. (Radikal acceptans och aktivitet.) 
4) En stor del av miljörörelsen: Det är inte 
alls kört. Omställningen är möjlig. Kom 
igen! (Förnekelse och aktivitet.) 

5) Politikerna: Det ser väldigt allvarligt ut, 
så vi låtsas göra någonting åt saken. 
(Hyckleri.) 
6) Ekomodernism: Krisen är i själva verket 
en möjlighet. Vi kan använda människans 
makalösa förmågor till att skapa ett 
fantastiskt antropocen. (Ingen 
kommentar.) 
Frågan är alltså inte alls så binär som 
Jonas Gren beskriver den. Men jag tror att 
han också har fel på en mer fundamental 
nivå. Han påstår att de hopplösa redan har 
bestämt sig för hur det kommer att gå (åt 
skogen) och därför kan de bara ha en enda 
bild i huvudet. 
Jag anser att det är precis tvärtom. Det är 
den som hoppas som bara har en bild i 
huvudet. Den sjuke hoppas på att bli frisk, 
körskoleeleven vill klara uppkörningen, 
och jag hoppas att skrivaren ska funka fast 
jag har tryckt på print tre gånger utan att 
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något händer. Vi är alla tre låsta vid den 
enda sak vi hoppas på: en friskförklaring, 
ett körkort, en utskrift. 
Men när man släpper förväntningen på att 
verkligheten ska vara på ett visst sätt, 
öppnar sig tanken för alla möjligheter. 
Precis som Jonas Gren önskar. Det kan gå 
si, eller det kan så. Eller kanske på ett 
tredje eller fjärde sätt! 
När jag föll ner på den där absoluta 
bottenplattan av uppgivenhet, kunde jag 
ge upp alla förväntningar på vad livet ”ska” 
innebära. Det var en lättnad. Vad som 
också hände, var att jag kunde se klarare. 
Plötsligt blev det tydligt att vi lever i ett 
felslut. Den framtid de flesta hoppas på, är 
ju en fortsättning på den här tillvaron. Vi 
ska upprätthålla en giftig, dödlig och djupt 
störd civilisation som går ut på 
massutrotning, utarmning av livsmiljöer, 
uttömning av jordens resurser och 

ständigt ökande mängder avfall. Drar man 
det till sin spets, lever vi till slut på en 
planet som är tom på liv men full av sopor. 
Och då undrar jag: Varför ska jag hoppas 
på det? Varför ska jag sätta min tilltro till 
en kultur där människan och hennes 
galärslavar – kon, grisen, hunden – så 
sakteliga tränger ut den sista levande, 
vilda natur som finns kvar? Där vi i stadig 
takt förvandlar liv till död? 
Jag tror att Jonas Gren måste fundera ett 
varv till på vad han egentligen menar med 
”hopp” och ”hopplöshet”. Exakt vad vill 
han att vi ska hoppas på? Och är det 
verkligen uppgivet att önska en annan 
slags civilisation än den dödsmaskin vi 
sitter inlåsta i? 
Läs tidigare inlägg i debatten på dn.se/
kultur 
Therese Uddenfeldt 
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Nationalmuse-
um sviker den 
nya och unga 
publiken, 
skriver Per I 
Gedin
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Jag kan hålla med om det mesta som 
Susanna Pettersson skriver som svar på 
min artikel att Nationalmuseum sviker sitt 

uppdrag (23/9). Hade det gällt en tillfällig 
utställning så hade det varit intressant att 
belysa olika förhållningssätt till konsten, 
som de kvinnliga konstnärernas ställning. 
Men nu gäller det den permanenta -
utställningen av Sveriges guldålder. 
För många besökare är det första gången 
de möter den storartade konst som 
skapades vid denna tid av Anders Zorn, 
Carl Larsson, Ernst Josephson, Prins 
Eugen, och även av Eva Bonnier, Hanna 
Pauli och Julia Beck och många fler. 
Nu möts besökaren av en hårt vinklad 
utställning med feministiska politiserade 
texter. En sak är att man lyft fram 
kvinnliga konstnärer, Susanne Pettersson 
försvarar sig med att man visar över trettio 
kvinnors konstverk, men det är ju inte 
antalet som är det väsentliga, det sägs inte 
ett ord om dessa målares konstnärliga 
betydelse. Dessutom är utställningens 
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målningar placerade i en sådan röra, att 
inte ens vana museibesökare kan till-
godogöra sig utställningen. 
Jag skrev att Nationalmuseum sviker sitt 
uppdrag inför allmänheten, Susanne 
Pettersson svarar med att uppdraget är 
”att visa samlingarna i ett nytt ljus utan att 
mekaniskt upprepa äldre sätt”. Enligt 
museets regleringsbrev är uppdraget ”en 
verksamhet som svarar mot den unga 
publikens behov” och det är bland annat 
där som museet sviker. Nu får de se en 
utställning, där impressionister blandas 
med nationalromantiker, ungdomsverk av 
relativt okända konstnärer hänger intill 
mästerverk och där män som målar 
kvinnliga modeller anklagas för att stödja 
prostitutionen. 
Praktiskt taget inga texter analyserar eller 
förklarar. För konsthistoriskt okunniga 
besökare, kan det betyda att de avskräcks 

för alltid i stället för att inspireras, lära och 
njuta av den storartade konst som museet 
äger. 
Trots att det är en ”gammal” tradition att 
hänga konst enligt konsthistoriska 
traditioner är det nog den enda vägen att 
locka och utbilda ovana besökare. Och det 
som är helt bortglömt i både text och 
hängning är att konst till slut är en unik 
upplevelse, som kan sätta i gång känslor 
och tankar, som för alltid kan berika 
tillvaron som ingenting annat, att skapa 
den lycka man kan uppleva inför ett 
konstverk. Det är kanske det allvarligaste 
sveket mot både nya och gamla besökare. 
Jag hoppas att jag kan tolka Susanne 
Petterssons svar, att det rör sig om en 
tillfällig utställning, och att den snart 
ersätts av en permanent utställning, hängd 
efter konsthistoriens grunder. Då kan man 
göra provokativa tillfälliga utställningar, 
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som kan bilda ett underlag för en 
meningsfull debatt. 
Per I Gedin 

Så räddar vi 
demokratin – 
utan en stor 
tragedi
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Den amerikanska statsvetaren Sheri 
Berman visar i en ny bok att 
demokratin som vi känner den inte är 
en självklarhet. Tvärtom är det en 
ömtålig konstruktion som kräver 
ständig omvårdnad, inte genom festtal 
utan med en politik som verkligen kan 
hantera tidens utmaningar, skriver Carl 
Tham. 
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De väldiga omvälvningarna i Europa för 
trettio år sedan tycktes en gång för alla 
bana väg för demokrati i hela Europa. I 
Parisstadgan från 1990, som 
undertecknades av praktiskt taget alla 
europeiska länder samt Ryssland och USA 
förband sig länderna att ”bygga upp, 
befästa och stärka demokratin som det 
enda styrelseskicket för våra nationer”. 
Man slog fast att demokratins fundament 
utgörs av respekten för de mänskliga 
rättigheterna och rättsstaten. Äntligen, 
efter 200 års kamp hade demokratin 
segrat i Europa!  
I dag är vi inte riktigt lika säkra på den 
saken. En historisk omtagning – tillbaka 
till 1920-talets konvulsioner och 
demokratins undergång? Nej, där är vi 
inte. Men osäkerheten om demokratins 
framtid tilltar i takt med högerpopulistiska 
eller fascistiska partiers tillväxt. Ett nytt 

stämningsläge: relativt kända skribenter 
skriver böcker där temat är att demokratin 
borde avvecklas eller i alla händelser 
begränsas och makten ges till ”experter”; 
tankar som var populära i kampen mot 
demokratin vid 1900-talets början. Det är 
också olycksbådande att Polen och 
Ungern, medlemmar i den Europeiska 
Unionen kraftigt försvagat de rättigheter 
och rättssystem som utgör demokratins 
fundament. Därmed är de inte längre 
demokratier, uppfyller inte Parisstadgan. 
Att EU står handfallen är onekligen fatalt. 
Just nu är det viktigt att den långa kampen 
för demokratin återberättas och analyseras 
för att vi rätt ska se vad demokrati innebär 
och vad som krävs för dess bestånd. Det är 
detta kraftprov den amerikanske 
statsvetaren Sheri Berman tagit på sig i 
boken ”Democracy and dictatorship in 
Europe – From the ancien régime to the 
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present day” (Oxford University Press, 
2019). Den har utsikter att bli en klassiker 
och borde – trots sitt ofrånkomliga 
omfång – läsas av alla som vill förstå 
demokratins utmaningar, historiskt och i 
dag. Sheri Bermans hemvist är Columbia 
University i New York och har tidigare 
skrivit åtskilligt om den moderna 
europeiska historien, om demokrati, 
fascism och socialdemokrati.   
Den historia hon berättar om den 
europeiska demokratins framväxt under 
200 år är historien om ett ursinnigt 
motstånd mot demokratins idéer och 
praxis inte bara från den gamla feodala 
samhällsordningens stöttepelare utan 
också från den borgerliga medelklass som 
gärna ville ha makt men som fruktade de 
egendomslösa arbetarna. Till en början 
gick kampen för demokrati hand i hand 
med nationalismen – utan självstyre, 

ingen demokrati – men under 1800-talet 
divergerade dessa båda för den moderna 
tiden avgörande rörelser, nationalismen 
till höger, demokratin till vänster. Ur detta 
växte nya konflikter och bakslag för 
demokratin. 
Berman skildrar medryckande och 
pedagogiskt denna kamp i de europeiska 
länderna, en gemensam historia men med 
många nationella särdrag, som i sin tur ger 
förklaringar till 1900-talets fruktansvärda 
europeiska historia. Efter 1800-talets 
många bakslag – utom i England – tycktes 
demokratin 1919 stå inför sin seger, efter 
första världskrigets blodbad och de feodala 
regimernas sammanstörtande. Men 
förutsättningarna var nästan de sämsta 
tänkbara och redan på 1930-talet hade de 
flesta demokratier gått under och ersatts 
av fascistiska eller kommunistiska 
diktaturer. Det var först efter det andra 
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världskriget som den liberala demokratin 
kunde etableras i västra Europa, med 
mäktigt amerikanskt stöd. Östra Europa 
hamnade under den kommunistiska 
regimen och i södra Europa (Spanien, 
Portugal) överlevde de auktoritära 
regimerna ända till 1970-talet. Den slutliga 
demokrativågen kom 1989–90 med 
kommunismens fall. 
I ett tankeväckande, diskuterande kapitel 
sammanfattar Berman ”Lärdomar från 
Europa”. En sådan är att det har tagit 
mycket lång tid att etablera liberala 
demokratier i Europa och att kampen ofta 
har varit extremt konfliktfylld. Den gamla 
ordningens strukturer och 
maktförhållanden var ofta så starka och 
sega att det krävdes mycket djupgående 
och våldsamma händelser för att 
undanröja dem.  

Ett undantag är Storbritannien, där 
överklassen under 1800- och 1900-talen 
stegvis – men segt – gav upp sina 
positioner och politiska privilegier. Men 
det hade å andra sidan knappast varit 
möjligt, menar Berman, utan 1600-talets 
våldsamma uppgörelser: inbördeskrig, 
religiösa konflikter, kungamord, 
militärdiktatur – och till sist den ärorika 
revolutionen.  
En annan läxa är att det är lättare att 
störta en diktatorisk regim än att skapa en 
ny liberal demokrati. Många regimer har 
fallit i Europa under alla dessa år men det 
är först sent och i nutid som liberala 
demokratier skapats. Det beror, menar 
Berman, på att de liberala demokratierna 
kräver inte bara nya institutioner utan 
också djupgående förändringar i 
samhället. Nyskapade demokratier som till 
exempel Tyskland 1919 hade att kämpa 
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med mycket starka inre antidemokratiska 
krafter. Det var en demokrati med för få 
demokrater. 
Motsättningar mellan olika folkgrupper till 
exempel i östra Europa efter 1918 gjorde 
det också svårt att skapa fungerande 
demokratier. Tragiskt nog var det andra 
världskrigets tyska och sovjetiska 
folkmord som tillsammans med de 
enorma befolkningsomflyttningarna efter 
kriget skapade en viss nationell 
homogenitet som vilar på en fruktansvärd 
historia. ”Mångkultur” uppfattas i dessa 
länder som ett hot mot stabiliteten och 
enighet i samhället; det är en bakgrund till 
deras motstånd mot immigration och 
flyktingar, konstaterar Berman.  
Men också i Sydeuropa var de etniska 
motsättningarna betydande och bidrog till 
den vacklande demokratins undergång 
under mellankrigstiden. Den europeiska 

historien visar att historiens 
”ordningsföljd” har stor betydelse: utan 
starka stater och en viss nationell identitet 
är det mycket svårt att etablera fungerande 
liberala demokratier.    
Den försvagning av demokratin som vi 
tycker oss iaktta i dag kan kanske bäst 
förstås i ljuset av vad som hände i 
Västeuropa efter andra världskriget. 
Demokratins framtid var osäker. Men de 
ledande politikerna i Europa och USA 
insåg att det nu gällde att till varje pris 
förhindra en upprepning av 1920- och 30-
talens ekonomiska och politiska 
katastrofer. Starka demokratier krävde 
inte bara starka institutioner utan också en 
politisk-ekonomisk ordning som höll 
kapitalismen i strama tyglar, en politik för 
full sysselsättning, social utjämning och 
utbildning för alla. Västvärlden skapade 
under amerikansk ledning internationella 
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ordningar (Bretton Wood, NATO, GATT, 
IMF) som gav gynnsamma förutsättningar 
för europeisk säkerhet, handel och tillväxt. 
Till detta kom det europeiska samarbetet 
som ledde till bildandet av EEC 1957. Den 
europeiska demokratin blev en 
framgångshistoria som svepte bort de 
murkna regimerna i Portugal och Spanien 
och till sist också blev en alltför 
påträngande modell för de kommunistiska 
makthavarna.  
Med ökad välfärd, jobb, ekonomisk 
utjämning och socialt skydd för alla fick 
människorna ökad tilltro till de 
demokratiska systemen. Extrema rörelser 
till höger och till vänster pressades tillbaka 
och majoriteten av väljarna samlades i 
mitten.  
Mycket av detta är i dag allvarligt försvagat 
och förändrat. 1980-talets omsvängning 
till en nyliberal politik fick fatala följder 

för den sociala sammanhållningen och 
inkomstfördelningen. Finanskrisen 2008 
och dess destruktiva följder blottlade inte 
bara de ekonomiska systemens brister 
utan också de internationella 
institutionernas bräcklighet och framför 
allt det europeiska systemets inbyggda 
svagheter och oförmåga, både ekonomiskt 
och politiskt.  
Det tycks, menar Berman, som om väljare 
och politiska eliter i västvärlden har glömt 
vad som krävdes för att få demokratierna 
att utvecklas och bli starka efter den stora 
förödelsen under 1900-talets första hälft. 
Det är, anser jag, en viktig iakttagelse eller 
anklagelse som kunde utvecklas. Det är 
delvis en generationsfråga: ingen av 
dagens ledande politiker har personliga 
erfarenheter av den nöd, oro och osäkerhet 
som till en början präglade 
efterkrigstidens Europa och de krafttag 
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som krävdes för att vända stämningen. 
Ingen eller få tycks heller vilja ta till sig 
den erfarenheten. Demokratin i dag verkar 
så fast cementerad, men den historia 
Berman berättar visar att det ytterst är en 
ömtålig konstruktion som kräver ständig 
omvårdnad, inte genom festtal utan med 
en politik som verkligen kan hantera 
tidens utmaningar: ojämlikheten, 
migrationen, miljöhoten, kapitalismens 
otämjda girighet – och demokratins 
fortbestånd.  
Den europeiska centralbankens chef Mario 
Gradhi blev berömd för sitt uttalande att 
han skulle göra ”whatever it takes” för 
bevara och stärka euron. Då gällde det 
Europas ekonomi. Vilka politiker har klivit 
fram och gett ett sådant löfte för att bevara 
och stärka den europeiska demokratin? 
Det är i skuggan av denna ödesdigra 
glömska som extrema rörelser främst till 

höger har fått ny näring; rörelser som ger 
ny kraft åt nationalism, främlingsskräck 
och attacker mot demokratin. Det är 
mycket välbekanta åsikter och de har -
historiskt gång på gång ödelagt de 
demokratiska ansträngningarna och till 
sist hela samhällen och folk. I den 
europeiska historien har det till sist varit 
de ofattbara tragedierna som tvingat eliter 
och väljare att förstå värdet av demokratin 
och vad som krävs för att den skall 
fungera. Vi måste hoppas att just denna 
historieläxa inte skall behöva upprepas.  
Carl Tham 
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

Carl Tham är debattör och tidigare 
socialdemokratisk utbildningsminister. 
Sheri Berman framträder på Bokmässan i 
Göteborg fredagen den 27 september i ett 
samtal anordnat av ABF. 
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Polisen utreder 
blyförgiftade 
havsörnar
TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019
Efter att flera havsörnar drabbats av 
akut blyförgiftning i Norrtälje kommun 
inleder polisen nu en förundersökning, 
skriver tidningen Skärgården. Flera tips 
har kommit in och polisen uppmanar 
allmänheten att höra av sig med mer 
information. 
Det senaste halvåret har flera havsörnar 
förgiftats i ett område söder om Rimbo i 
Norrtälje kommun. Enligt polisen har fyra 
fåglar hittats och man letar nu efter 

platsen där havsörnarna har fått i sig 
ämnet. 
– En av örnarna var en årsunge. De flyger 
inte så långt i början, vilket gör att vi kan 
snäva in området där de kan ha blivit 
förgiftade, säger Kenneth Kronberg, 
poliskommissarie vid Nationella 
viltolycksrådet. 
En av polisens teorier är att havsörnarna 
ätit slaktrester med blyghagel i. Men det är 
trolitvis inte den enda orsaken till de höga 
blyhalterna, menar Kenneth Kronberg. 
– Problemet är att de örnar som tagits in 
har en akut blyförgiftning, inte bara 
förhöjning. De är riktigt dåliga och måste 
ha ätit en ganska koncentrerad mängd bly. 
För att nå den här halten behöver man 
nästan ha preparerat djuret genom att 
skjuta ett gäng hagelskott. 
Nyligen hittades även en blyförgiftad 
havsörn i Nynäshamn, vilket komplicerar 
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fallet ytterligare. Fågeln kunde inte flyga 
och är nu inskickad för avgiftning. 
– Det är en gåta, säger Kenneth Kronberg. 
2002 förbjöds blyhagel vid jakt över 
grunda våtområden. Naturvårdsverket 
undersökning av 198 havsörnar under 
perioden 2005 till 2011 visade dock att 
antalet örnar med höjda koncentrationer 
bly ligger på samma nivå trots förbudet. 
Gustav Olsson 
gustav.olsson@dn.se 

Labour 
drömmer om 
exit från 
marknads-
ekonomin

FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
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Fördelen med att ha en clown som 
premiärminister är att han kan dölja andra 
partiers defekter. Boris Johnsons 
förödmjukande nederlag i den brittiska 
högsta domstolen, som förklarade beslutet 
att ajournera parlamentet olagligt, 
överskuggade denna veckas 
Labourkongress. 
Eventet dominerades av den djupa 
splittringen om Brexit. Det blottade också 
ett parti där Jeremy Corbyns väns-
terytterfalang styr och förbereder en sällan 
skådad samhällsomstörtning. 
Corbyn röstade emot EU 1975, eftersom 
han avskyr kapitalismen, och hade gjort 
det igen 2016 om han inte råkat kapa åt sig 
partiledarposten i Labour. Under 
folkomröstningskampanjen för tre år 
sedan satt han antingen på läktaren eller 
var på semester. 

Därefter har han intagit diverse vimsiga 
ståndpunkter, som att Storbritannien 
skulle lämna EU men behålla alla 
medlemskapets förmåner. 
Dagsnoteringen kräver möda för att 
förklara: Labour vill ha misstroendevotum 
och nyval, men inte förrän efter att hotet 
om Brexit utan avtal den 31 oktober 
eliminerats. Corbyn ska vinna 
(opinionsmätningarna säger något annat) 
och förhandla fram en utträdesuppgörelse 
med EU som ska behandlas i en andra 
folkomröstning. Där tänker han själv 
förhålla sig neutral. Om partiet ska ha 
någon åsikt är oklart. 
Men vad är poängen med att plocka fram 
ett nytt Brexitavtal om man inte tänker 
rösta för det? 
Spelet är till för att skyla över sprickan 
mellan Corbyns EU-motstånd, många 
medlemmars önskan att stanna i unionen 
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och åtskilliga arbetarväljares vilja att 
lämna – helst i går. Partiledningen vann 
på kongressen genom att mana till lojalitet 
med ordföranden, utnyttja facket som 
bulldozer och till sist vägra att räkna 
rösterna. Socialistisk demokrati, helt 
enkelt. 
Socialism ska det också bli i rejäla 
portioner om Labour tar sig till makten. 10 
procent, till att börja med, av 
aktiekapitalet i större företag ska 
konfiskeras och läggas i en löntagarfond 
kontrollerad av facket. Andra bolag, till 
exempel energiproducenter, förstatligas 
direkt. Arbetsveckan ska ned till 32 
timmar med bibehållen lön. Privatskolor 
ska avskaffas. Regeringen ska starta en 
läkemedelsfabrik som förser sjukhusen 
med billiga mediciner, och så vidare. Det 
vore ett dramatiskt skifte. 

Labour är extremt på flera sätt. Anders 
Lindberg, Aftonbladets S-märkte politiske 
chefredaktör, var en av besökarna på 
kongressen. Han kände till den utbredda 
antisemitismen men blev ändå chockad 
över hur öppet den demonstreras i 
Socialdemokraternas systerparti (AB 
24/9). 
Boris Johnson må vara den värste 
premiärminister Storbritannien har haft. 
Jeremy Corbyn skulle slå rekordet. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 
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Diktaturer 
övervakar med 
svensk teknik
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
Ett svenskt bolag säljer avancerad 
mobilövervakning till diktaturer i 
Mellanöstern, kan DN berätta. Med hjälp 
av systemen kan staterna i jakt på 
terrorister bevaka stora folksamlingar 
och enskilda medborgare. Men i fel 
händer kan den svenska tekniken 
användas i helt andra syften. 
– Det finns en risk att systemen kan 
användas till att kränka mänskliga 
rättigheter, säger Ulrika Sandberg på 
Amnesty International. 

Det svenska bolaget Mobilaris har 
marknadsförts som ”gruvornas Google”. 
Sedan det grundades av ingenjörer från 
Telia har bolaget utvecklat effektiva 
navigerings- och spårningsverktyg som 
fungerar långt under jorden och som 
används i gruvor i Sverige, Finland, 
Ryssland, USA och Kanada. I styrelsen 
sitter bland annat ordföranden Lars-Eric 
Aaro, tidigare vd för statliga LKAB, och 
den tidigare handelsministern Ewa 
Björling (M). 
Samtidigt finns det en del av Mobilaris 
som arbetar med en helt annan typ av 
verksamhet och som är nästan helt okänd i 
Sverige. Verksamheten fokuserar i hög 
utsträckning på Mellanöstern och är 
omgärdad av hemlighetsmakeri – vilka de 
statliga kunderna är hålls hemligt.  
– Det finns sekretessavtal med de kunder 
som köper systemet, säger Mikael 
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Nyström, koncern-vd på Mobilaris när DN 
träffar honom på huvudkontoret i Luleå. 
Vid sidan av sin industriverksamhet har 
Mobilaris utvecklat två olika 
mobilspårningsverktyg för ”nationell 
säkerhet”. Det ena verktyget – CIWS – 
marknadsförs som det bästa sättet att 
”upprätta ordning och hålla människor 
säkra”. Verktyget kan samla data om stora 
folksamlingar med uppgifter från 
ländernas teleoperatörer, och kan skicka 
ut varningar vid olyckor eller katastrofer. 
Det andra verktyget – Eunomia – används 
inte för att varna, utan för att hitta 
misstänkta personer. Systemet analyserar 
data om vilka mobilmaster befolkningen 
är uppkopplade mot, i syfte att identifiera 
avvikelser som kan indikera att exempelvis 
ett terrordåd är på väg att ske.  

Samtidigt varnar människorättsexperter 
för att tekniken även kan användas för att 
jaga oppositionella.  
I dramatiska reklamfilmer på engelska, 
som närmast för tankarna till agentfilmer 
som ”Mission impossible”, marknadsför 
Mobilaris sitt system Eunomia till 
mobiloperatörer och myndigheter. 
Verktyget gör det möjligt att spåra 
mobiltelefoner, bevaka vissa områden och 
kombinera realtidsdata om position med 
historiska data för att hitta misstänkta 
mönster. Tekniken visar inte exakta 
koordinater – i en tätbefolkad stad är 
träffsäkerheten cirka 100 meter. 
”Alla mobiltelefoner som är påslagna kan 
hittas och spåras när som helst, var som 
helst”, säger berättarrösten i en av 
reklamfilmerna. 
I filmen upptäcker Mobilaris system flera 
misstänkta terrorister som avvikit från 
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sina resvanor. Personerna spåras via sina 
mobiltelefoner och när de lämnar en bomb 
på en flygplats lyckas myndigheterna 
stoppa ett blodbad och gripa de skyldiga 
tack vare den svenska tekniken. 
”Alltid ett steg före. För att rädda liv är 
viktigt”, avslutas filmen. 
Övervakningssystemet Eunomia har, 
enligt Mobilaris vd, räddat liv i 
Mellanöstern. 
– Jag kan inte gå in på exakt var, men det 
har handlat om terrordåd och 
kidnappningar. 
Mobilaris har genom åren sålt Eunomia 
till sju eller åtta länder i Mellanöstern, 
Nordafrika, Asien och Europa, enligt 
koncern-vd:n Mikael Nyström. Det är i 
huvudsak Mellanöstern och Nordafrika 
som bolaget fokuserar på i sin försäljning. 
– Mängden terroristbrott är otroligt 
mycket större i vissa regioner än i andra. 

Det värsta landet just nu är Afghanistan, 
bara som en allmän beskrivning. Där är 
det bombsprängningar var och varannan 
dag. Det är klart att ett sådant land har 
större anledning att fråga efter en sådan 
funktionalitet än Sverige, säger Mikael 
Nyström. 
Samtidigt går den demokratiska 
utvecklingen långsamt i Mellanöstern. 
Många av länderna är diktaturer med 
bristande respekt för mänskliga 
rättigheter. Det är också en plats för 
återkommande konflikter. 
Människorättsorganisationen Amnesty 
varnar för hur övervakningsverktyg som 
Mobilaris kan komma att användas. 
– Deras system kan användas på rätt sätt, 
för brottsbekämpning eller annat, men det 
finns också en risk att de kan användas till 
att kränka mänskliga rättigheter. Till 
exempel av regimer som vill övervaka 
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människorättsförsvarare som sedan kan 
utsättas för hot, våld och godtyckliga 
fängslanden, säger Ulrika Sandberg som är 
sakkunnig inom företag och mänskliga 
rättigheter på Amnesty international. 
Enligt FN:s vägledande principer har 
företag ett ansvar att respektera och verka 
för mänskliga rättigheter. Ulrika Sandberg 
säger att det finns en juridisk risk för 
bolaget och dess företrädare som säljer 
systemen. 
– Det finns exempel i världen på 
brottsutredningar där företag misstänks 
för medhjälp till 
människorättskränkningar, inklusive 
tortyr, efter att ha sålt 
övervakningsprogram som sedan använts 
till att kränka yttrandefriheten eller till att 
övervaka och fängsla 
människorättsförsvarare. 

För att sälja sina produkter har det lilla 
svenska bolaget etablerat samarbeten i 
flera diktaturer och totalitära stater. 
Mobilaris har ett kontor i Dubai, Förenade 
Arabemiraten, och har sålt 
varningssystemet CIWS till Saudiarabien. 
Man har även samarbeten med den 
saudiska teleoperatören STC och med Zain 
som är den största operatören i bland 
annat Kuwait och Jordanien. Förra året 
besökte flera medarbetare från Mobilaris 
även Jordaniens huvudstad Amman. 
Samma länder är tydliga exempel på 
regionens problem med brott mot 
mänskliga rättigheter. I rapporter från 
bland annat utrikesdepartementet och 
FN:s kommitté mot tortyr framgår hur 
människorättsaktivister och journalister i 
länderna förföljs och fängslas. 
I en UD-rapport från 2017 om 
Saudiarabien beskrivs hur oppositionella 
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övervakas och döms med stöd av 
terrorlagstiftning: 
”Bland annat innefattas gärningar som 
direkt eller indirekt stör den allmänna 
ordningen, säkerheten eller hotar den 
nationella enigheten. Flera 
människorättsaktivister har dömts enligt 
denna anti-terrorismlag.” 
– Ger man sig in på den här typen av 
marknad med den här typen av produkt 
måste man vara extra noga att väga risker 
mot fördelar, säger Amnestys Ulrika 
Sandberg. 
Mobilaris vill inte kommentera om något 
av länderna finns bland dem som köpt 
antiterrorsystemet Eunomia. Mikael 
Nyström säger att han är medveten om att 
det finns ett stort problem med mänskliga 
rättigheter i vissa länder i regionen. 
– För varje nytt land vi går in i frågar vi 
oss: finns det risk att man kan använda 

systemet på ett mindre bra sätt? Eller 
finns det väldigt många fördelar för landet 
som har de här problemen så att man kan 
rädda väldigt många liv? Vi ser det som en 
vågskål, säger Mikael Nyström. 
Amnesty varnar för att situationen i ett 
land kan förändras efter det att ett system 
sålts dit. Mikael Nyström lyfter själv upp 
samma problematik och gör jämförelse 
med arabiska våren och 
demonstrationerna i Hongkong. Men när 
det svenska systemet väl är levererat så 
har bolaget ingen möjlighet att stoppa det 
eller ta det tillbaka. 
– Levererar man till ett land och så 
plötsligt tre till fem år senare så händer det 
något – det kan man ju inte beskylla 
Mobilaris för. Vårt problem är att vi inte 
har någon access till systemet. Vi kan inte 
ta bort det. Därför är det så svårt att 
bedöma.  
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Finns det exempel på länder som ni sålt 
till, där situationen har förvärrats? 
– Det finns ett land där vi har dragit 
tillbaka supporten på den programvara vi 
har levererat. Jag kan också säga att det i 
år är två länder som har ställt en förfrågan 
där vi har valt att inte gå vidare på grund 
av processen som sådan. 
Varje beslut om att gå in och sälja 
övervakningssystem till ett land fattas i 
bolagets styrelse. Beslutet att avsluta 
samarbetet med ett land ska ha fattats 
runt 2015, enligt Mobilaris vd. 
– Vi fick inte några bra signaler från 
landet. Vi valde att ta ett steg tillbaka. Vi 
kommer inte åt servern i deras serverhall 
och kan göra något åt det. That’s life. Då 
valde vi att inte fortsätta. 
När sålde ni systemet dit? 
– Det var före 2010, alltså för drygt tio år 
sedan. Situationen i landet har ändrats till 

det sämre, ganska mycket sämre. Vi vill 
inte ens skicka dit personal. Det är som det 
är. Vi kan inte göra så mycket åt det. 
På direkta frågor från DN försäkrar 
Mobilaris vd att bolaget inte sålt sin 
produkt Eunomia till Jemen eller Syrien, 
två länder i Mellanöstern där situationen 
är ytterst allvarlig. En stor del av regionens 
länder är på olika sätt inblandade i kriget i 
Jemen, däribland Saudiarabien, Förenade 
Arabemiraten och Iran.  
Har ni sett några indikationer på att ert 
system kan ha använts i Jemen-
konflikten? 
– Nej, det vill jag inte påstå. Vi har 
ingenting med Jemen att göra alls, säger 
Mikael Nyström. 
I Sverige och EU finns lagstiftning som 
reglerar export av utrustning som kan 
användas både civilt och militärt. 
Mobilaris har haft möte med Inspektionen 
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för strategiska produkter (ISP) om 
systemet Eunomia, men myndigheten har 
inte gjort någon bedömning av produkten. 
I stället är det bolaget som gjort en egen 
klassificering och kommit fram till att 
övervakningssystemet inte omfattas av 
exportlagstiftningen. 
Mikael Delin 
mikael.delin@dn.se 
Kristoffer Örstadius 
kristoffer.orstadius@dn.se 
Fakta. Mobilaris
Mobilaris AB grundades 1999 som en 
avknoppning från Telia Mobile och Telia Research. 
Bolagets huvudsakliga verksamhet gäller bland 
annat system för industri och gruvor. 
Koncernens bolag hade en gemensam omsättning 
på nästan 90 miljoner kronor 2018. 
En mindre del av bolaget arbetar med att sälja 
verktyg som ska bevaka både folksamlingar och 
enskilda personer. Huvudsaklig marknad för 
produkterna är länder i Mellanöstern, men vilka 
länder håller bolaget hemligt. 
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Klimataktioner 
ger inte någon 
strejkrätt
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
På fredagen hålls ytterligare en global 
strejk för klimatet och denna gång 
uppmanas även vuxna att delta. Men 
för ytterst få av Sveriges arbetstagare 
kommer manifestationen räknas som 
en strejk i juridisk mening – att avstå 
från att arbeta blir alltså i teorin ett 
lagbrott. 
Med Greta Thunberg i spetsen har allt fler 
elever strejkat för klimatet varje fredag 
sedan augusti förra året, men under denna 
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veckas storstrejk för klimatet uppmanas 
även vuxna och företag att delta. 
Men det är ytterst få arbetstagare i Sverige 
som har rätt till att lämna arbetet under 
demonstrationen.  
– Det finns ett utrymme i lagen för det 
som heter politisk strejk. Exakt vad som 
kan räknas som en politisk strejk är inte 
reglerat utan det bedöms från fall till fall. 
Men som vanligt i en strejk krävs det att 
fackliga organisationer fattar beslut, säger 
Birgitta Nyström, professor i civilrätt på 
Lunds universitet.  
Rätten att ta till stridsåtgärder på 
arbetsplatsen är kollektiv i Sverige, den 
måste alltså utlysas av arbetstagar- eller 
arbetsgivarorganisationerna. En enskild 
arbetsgivare kan också ta till 
stridsåtgärder, men inte en ensam 
arbetstagare. 

Fredagens strejk hålls runt om i Sverige 
och världen och sätter punkt för den Week 
for future (Vecka för framtiden) som 
hållits med anledning av FN:s klimatmöte 
i New York. 
Greta Thunberg har uppmanat Sveriges 
fackförbund att utlysa strejk på fredagen, 
men ingen av de större fackförbunden har 
hakat på. Att lämna arbetsplatsen för att 
demonstrera blir alltså i teorin ett lagbrott 
för den absoluta majoriteten av Sveriges 
anställda. 
– Då blir det i teorin en vild strejk och det 
straffas med böter med normalbelopp 3 
000 kronor. Det kan också ses som 
arbetsvägran och den yttersta 
konsekvensen är uppsägning, säger 
Birgitta Nyström. 
Endast Syndikalisterna har varslat om 
strejk inför fredagens manifestation. Till 
Medlingsinstitutet har 54 varsel inkommit, 
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de flesta från lokala delar av 
organisationen.  
I Sverige är politisk strejk mycket ovanligt, 
enligt Birgitta Nyström som gör 
jämförelser med Frankrike. 
– Frankrike har en grundlagsskyddad 
strejkrätt som är individuell. Där är också 
politisk strejk mycket mer vanligt än här. 
Amanda Dahl 
amanda.dahl@dn.se 

Greta-effekten 
stor på en av 
sex svenskar
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
Greta Thunberg har inte påverkat 
svenskarnas syn på klimatfrågan 
särskilt mycket, visar en ny DN/Ipsos-
mätning. 
– Kanske ofrivilligt har hon blivit en 
politisk aktör snarare än en 
samvetsröst, säger Nicklas Källebring 
på Ipsos. 
Greta Thunbergs stjärna är fortfarande 
stigande. På onsdagen tilldelades hon det 
tunga Right Livelihood-priset. 
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DN/Ipsos har frågat hur mycket folk 
tycker att Greta Thunbergs budskap 
påverkat deras personliga inställning i 
klimat- och miljöfrågor. 17 procent av alla 
tillfrågade säger att de påverkats i stor 
utsträckning. 
Bland kvinnor är den andelen lite högre 
(23 procent) än bland män (10), och unga 
säger sig mer än äldre ha påverkats. 
– 17 procent är inte särskilt imponerande. 
Men av åtta miljoner vuxna i Sverige är det 
ändå många människor som påverkats av 
det hon gjort, säger Nicklas Källebring, 
opinionsanalytiker på Ipsos. 
– Samtidigt är hon en starkt polariserande 
person. Kanske ofriviligt har hon blivit en 
politisk aktör, snarare än en samvetsröst. 
Hur ser man det i mätningen? 
– Det blir väldigt tydlig när man tittar på 
gal-tan-skalan. 

Nicklas Källebring syftar på indelningen 
mellan dem som lutar åt en grön, 
alternativ och liberal politisk åskådning 
(gal) och dem som lutar åt en mer 
traditionell, auktoritär och nationalistisk 
åskådning (tan). 
Bland de förstnämnda har 24 procent 
svarat att de påverkats. Bland de 
sistnämnda är motsvarande siffra 9. 
– Det visar sig också när man tittar på dem 
som tycker att utvecklingen går åt rätt eller 
fel håll. Det samvarierar med gal-tan. 
Bland dem som tycker att utvecklingen i 
Sverige går åt fel håll säger sig endast 11 
procent ha påverkats i stor utsträckning av 
Thunbergs budskap. Gruppen är i stor 
utsträckning identisk med tan-gruppen. 
Bland dem som menar att utvecklingen går 
åt rätt håll – i mångt och mycket gal-
väljare – tycker 29 procent att de 
påverkats mycket. 
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Undersökningen gjordes innan Greta 
Thunberg höll sitt tal på FN:s extrainsatta 
klimattoppmöte. 
Anders Bolling 
anders.bolling@dn.se 
Fakta. Så gjordes undersökningen

Ipsos har under perioden 10–23 september 
intervjuat 1 037 röstberättigade personer via 
digitala intervjuer. 
Datainsamling har skett parallellt dels genom 
telefonintervjuer med ett slumpmässigt 
individurval, dels genom digitala intervjuer i en 
slumpmässigt rekryterad respondentpanel. 
Frågan som ställdes var: I vilken utsträckning har 
Greta Thunberg påverkat din personliga inställning 
i klimat- och miljöfrågor? 
Resultaten i procent är avrundade till heltal. 
Opinionsmätningar är alltid förknippade med viss 
osäkerhet. För mer information om urval, bortfall 
och svarsfrekvens, se ipsos.se eller kontakta 
Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring. 

Sex i fara när 
von der Leyens 
lag ska grillas
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
Hur många kandidater ska Europa-
parlamentet lyckas fälla denna gång? 
En eller flera? På måndag börjar 
utfrågningarna av dem som är 
föreslagna till nya EU-kommissionärer. 
Sex stycken ligger i farozonen. 
Parlamentets rättsutskott har tills 
vidare stoppat Ungerns och Rumäniens 
kandidater. 
Utfrågningarna av blivande 
kommissionärer är tillfället då 
parlamentet vittrar blod. Det är nu 
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ledamöterna verkligen visar att de har 
makt, att de inte automatiskt går med på 
vad en ny kommissionsordförande 
föreslår. Tvärtom. Parlamentet ser en 
merit i att fälla åtminstone en kandidat 
eller ändra i uppdraget för en annan. 
– Det är nu parlamentet spänner sina 
muskler. I år har man ännu större fördel 
eftersom blivande 
kommissionsordföranden Ursula von der 
Leyen inte har någon stabil majoritet, 
säger forskaren Agata Gostyńska-
Jakubowska, vid pro-europeiska 
tankesmedjan CER. 
Med bara nio rösters övervikt valde 
ledamöterna i juli Ursula von der Leyen till 
ny kommissionsordförande. 
– Parlamentet kommer att använda den 
tunna majoriteten för att öka pressen på 
henne, säger Agata Gostyńska-
Jakubowska. 

På torsdagen skrev parlamentets 
rättsutskott till von der Leyen att 
kandidaterna från Rumänien och Ungern 
har ekonomiska oklarheter. De stoppas 
därmed från att gå vidare till 
utfrågningarna. Nu återstår att se hur von 
der Leyen agerar. 
Historien talar för parlamentarikerna. 
2004 fick Italiens och Lettlands tänkta 
kommissionärer vända i dörren och åka 
hem. 2009 knäcktes Bulgariens kandidat i 
utfrågningarna och 2010 sågades 
Sloveniens förslag. De ersattes av andra 
namn från sina hemländer innan 
parlamentet till slut godkände den nya 
kommissionen. 
Frågan är hur många som ryker denna 
gång. Centerns EU-parlamentariker 
Fredrick Federley tror att det kan bli fler 
än en. 
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– Polens kandidat är öppet mål. Ungerns 
hade redan rykt om det inte vore så att 
Fidesz var med i EPP, säger han. 
EPP är den kristdemokratiska gruppen, 
som har flest ledamöter i parlamentet. Där 
ingår svenska M och KD. Ungerska 
systerpartiet Fideszs ställning i EPP är 
under utredning, men tills vidare är partiet 
kvar och därmed väntas gruppen stödja 
den föreslagna kommissionären László 
Trócsányi. 
Polens kandidat Janusz Wojciechowski, 
som utreds för korruption, har inte samma 
starka stöd. Hans polska parti Lag och 
rättvisa ingår i den mindre partigruppen 
ECR med bland annat svenska SD. 
Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin 
Björk anser att Ungerns kandidat László 
Trócsányi, tidigare justitieminister, är helt 
olämplig: 

– Han är en av de ansvariga för att urholka 
rättsstaten i Ungern. 
Malin Björk får medhåll av professor 
Steven Blockmans, forskare hos 
tankesmedjan Ceps, som delvis finansieras 
med EU-medel. 
– Är det någon som riskerar att skjutas 
ned av parlamentet är det han, säger 
Blockmans. 
Han anser att premiärminister Viktor 
Orbán provocerade genom att skicka sin 
före detta justitieminister.  
László Trócsányi föreslås dessutom bli 
kommissionär för utvidgningsfrågor, vilket 
både Björk och Blockmans anser är 
anmärkningsvärt. Det innebär nämligen 
att ungraren ska sköta kontakterna med 
länder på Balkanhalvön, som Albanien och 
Nordmakedonien, som vill inleda 
medlemskapsförhandlingar med EU. 
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– Det sänder helt fel signaler till 
partnerskapsländer i sydöstra Europa att 
sätta Orbáns kandidat i den positionen. 
EU:s medlemstater understryker hela 
tiden hur viktig demokratin och 
rättsstaten är. Att föra fram en sådan här 
figur är raka motsatsen, säger Steven 
Blockmans. 
Utöver Polens och Ungerns kandidater 
spekuleras i att belgaren, fransyskan, 
rumänskan och spanjoren kan få det tufft i 
utfrågningarna av olika anledningar (se 
faktarutan).  
Malin Björk (V) lyfter för sin del fram 
Kroatiens kandidat Dubravka Šuica. Hon 
blir ansvarig för området demokrati och 
demografi, en titel som Malin Björk 
ifrågasätter. 
– Vi vet att hon är abortmotståndare och 
hbtq-fientlig. Att då få ansvar för något 

man kallar demokrati och demografi 
känns helt orimligt, säger hon. 
Tidigare har det funnits en informell pakt 
mellan parlamentets två stora politiska 
grupper, kristdemokratiska EPP och 
socialdemokratiska S&D, att inte ge sig på 
varandras kandidater. I och med att 
parlamentet blev mer splittrat efter valet 
är den tiden förbi, enligt forskaren Agata 
Gostyńska-Jakubowska. 
– Ledarna för de tre stora partigrupperna 
har redan sagt att det inte finns någon 
icke-aggressionspakt. Börjar en kandidat 
från EPP-gruppen ifrågasättas kan det 
leda till vedergällning där EPP ifrågasätter 
kandidater från andra politiska grupper. 
Resultatet kanske blir att tre kandidater 
från tre olika partigrupper utmanas, säger 
hon. 
Agata Gostyńska-Jakubowska påminner 
också om att tilltänkta kommissionärer 
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kan åka dit på att de inte kan sitt 
sakområde ordentligt. 
– Det gäller framför allt nykomlingarna, 
inte dem som redan är kommissionärer. 
Jag tror knappast någon ifrågasätter 
danska Margrethe Vestagers kompetens, 
säger hon. 
Utöver att ifrågasätta personerna kommer 
det denna gång att bli bråk om titlarna för 
vissa. Största diskussionen har varit runt 
titeln ”Försvara den europeiska livsstilen”, 
särskilt som Ursula von der Leyen 
kopplade ihop den med migration och 
säkerhet när hon presenterade sin 
kommission. 
– Vad är europeiskt? Vad är livsstil? Det 
luktar unket högerauktoritärt, anser Malin 
Björk. 
Vänstern, liksom gröna, liberaler och 
socialdemorater, kräver att titeln ändras. 
Pia Gripenberg 

Fakta. De sex föreslagna EU-
kommissionärerna som sitter löst inför 
utfrågningen

Rovana Plumb, Rumänien 
Ledamot i EU-parlamentet och har tidigare haft 
flera ministerposter i Rumänien, bland annat 
minister över EU-fonder. Var 2017 misstänkt för 
korruption, men klarade sig eftersom det 
rumänska parlamentet röstade för att hon skulle få 
behålla sin immunitet. Rumäniens liberala 
president har sagt att Plumb är inkompetent. Född 
1960, del av socialdemokratiska gruppen S&D. 

Janusz Wojciechowski, Polen 
Polsk ledamot i Europeiska revisionsrätten och 
tidigare EU-parlamentariker. Han utreds av EU:s 
antibedrägeribyrå Olaf för oklarheter om 
reseersättningar under sin tid som 
parlamentariker. Wojciechowski har betalat tillbaka 
över 11 000 euro till parlamentet. Född 1954, del 
av den konservativa gruppen ECR. 

Sylvie Goulard, Frankrike 
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Vice centralbankschef i Frankrike och tidigare EU-
parlamentariker. Hon var försvarsminister i 
Macrons regering i fem veckor 2017 innan hon 
avgick efter att en assistent som var anställd i 
Paris av hennes parti hade fått betalt med EU-
pengar. Samma dag som Ursula von der Leyen 
presenterade Goulard hördes hon av polis i en 
korruptionsutredning. Antibedrägeribyrån Olaf 
utreder Sylvie Goulard. Född 1964, del av den 
liberala gruppen Renew Europe. 

László Trócsányi, Ungern 
Nyvald EU-parlamentariker, de senaste fem åren 
justitieminister i Ungern. Ses som en av 
arkitekterna bakom att inskränka ungerska 
rättsväsendets oberoende. Trócsányi blir 
kommissionär för EU:s utvidgning, vilket betyder 
att han bland annat ska se till att nya medlemmar i 
EU lever upp till rättsstatens principer. Många 
parlamentariker anser att Ungern inte gör det. 
Född 1956, del av den kristdemokratiska gruppen 
EPP. 

Didier Reynders, Belgien 
Belgisk utrikesminister. Tidigare finansminister och 
försvarsminister. Nyligen avslöjade belgisk press 

att en tidigare säkerhetsagent lämnat dokument till 
åklagare där Reynders anklagas för korruption och 
penningtvätt, bland annat när Belgiens ambassad 
byggdes i Kinshasa. En utredning pågår. 
Reynders nekar till brott. Pikant är att han är 
föreslagen som kommissionär för rättsliga frågor. 
Född 1958, del av den liberala gruppen Renew 
Europe. 

Josep Borrell, Spanien 
Spansk utrikesminister och utsedd till EU:s 
utrikesrepresentant. Katalan men högljudd 
motståndare till Kataloniens självständighet. Det 
har fått politiska motståndare att ifrågasätta om 
han ska hantera EU:s relationer till Kosovo, som 
förklarat sig självständigt från Serbien men inte 
erkänts av alla EU-stater. 2018 dömdes han för 
insiderhandel med aktier och fick böta 30 000 
euro. Född 1947, del av den socialdemokratiska 
gruppen S&D. 
Fakta. Så blir EU:s kommissionärer 
godkända
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EU-kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen valdes av parlamentet i juli med blott nio 
rösters övervikt. 
Den 23 oktober ska parlamentet rösta om hela 
kommissionen med 27 medlemmar. 
Detta händer innan dess: 
Parlamentets rättsliga utskott går igenom 
kandidaternas ekonomiska förhållanden och 
intressekonflikter. Först efter att en kandidat fått 
klartecken av rättsliga utskottet kan en muntlig 
utfrågning genomföras. 
Utskottet (eller i vissa fall utskotten) skickar först 
skriftliga frågor till den eller de kandidater de ska 
fråga ut. Svaren ska publiceras före den muntliga 
utfrågningen. 
Den 30 september till 8 oktober pågår de muntliga 
utfrågningarna. De pågår i tre timmar och 
direktsänds på parlamentets tv-kanal. En 
utfrågning börjar med ett kort anförande av 
utskottets ordförande och följs av ett inlägg av 
kommissionskandidaten. Formellt ska 
utfrågningen omfatta 25 frågor, men eftersom 
följdfrågor tillåts blir det i realiteten betydligt fler. 
Den 1 november ska den nya kommissionen börja 
sin femåriga mandatperiod. 
Källa: Europaparlamentet 

Fakta. De övriga kandidaterna

Mariya Gabriel, Bulgarien, Stella Kyriakides, 
Cypern, Margrethe Vestager, Danmark, Kadri 
Simson, Estland, Jutta Urpilainen, Finland, 
Margaritis Schinas, Grekland, Phil Hogan, Irland, 
Paolo Gentiloni, Italien, Dubravka Šuica, Kroatien, 
Valdis Dombrovskis, Lettland, Virginijus 
Sinkevicius, Litauen, Nicolas Schmit, Luxemburg, 
Helena Dalli, Malta, Frans Timmermans, 
Nederländerna, Elisa Ferreira, Portugal, Maroš 
Šefcovic, Slovakien, Janez Lenarcic, Slovenien, 
Ylva Johansson, Sverige, Vera Jourová, Tjeckien, 
Johannes Hahn, Österrike. 
Dela 

-- 
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Visselblåsa-
rens uppgifter 
om Vita husets 
försök till 
mörkläggning 
är explosiva
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
Analys 
En anonym visselblåsare vid 
amerikanska underrättelsetjänsten 
hävdar att Vita huset har försökt 

mörklägga det famösa telefonsamtalet 
mellan Trump och Ukrainas president 
den 25 juli i år. Framkommer bevis för 
medveten mörkläggning kan det bli 
viktigt i ett kommande 
riksrättsförfarande. 
Washington. 
Det var i mitten av augusti som en anonym 
visselblåsare anställd vid amerikanska 
underrättelsetjänsten först överlämnade 
en rapport, ett nio sidor långt klagomål, 
till underrättelsetjänstens generaldirektör. 
Under torsdagsmorgonen amerikansk tid 
offentliggjordes rapporten – inför en 
utfrågning i kongressen med den 
tillförordnade chefen för den nationella 
underrättelsetjänsten, USA:s ”spionchef” 
Joseph Maguire. 
Visselblåsaren påstår att Donald Trump 
har försökt pressa Ukrainas president att 
utreda Joe Biden för korruption – för att 
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försvåra för Biden inför det kommande 
presidentvalet i november 2020. Biden är 
för närvarande Trumps största konkurrent 
i valet. 
I centrum för visselblåsarens klagan står 
ett telefonsamtal mellan Donald Trump 
och Ukrainas nyinstallerade president 
Volodymyr Zelenskyj den 25 juli i år. I 
onsdags offentliggjorde Vita huset en 
sammanfattning av telefonsamtalet, där 
det framgår att Donald Trump ber 
Zelenskyj om en ”tjänst” direkt efter att 
Zelenskyj tackat Trump för amerikansk 
hjälp på försvarsområdet. 
Samtidigt hade Donald Trump fördröjt 
utbetalningen av motsvarande nästan 4 
miljarder kronor i militärt stöd, pengar 
som klubbats av kongressen i Washington 
DC.  
Enligt visselblåsaren hade ukrainska 
politiker uppfattat det som att de var 

tvungna att lyssna på Trump, att 
samarbeta med Trumps personlige 
advokat Rudy Giuliani, för att det 
bilaterala samarbetat mellan länderna 
skulle fortgå som vanligt. Trump hade 
framgångsrikt villkorat det diplomatiska 
utbytet mellan länderna. Det oroade 
visselblåsaren. 
Enligt rapporten ska flertalet anställda i 
Vita huset ha varit obekväma med 
telefonsamtalet, så till den grad att Vita 
husets jurister medvetet försökte städa 
undan det. Tjänstemän i Vita huset fick 
order från juristerna om att flytta 
transkriberingen av samtalet från det 
datorsystem där samtal mellan 
regeringschefer vanligtvis sparas ned, till 
ett system där hemligstämplade samtal 
som kan äventyra rikets säkerhet lagras. 
Men enligt visselblåsaren fanns inget i 
samtalet som utgjorde hot mot USA:s och 
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Ukrainas nationella säkerhet. Först 
använde, enligt visselblåsaren, Trump Vita 
husets mandat för att uppmana en 
främmande makt att försvåra för en 
inrikespolitisk rival. Sedan försökte man 
begrava det, under förevändning att det 
skulle klassas som rikets hemligheter. 
Visselblåsarens uppgifter om att Vita huset 
har försökt mörklägga utpressningskrav 
mot främmande makt för att gynna 
presidentens återvalskampanj är 
explosiva. Uppgifterna kan undergräva 
Vita husets eget försvar, som upprepats av 
Trumps allierade i kongressen. Nämligen 
att telefonsamtalet den 25 juli inte är 
något att oroa sig över, utan vanligt 
osorterat Trump-prat. 
Här finns en intressant parallell till 
Muellerutredningen. Det var komplicerat 
för Mueller att slå fast att Trump hade 
försökt stoppa rättvisans gång, eftersom 

många av Trumps hot mot FBI och 
justitiedepartementet var framförda i 
offentligheten, på Twitter och från 
kampanjscener. Det gjorde det svårt att 
bevisa att skulle finnas en dold avsikt 
bakom handlingarna, ett kriterium för 
brottet obstruction of justice. Trump 
kanske bara uttryckte sin allmänna 
frustration? 
Det är ofta svårt att avgöra huruvida 
Donald Trump själv förstår exakt vad han 
håller på med. Är hans intentioner lika 
tydliga som oppositionen hävdar? Är han 
den kallhamrade maffiaboss som 
Demokraterna ville utmåla honom som? 
Visselblåsarens rapport visar, om den 
stämmer, att Trumps personal åtminstone 
förstod hur problematiskt telefonsamtalet 
med Ukrainas president var, eller kunde 
uppfattas vara. 
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Viktigt, kanske avgörande, i ett potentiellt 
riksrättsförfarande. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 

Trump jagar 
källan och 
Zelenskyj står 
för sina ord
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
Donald Trump är på jakt efter den 
person som lämnade information till 
visselblåsaren om samtalet med 
Volodymyr Zelenskyj. På torsdagen 
jämförde han denne med en spion. 
Enligt New York Times är 
visselblåsaren själv en CIA-anställd. 
Vid flera tillfällen under torsdagens 
utfrågning i representanthusets 
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underrättelsekommitté av Joseph 
Maguire, USA:s högsta underrättelsechef, 
tryckte Demokraternas medlemmar på att 
visselblåsaren måste skyddas från 
repressalier och fick också medhåll av 
Maguire. Detta i ett uppenbart försök att 
förekomma presidenten som enligt New 
York Times sagt att han vill veta vem 
visselblåsarens källa är. Donald Trump 
jämförde den personen med ”en spion” 
under ett samtal med diplomater som 
arbetar vid USA:s FN-beskickning. 
ANNONS: 

Enligt New York Times är visselblåsaren 
en CIA-anställd som under en tid arbetade 
i Vita huset men som nu har återvänt till 
sin tjänst på CIA. Denne ska inte ha 
arbetat direkt med den 
kommunikationsgrupp som hanterar 
samtal med utländska ledare utan ska ha 

kommit över informationen om samtalet i 
samband med sina kontakter med andra 
underrättelseorgan. 
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 
står för vad han sade i telefonsamtalet med 
Trump. 
– Jag tar inte tillbaka ett enda ord. Jag är 
tacksam för all hjälp Ukraina får av de 
europeiska ledarna, av Merkel, Macron 
och andra, sa Volodymyr Zelenskyj i ett 
officiellt uttalande, och tillade att samtalet 
avlöpte under en särskilt svår period för 
Ukraina: 
– Just då återfick Ryssland sin rösträtt i 
PACE (Europarådets parlamentariska 
församling) och sanktionerna visade sig 
inte ha särskilt stor effekt på bygget av 
Nordstream 2. Det hade jag också sagt till 
alla ledare som nämndes. 
På hemmaplan har Zelenskyj kritiserats 
för att han i samtalet uttrycker sig negativt 
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om både Merkel och Macron. Kyiv Post 
kallar samtalet pinsamt och konstaterar 
att EU-länderna knappast kommer att 
uppskatta kommentarerna. Samtidigt 
försvaras han av Ukrainas första president 
Leonid Kravtjuk, som säger att man måste 
minnas att Zelenskyj talar till ledaren för 
världens mäktigaste land. 
Anna-Lena Laurén 
Clas Svahn 
clas.svahn@dn.se 

Erik de la 
Reguera: 
Chirac var den 
traditionella 
högerns 
ledande gestalt
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FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
Frankrikes förre president Jacques 
Chirac är död. Han var i många år den 
traditionella högerns ledande gestalt 
och kommer att bli ihågkommen för 
segern över Jean-Marie Le Pen i 
presidentvalet 2002.  
I omvärlden satte Chirac avtryck genom 
sitt motstånd mot Irak-kriget – men 
också genom kärnvapenproven i Stilla 
havet. 
Paris. 
Under sin tid som fransk president åren 
1995–2007, var Jacques Chirac både 
älskad och avskydd. Men i dag ser många 
honom som något av den gamla skolans 
politiker, som drog sig för ohöljt 
populistiska utspel och hade en tydlig 
rågång mot högerextremism och radikal 
nationalism. Chirac blev den första franska 
president som öppet erkände Frankrikes 

och den franska statens ansvar för de 
tiotusentals deportationer av judar till 
förintelseläger som ägde rum under 
Nazitysklands ockupation. 
Hans seger över högerextremisten Jean-
Marie Le Pen – Marine Le Pens far – med 
hela 82 procent av rösterna i andra 
omgången av presidentvalet 2002 är 
historisk. Inte minst för att även vänstern 
då valde att rösta på honom. 
Jacques Chirac föddes 1932 i Paris femte 
arrondissement. Som tonåring blev han 
medlem i kommunistpartiet och 1950 
skrev han på Stockholmsappellen, som 
krävde en kärnvapenfri värld. Men efter 
några år i Algeriet, där han arbetade som 
officer och tjänsteman, kom han att bli en 
övertygad anhängare av president Charles 
de Gaulle. I mitten på 1960-talet blev 
Chirac invald i kommunfullmäktige i 
mellanfranska Sainte-Féréole. Några år 
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senare blev han minister, och ska då ha 
haft de Gaulles efterträdare, president 
Georges Pompidou, som mentor. 
Några år senare blev Chirac en av 
grundarna till högerpartiet RPR, som med 
tiden blev känt som UMP. Han valdes till 
Paris borgmästare flera gånger, men var 
inte oomstridd i rådhuset: så sent som 
2011 dömdes han till två års villkorlig dom 
för en gammal korruptionsaffär. När han 
1995 blev Frankrikes president gjorde han 
sig snart känd i omvärlden för den 
omstridda satsningen på kärnvapenprover 
i Stilla havet. Även i Sverige fördes ivriga 
diskussioner vid matborden om franska 
viner borde bojkottas. 
På hemmaplan var försöket att reformera 
pensionssystemet minst lika omstritt, och 
Chirac fick – som så många andra 
presidenter genom åren – finna sig i att gå 

en komplicerad balansgång mellan vänster 
och höger. 
Med tiden kom han att fokusera alltmer på 
utrikespolitiken. När George W Bush 
beslutade att invadera Irak 2003 sa Chirac 
bestämt ”Non!” och höll Frankrike utanför 
kriget. Chirac var också EU-vän. Han såg 
alliansen mellan Tyskland och Frankrike 
som unionens kärna, och var för 
utvidgningen till Östeuropa. 
På torsdagen insomnade han fridfullt i 
sällskap av den närmaste familjen, 86 år 
gammal. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
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Brand i 
kemikaliefabrik 
hotar Seine
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Frankrike. Det brinner kraftigt i en 
kemikaliefabrik i Rouen i norra Frankrike. 
Drygt tio närliggande kommuner 
uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder, 
rapporterar franska medier. Skolor och 
förskolor i området har stängts och boende 
uppmanas att stanna hemma och undvika 
onödiga resor. Kemikalier som finns inne i 
fabriken riskerar att förorena vattnet i 
floden Seine, som ligger intill. 
200 brandmän bekämpar branden med 
hjälp av 60 brandbilar. 

– Vi ska inte gripas av panik över 
situationen men vi måste vara väldigt 
försiktiga, säger inrikesminister 
Christophe Castaner till radiokanalen RTL. 
TT-AFP 

846



Hongkongbor 
kritiserade ledaren
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Hongkong. För första gången har ledaren 
Carrie Lam träffat företrädare för 
Hongkongs invånare. Många av de 150 
krävde mer demokrati och frihet i 
Hongkong. Lam kritiserades för att inte ta 
demonstranternas krav på allvar, för att ha 
svikit befolkningen och en del ifrågasatte 
om mötet verkligen skulle göra någon 
skillnad. 
Carrie Lam svarade att det inte finns 
någon möjlighet att tillgodose alla krav. 
TT 

Razzior mot 
gängmiljö i 
Köpenhamn
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Danmark. Polisen har gjort tillslag mot 31 
adresser i och omkring Köpenhamn. 
Orsaken är en pågående gängkonflikt, 
enligt polisinspektör Torben Svarrer. 
– Vi börjar se att det finns en koppling 
mellan några av de här sprängningarna i 
gängmiljön, säger han. 
Sedan i februari har 13 explosioner 
inträffat i området, men långtifrån alla kan 
kopplas till gängkonflikten, poängterar 
han. 
TT-Ritzau 
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Ny motgång för 
Boris Johnson i 
parlamentet
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Storbritannien. Premiärminister Boris 
Johnsons åkte på ännu en näsbränna i det 
brittiska parlamentet på torsdagen, då det 
blev nej till ett förslag om att ta en veckas 
uppehåll medan det konservativa 
regeringspartiet Tories håller sin årliga 
konferens. 
Både Liberaldemokraterna och Labour har 
redan hållit sina årliga konferenser, och de 
tänker inte ge regeringen något gratis – 
inte efter den påtvingade nedstängningen 

av parlamentet, som Högsta domstolen 
olagligförklarade i veckan. 
Nu får Boris Johnson och hans 
konservativa partikamrater anpassa sig – 
möjligen genom schemaändringar eller 
genom att åka i skytteltrafik mellan 
London och Manchester, där 
partikonferensen ska hållas mellan söndag 
och onsdag nästa vecka. 
Erik de la Reguera 
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Kronprins medger 
ansvar för mord
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Saudiarabien. Saudiarabiens kronprins 
säger i en kommande tv-dokumentär att 
mordet på journalisten Jamal Khashoggi 
förra året inträffade när han var ansvarig. 
Det är första gången Mohammed bin 
Salman uttalar sig om mordet. CIA och en 
del västerländska regeringar beskyller 
honom för att ha beordrat mordet, men 
saudiska företrädare hävdar att han inte 
hade någon roll i händelsen. 
TT-Reuters 

”Latinos” 
betydelse ökar för 
amerikansk 
ekonomi
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Bnp bland amerikaner med så kallad 
latinobakgrund ökade år 2017 till 2 300 
miljarder dollar, en ökning med 35 
procent från år 2010 då motsvarande 
summa var 1 700 miljarder dollar. 
Det framgår av en studie som tv-kanalen 
CNBC tagit del av. 
Bnp-tillväxten isolerad till latinos växte i 
snabbare takt än den amerikanska 
ekonomin som helhet. Några av faktorerna 
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bakom ökningen var ett högt 
arbetskraftsdeltagande, stark befolknings-
tillväxt samt ökad privatkonsumtion, 
enligt studien författad av California 
Lutheran University. 
”Latinos är för närvarande, och kommer i 
allt högre grad att bli, en kritisk 
stöttepelare för den nya amerikanska 
ekonomin”, heter det i studien. 
Direkt 

British Airways 
ägare vinstvarnar 
efter pilotstrejk
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

British Airways ägare, 
flygbolagskoncernen IAG, tvingas att 
vinstvarna som en konsekvens av den 
pilotstrejk som ägde rum tidigare i 
september. 
IAG räknar nu med att rörelseresultatet 
landar 215 miljoner euro lägre än 
föregående år. 
BA tvingades att låta samtliga flygplan 
vara kvar på marken under två dagar i 
samband med pilotstrejken. Den skulle ha 
återupptagits på fredagen men har ställts 
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in, dock uppger IAG att det inte i nuläget 
förekommer några förhandlingar mellan 
de båda parterna. 

TT-Reuters Mega 

Franska flygjätten 
Airbus utsatt för 
cyberattacker
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Den franska flygtillverkaren Airbus har 
utsatts för en serie av cyberattacker som 
misstänks ha utförts av kinesiska entiteter, 
rapporterar AFP. Attackerna ska ha utförts 
via ett system för Airbus leverantörer och 
konsulter, skriver nyhetsbyrån. 
Airbus uppgav i januari i år att 
cyberattacker inträffat mot bolagets 
system, vilket lett till dataintrång. 
Attackerna har burit kännetecken från 
hackargrupper kopplade till kinesiska 
underrättelsetjänsten. 
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Intrånget sätts i samband med ett intrång 
som utreddes i fjol, då amerikanska 
myndigheter anklagade kinesiska 
underrättelseagenter och hackare för att 
ha tagit sig in i och stulit information från 
ett jetmotorutvecklingsprojekt. 
Direkt 

Slopad 
värnskatt slår 
mot klimatet
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Det är inte bara överbefolkning som är ett 
hot mot klimat och miljö, utan också 
överkonsumtionen i den rika världen. I 
Sverige konsumerar vi som om vi hade 4,2 
jordklot till vårt förfogande. Ju mer lön, 
pengar och ekonomiska tillgångar desto 
mer konsumeras: flygresor, motorbåtar, 
fritidshus, klädinköp och så vidare. Därför 
är det obegripligt att höginkomsttagarna 
får ytterligare minskad skatt med 
borttagande av värnskatt. 
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Räcker det inte med att de får rut- och 
rotbidrag till att renovera sina kök och 
badrum i hus i Sverige och Spanien? Är de 
bara giriga och omedvetna om hur 
konsumtion och miljöförstörelse hänger 
ihop? 
Gunilla Alex, Kramfors 

Chans för 
vuxna att 
klimatstrejka
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
Greta Thunberg har sedan hon inledde 
sin skolstrejk för ett drygt år sedan 
blivit ansiktet utåt för den kommande 
generationens oro och ilska över 
klimatförändringarna. Under fredagen 
samlas tusentals människor i 
Stockholm för den största strejken 
hittills. 
– Politikerna ser oss, men de hör oss 
inte, säger Isabelle Axelsson, en av 
organisatörerna vid Fridays for future. 
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Samtidigt som Greta Thunberg har fått sitt 
definitiva internationella genombrott 
under klimatmötet i New York så 
intensifieras kampen för att Gretas 
visioner ska bli verklighet. Under fredagen 
arrangeras den största klimatstrejken 
hittills i Stockholm, och tiotusentals 
människor väntas komma till samlingen 
på Medborgarplatsen för att marschera till 
Kungsträdgården, via Mynttorget där 
Greta satte sig med sin hemmålade skylt i 
augusti förra året. 
Det extrainsatta klimatmötet, initierat av 
FN:s generalsekreterare António Guterres, 
uppmärksammas under fredagen globalt 
genom ett antal stora strejker. Över fyra 
miljoner människor deltog i strejken förra 
fredagen, och den här gången uppmanas 
även arbetande vuxna att delta i strejken. 
Fridays for future, som arrangerar 
strejken, upplever att man inte uppnått 

tillräckligt konkreta resultat hittills, säger 
Isabelle Axelsson som är en av 
organisatörerna i Stockholm. Hon 
studerar på universitetet och började 
strejka i december förra året. Isabelle är 
redan på plats på Mynttorget och 
förbereder demonstrationen när DN når 
henne under torsdagen. 
– Vi har fått ett enormt genomslag, men 
väntar fortfarande på att resultat. Genom 
att få med vuxna i strejken hoppas vi att 
politiker och andra makthavare förstår att 
hela samhället drabbas av 
klimatförändringar, inte bara vi unga, 
säger Isabelle. 
För att kunna genomföra strejken har 
Fridays for future haft kontakt med bland 
annat fackföreningar, och Isabelle 
Axelsson är medveten om att det finns en 
risk att stora intressen kidnappar deras 
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kamp nu när rörelsen når fler och äldre 
människor. 
– Det kan såklart vara problematiskt att ha 
nära kontakter med näringsliv och 
fackföreningar, men vi vill vara tydliga 
med att det inte rör sig om något 
samarbete eller sponsring. Vi är 
fortfarande självständiga och är bara glada 
om så många som möjligt vill delta i det vi 
gör. 
Fridays for future tar endast emot bidrag 
från privatpersoner och oberoende 
organistationer. 
När klimatmanifestationen når sitt mål vid 
Kungsträdgården väntar manifestation 
och scenframträdande. Robyn spelar inför 
marschen på Medborgarplatsen, och i 
Kungsträdgården kommer organisationen 
Forskare för framtiden att finnas för att 
berätta om vad forskningen, som Greta ju 
gärna hänvisar till, faktiskt säger. 

– Det här är vår största marsch hittills, och 
den uppmärksamhet vi har fått hittills är 
otroligt viktig. Men nu måste vi ta nästa 
steg och se till att det vi kämpar för 
faktiskt också händer. Det här är definitivt 
vår största samling hittills, säger Isabelle 
Axelsson. 
Anton Karlsson 
anton.karlsson@dn.se 
Fakta. Klimatmarschen

Vid 13-tiden är det samling vid Medborgarplatsen. 
Marschen går sedan via Götgatan mot Gamla stan 
och Mynttorget, för att avslutas vid scenen i 
Kungsträdgården. 
Det kan bli svårt att ta sig fram med bil kring 
Gamla stan, då polisen ska spärra av vissa gator 
runt omkring Mynttorget och Slussen. 
Dela 
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Författare 
strejkar för 
klimatet
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
På fredagen sammanfaller Bokmässan 
med den globala klimatstrejken. Många 
författare planerar att delta. 
Klimatkrisen uppmärksammas också i 
ett flertal programpunkter på 
Bokmässan. 
I samband med FN:s klimattoppmöte i 
New York mobiliserade den globala 
klimatrörelsen genom den veckolånga 
manifestationen ”Week for future”. Veckan 
inleddes förra fredagen med gemensamma 

demonstrationer som lockade miljontals 
människor från omkring 150 länder.  
Lokala arrangörer i både London och 
Berlin uppskattade folkmassorna till runt 
100 000 personer. I Australien deltog över 
300 000 demonstranter, enligt The 
Sydney Morning Herald, som uppgav att 
demonstrationen var landets största sedan 
protesterna mot Irakkriget 2003.  
På fredagen avslutas ”Week for future” 
med ytterligare en global klimatstrejk, som 
sammanfaller med Bokmässan i Göteborg. 
Filosofen och författaren Torbjörn Tännsjö 
har valt att ställa in sin medverkan i 
mässan, till förmån för manifestationen.  
– Jag hade redan bestämt mig för att delta 
i den stora klimatstrejken i Stockholm och 
insåg att det krockade med mitt 
evenemang på Bokmässan. Det här är en 
ödesfråga för mänskligheten och jag kan 
inte se en viktigare politisk manifestation 
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än detta. Jag skulle skämmas om jag stod 
på Bokmässan och pratade filosofi 
samtidigt som detta äger rum, säger han.  
Greta Thunberg och ”Fridays for future” 
har uppmuntrat vuxenvärlden att ansluta 
sig. I ett öppet brev från i somras 
uppmanade de Sveriges alla fackförbund 
att delta i strejken. Även Torbjörn Tännsjö 
har ansträngt sig för att hans fackliga 
organisation, Författarförbundet, ska följa 
aktivisternas begäran. 
– Det bästa vore om alla fack-
organisationer utlyste generalstrejk men 
samtliga stora förbund har tackat nej, 
bland annat LO och TCO. Och även 
Författarförbundet. De tänkte väl att det 
inte angick dem men eftersom det inträffar 
under Bokmässan är det ett perfekt tillfälle 
att strejka, säger Torbjörn Tännsjö.  

Svenska Författarförbundets ordförande 
Grethe Rottböll säger till DN att sådana 
aktioner inte ingår i förbundets uppdrag. 
– Vi jobbar med att värna yttrandefriheten 
och litteraturen i Sverige. Vi kan inte gå ut 
och bestämma över huvudet på våra 
medlemmar på det sättet. Det är upp till 
var och en att själv bestämma hur de vill 
göra. Men eftersom frågan är viktig för 
många av våra medlemmar har vi ordnat 
så att de som vill får möjlighet att visa sitt 
engagemang under mässan, säger hon. 
– Dels har vi möjliggjort att man kan lyfta 
och diskutera klimatfrågan under de 
evenemang man deltar i. Sedan finns det 
också möjlighet att ställa sig utanför 
mässhallen och visa sitt stöd därifrån, 
vilket många av våra medlemmar sagt att 
de ska göra, säger Grethe Rottböll. 
I det småkyliga höstvädret utanför mässan 
i Göteborg samlades på torsdagen ett tiotal 
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författare. De är några av dem som på 
fredagen ska demonstrera för klimatet 
medan bokälskarna väller in genom 
portarna. 
Författaren Mats Söderlund är en av dem. 
Trots det anser han inte att man kan kräva 
det samma av hans kollegor.  
– För min del passade tiderna bra. Men 
personligen tycker jag inte att man kan 
begära att författare ska avstå från sina 
engagemang under Bokmässan. Den är en 
väldigt stor del av vår verksamhet och det 
är inte som att man bara kan ta några 
timmar ledigt, säger Mats Söderlund.  
I Göteborg arrangerar ”Fridays for future” 
en marsch från Bältesspännarparken till 
Gustav Adolfs torg i centrala Göteborg. Väl 
framme ska Mats Söderlund och flera 
andra personer hålla tal vid torget. -
Söderlunds anförande ska handla om hur 
han som elvaåring på nära håll upplevde 

en glaciär. När han återvände 30 år senare 
kunde han med blotta ögat se att isen hade 
krympt. 
– Om man vill vara med och hindra 
klimatförändringarna tycker jag att man 
ska bidra med det man är bra på. Råkar 
man till exempel vara rektor kan man se 
till att ens skola blir klimatneutral. Är man 
författare som jag får man jobba med sina 
specialkunskaper inom skrivande, och att 
hålla tal angränsar till det, säger han.  
Mats Söderlund har även behandlat 
klimatfrågan i sin litteratur. I fjol släppte 
han första delen i ungdomstrilogin 
”Hotet”, som utspelar sig i en dystopisk 
framtid där klimatkrisen skapat krig och 
elände på jorden.  
– Jag har följt klimatfrågan i 20 år och 
bokprojektet började jag skissa på för tio 
år sedan. Jag ville skriva en bok som 
inspirerar ungdomar och unga vuxna till 
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engagemang och aktivism. Och första 
boken kom ut samma höst som Greta satte 
sig utanför riksdagen. Det var nästan 
skrämmande, säger han.  
Lisa Förare är en annan av 
demonstranterna, kanske mest känd som 
matskribent men har nyligen släppt 
skräckromanen ”Varken”. Hon kallar 
skämtsamt sin bok närodlad, eftersom den 
utspelar sig i samma kvarter som hon själv 
bor i. 
– Jag hade en exman som var biolog. När 
man har kunskapen når man till sist en 
punkt där man inte vill vara förövare 
längre. Jag slutade i stort sett att flyga för 
fyra år sedan. Då sågs jag av många som 
jobbig och gnällig, men nu möts jag av en 
helt annan inställning. 
Hon tycker att författare i för liten grad 
använder klimatkrisen i sina böcker.  

– Det behöver inte tvunget vara 
huvudtema utan kan finnas med som en 
ingrediens. I min nya bok ”Varken” har 
klimatförändringarna till exempel ändrat 
förutsättningarna att existera för demoner 
och andra övernaturliga väsen. 
Oskar Ekström, programchef på 
Bokmässan, säger till DN att man från 
arrangörshåll inte kommer att delta i den 
globala strejken. Han anser dock att 
klimatfrågan genomsyrar stora delar av 
mässans program.  
– Vi har närmare tio seminarier om 
klimatet och dessutom väldigt många 
scen- och monterprogram som berör 
frågan. Bland annat lördagens 
”Klimatmutationen” där forskaren Keri 
Facer och författaren Amanda Svensson 
diskuterar hur forskningen och 
litteraturen samverkar och kan hjälpa oss 
att tänka på ett nytt sätt.  
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Oskar Ekström framhåller även David 
Wallace-Wells. Hans bok ”Den obeboeliga 
planeten” utkom nyligen på svenska och 
har skapat världsomfattande engagemang 
för klimatkrisens akuta allvar. Amerikanen 
deltar i flera seminarier under mässan. 
Exempelvis på fredagen, då han gästar 
”Klimatkvällen” i Göteborgs konserthus, 
som arrangeras av bland andra 
Bokmässan och DN.  
– Nästan 1 000 biljetter är redan sålda och 
vi siktar på att fylla Konserthusets stora 
sal. Det blir en helkväll med samtal och 
musik. Artisten Annika Norlin, DN:s 
kulturchef Björn Wiman och ärkebiskop 
Antje Jackelén är några av de 
medverkande. Även Greta Thunberg är 
med genom en videointervju som gjorts 
alldeles nyligen.  
– Vi befinner oss i en allvarlig situation 
som vi ville uppmärksamma på ett större 

sätt. Samtidigt innehåller kvällen hopp. Vi 
beskriver det som en kväll som ska ge 
kunskap och inspiration, säger Oskar -
Ekström.  
Mohamed Yussuf 
mohamed.yussuf@dn.se 
Torbjörn Ivarsson 
torbjorn.ivarsson@dn.se 

Fredag 27/9, kl 19 i Göteborgs konserthus, 
”Klimatkväll”: 
En helkväll med både samtal och musik. DN:s 
kulturchef Björn Wiman, opinionsbildaren Anders 
Wijkman och ärkebiskop Antje Jackelén diskuterar 
institutionernas roll och ansvar för klimatkrisen. 
Det blir även musik av Annika Norlin, tillsammans 
med Göteborgs symfonikers stråkensemble. 
Kvällen innehåller även en förinspelad intervju 
med Greta Thunberg. Arrangör: Dagens Nyheter, 
Bokmässan, Svenska kyrkan och Atlantis. 
Lördag 28/9, kl 11 i lokal K1, ”Klimatmutationen”: 
Samtalsinstitutets Pernilla Glaser leder ett samtal 
med författaren Amanda Svensson och 
klimatforskaren Keri Facer vid Uppsala universitet. 
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Det blir en diskussion om vetenskap och litteratur 
och hur dessa samverkar i att skapa berättelser 
om den komplexa klimatomställningen. 
Lördag 28/9, kl 16 på scenen Rum för ideologi F2, 
”Från klimatångest till handlingskraft”: Journalisten 
David Wallace-Wells vill med sin bok ”Den -
obeboeliga planeten” ge den sanna bilden av 
klimatförändringarnas konsekvenser. Tillsammans 
med DN:s kulturchef Björn Wiman och 
klimatpsykologen Frida Hylander diskuterar han 
hur man omvandlar sin klimatångest till 
beslutsamhet. Samtalsledare: DN:s Katrine 
Marçal. 

Maria 
Schottenius: 
Det är rena 
vansinnet att 
stryka antiken 
ur läroplanen
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FREDAG 27 SEPTEMBER 2019

Skolverket vill stryka antiken ur 
historieundervisningen i grundskolan och i 
stället lägga mer tid på efterkrigstiden. 
Momentet ”forna civilisationer, från 
förhistorisk tid till cirka 1700” försvinner, 
enligt förslaget. Har Skolverket verkligen 
tänkt att radera ut hela historien fram till 
1700-talet? Är det så att eleverna inte 
kommer att läsa något om antiken, 
medeltiden, renässansen, barocken? 
”Timmarna räcker inte till”, säger Anna 
Westerholm, chef på Skolverkets 
läroplansavdelning till Svenska Dagbladet 
(26/9) och anser att äldre historia är ”lite 
mindre betydelsefull” när eleverna ska få 
förutsättningar att utveckla 
historiemedvetandet.  
ANNONS: 

Mindre betydelsefull? Ta bara antiken. 
Hur har Anna Westerholm & co tänkt att 
eleverna ska begripa något om 
demokratins uppkomst utan att ha en 
susning om Sokrates, Aristoteles och 
Platon? Och litteratur och scenkonst, vad 
hade den varit utan Homeros, Sapfo och 
Sofokles? Vad kommer eleverna i 
framtiden att begripa av all den bildkonst 
som refererar till antiken? Kulturen bygger 
på idéer och skrifter som skapades under 
denna period. 
Om man vill ”utveckla historie-
medvetandet” som hon säger och med 
berått mod tar bort undervisning om de 
perioder som konstituerar den kultur de 
svenska eleverna lever i, har man satt en 
bindel för ögonen på dem. Man berövar 
dem ett världsarv. Det är faktiskt 
skandalöst. 
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Det här påminner lite om hösten 2014 när 
de svenska Medelhavsinstituten höll på att 
ryka. Den gången var det några 
räknenissar på finansdepartementet som 
passade på att stryka en utgiftspost mitt 
under ett regeringsskifte. Sverige hade just 
fått en ny minister och budgeten skulle 
slängas ihop på några veckor. Tack vare 
starka reaktioner i offentligen fick vi 
behålla instituten, som gör stor nytta.  
Skolverket behöver inte ömka sig och säga 
att ”det gör ont” att stryka den tidiga 
historien ur läroplanen. Det är bara att 
backa från denna vansinniga idé. 
Ministern för Medelhavsinstituten 
retirerade. Skolverket bör lära av 
historien. 
Maria Schottenius 
maria.schottenius@dn.se 

Ett nödvändigt 
angrepp på 
den lögnaktiga 
klimatoptimis-
men
FREDAG 27 SEPTEMBER 2019
På fredagen hålls vad som väntas bli -
världens största klimatdemonstration. 
En källa till hopp för många – men är 
hoppet falskt? Ja, skulle klimatfilosofen 
Roy Scranton säga. DN:s Rebecka 
Kärde har läst hans nyutkomna ”Att 
lära sig dö i antropocen”. 
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Roy Scranton
”Att lära sig dö i antropocen: 
reflektioner över en civilisations slut”
Lil’Lit förlag, 157 s. Övers. Christian 
Nilsson.
I sin avhandling om Stig Dagerman, 
”Friheten meddelad. Studier i Stig 
Dagermans författarskap”, skriver Lotta 
Lotass om syndikalisten Dagermans kamp 
för att motivera sitt eget politiska 
engagemang. På det stora hela gör det ju 
ingen skillnad: motståndet är för stort, och 
socialismen känns i början av 50-talet 
oerhört avlägsen. Ändå landar Dagerman i 
att skrivandet och det politiska är ”något 
som måste presteras för att man inte ska 
dö av skam”: ”Den tragiska 
medvetenheten, som kanske är alla 
nutidssocialisters dilemma, att varken 

försvar eller angrepp kan bli annat än 
symboliska” till trots. 
Dagens klimataktivister befinner sig i en 
liknande position. För är det någon som på 
allvar tror att det i någon mening inte 
redan är för sent? Att de enormt komplexa 
teknologiska, ekonomiska och politiska 
processer som driver på 
temperaturökningarna kan förändras i den 
takt som krävs för att världen inte ska bli 
flera grader varmare? Dagerman citerar 
Karl Vennberg, som i diktsamlingen 
”Halmfackla” försvarar vikten av att slåss 
”för uselt mot sämre”. Kanske måste 
klimatrörelsen ha samma mål: att 
sabotera, protestera, omfördela, så att 
konsekvenserna inte blir fullt så 
fruktansvärda som de i dagsläget ser ut att 
bli.  
Är jag för pessimistisk? Säkert, enligt 
vissa, och vad vet jag – de kan ha rätt. Men 
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klimatfilosofen Roy Scranton, vars 
uppmärksammade ”Att lära sig dö i 
antropocen” nyligen översatts till svenska, 
skulle hålla med. ”Den globala 
uppvärmningen är ett faktum”, skriver 
han, och att försöka förhindra den är 
slöseri med tid, en narcissistisk illusion. 
Det vi bör fråga oss är i stället ”hur vi ska 
anpassa oss till ett liv i den heta, labila 
värld vi har skapat”. 
Scranton, som för några år sedan 
disputerade i engelska vid Princeton, har 
en ovanlig bakgrund för att vara författare. 
I början av 2000-talet tjänstgjorde han 
som soldat i den amerikanska armén. 
Under ett års tid var han stationerad i 
Bagdad i Irak. Där såg han på nära håll 
hur ett avancerat samhälle helt enkelt kan 
sluta fungera: hur infrastrukturen brakar 
samman, hur tillfälliga och maffialiknande 
konstellationer tar kontroll över staden, 

hur våld, fiffel och en tidigare otänkbar 
desperation sprider sig hos de som inte 
lyckas ta sig därifrån. 
Erfarenheterna från Irak är avgörande för 
Scrantons perspektiv. Han kan mycket väl 
föreställa sig en liknande anarki i de 
samhällen som i dag upplever sig själva 
som stabila, men som inom en snar 
framtid kommer hotas av klimatrelaterade 
problem. Temperaturökningar, stigande 
havsnivåer, missväxt, pandemier, 
vattenbrist – allt som krävs för att det 
sociala ska kollapsa är rätt kombination av 
tillfälle och katastrof. 
Ta bara en så till synes banal sak som 
internet. Förra året visade en amerikansk 
studie att tusentals kilometer 
fiberoptikkablar utanför den amerikanska 
kusten kommer hamna under vatten inom 
femton års tid, något de absolut inte är 
anpassade för. Det betyder inte bara att 
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det blir svårare att titta på gulliga valpar 
på Instagram, vilket naturligtvis vore 
fasansfullt i sig. Utan också att alla de 
samhällsinstitutioner som är beroende av 
digitalisering – sjukvård, skola, 
socialtjänst, bibliotek, militär… – får 
massiva problem. 
”Att lära sig dö i antropocen” är full av 
exempel på liknande skräckscenarion. 
Ändå är Scrantons tonfall mer förtänksamt 
än hispigt. Boken följer en rapsodisk, 
liksom meditativ struktur, trevar sig fram i 
fem löst sammanhängande kapitel. Det 
första skildrar människans historiska 
relation till jordens klimat. Övriga fyra 
diskuterar varför det är så svårt att hitta 
”lösningar” på krisen och varför problemet 
djupast sett är immanent, filosofiskt.  
Klimatkrisen, skriver Scranton, beror på 
ett systemfel, eller rättare sagt på en 
oöverblickbar mängd olika sådana. 

Kapitalismen är den värsta skurken, men 
så pass svår att isolera som enskildhet att 
den är svår att ta strid mot. Ingen enskild 
stat kan hur som helst komma åt klimat-
förändringarna på egen hand. Även om 
någon skulle försöka, lär politiker som 
implementerar tillräckligt radikala 
åtgärder knappast bli omvalda: se bara på 
protesterna mot de höjda bensinpriserna i 
Frankrike. Därför måste vi lära oss dö, inte 
som art, men som civilisation: ta farväl av 
de regler och förmåner vi tagit för givna. 
Scranton riktar sig som jag tolkar honom 
till en publik som faktiskt har privilegier 
att bli av med. Och det är verkligen inte 
alla. I länder som Jemen, Bangladesh och 
Egypten är klimatförändringarna redan 
kännbara i allra högsta grad, och 
människorna där struntar nog fullständigt 
i huruvida, säg, en svensk litteraturkritiker 
börjar meditera.  
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För vad innebär det egentligen att lära sig 
dö? Vad är det att ta farväl? Ja, kan man 
över huvud taget föreställa sig 
mänskligheten, eller ens en liten del av 
den som en så pass koordinerad svärm 
som Scrantons perspektiv indirekt 
implicerar? Jag vet inte, och jag önskar – 
det gör säkert han själv med – att Scranton 
vore mer konkret på den punkten. Nu 
landar han mer eller mindre i en 
uppmaning att läsa antik litteratur, att via 
Gilgamesheposet och de grekiska 
tragedierna försöka förstå på nytt vad det 
kan vara att finnas till som människa. 
Det skadar väl ingen, men det är outsägligt 
torftigt. Och om det mänskliga förnuftet 
sedan åtminstone den moderna filosofins -
födelse varit predisponerad att förstöra 
planeten, varför skulle detta förnufts 
urkunder innehålla några som helst 
lösningar? Är det inte just den sortens 

självöverskattning av den mänskliga 
förmågan Scranton vänder sig emot? 
Alla tänkande människor vars hus ännu 
inte förstörts av en orkan, kommer hur 
som helst att bli tvungna att ägna de 
kommande decennierna åt att fundera på 
de frågor som Scranton tar upp. På så vis 
är ”Att lära sig dö i antropocen” trots sina 
brister en radikal och nödvändig 
intervention i klimatdebatten, ett angrepp 
på den lögnaktiga optimism som vid det 
här laget inte bara är överspelad, utan rent 
av farlig. Läs den, eller dö av skam. 
Rebecka Kärde 
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Ledare: När vi 
får veta vad en 
människa kan 
vara

LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019

På lördagen är det 25 år sedan Estonia 
gick under på väg från Tallinn till 
Stockholm. Ombord på färjan fanns 989 

personer, 852 dog i haveriet, 501 av dem 
var svenskar. 
Det var en katastrof av ofattbara 
proportioner. De av oss som såg tv-
bilderna och pressfotografierna från 
platsen där färjan sjönk glömmer det 
aldrig. Det är svårt att förstå att det nu gått 
ett kvarts sekel sedan det tunga doket av 
sorg sänkte sig över Östersjögrannarna 
Sverige och Estland. 
Antalet offer var så stort att nästan alla i 
Sverige kände någon som kände någon 
som var släkt med någon som ryckts bort i 
Estoniakatastrofen. Det är en av 
förklaringarna till att såret ännu inte läkts 
efter 25 år. Fortfarande ställs det frågor 
om hur och varför. 
Ett annat skäl är att Estonia fick en 
symbolisk laddning. I det avseendet finns 
det paralleller med en annan traumatisk 
händelse: mordet på Olof Palme 1986. 
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Också i det fallet är det som om det 
svenska samhället aldrig riktigt kommer 
att klara av att hitta nöjaktiga svar på de 
plågsamma frågorna. Det handlar om mer, 
och större frågor, än att lösa ett brott eller 
hitta förklaringen till en färjeolycka. Det 
handlar också om självbilder. Vad är det 
för samhälle vi lever i, och vad säger det 
om oss själva och vårt förhållande till 
världen? 
Det tidiga 90-talet var en omskakande 
period i Sverige, en tid då bilden av 
välfärdslandet i norr – lite rikare, lite 
godare, mycket tryggare än andra 
samhällen – solkades och tappade i lyster 
och trovärdighet. Palmemordet kunde 
tolkas som prologen till dramat 
”Folkhemmets undergång”. En lång rad 
uppmärksammade rättsfall fick Sverige att 
framstå som ett land härtaget av ondska: 
Åmsele, den så kallade 

styckmordsrättegången, fänriken som 
löpte amok i Falun, Stureplansmorden, 
Lasermannen, Vitt ariskt motstånd. Alla 
dessa händelser formade sig till ett 
tidsemblem, en bekräftelse på att Sverige 
blivit ett land där man inte längre kunde 
lita på någon eller något. 
Och så kom bilderna och berättelserna 
från Estonia. Man borde ha förstått att det 
inte finns några osänkbara skepp. Ändå 
blev katastrofen en chock med djupgående 
återverkningar för alla som länge trott sig 
leva i världens mest osänkbara samhälle. 
DN-reportern Mats Lundegård gav 1995 ut 
en dokumentärskildring av 
Estoniakatastrofen, boken ”Mayday 
Mayday”. Den rymmer fantastiska 
vittnesmål och scener, men också 
plågsamma existentiella frågor. Vilka är 
krafterna som frigörs när ordningen 
kollapsar? Är det den rena 
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självbevarelsedriften, den starkes vilja att 
till varje pris vara den som överlever? Ja, 
men inte bara. 
Systemen, samhällena, kan vara 
opålitligare än vi föreställt oss. Men 
Estonias förlisning visade oss också att det 
motsatta gäller om den enskilda 
människan. När katastrofen kommer visar 
hon sig ofta från sin bästa sida. När nöden 
är som störst kan också människan visa sig 
vara det, stor och värdig och empatisk i sin 
utsatthet. 
Mats Lundegård berättar om Maiga från 
taxfreeshopen som känner att hon när som 
helst kommer att kräkas ner i skvalpet i 
livflotten. Hon ber mannen invid henne i 
livflotten om ursäkt: ”Ja, under rådande 
omständigheter är det i sin ordning”, 
svarar han. 
Den 20-årige värnpliktige ytbärgaren 
Johan kastar sig på nytt ut i stormen och 

mörkret för att med sin dykarkniv rasande 
hugga sig igenom den uppochnedvända 
livflotten och befria mannen som begravts 
under den och så får han tag i mannen, 
drar upp honom, kramar honom, ropar att 
”nu är det lugnt, hör du det, det är lugnt”. 
Sådana är vi också. Vi bör inte glömma 
det. 
DN 28/9 2019 
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Tyrannen har 
skäl att vara 
nervös

LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019

Egentligen är demonstrationer otänkbara i 
Egypten. President Abdulfattah al-Sisi har 
ju förbjudit minsta tecken till opposition, 
och efter militärkuppen för sex år sedan 
låst in och torterat dem som ändå har 
tänkt tanken. 

Förra veckans små men öppna protester 
var därför en stor överraskning. Inför 
hotet om en upprepning på fredagen hade 
säkerhetsstyrkor tagit Kairo och andra 
städer i ett järngrepp. Runt 2 000 
personer greps i förebyggande syfte. 
Den utlösande faktorn är videor som den 
mystiske exildissidenten Muhammed Ali 
spridit på sociala medier. Han säger sig ha 
blivit rik på generalernas byggprojekt, men 
att de lurat honom på massor av pengar. 
al-Sisi är skyldig till omfattande 
korruption och till att ha slösat bort 
miljarder på nya palats, lyder budskapet. 
Och egyptierna känner igen sig. Vid sidan 
av diktaturens förtryck väcker även 
mutkulturen i toppen vrede, särskilt som 
vanliga människor har svårt att klara sig. 
Miserabla statsfinanser tvingade 2016 
Egypten att låna av IMF, som i sin tur 
ställde krav. En del nödvändiga reformer 
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har genomförts, som att införa moms, låta 
valutan flyta och skära ned 
bränslesubventioner som i första hand 
gynnar de välbeställda. Trots hygglig 
tillväxt har dock medborgarna inte sett till 
några förbättringar, tvärtom. Priserna 
stiger, reallönerna rasar och allt fler 
räknas som fattiga. 
Känslan blir att resurserna går till al-Sisis 
skrytbyggen i stället för till folket. 
Presidenten, ”vald” med 97 procent av 
rösterna och med mandat att sitta kvar till 
åtminstone 2030, vägrar åtgärda det som 
behövs. Statens byråkrati kväver det 
privata näringslivet. I stället har al-Sisi 
låtit militärens ekonomiska imperium 
breda ut sig alltmer. 
Donald Trump rycker på axlarna och 
kallar al-Sisi sin favoritdiktator. Resten av 
världen borde höja rösten. 
Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 
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Flera miljoner 
marscherade 
för klimatet
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Klimatdemonstrationer på 3 000 platser 
över hela världen var planerade inför 
fredagen. Arrangörerna i Stockholm 
uppskattade att uppemot 60 000 
personer tågade genom staden – på 
vägen passerade de Sveriges riksdag, 
där allt startade med en ensam person 
för drygt ett år sedan. 
För andra fredagen i rad gick människor i 
hela världen ut på gatorna som en del av 
rörelsen Fridays for future. Budskapet: En 

dramatisk förändring är nödvändig för att 
rädda jordens klimat. 
I Stockholm trängdes unga och gamla – 
med plakat och utan. ”Fågelskådare for 
future”, ”Jobbstrejk för klimatet” och 
”Make the world cold again” var några av 
slagorden som syntes i folkhavet. 
Fredagens manifestation i Stockholm gick 
under parollen ”storstrejk”, en uppföljning 
till de tidigare ”skolstrejkerna” med målet 
att också få de vuxna med sig i kampen för 
en bättre framtid. 
Trummorna och ramsorna skapade 
karnevalslik stämning när tåget gick fram 
från Medborgarplatsen, via Mynttorget, till 
Kungsträdgården. När scenprogrammet 
väl drog i gång där, nästan en timme 
senare än planerat, meddelade 
arrangörerna sin uppskattade siffra över 
antalet deltagare: 60 000 personer. Siffran 
är inte bekräftad av polisen och 
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uppskattningar tidigare under dagen 
talade om mellan 20 000 och 40 000 
personer. Antalet deltagare i de svenska 
manifestationerna var fler än under någon 
av de tidigare strejkerna, enligt 
arrangörerna. 
– Jag är otroligt glad att vi blev så många i 
dag. För det bevisar allvaret i klimatkrisen. 
Vi kommer att fortsätta och fortsätta, vi 
kommer att avancera och växa oss 
starkare. Jag vill att makthavare ser det 
här som en utmaning – förändring är på 
väg, säger en av arrangörerna, Edit 
Liedberg, 17. 
Strejkdygnet inleddes starkt på Nya 
Zeeland, där arrangörerna uppgav att 
omkring 170 000 personer hade deltagit 
på olika platser i landet. Enligt brittiska 
tidningen The Guardian lämnades ett 
öppet brev, underskrivet av 11 000 
personer, till Nya Zeelands parlament. 

Uppmaningen: att utlysa klimatnödläge, 
något som parlamenten i bland annat 
Storbritannien, Frankrike och Kanada har 
gjort tidigare. 
I Europa strejkade hundratusentals 
människor. Bara i italienska Milano 
rapporteras 200 000 personer ha deltagit i 
manifestationen och bilder från 
huvudstaden Rom visar ett folkhav utan 
slut. Den finländska polisen uppskattar att 
omkring 5 000 personer demonstrerade i 
Helsingfors, enligt Yle. Omkring 3 000 
personer manifesterade i israeliska Tel 
Aviv och i Budapest fylldes bland annat 
Kedjebron och platsen framför 
parlamentet med klimatdemonstranter. 
Från Gilgit i den pakistanskkontrollerade 
delen av Kashmir, en gång ett buddistiskt 
centrum – i dag ett nav för 
bergsbestigning och vandring, 
rapporterades om en manifestation. I den 
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lilla orten Damongo i nordvästra Ghana 
marscherade unga aktivister. 
3 000 aktiviteter var planerade på olika 
platser runt om i världen, enligt Fridays 
for future. På fredagskvällen uppgav man 
för The Guardian att sex miljoner 
människor har demonstrerat för klimatet 
under veckan. 
Greta Thunberg gick en marsch för 
klimatet i Montreal i Kanada, med 
uppskattningsvis 400 000 deltagare. 
Under dagen träffade hon även landets 
premiärminister Justin Trudeau som 
tackade Greta Thunberg för att hon 
mobiliserar så många för klimatet, skriver 
TT. Thunberg svarade Trudeau att han 
inte gör tillräckligt för att motverka 
klimatförändringarna. 
FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterade i sin 
rapport i oktober förra året att ”snabba 
och omfattande förändringar av hela 

samhället i en skala som saknar 
motstycke”, krävs för att målen i 
Parisavtalet ska nås. 
I samma rapport kartlades den 
kvarvarande koldioxidbudgeten: 
Fortsätter utsläppen på samma sätt som i 
dag, är den globala koldioxidbudgeten för 
att klara 1,5-gradersmålet slut om 8 år och 
95 dagar. 
Alexandra Urisman Otto 
alexandra.urisman@dn.se 
Petter Jerdén 
petter.jerden@dn.se 
Anders Bolling 
anders.bolling@dn.se 
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Jannike 
Kihlberg: Det 
Greta startade 
på Mynttorget 
kan förändra 
samhället i 
grunden

LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Klimatstrejkerna håller på att bli dagens 
motsvarighet till tidigare kamper för 
arbetares rättigheter och kvinnors 
rösträtt. De har vuxit till en global 
folkrörelse så stark att den skrämmer -
presidenter. 
Och precis som dåtidens 
motsvarigheter kan skolstrejkerna för 
klimatet förändra samhället i grunden. 
Vad en ensam femtonåring startade på 
Mynttorget i Stockholm för ett år sedan 
har vuxit till en global folkrörelse. 
Utvecklingen är så snabb att den saknar 
motstycke, den har också både överraskat 
och skrämt – inte minst makthavare. 
När miljontals människor intar gatorna 
världen över och kräver sin rätt till en 
framtid så hörs deras talkörer över hela 
världen, det når ända in i Vita huset. 
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Klimatstrejken håller på att växa sig så 
stark att den har potential att i grunden 
förändra samhället. Att några av världens 
mäktigaste män tar sig tid för att försöka 
kränka Greta Thunberg på Twitter är ett 
tydligt bevis på hennes makt och 
betydelse. En framstående amerikansk 
klimatforskare, Michael E Mann, skrev på 
Twitter: ”De är rädda för dig, Greta 
Thunberg. DE är rädda för DIG. Stå stark 
min vän. Vi behöver ditt fortsatta 
ledarskap.” 
Vad som började som de ungas kamp för 
rätten till en framtid sprider sig nu genom 
samhället och antar alltmer formen för 
tidigare historiska rörelser för människors 
rättigheter. 
Trakasserierna mot Greta Thunberg 
påminner om de som pionjärerna i 
kampen för såväl arbetarrörelsen som 
kvinnlig rösträtt blev utsatta för av 

dåtidens makthavare, de som upplevde att 
deras bekväma positioner var hotade. 
Även då intog människor gatorna och gav 
röst åt sina krav på lika rättigheter. Dagens 
unga kräver rätt till samma möjligheter till 
en framtid på planeten som tidigare 
generationer har haft. 
Klimatrörelsen som vi nu ser växa har alla 
möjligheter att driva igenom lika 
omvälvande förändringar av samhället 
som sina historiska motsvarigheter. När 
en kritisk massa för förändring uppnås 
kan det gå väldigt fort – och enligt 
vetenskapens beräkningar är det precis 
vad som skulle behövas. 
Sedan förra fredagens rekordstora 
klimatstrejk har det kommit en ny rapport 
från FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten – 
en sammanställning av nära 7 000 
klimatstudier – slog fast att isen kring 
polerna smälter snabbare än forskarna 
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tidigare trott, och att havet stiger i högre 
hastighet än tidigare beräkningar. Den var 
ytterligare en högljudd varningsklocka 
som bekräftar ungdomarnas krav på 
åtgärder – utsläppen måste minska snabbt 
om en katastrofal utveckling ska kunna 
undvikas.  
Österrike går till val på söndag och där 
dominerar klimatfrågan, till och med 
bland partierna långt ut på högerkanten 
som annars inte brukar tala om klimatet. 
Men i alpnationen är klimatförändringen 
nu så tydlig att högernationalisterna anser 
att den hotar landets traditionella sätt att 
leva. 
Klimatförändringen är redan nu så 
påtaglig att många märker av den i sin 
vardag – snart behövs inga larmrapporter, 
det är bara att se sig om kring. 

Om inte förr så kommer politiker och 
andra makthavare då att tvingas göra som 
ungdomarna kräver – agera. 
Jannike Kihlberg 
jannike.kihlberg@dn.se 
Dela 
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Strejkare 
trotsade 
klimatet i 
Göteborg
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Regnet visade ingen hänsyn till 
fredagens klimatstrejk i Göteborg. Men 
trots vädret var det tätt mellan 
deltagarna när strejken drog i gång i 
Bältespännarparken. 
Göteborg. 
Studenten Johan Thunberg, som är 
medlem i Grön ungdom, började strejka 
redan på morgonen. Då var uppslutningen 

något klenare, säger han när han ser sig 
om i skogen av paraplyer. 
– Men vi har hållit uppe humöret. En av 
eleverna i skolstrejken drog i gång en 
energizer. Höga knän och sånt, säger han. 
På Facebook var 3 500 personer anmälda 
till klimatstrejken i Göteborg. Samlingen i 
Bältespännarparken var först klockan 15, 
men representanter från flera fackförbund 
bestämde sig för att börja tidigare. 
– Många kan inte låta sin arbetsplats vara 
obemannad, så vi demonstrerade på 
lunchrasten, säger Lily Macarena Robles, 
serviceansvarig på Göteborgs stad och 
förtroendevald i fackförbundet Vision. 
Branka Djukanovic Svensson var en av 
representanterna för TCO, som liksom 
Kommunal och SACO var på plats under 
lunchrasten. 
– Vi vill visa att klimatfrågan är viktig för 
fackföreningsrörelsen. Vi kan inte strejka, 
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men vi jobbar tillsammans med våra 
arbetsgivare för att lyfta klimatfrågan, 
säger hon. 
Pensionären Märta Öström var på plats i 
Bältespännarparken senare under 
eftermiddagen. För henne är 
textilindustrin en särskilt viktig 
klimatfråga, säger hon. 
– Jag tänker på hur de som arbetar i till 
exempel Indien drabbas av de giftiga 
ämnena. Jag tror att många i Sverige inte 
bryr sig om klimatfrågan så länge de inte 
drabbas själva. 
Slagverksorkestern Kiriaka håller energin 
uppe i parken inför avmarschen. Johan 
Thunberg är glad att så många människor 
i olika åldrar slutit upp. 
– Det gör stor skillnad för unga som 
strejkar, att se att vuxna bryr sig, säger 
han. 
Lovisa Herold 
lovisa.herold@dn.se 
: 

25 år efter 
Estonias 
förlisning 
kvarstår flera 
frågetecken
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
I dag har det gått 25 år sedan Estonia 
sjönk. Fartygsolyckan krävde 852 
människoliv, och än i dag finns flera 
frågetecken kring förlisningen. Hur 
kunde Estonia sjunka så snabbt? 
Varför bärgades inte fartyget och de 
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omkomna? Vem bär egentligen 
ansvaret för olyckan? 
Under sin rond på bildäck hör 
vakthavande matrosen Silver Linde en 
metallisk smäll från området kring 
fartygets bog. En timme senare sjunker 
Estonia.  
Det är hårt väder och kraftig sjögång på 
Östersjön natten den 28 september när 
bil- och passagerarfärjan Estonia går sin 
vanliga rutt mellan Tallinn och 
Stockholm.  
– Jag minns en ung kvinna som var väldigt 
orolig eftersom fartyget stampade så hårt i 
vågorna som sa: ”Tänk hur det gick för Jan 
Heweliusz” (fartyget som förliste i ett 
oväder på Östersjön natten till den 14 
januari 1993). Vad svarar man på en sådan 
sak? säger överlevaren Anders Eriksson.  
Söder om finska Utö inträffar det ofattbara 
– färjans bogvisir slits loss av kraftiga 

sjöar och drar med sig den vattentäta 
bilrampen. Vatten forsar obehindrat in på 
bildäcket och färjan får slagsida. Mindre 
än en timme senare försvinner Estonia ner 
i det becksvarta djupet. Ombord fanns 
totalt 989 resenärer. 852 av dem omkom. 
De flesta följde med färjan ner i havet.  
Anders Eriksson är en av de 137 personer 
som överlever. Strax efter midnatt, svensk 
tid, hör han två kraftiga smällar och hela 
fartyget skakar till. Han kommer genast att 
tänka på vad den unga kvinnan sagt 
tidigare under kvällen om Jan Heweliusz.  
Sedan går allting fort. Anders Eriksson 
står ute på däck med ena foten på väggen 
och andra på golvet. Till slut ligger färjan i 
90 graders vinkel. Därefter börjar aktern 
vrida sig ner i vattnet och han inser att han 
inte har något annat val än att slänga sig 
rakt ut i sjön. 

881



I sex timmar ligger Anders Eriksson i 
vattnet innan han räddas av en ytbärgare 
som kommit dit med helikopter.  
– Det första jag fick av honom, det var en 
kram. Sen trädde han på mig selen och så 
åkte vi upp. Så det var… ja, det är starkt. 
Fortfarande. 

Varför bärgades inte fartyget och de 
omkomna?  
Kort efter katastrofen bildades Stiftelsen 
Estonia-offren och Anhöriga, SEA, i syfte 
att hjälpa anhöriga och överlevande. 
Lennart Berglund, som förlorade sina 
svärföräldrar, är ordförande i stiftelsen.  
– Vi har fått arbeta väldigt mycket med att 
försöka få svar på varför man hanterade 
Estonia som man gjorde. Det blev ju en 
väldigt konstig vändning. 
Såväl tillträdande statsminister Ingvar 
Carlsson som sittande statsminister Carl 

Bildt lovade direkt efter olyckan att de 
omkomna skulle omhändertas. Det löftet 
ersattes med ett förslag om att vraket, som 
ligger på 80 meters djup, skulle täckas 
över med betong för att freda de 
omkomna, något som fick överlevande och 
anhöriga att rasa. 
– Man lämnar inte över 700 personer i ett 
vrak på Östersjön och kallar det för grav. 
Det har vi aldrig accepterat.  
Kritikstormen ledde till att regeringen än 
en gång bytte riktning. I stället stiftades en 
lag om gravfrid, som undertecknades av 
Sverige, Estland och Finland. Även det 
beslutet har kritiserats eftersom Estonia 
ligger på internationellt vatten. 
Dessutom, menar fartygshistorikern Claes-
Göran Wetterholm, har 
undervattenstekniken utvecklats så pass 
mycket att det bara är en tidsfråga innan 
det blir fler ovälkomna besök vid den här 
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typen av vrak. Det har redan förekommit 
minst 30 dyk vid Estonia, varav ett skedde 
så sent som i förra veckan. 
– Jag har all respekt för att man ska låta 
de döda vila i frid. Men framtiden har 
ingen respekt för oss, säger Claes-Göran 
Wetterholm.  
Han, liksom Anders Eriksson, menar att 
det finns många exempel på liknande 
olyckor där bärgning av vrak och 
omhändertagande av omkomna skett utan 
tvekan. Den norska oljeplattformen 
Alexander Kielland och den ryska ubåten 
Kursk, är två sådana.  

Hur kunde Estonia sjunka så snabbt?  
Regeringens hantering av katastrofen och 
dess efterspel har fått överlevande, 
anhöriga och andra att undra om det är 
något de försöker dölja.  

Tre år efter katastrofen, 1997, kommer 
äntligen ett första svar: Estonias förlisning 
berodde på hårt väder och utslitna 
gångjärn på fartygets bogvisir, enligt den 
av Estland, Finland och Sverige tillsatta 
haverikommissionen.  
Flera experter ifrågasatte utredningen. 
Många tyckte att det var märkligt att 
enbart överlevande från besättningen 
förhörts.  
– Jag anser att svaren finns på land, de 
finns i varför man tog alla de här besluten, 
säger Anders Eriksson. 
Ett frågetecken kring Estonia är det 
hastiga förloppet när färjan sjönk på 
mindre än en timme.  
Enligt haverikommissionens rapport sjönk 
Estonia för att vatten kom in på bildäck. 
Lennart Berglund menar att färjan måste 
ha fått in vatten även under bildäck. 
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– Det finns vissa andra möjligheter, till 
exempel om vattentäta dörrar stod öppna. 
Om så var fallet, skulle det vara ett brott 
som låg bakom förlisningen, säger Lennart 
Berglund. 
På grund av de spekulationer som 
cirkulerade genomfördes på uppdrag av 
regeringen en förstudie kring 
sjunkförloppet. Studien konstaterade att 
vatten i samband med fartygets slagsida 
sannolikt kommit in i ventilationstrummor 
som ledde rakt ner i Estonias maskinrum 
under bildäck. 
Göran Lindmark var vid den här tiden 
informationsdirektör på Styrelsen för 
psykologiskt försvar, SPF, som ansvarade 
för kommunikation med överlevande och 
anhöriga. 
Studien ingick i det uppdrag som SPF fått 
om att upprätta en informationsbank 
kring Estonias förlisning. Han menar att 

studien bekräftade att 
haverikommissionens förklaring var fullt 
möjlig. 

Vem bär egentligen ansvaret? 
Några timmar innan Estonia lämnade 
hamnen i Tallinn konstaterade en svensk 
sjöinspektör, som av en slump befann sig 
på färjan med några elever, att den inte var 
sjövärdig. Trots detta avgick Estonia som 
planerat. Svenska myndigheter menade att 
de inget kunde göra utan att det var upp 
till Estland att bedöma den saken. 
År 1997 tillsatte regeringen en analysgrupp 
för att utreda om de myndigheter som 
hanterat Estoniakatastrofen agerat 
korrekt. 
– Det är det enda rätta som gjorts efter 
Estoniakatastrofen, men regeringen 
beslutade att inte följa analysgruppens 
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rekommendationer, säger Lennart 
Berglund. 
Under åren har anhöriga drivit flera 
civilrättsliga processer. Svenska staten har 
stämts för beslutet att inte bärga 
omkomna ur Östersjön och rederiet har 
ställts inför rätta för att ha brustit i 
sjömanskap. Men ännu har ingen ställts 
till svars för katastrofen.  
I somras inleddes för första gången 
domstolsförhandlingar kring 
ansvarsfrågan. En grupp bestående av 1 
116 överlevande och anhöriga hade då 
krävt skadestånd av det tyska varvet Meyer 
Werft som byggde fartyget och franska 
certifieringsföretaget Bureau Veritas, som 
klassade konstruktionen som sjövärdig.  
Rätten ansåg dock inte att de klagande 
lyckats bevisa att något av företagen gjort 
fel och sa nej till skadeståndskravet.  

Nytt hopp väcktes tidigare i veckan, då en 
estnisk domstol tog upp fallet för att pröva 
om den estniska regeringen har gjort fel 
som inte svarat på de anhörigas krav. 
Senast den 24 oktober ska domaren fatta 
ett beslut.  
DN har varit i kontakt med 
justitiedepartementet som per mejl svarar 
att de inte har någon anledning att 
ifrågasätta orsaken till M/S Estonias 
förlisning. 
De menar att den internationella 
haverikommissionens (JAIC) rapport och 
de studier som bekräftat dess slutsatser är 
tillräckliga. Därför ser regeringen inte 
något behov av att utreda saken 
ytterligare. 

EPA Pool 
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Iran har släppt 
oljetankern
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Den svenskägda tankern Stena Impero, 
som beslagtogs av Iran i juli, lämnade 
hamnen i Bandar Abbas i Iran på 
fredagen. 
– Skönt att det är över, säger Erik 
Hånell, vd för Stena Bulk till Sveriges 
Radio. 
Den brittiskflaggade oljetankern Stena 
Impero beslagtogs av Irans 
revolutionsgarde den 19 juli när fartyget 
färdades genom Hormuzsundet. 
Dramatiska videoklipp släpptes på hur 
kommandosoldater repellerade ombord 
från en helikopter. 

I går kom uppgifter om att tankern börjat 
röra sig från hamnen och vid lunchtid 
bekräftade Erik Hånell, vd för Stena Bulk, 
att oljetankern befann sig på 
internationellt vatten. 
– Skönt att det är över, säger han till 
Sveriges Radio. 
Vad som ledde till att Iran hävde beslaget 
är inte känt. Men Erik Hånell tror att 
svenska myndigheter kan ha haft ett finger 
med i spelet. Detta efter uppgifter om att 
den svenska regeringen uppvaktat Irans 
president Hassan Rouhani. 
Enligt en UD-källa till TT träffade 
statsminister Stefan Löfven (S) och 
utrikesminister Ann Linde (S) Hassan 
Rouhani i New York i tisdags. Då ska de 
svenska politikerna ha framfört sina krav 
på att Stena Impero måste släppas. 
Det har tidigare flera gånger kommit 
signaler från Iran om att Stena Impero 
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skulle släppas inom kort. Förra söndagen 
meddelade Iran att landet inte såg några 
hinder för att häva beslaget och i måndags 
meddelade Iran att fartyget skulle släppas, 
men angav ingen tidsram för när det skulle 
ske.  
Planen för Stena Impero i går var att ta sig 
till närmaste hamn där besättningen ska få 
flyga hem. 
Från början fanns 23 besättningsmän 
ombord men till följd av diplomatiska 
förhandlingar kunde sju ur besättningen 
släppas fria den 4 september. 
Erik Hånell hoppas på att träffa 
besättningen i dag, lördag. 
Kostnaden för tiden som tankern varit 
overksam, drygt två månader, landar på 
omkring 20 miljoner kronor, enligt 
Sveriges Radio som hänvisar till rederiet.  
Beslaget av Stena Impero har av många 
setts som en hämnd för att den iranska 

tankern Grace 1 (nu omdöpt till Adrian 
Darya) beslagtogs av brittiska styrkor vid 
Gibraltar några veckor tidigare. 
Den iranska tankern, som misstänktes 
vara på väg att leverera olja till Syrien i 
strid mot EU:s sanktioner, släpptes i 
mitten av augusti. 
Viviana Canoilas 
viviana.canoilas@dn.se 
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Kurz har stort 
väljarstöd trots 
Ibizaskandalen
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Wien. Inspelningarna från en lyxvilla på 
Ibiza fick Österrikes regering på fall i 
våras och ledde fram till söndagens 
nyval. Men skandalen verkar inte 
bekymra väljarna. Ex-kanslern 
Sebastian Kurz leder 
opinionsmätningarna med hästlängder. 
Den så kallade Ibizaaffären har kallats för 
årtiondets politiska skandal och fick 
Österrikes regering på fall. De hemliga 
inspelningarna från en lyxvilla på Ibiza 
visade hur landets vicekansler Heinz-

Christian Strache var beredd att sälja ut 
landets intressen till den han trodde var en 
släkting till en rysk oligark. I utbyte mot 
offentliga kontrakt hoppades Strache, som 
då var partiledare för det 
högernationalistiska partiet FPÖ, få hjälp i 
den stundande valrörelsen av ryska 
pengar. 
När två tyska tidningar i maj publicerade 
delar av videomaterialet var Ibizaaffären 
ett faktum. Skandalen fick dramatiska 
konsekvenser: förbundskansler Sebastian 
Kurz, ledare för mittenkonservativa ÖVP, 
avsattes och presidenten utlyste nyval – 
som ska äga rum i morgon, söndag. 
Inför valet leder ÖVP 
opinionsmätningarna överlägset och det 
mesta pekar på att han återigen kan 
installeras som kansler. 
Här är tre frågor att hålla koll på inför 
söndagens nyval. 
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1 Hur har väljarna reagerat på 
Ibizaaffären? 
De hemliga inspelningarna från Ibiza har 
överskuggat valrörelsen och varit de 
tidigare oppositionspartiernas starkaste 
argument. Men affären tycks inte ha satt 
några djupare avtryck hos väljarna: de 
tidigare regeringspartierna ÖVP och FPÖ 
får enligt opinionsmätningarna stöd av en 
klar majoritet. 

2 Varför är Sebastian Kurz så populär? 
Den 33-årige ex-kanslern har kallats för 
ett politiskt underbarn och åtnjöt under 
tiden som rekordung regeringschef – han 
var bara 31 år när han tillträdde – ett stort 
stöd bland väljarna. När Ibiza-skandalen 
briserade trodde vissa bedömare att Kurz 
karriär skulle vara över, men han är mer 
populär än någonsin. Trots sin ungdom 
går Kurz framför allt hem bland äldre 
väljare som uppskattar löftena om 

skattesänkningar, en stram migration och 
”ny stil” i politiken. 
3 Kommer högernationalistiska FPÖ att 
åter ta plats i regeringen? 
Den stora knäckfrågan är inte om 
Sebastian Kurz kommer att kunna bilda en 
ny regering utan med vem han ska regera. 
Ibizaaffären fick FPÖ-ledningen att 
framstå som regeringsoduglig. Men partiet 
får fortfarande stöd av en femtedel av 
väljarkåren och Kurz har inte stängt 
dörren för ett nytt samarbete. Budskapet 
är att han kan tänka sig att regera med alla 
”demokratiskt valda partier”. 
Ett av de stora frågetecknen är varför 
Socialdemokraterna SPÖ inte har lyckats 
vända skandalen till sin fördel. Under Kurz 
regeringstid var SPÖ det största 
oppositionspartiet och tog initiativet till att 
avsätta kanslern. Men trots att de fick 
skandalen serverad på ett silverfat har 
partiet backat kraftigt sedan förra valet. 
Lina Lund.   lina.lund@dn.se 
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Unga med 
rösträtt kan 
avgöra nyvalet
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Wien. De har inte gått klart gymnasiet 
och får inte köpa sprit. Men rösta får 
de. I Österrike kan alla medborgare 
som fyllt 16 år delta i söndagens 
parlamentsval. Syftet är att öka det 
politiska engagemanget bland unga.  
Bongotrummorna dånar, talkörerna ekar 
och demonstranterna är så många att det 
råder trafikkaos i halva Wien. 
Klimatdemonstrationerna har blåst liv i 
många ungdomars politiska engagemang 
och här i Österrike kan de också vara med 

och påverka rikspolitiken. Inte bara genom 
sina talkörer och handmålade plakat, utan 
även via röstsedeln.  
Som första land i EU röstade Österrikes 
parlament 2007 för att sänka 
rösträttsåldern från 18 till 16 år. Syftet var 
att få fler unga att engagera sig politiskt 
och ta ansvar för demokratin. Om den 
svenska klimataktivisten Greta Thunberg 
varit österrikisk medborgare hade hon 
alltså kunnat vara med och påverka 
utgången i söndagens nyval.  
Förespråkare av den sänkta 
rösträttsåldern brukar peka på att 16-
åringar är straffmyndiga och därmed anses 
vara förmögna att ta ansvar för sina egna 
handlingar. Då bör de också få vara med 
och påverka de politiska beslut som 
formar deras omgivning, lyder 
argumentet. Kritikerna brukar å sin sida 
framhålla att det krävs en viss mognad för 
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att ta till sig politisk information och 
analysera komplexa politiska skeenden.  
Marie Mosser, 17 år, som i helgen ska rösta 
i sitt första parlamentsval, känner sig 
tillräckligt insatt för att göra ett klokt val.  
– Jag tror att vi unga är bättre 
informerade än äldre. De bryr sig mest om 
pengar och sin karriär. Vi tänker på allas 
vår framtid, säger hon. 
Men det råder delade meningar om ifall 
den sänkta rösträttsåldern verkligen har 
lett till ett ökat politiskt engagemang. 
2008 var första gången som 16-åringar 
fick delta i parlamentsvalet och då skedde 
en rusning till vallokalerna bland 
förstagångsväjare. I valet fem år senare 
sjönk valdeltagandet till 63 procent bland 
16- och 17-åringar, jämfört med 75 procent 
i hela befolkningen. 
Samtidigt har forskare vid Wiens 
universitet noterat ett uppsving för 

ungdomars politikintresse de senaste åren. 
2013 uppgav bara en fjärdedel av alla 
förstagångsväljare att de var intresserade 
eller mycket intresserade av politik, för att 
fyra år senare ha ökat till sex av tio. 
Enligt den österrikiska ungdomsforskaren 
Bernhard Heinzlmaier ska man inte dra 
för stora slutsatser av siffrorna.  
– Vi får inte glömma bort att när man är 16 
år så vill man framför allt en sak: att vara 
vuxen. Att rösta är ungefär som när man 
får röka sin första cigarett. En symbol för 
övergången mellan att vara barn och 
vuxen. Därför utnyttjar så många unga sin 
rösträtt, säger han i en intervju med 
tidningen Der Spiegel.  
Klichén om att många unga har hjärtat till 
vänster stämmer inte enligt Österrikes 
valstatistik. I förra parlamentsvalet, 2017, 
fick det högernationalistiska partiet FPÖ 
en tredjedel av alla röster bland väljare 
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under 30 år och blev största parti. På 
andra plats kom det mittenkonservativa 
ÖVP, medan de rödgröna partierna hade 
det betydligt motigare. 
Fast förstagångsväljaren Marie Mosser 
tror att klimatdemonstrationerna har 
bidragit till att fler kommer att rösta.  
– Man kan inte lämna över en så viktig 
fråga till dem som snart ska dö, säger hon 
två dagar innan Österrike går till nyval.  
Efter att Österrike sänkte rösträttsåldern 
från 18 år till 16 år har även EU-landet 
Malta följt efter. I Tyskland, EU:s största 
medlemsland, har de stora 
ungdomsdemonstrationerna lett till en 
debatt om att låta omyndiga personer 
rösta i förbundsdagsvalen. I en handfull 
tyska delstater får 16-åringar redan delta i 
regionalvalen.  
Lina Lund 
lina.lund@dn.se 

Fakta.

Österrikiska medborgare som har fyllt 16 år kan 
delta i valet till parlamentet, nationalrat, som hålls i 
morgon, söndag. Cirka 6,5 miljoner väljare är 
röstberättigade. 
Vallokalerna stänger klockan 17, därefter väntas 
en första vallokalsundersökning. 
Resultat i senaste opinionsmätningen: 
•Mittenkonservativa ÖVP 34 procent 
•Socialdemokraterna SPÖ 22 procent 
•Nationalistiska FPÖ 20 procent 
•Miljöpartiet De Gröna 13 procent 
•Marknadsliberala Neos 8 procent 
•Övriga: 3 procent 
Mätningen genomfördes av institutet Hajek på 
uppdrag av privat-tv-kanalen Puls4. 3 021 väljare 
tillfrågades. 
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Båda sidor 
sätter hårt mot 
hårt inför 
riksrättsåtalet 
mot Trump
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Analys 
Republikanerna i kongressen sluter 
upp bakom president Trump och 
upprepar försvarsstrategin som partiet 
använde mot Rysslandsutredaren 
Robert Mueller. Men Demokraterna 

sätter hårt mot hårt och väntas initiera 
ett riksrättsåtal under oktober. 
Washington. 
I torsdags antydde Donald Trump att 
källorna som visselblåsaren talat med i 
Vita huset om telefonsamtalet mellan 
Trump och Ukrainas president Zelenskyj 
är landsförrädare som borde avrättas. I 
fredags kallade Trump under-
rättelseutskottets ordförande, demokraten 
Adam Schiff för en ”sjuk” man som ljugit 
inför kongressen och måste avsättas. 
Men Republikanerna tycks fortfarande stå 
enade bakom sin president, åtminstone 
utåt. Mark Meadows, republikansk 
kongressledamot från North Carolina, 
säger till Washington Post att stödet inte 
varit så starkt i partiet sedan 
valkampanjen 2016. ”Vi står bakom 
honom och är redo.” 
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Försvaret från de allra mest lojala 
kongressledamöterna ekar av retoriken 
som partiet mobiliserade mot 
Rysslandsutredaren Robert Mueller. David 
Nunes, kongressledamot från Kalifornien, 
hävdar att demokrater och medier format 
en sammansvärjning runt en ”fake story” 
som kommer skada amerikaners tilltro till 
demokratin. Oppositionsledaren i 
representanthuset, Kevin McCarthy från 
Kalifornien, säger att Demokraterna 
försöker avsätta en president genom 
riksrätt med hjälp av ett brott som inte har 
begåtts. 
På tv-kanalen Fox News försökte 
programledaren Sean Hannity undergräva 
visselblåsarens trovärdighet. 
Visselblåsaren, en medarbetare på CIA 
med specialkunskaper om Europa, 
framställs som en politiskt partisk figur 
utan förstahandsinformation om samtalet 

mellan Trump och Ukrainas president den 
25 juli, samtalet som står i centrum för 
Demokraternas planer på att initiera 
riksrättsåtal mot Trump i 
representanthuset under hösten. 
Trump överväger att upprätta ett 
krigskabinett utanför Vita huset, i likhet 
med Bill Clinton under Monica Lewinsky-
skandalen på 1990-talet. Corey 
Lewandowski, en av Trumps 
kampanjchefer från 2016, kan bli ledare 
för detta, enligt Washington Post. ”Om 
presidenten ber mig att slå tillbaka mot 
den fejkade riksrättsberättelsen är jag 
villig att göra allt jag kan”, säger 
Lewandowski till tidningen. 
En liten skara seniora republikaner intar 
en mer försiktig linje. Ted Cruz, senator 
från Texas, fick frågan om han är beredd 
att gå i strid för Trump. Cruz svarade att 
han är lojal med sina väljare i Texas. 
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Mitt Romney, senator från Utah, uttryckte 
tidigare i veckan kritik mot Trumps 
telefonsamtal med Ukrainas president. I 
torsdags hade Romney inget mer att 
tillägga. 
Ben Sasse, senator från Nebraska, har 
varnat partikamrater för att ställa upp 
mangrant runt Trump. Under torsdagen 
vankade han runt kongressen med en 
mobiltelefon tryckt mot örat för att slippa 
tala med journalister, enligt Washington 
Post. 
Samtidigt ska man inte övertolka denna 
tystnad. Republikanska veteraner sticker 
regelmässigt huvudet i sanden när det 
blåser runt Trump. Det betyder inte 
nödvändigtvis att de är beredda att störta 
Trump utifall riksrättsprocessen skulle nå 
senaten, där två tredjedelar av alla 
senatorer måste vända sig emot 

presidenten för att han ska fällas för 
riksrätt och tvingas avgå. 
Demokraterna väntas initiera ett 
riksrättsåtal under oktober. Partiet tänker 
handla så snabbt som möjligt, medan 
allmänheten fortfarande är intresserad och 
möjligen upprörd av Trumps 
telefonsamtal med Volodymyr Zelenskyj. 
Åtalet kommer sannolikt att fokusera 
nästan uteslutande på Trumps handlande 
gentemot Ukraina. I kölvattnet av Mueller-
utredningen pågår det en handfull övriga 
utredningar mot Trump, men de lär 
avslutas inför ett riksrättsåtal. 
Demokraternas utredningsarbete inför 
åtalet kommer sannolikt att pågå bakom 
lyckta dörrar. Om någon kommer att höras 
offentligt är det möjligen Michael 
Atkinson, generaldirektören vid 
underrättelsetjänsten som tog emot 
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visselblåsarens rapport och som fortsatte 
pressa på för att den skulle offentliggöras. 
Men det är inte säkert att Demokraterna 
kommer att lägga någon energi på tv-
sända vittnesmål. Robert Muellers 
undermåliga prestation i somras kan ha 
varit spiken i kistan för den strategin. 
Nancy Pelosi, Demokraternas talman i 
representanthuset, kommer att sätta hårt 
mot hårt. I fredags sade hon på CNN att 
justitieminister William Barr möjligen 
måste överlämna hela Ukrainafrågan till 
en kollega, eftersom Barr förekommer i 
telefonsamtalet mellan Trump och 
Zelenskyj och inte är att betrakta som 
självständig. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
Fakta. Riksrätt

Det är kongressen som sköter en riksrättsprocess. 
Domstolsväsendet är inte inblandat. 
För att inleda processen räcker enkel majoritet 
bland de 435 ledamöterna i representanthuset, 
som agerar ”åklagare”. 
I dag har Demokraterna egen majoritet, 235 
ledamöter, och kan inleda processen på egen 
hand. 
Men för att riksrättsåtalet ska leda till en fällande 
dom krävs två tredjedels majoritet i senaten, som 
agerar ”jury”. 
I dag har Republikanerna 53 senatorer och 
Demokraterna 45, medan 2 är oberoende. Det 
innebär att alla demokratiska och oberoende 
senatorer plus minst 20 republikanska måste stå 
bakom för att Trump ska kunna fällas. 
Dela 
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Läget spänt 
inför 
presidentvalet
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Afghanistan går i dag, lördag, till 
presidentval i ett läge när våldet ökar 
och fredsförhandlingarna mellan USA 
och talibanerna är avbrutna. Liksom för 
fem år sedan är favoriterna den 
sittande presidenten Ashraf Ghani och 
regeringschefen Abdullah Abdullah. 
Enligt nyhetsbyrån Reuters har över 100 
000 militärer och poliser placerats ut för 
att vakta landets 7 000 röstlokaler som 
sätts upp i skolor, moskéer och sjukvårds-
inrättningar. Även de utländska 

militärerna i landet, majoriteten 
amerikaner, ska hjälpa till med att säkra 
valproceduren och att röstsedlarna sänds 
in för räkning. 
I vilken mån de ska räcka till för att hindra 
självmordsbombningar och missilattacker 
som talibanerna har hotat med på 
valdagen återstår att se.  
En annan fråga är hur legitimt, fritt och 
rättvist valet blir, i och med att valfusk är 
vanligt förekommande och en stor del av 
vallokalerna – enligt vissa bedömningar en 
tredjedel – ligger i områden som 
kontrolleras av talibanerna eller 
terroriseras av terrorgruppen IS. 
Det betyder att det inte blir möjligt att 
rösta i delar av landet. Inte någon gång 
sedan de störtades år 2001 har talibanerna 
behärskat en så stor del av landet.  
”Vi ber alla landsmän att avstå från att ge 
sig ut från sina hem denna dag så att, 
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Allah förbjude, ingen blir skadad”, varnade 
talibanerna i ett uttalande inför valdagen. 
För att motverka fusk och 
flergångsröstning kommer alla som lägger 
en valsedel att få doppa fingret i bläck som 
inte går att få bort. Men det kan också 
innebära en personlig risk för dem som 
återvänder till områden som talibanerna 
kontrollerar. Det finns uppgifter om att 
talibanerna har huggit av fingret på 
personer som har röstat. 
De islamistiska talibanerna, som sedan 
årets början har förhandlat om fred med 
USA-företrädare, erkänner varken valet 
eller regeringen i huvudstaden Kabul som 
den betraktar som en amerikansk 
marionett. 
På lördagen är det första valomgången i 
det krigsdrabbade och söndrade landet. 
Det splittrade fältet med 18 kandidater 
innebär sannolikt att det blir en andra val-

omgång, eftersom det krävs minst 50 
procent av rösterna för att segra i första 
omgången. 
Därmed bli valet troligen ett slags repris av 
valet 2014, med samma två män i kampen 
om segern; president Ashraf Ghani och 
regeringschef Abdullah Abdullah. Inga 
andra trovärdiga kandidater har dykt upp. 
Det mesta tyder på att Ghani till slut 
vinner igen, men det finns farhågor för en 
upprepning av valet för fem år sedan även 
på ett annat sätt. Då var resultatet så 
jämnt mellan Abdullah och Ghani – och 
ifrågasatt på grund av anklagelser om 
utbrett valfusk – att det krävdes månader 
av USA-medlade förhandlingar mellan de 
två lägren för att få resultatet fastställt. Till 
slut blev kompromisslösningen en 
maktdelning mellan de två. En ”nationell 
enhetsregering” bildades, där Ghani blev 
president, och en ny funktion som ”chief 
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executive”, en sort premiärministerpost, 
skapades för Abdullah. 
Nu är epoken med en nationell 
enhetsregering över, och närmast riktas 
blicken mot den som till slut leder 
regeringen i Kabul – vilket alltså inte lär 
ske förrän tidigast om några månader, 
efter att den andra valomgången har 
genomförts den 23 november. 
Den som till slut tar över kommer att bli 
den som får avgöra sig hur regimen i 
Kabul ska ställa sig till de nu avbrutna 
fredsöverläggningarna med talibanerna 
som inleddes utan den internationellt 
erkända regeringens medverkan. 

Michael Winiarski 
Fakta. 18 kandidater i valet

I dag, lördag, väljer afghanerna president. Den 
sedan 2014 sittande presidenten Ashraf Ghani 
ställer upp för en ny mandatperiod. 
Sammanlagt ställer 18 kandidater upp. Om ingen 
av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna 
i dagens valomgång blir det en andra, avgörande 
valomgång den 23 november. 
Talibanerna, som styrde landet från 1996 till 2001, 
kontrollerar stora delar av landsbygden, och där 
kan inte valet genomföras. 
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Pekings nya 
flygplats 
väntas bli en 
av världens 
mest 
trafikerade
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Den är formad som en sjöstjärna och 
motsvarar till ytan 100 fotbollsplaner. 

I veckan lyfte det första kommersiella 
flygplanet från Pekings nya 
hypermoderna internationella flygplats. 
Här kan resenärer få hjälp av kund-
robotar och checka in med 
ansiktsigenkänning. 
Peking. 
Flygskam var inte något ord som nämndes 
när Xi Jinping invigde Pekings nya 
internationella flygplats, Daxing, 46 
kilometer söder om de centrala delarna av 
huvudstaden. I stället är förhoppningen 
att flygplatsen ska avlasta Beijing Capital 
airport, som är en av världens mest 
trafikerade och ofta dras med förseningar. 
För den kinesiska ledaren Xi Jinping 
kommer öppnandet av flygplatsen lägligt 
inför nationaldagen 1 oktober då 
folkrepubliken Kina firar 70 år. I tider när 
ekonomin går trögare och protesterna i 
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Hongkong rasar blir flygplatsen en symbol 
för hur långt landet har kommit. 
Den svenska diskussionen om att dra ner 
på flygandet av miljöhänsyn lyser med sin 
frånvaro i Kina som förväntas gå om USA 
som världens största flygresemarknad 
2022. 
Tvärtom ses flyget som en 
framtidsbransch då den växande 
medelklassen i Kina trängtar efter att se 
världen. 
Tyskarna lär snegla avundsjukt på hur 
snabbt den nya flygplatsen byggts. För 
bara fem år sedan togs de första spadtagen 
till bygget som uppges ha kostat runt 165 
miljarder kronor.  
Det kan jämföras med Brandenburg Berlin 
som kämpat i tolv år och fortfarande inte 
är i bruk.  
Flygplatsen har ritats av den kända 
irakisk-brittiska arkitekten Zaha Hadid 

som gick bort för tre år sedan. Från ovan 
påminner den om en sexarmad sjöstjärna, 
där fyra start- och landningsbanor sträcker 
ut sig från huvudbyggnaden.  
Det blir en hypermodern flygplats som 
utnyttjar den senaste tekniken, alltifrån 
ansiktsigenkänning vid incheckning till 
kundrobotar som kan ge senaste nytt till 
resenärer om flygtider och annat. 
Trots att flygplatsen till ytan är störst i 
världen kommer ingen passagerare att 
behöva gå mer än 600 meter mellan 
säkerhetskontrollen och sin gate.  
Inledningsvis kommer bara inrikesflyg 
lyfta från Daxing. Men snart kommer 
internationella flygbolag flytta delar eller 
hela verksamheten till den nya flygplatsen. 
Marianne Björklund 
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Veterinär-
priserna i den 
ryska huvud-
staden ärminst 
sagt modesta i 
jämförelse med 
Stockholms

LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Moskva. Familjens barn och pudel åkte 
på skolutflykt tillsammans. Det gick 
som man kunde förutse. Nästa dag 
hade hunden magont. 
Barnet berättade skamset att hunden hade 
hittat ett blodigt kycklingben. 
– Han hann tugga lite på det innan jag slet 
det ur munnen på honom. 
Det räckte utmärkt väl för att Sotis skulle 
få lös mage. Jag lät honom fasta och 
hoppades att det skulle gå över, men 
följande dag var vi tvungna att gå till 
veterinären. Framme vid porten grävde 
Sotis ner alla fyra tassar i marken. 
Veterinärkliniken är stället där han blir 
vaccinerad och får tänderna putsade. 
Procedurer han inte gillar, speciellt inte 
den sistnämnda.  
Veterinären tog Sotis i sin famn och 
kallade honom min lilla hare. Ryska 
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veterinärer och barnläkare talar till sina 
patienter på exakt samma sätt – med en 
massa smeknamn och omskrivningar, 
varav ”min lilla hare” (zajtjik) och ”min 
lilla tass” (lapotjka) är de mest populära.  
Hunden fick dropp, veterinären tog 
blodprov, skrev ut tre olika mediciner och 
ordinerade diet på kokt ris och kalkon. (I 
likhet med ryska läkare gillar veterinärer 
att skriva ut så många olika mediciner som 
möjligt.) 
Undersökning, blodprov, dropp och 
konsultation kostade motsvarande cirka 
700 kronor. Att avlägsna tandsten med 
hjälp av ultraljud kostar ungefär 400 
kronor. När Sotis hade en mjölktand som 
behövde dras ut kostade det 120 kronor.  
I jämförelse med veterinärpriserna i 
Stockholm är prisnivån i Moskva minst 
sagt modest. Det beror naturligtvis på att 
veterinärerna får lägre lön än i Sverige – 

men kanske också på att det finns många 
enkla kliniker utan sofistikerad utrustning 
som man har gjort dyra investeringar i, 
som måste betalas tillbaka.  
Vår veterinärklinik är inhyst i två 
minimala rum i anslutning till en affär för 
hund- och kattmat. Den skulle knappast 
klara komplicerade operationer, men 
rutinproblem som magont, tandsten, 
vaccinationer och borttagning av 
mjölktänder åtgärdas snabbt. Den sortens 
enkla kliniker finns i varje kvarter och 
sköter effektivt vardagsproblem för 
traktens fyrbenta. Jag har aldrig behövt 
vare sig beställa tid eller köa på vår klinik. 
Man kommer dit, ställer sig i kö och får i 
allmänhet träffa veterinären på under 20 
minuter. 
När Sotis några dagar senare fortfarande 
var lite dålig hade veterinären åkt på 
semester, men svarade omedelbart på mitt 
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sms när jag frågade hur jag ska göra nu. 
Hon talade om vilken medicin jag skulle 
köpa och vad jag skulle säga till den andra 
veterinären på plats. Jag bad om ursäkt för 
att jag störde henne på semestern, och då 
svarade hon: 
– Inget att be om ursäkt för! Skriv!!!  
Med tre utropstecken på slutet.  
Anna-Lena Laurén 

Berlin köper 
tillbaka 
privatiserade 
bostäder
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019

Tyskland. Myndigheterna i Berlin köper 
nu tillbaka bostäder som tidigare sålts till 
privata bolag. Delstaten Berlins 
bostadsbolag Gewobag betalar 
motsvarande ungefär 10 miljarder kronor 
för en rad lägenheter som byggdes som en 
form av allmännytta mellan 1960- och 
1990-talet. Berlins borgmästare Michael 
Müller säger att man på detta vis vill hålla 
hyrorna på en stabil nivå. Myndigheterna 
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arbetar sedan tidigare med ett lagförslag 
för att frysa hyresnivåerna för runt 1,5 
miljoner bostäder i fem års tid. 
TT-AFP 

FN kommer att 
utreda 
avrättningar i 
Venezuela
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019

Venezuela. FN-utredare kommer att 
granska tusentals avrättningar och tortyr i 
Venezuela, efter ett beslut i FN:s råd för 
mänskliga rättigheter. Uppdraget är att 
utreda utomrättsliga avrättningar, 
försvinnanden, frihetsberövanden, tortyr 
och ”annan grym, inhuman eller 
förnedrande behandling”. Av rådets 47 
medlemmar röstade 19 för uppdraget och 
sju emot, övriga avstod. Venezuela 
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meddelar via sin FN-ambassadör att 
landet inte kommer att samarbeta med 
utredarna. De lär därför få göra sitt jobb 
på distans. 
TT-AFP-Reuters 

Massgripande av 
fiskare
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019

Ryssland/Nordkorea. Ryska myndigheter 
har gripit 262 nordkoreanska fiskare 
utanför landets södra östkust, uppger 
säkerhetstjänsten FSB. Nordkoreanerna 
misstänks för att ha bedrivit tjuvfiske. 
TT-AFP 
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Därför har det 
utbrutit ett 
känsloladdat 
krig om svensk 
mjölk
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Het debatt. I ena ringhörnan: Arla och -
mjölkindustrin. I den andra: 
uppstickarföretaget Oatly och de 
växtbaserade mejerialternativen. Det är 
ett slag som väcker känslor. Men 
varför? Vad är det som har gjort den 

vita drycken till en helig ko i 
mellanmjölkens Sverige? 
Centralstationen i Stockholm är i 
september 2019 tapetserad med budskap 
om att klimatutsläppen kan minska om 
man byter ut komjölk mot havredryck. 
Avsändare: havredrycksföretaget Oatly.  
”Spola mjölken!” är en mer än tydlig flört 
med 1970-talets ”Spola kröken!” – en 
kampanj för att få svenskarna att ha en 
måttligare konsumtion av alkohol. Den 
nya kampanjen går knappast obemärkt 
förbi. Den anmäls till Konsumentverket, 
och debatten förs i såväl traditionella som 
sociala medier av debattörer, skribenter – 
och bönderna själva.  
Sedan Oatly runt 2013 blev en kraft på den 
svenska livsmedelsmarknaden har de 
framställt sig som den pigga 
miljömedvetna uppstickaren, en nagel i 
ögat på storföretaget Arla.  
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Men sedan dess har flera ronder 
utkämpats mellan mejeriindustrin och 
uppstickarna i slaget om mjölken. 
Hur blev mjölkens vara eller icke vara en 
så laddad fråga i mellanmjölkens land? 
– Mjölk har upplevts som neutralt bra. 
Den är god i alla sammanhang och vill 
ingenting ont. 
Det säger Richard Tellström, 
måltidshistoriker. Men bilden av mjölken 
som något svenskarna druckit sedan 
urminnes tider stämmer inte. I själva 
verket var det inte förrän i slutet av 1800-
talet vi började dricka mjölken. Det 
berodde på att mejerierna fick alltmer av 
råvaran mjölk. En råvara som de ville 
sälja.  
År 1923 startades organisationen 
Mjölkpropagandan, som får en viktig roll i 
att marknadsföra mjölken. På 30-talet sker 
en uppgörelse mellan Socialdemokraterna 

och dåvarande Bondeförbundet. 
Regeringen ska skydda det svenska 
jordbruket mot konkurrens, genom att 
bland annat hålla nere priset på mjölk för 
konsumenten.  
Varför blev vi då mjölkfrälsta? 
– Folkhemmet är byggt kring mjölken, 
säger Richard Tellström. 
Han fortsätter: 
– Även om bilden av mjölk som något 
ursvenskt inte stämmer så skänker den oss 
en viss glädje och komfort. Det finns en 
mysighet där mjölken blir som den goda, 
generösa och kravlösa vännen. 
På 80-talet fick mejerierna marknadsföra 
mjölk i skolmatsalar. Stora mjölkkantiner 
med bilder av kalvar på gröna ängar 
tronade i skolmatsalarna, med Arlas 
logotyp. Tv-program i SVT sponsrades av 
Arla. Men ändå gick mjölkkonsumtionen 
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ner – och under de senaste 20 åren har 
den gått ner med nästan 37 procent.  
Samtidigt har uppstickarna tagit plats i 
mjölkdiskarna.  
I början av 90-talet var doktoranden 
Rickard Öste del av en forskargrupp på 
Lunds universitet som kartlade 
anledningarna bakom laktosintolerans. 
Snart insåg Rickard Öste att det fanns en 
marknad för en mjölkliknande produkt 
utan laktos eller mjölkprotein, gjord på en 
svensk gröda.   
Valet föll på havre, och man utvecklade 
och patenterade teknologi för att få fram 
en flytande havrebas – och behålla de 
naturliga betaglukanerna. Nästa steg var 
att sälja produkten. Rickard Öste vände sig 
till de svenska mejerierna. Men ingen var 
intresserad. Några år senare tog Icas eget 
varumärke in havredrycken under namnet 

”Solhavre”. År 2001 såg varumärket Oatly 
dagens ljus. 
Men först 2012 utvecklades Oatly till det 
företag det är i dag. Toni Petersson 
rekryterades som vd och såg en ny 
potential i drycken: som del av en livsstil 
där man tar ställning och tacklar 
klimatutmaningar, snarare än en produkt 
för allergiker.  
– Med missionen om att vi skulle kunna 
vara en del av lösningen på de globala 
problemen kopplade till klimat och 
folkhälsa tog vi ett nytt uttryck, säger 
Cecilia McAleavey, hållbarhetsansvarig. 
Och strategin fungerade. År 2013 sålde 
företaget 20 miljoner liter havredryck – 
förra året sålde man 80 miljoner liter. 
Cecilia McAleavey säger att frågan om en 
minskad mjölkkonsumtion måste lyftas.  
– Forskningen är tydlig. Människor har 
börjat prata om att minska sin 
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köttkomsumtion, men ingen har lyft 
frågan om mjölk och mejeriprodukter.  
Men med ett varumärke som bygger på 
hållbarhet och klimatmål har Oatly också 
fått kritik. Dels för att havren som används 
i havredryck gödslats med benmjöl från 
slaktdjur. Dels för att en av företagets 
ägare är ett kinesiskt statlig bolag – och för 
en aggressiv marknadsföring. 
I Oatlys reklam skriver man att människor 
kan minska sina klimatutsläpp med 75 
procent genom att byta ut komjölk mot 
havredryck. Men i DN i förra veckan 
menade Jordbruksverkets miljö-
samordnare Tobias Markensten att vi 
behöver både havre och mjölk för att 
utnyttja marken på bästa sätt i Sverige.  
Gunnar Gidefeldt, kommunikationschef 
hos intresseorganisationen för lantbrukare 
i Sverige, LRF, säger att man måste se 
helheten. 

– I Sverige är vi duktiga på att producera 
mat på ett klimatsmart sätt. Sen behöver 
även vi bli bättre, och då med hjälp från 
samhället och politiken, säger han. 
Även betande kor menar han är viktiga för 
den biologiska mångfalden. 
– Man kan ha en massa åsikter om vad 
man ska äta, men allt tillhör ett ekosystem, 
så saker och ting hänger ihop vare sig man 
vill eller inte. 
Kristina Hammerö är kategorichef för Arla 
Mjölk – och säger att Oatlys uppgifter om 
klimatpåverkan vilar på en felaktig grund. 
– Klimatet är en av våra viktigaste frågor. 
Men klimatfrågan är också oerhört 
komplex, och har förenklats för mycket i 
en del diskussioner. Det handlar inte om 
att välja det ena eller det andra, båda 
behövs, säger hon. 
Trots den minskade mjölkkonsumtionen, 
och uppstickarnas marknadsföring, är 
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dock mjölk fortfarande den mest populära 
drycken i kyldiskarna. Kanske är det 
därför en ”Spola mjölken”-kampanj kan 
väcka så starka känslor.  
– När du är aggressiv kommer vissa att 
tycka att det är för elakt. Men samtidigt 
blir motreaktionerna ett bevis på att man 
är inne på rätt väg, säger Eva Ossiansson, 
forskare i marknadsföring vid Göteborgs 
universitet. 
Så vad säger då Oatly om reaktionerna?  
– Jag tror att det uppfattas som 
osympatiskt att vi slår på en annan 
produkt. Men hela vår idé handlar om att 
vi ska ersätta komjölk och då måste vi ju 
jämföra vår produkt med komjölk, säger 
Cecilia McAleavey. 
På LRF är kommunikationschef Gunnar 
Gidefeldt kritisk till de konsekvenser 
Oatlys reklam har för LRF:s medlemmar: 
bönderna. 

– Det är olyckligt att marknadsföringen 
bygger avstånd mellan bondens och 
konsumentens värld. Det målas upp en 
bild som bönderna helt enkelt inte känner 
igen sig i. Och det skapar både frustration 
och ilska. 
Och striden verkar fortsätta. I måndags 
lanserade Arla en nygammal kampanj 
under sloganen ”Bara mjölk smakar 
mjölk”. Till missnöjda miner blir 
människor bjudna på mjölksubstitut som 
de kallar ”pjölk” eller ”trölk”. I slutet av 
reklamfilmerna slår en knytnäve bort ett 
paket som omistligt liknar Oatlys – till 
förmån för Arlas mjölk. 
Nästa rond i mjölkkriget har börjat.  
Evelyn Jones 
evelyn.jones@dn.se 
Detta har hänt.
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2013: Organisationen Svensk mjölk stämmer 
Oatly efter deras marknadsföring med slogans 
som ”Mad for humans. Not baby cows.” 
2015: Svensk mjölk vinner. Oatly tvingas sluta 
med en del av sina kampanjuttalanden. 
2017: Oatly vill att Konkurrensverket ska granska 
EU:s skolmjölksstöd, som de menar snedvrider 
konkurrensen. 
2018: Arla rullar ut kampanjen ”Bara mjölk smakar 
mjölk” där de kallar mjölkalternativ för ”Brölk, 
”Trölk” och ”Pjölk”. 
2019: Oatly försöker varumärkesskydda namnen 
”Brölk” etcetera, något som Arla bestrider. Oatly 
rullar ut kampanjen ”Spola mjölken!”. Något 
senare återlanserar Arla sin kampanj om att bara 
mjölk smakar mjölk. 

Jonas Fröberg: 
Ford tar ett kliv 
in i forntiden 
med nya GT
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Tierp Biltillverkaren Fords ställer ut det 
yppersta man har i sitt skyltfönster – 
superbilen Ford GT med V6 och 647 
hästkrafter. Samtidigt säljer Ford 
varken elbil eller laddhybrid. Bolaget 
hotas av miljardböter för att inte klara 
koldioxidkrav och nedvärderades 
nyligen till skräpstatus. Frågan är: Vad 
vill Ford vara 2019? 
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Saxdörren dras ner med en duns. I den 
stenhårda sportstolen invid kryper en 
Ford-ingenjör ner. Snart sitter vi 
bokstavligen axel mot axel. Allt är fysiskt. 
Han nickar med stålblå blick: Vi är redo. 
En snabb tryckning på startknappen och 
647 hästkrafter hostar till liv en decimeter 
bakom ryggen. De råmar mörkt, hotande 
och uppfordrande och tycks säga: Det är 
här är på liv och död. Varje sekund är på 
allvar. 
Jag inleder med ett stilla första varv runt 
banan i Tierp. Motorgången vibrerar i 
ryggraden. Ljudisoleringen är lika 
närvarande som orden politisk korrekt. 
Styrningen är direkt, chassit stumt. 
Gruskornen på slätasfalten fortplantar sig 
till ryggraden och minsta antydan att röra 
gasfoten verkar skicka signaler till den 7-
stegade dubbelkopplingslådan (som är ett 

slags automatlåda) hur den ska bete sig 
millisekunden efter. 
Nästa varv ska vi testa gränser och låta det 
vilda i min egen själ bli ett med bilens. 
Skyltfönster. 
Låt oss hålla upp ordet skyltfönster mot 
höstsolen och reflektera: hur alla 
biltillverkarna i dessa tider visar upp det 
yppersta de kan prestera, ger en glimt av 
framtiden och det som ska definiera 
varumärket. 
För ett, ursäkta uttrycket, 
mellanmjölksmärke som Ford blir 
utställningsobjektet extra viktigt. 
I dag visar i princip alla upp elbilar. 
Sportbilstillverkaren Porsche visar i sitt 
skyltfönster upp sin eldrivna sportbil 
Taycan med 761 hästkrafter. En 
produktionsbil för de mest kräsna 
sportbilsköparna som gör 0 till 100 
kilometer i timmen på 2,8 sekunder. 
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Framförallt: den spanar in i framtiden. 
Ford tittar i backspegeln när de rullar in 
sin vagn i skyltfönstret: Ford GT är en 
oblyg blinkning till 60-talsbilen Ford 
GT40, den kompromisslösa sportvagnen 
med V8 som vann den prestigefulla 
biltävlingen Le Mans 24-timmarslopp fyra 
år i rad.  
Trycker gasen i botten på andra varvet. 
Varvräknaren skjuter upp blixtsnabbt, 
motorns råmande övergår till ylande innan 
jag ställer mig på bromsen – efter en liten 
kurva kommer banans enda raksträcka. 
När växlarna kastas i är det som en jätte 
slungar in spett i ett rullande kugghjulshav 
– en sådant där taget ur Charlie Chaplins 
film Moderna tider. Så in i några 
hårnålskurvor: Bilen är extremt 
uppfordrande och tilltalet direkt. 
Samtidigt är inget i bilens uppträdande 

oberäkneligt – ingenting känns farligt. Det 
är kanske det bästa betyg man kan ge. 
Låt oss fortsätta att hålla upp begreppet 
skyltfönster mot solen: 
Ford säljer i september 2019 endast en (1) 
så kallad elhybrid. Det innebär att en liten 
elmotor hjälper till på marginalen i en bil 
som inte går att ladda med elsladd. 
En sådan elhybrid som Toyota hade 1997. 
En hinna av svett glänser nu i hela mitt 
ansikte. Bilen är så fysisk att köra. In på 
tredje varvet. Hela tiden ett mörkt dovt 
bluddrande som övergår till ett ylande på 
liv och död. 
Jag ler ofrivilligt. Men tänker: Är den här 
rätt bil i september 2019? Att köra ett par 
hundra mil om året med en av världens 
bästa körmaskiner, som följer din minsta 
nyck, som ett extraskinn – vars själ vrålar 
när du vrålar. Är det inte fantastiskt? Och 
en marginell företeelse. 
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Den ska ju bara tillverkas i 1 350 exemplar 
fram till 2021.  
Men jag har också kört elsportbilar, där 
kraften – vridmomentet – kommer som en 
hästspark redan från 0 varv. För alla som 
älskar körglädje är de starka alternativ. 
Där skulle denna artikel kunna sluta.  
Men det är nu vi måste fråga oss: Har 
Fords företagsledning befunnit sig här på 
jorden de senaste fem åren? 
Fram till 2021 måste biltillverkarna 
nämligen klara det nya hårda 
koldioxidkravet på 95 gram koldioxid per 
kilometer i Europa i sina 
genomsnittsflottor. 
Ford ökade sina genomsnittliga 
koldioxidutsläpp i Europa från 120,1 till 
123,7 gram mellan 2017 och 2018, enligt 
analysföretaget Jato. 
Biltillverkare förlorar i dag pengar på varje 
såld elbil och tjänar stora pengar på varje 

stor, lyxig bil med förbränningsmotor. Kan 
det ha med Fords icke-elsstrategi att göra? 
Tillåt mig då lägga till en liten variabel i 
den ekonomiska ekvationen: De 
biltillverkare som inte klarar EU:s nya 
krav kommer att åka på böter. Enligt Jato 
får Ford böter på 26 miljarder kronor om 
inget görs, 78 procent av nettovinsten 
förra året. 
Lägg till att biltillverkarna efter nyår får 
dubbelräkna elbilar och snåla 
laddhybrider när de räknar ihop sina 
bilflottors koldioxidutsläpp. Alltså: Många 
elbilar i modellpaletten innebär inga eller 
bara små böter. 
I skenet av det tycks Ford ha vaknat till: 
Man ska nu lansera flera laddhybrider som 
ska ut till kund just nästa år, bland annat 
transportbilen Transit och senare suven 
Kuga. 
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En ny elbil som lär vara en suv med drag 
av gamla Mustang ska visas under 
senhösten och nå kunder i slutet av 2020 
– och i somras tycktes Ford ha insett sina 
tillkortakommanden och började 
samarbeta med Volkswagen om att bygga 
bilar på deras elbilsplattform. Det kommer 
att ta åratal. 
Men det viktigaste är kunderna, där 
många verkar bry sig om klimatet och 
redan vänt sig mot elbilar. Tesla Model 3 
blev Europas bästa säljande mindre 
lyxsedan i juni. 
Ford är nu inte helt ensamt: Varken Fiat, 
Dacia eller Mazda har elbilar eller 
laddhybrider. Men nästan alla andra har. 
I Tierp glider vi in på mullrande tomgång 
med den blå Ford GT:n efter ett 
nedkylningsvarv och jag dråsar ur bilen, 
full av de djupaste intryck. 

Fords aktiekurs har under högkonjunktur 
halverats de senaste fem åren. Den 9 
september fick Ford sitt kreditbetyg sänkt 
till skräpnivå (Ba1) av 
kreditvärderingsbolaget Moodys. Frågan 
är nu: Vad står egentligen Ford för – på 
riktigt? Vad är visionen om framtiden? Vi 
är några som vill veta. 
Jonas Fröberg 
jonas.froberg@dn.se 
Fakta. Ford GT

Miljö 
Koldioxidutsläpp: 349,6 gram/km. 
Bensinförbrukning: 1,68 liter/mil (tillverkarens 
uppgifter). 
Miljöförmåner: Nej. 
Ekonomi 
Pris: Ca 5 500 000 kr . 
Årlig fordonsskatt: 26 477 kronor per år första tre 
åren, därefter 5 609 kr/år. 
Garantier: Basgaranti 3 år, rostskydd 6 år, lack 3 
år, vägassistans 3 år (sköts av Allianz). 
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Teknik 
Motor: Längsmonterad 6 cyl V-motor, 3,5 liter, 647 
hk vid 6 250 varv/min, 750 Nm vid 5 900 varv/min. 
Drivning: Mittmotor, bakhjulsdrift. 
Växellåda: Automat av typen dubbelkoppling, sju 
växlar. 
Prestanda 
Acceleration 0–100 km/tim: Under 3 sekunder. 
Toppfart: 347 km/tim. 
Mått/vikt 
Längd/bredd/höjd: 478/200/111 centimeter. 
Bagagevolym: 11,3 liter. 
Tjänstevikt: Cirka 1 500 kg. 
Maximal släpvagnsvikt: Levereras ej med 
dragkrok. 
Betyg del för del 
Köregenskaper 5 
Säkerhet 4 
Design 5 
Komfort 1 
Ekonomi 1 
Totalbetyg = 16 av 25 
Plus 
Extremt goda vägegenskaper. 
Körkänsla de luxe. 
Minus 

Pris. 
Miljö. 
Extremt obekväm. 
Minimalt bagageutrymme. 
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Rebecka 
Kärde: 
Litteraturen 
håller på att 
falla från sin 
historiskt 
unika position

LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Många har blivit upprörda och 
nedstämda av de dystra lässiffrorna i -
Medierådets nya rapport. Och kanske, 
skriver DN:s Rebecka Kärde, är även 
brösttonerna ett tecken på litteraturens 
minskade betydelse.  
Nyligen publicerade Statens medieråd en 
uppmärksammad rapport om barns 
medievanor. Slutsatserna var dystra. 
Bland annat framgick att andelen 13–18-
åringar som uppger att de dagligen läser 
böcker eller tidningar på fritiden har 
halverats, från 20 procent år 2012 till 11 
procent i dag. 
Att många blir beklämda av de siffrorna – 
kanske rent av känner ”panik”, som 
Mattias Fyrenius i Expressen (17/9) – är 
inte så konstigt. Men förvånad blir nog 
ingen. De smarta telefonernas 
uppmärksamhetsekonomiska särställning 
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är både kännbar och välbelagd. Och även 
om rapporten bara talar om läsning i 
allmänhet, inte specifikt om skönlitteratur, 
blir det senare alltmer av ett 
specialintresse.  
Det betyder inte att alla fram till nyligen 
satt och läste Proust. Bara att de kanske 
var något fler, och kunde göra det utan att 
kolla mobilen stup i kvarten.  
Själv känner jag igen mig i det som Victor 
Malm beskriver, också i Expressen (20/9): 
att det verkar som om alla läser mindre. 
Det gäller även sådana som han och jag, 
som arbetar med litteratur och håller det 
högre än det mesta. Läsning förknippas 
med stress och prestation, blir ännu en 
plikt att bocka av. Och därmed något att 
fly från, in i det som kulturteoretikern 
Mark Fisher kallade för ”depressiv 
hedonism”: poänglöst scrollande som ger 

precis rätt mängd positiv stimuli för att 
tillfälligt hålla det dåliga samvetet borta. 
Det är svårt att se att den här utvecklingen 
ska vända. Litteraturens framskjutna 
position under de senaste seklen är trots 
allt historiskt unik: ett resultat av breda 
demokratiseringsprocesser, ökad 
läskunnighet och vissa teknologiska 
förutsättningar. När de senare förändras, 
och läskunnigheten snarare tycks avta – 
för i någon mening är det väl det Statens 
medieråds rapport visar – förändras också 
litteraturen, liksom det värde samhället 
tillskriver den. 
Frågan är om inte de upprörda 
reaktionerna på rapporten i sig är ett 
tecken på denna förändring. Får man inte 
känslan att de väldiga brösttonerna till viss 
del är kompensatoriska? Att de grundas i 
en rädsla för den egna, högst förnimbara 
dumheten, och att mängden superlativ 
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som används om läsningen står i omvänd 
proportion till dess minskade betydelse? 
Det tycks mig nämligen som att vurmen 
för litteraturens konkreta manifestationer 
– Läsningen, Boken, Författaren – blir allt 
häftigare i takt med att själva texterna 
marginaliseras. Och ju mindre plats 
litteraturen tar i samhället, desto större 
blir kanske tron på dess magiska 
egenskaper. På att den gör oss goda, 
smarta, empatiska – något bara den som 
sällan träffar läsande människor kan tro. 
(För mig låter sådana påståenden alltid 
som förtäckt skryt; för det är ju 
underförstått att den som säger det själv 
läser.)  
Men en litteratur värd namnet kan lika 
gärna fungera tvärtom. Jag är säker på att 
vissa böcker har gjort mig till en sämre 
människa: argare, snålare, mer cynisk, 
kanske rent av en aning dummare. Så 

måste det också få vara. Litteratur är inte 
uppfostran, utan ett tankerum, en 
existensform; en plats för drömmar, begär 
och dåligt underbyggda teorier. Och att 
inte få vistas i detta rum, att inte få ta del 
av intellektuella sammanhang större än 
det egna jaget, tror jag i längden skapar en 
förödande alienation. 
Just därför är det så viktigt att samhället 
slår vakt om att det blir tillgängligt för alla. 
Men i veckan lade Skolverket ett förslag 
om att stryka all undervisning om tidiga 
civilisationer i kursplanen för högstadiet. 
Med andra ord: tycker man att barnen 
läser för mycket, är man på god väg att få 
dem att sluta helt. 
Rebecka Kärde 
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Masha Gessen: 
Därför är Greta 
Thunberg anti-
Trump
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Greta Thunberg är Trumperans nya 
politiska ledare just för att hon på alla 
sätt är hans motsats. Hon är uppriktig 
och han är en van lögnare. På bara ett 
år har hennes kamp mot -
klimatförstörelsen förvandlats till en 
global massrörelse. 
Hon är ung och han är gammal. Hon är 
uppriktig och han är en van lögnare. Hon 

förlitar sig på vetenskap och han förlitar 
sig enbart på magkänsla. Hon fokuserar på 
en framtid som går att förutse, medan han 
lever i ett imaginärt förflutet. Greta 
Thunberg är Trumps motsats. 
Andra unga människor har engagerat sig i 
den här striden längre än Thunberg, som 
låg bakom den globala klimatstrejken förra 
fredagen i New York och talade på FN:s 
klimatmöte i måndags. Andra unga 
människor har yttrat den självklara 
sanningen: att de regeringar som röstats 
fram av deras föräldrar, mor- och 
farföräldrar har avsagt sig ansvaret att 
garantera att dagens tonåringar får ärva en 
planet. 
Kelsey Juliana, från Eugene, Oregon, är nu 
23 och har varit en trägen och 
uppfinningsrik klimataktivist sedan hon 
var tonåring. När hon var 15 stämde hon 
guvernören i Oregon och som 19-åring 
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blev hon den ledande målsägaren i 
rättsfallet Juliana v. United States, som 
har kämpat sig upp genom domstolarna i 
fyra år, förhalat av motstånd från såväl 
Obama som Trumps administration. De 21 
unga målsägarna hävdar att statens 
tröghet mot klimatkrisen är ett brott mot 
deras konstitutionella rättigheter. 
Sunrise-rörelsen, som drivs av unga, 
startades 2017, ett år innan Thunberg 
började skolka från skolan för att 
protestera utanför Sveriges riksdagshus i 
Stockholm. Medlemmar i Sunrise-rörelsen 
konfronterade Kalifornien-senatorn 
Dianne Feinstein tidigare i år, vilket fick 
henne att tillrättavisa en 16-åring: ”Du 
röstade inte på mig!” 
I måndags anslöt sig Thunberg till 16 
andra barn för att leda en 
stämningsansökan mot de länder som står 
för de värsta utsläppen; en av målsägarna, 

New York-aktivisten Alexandria 
Villaseñor, kritiserade nyhetsmedier för 
att ägna för lite uppmärksamhet åt de 
andra barnen i stämningsansökan: ”De 
andra målsägarna har namn, erfarenheter 
och berättelser.” 
Villaseñor har rätt i att Thunberg fått 
betydligt mer uppmärksamhet i medier 
och mer respekt från politiker än 
kamraterna i klimatrörelsen. Hon är den 
enda som lyckats fånga våra kollektiva 
fantasier. 
Viktigare är att hon inspirerat sina 
jämnåriga: på ett år har hennes ensamma 
skolstrejk och veckoprotest vid Sveriges 
riksdag förvandlats till en global rörelse. 
Hon är Trump-erans politiska ledare just 
för att hon på alla sätt är hans motsats. 
Thunberg tänker och talar på logikens sätt. 
Hennes aktivism inspirerades av en 
motsägelse: planeten höll på att dö, men 
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de vuxna betedde sig inte som om det var 
en kris. Detta var absurt, otänkbart och 
ohållbart – och det var verkligheten. 
Varje gång Thunberg talar gör hon ett 
obestridligt argument för handling, mot 
hyckleri. Hon poängterar att vuxna säger 
åt barn att känna hopp och drömma om en 
storslagen framtid, samtidigt som de själva 
agerar som om det inte finns en 
morgondag och att det är acceptabelt. 
Hon säger att vuxna uppmanar barn att gå 
i skolan och studera medan de själva 
medvetet ignorerar frukterna av den bästa 
forskning som finns. 
Hon blottlägger den grundläggande 
motsägelsen i västerländsk politik: att det 
är omöjligt att bekämpa klimatkrisen 
samtidigt som nationell framgång mäts 
med ekonomisk tillväxt. 

Det ena är inte kompatibelt med det andra 
och den som hävdar motsatsen är en 
lögnare. 
”Vi är i början av en massutrotning och det 
enda ni kan tala om är pengar och sagor 
om evig ekonomisk tillväxt”, sade hon i FN 
i måndags. En del av Thunbergs fraser är 
enkla och förutsägbara: ”Vi ska se till att 
de hör oss”. Andra är poetiska: ”[Vår 
framtid] har stulits från oss varje gång de 
vuxna sade att himlen är den enda gränsen 
och att du bara lever en gång”. Alla hennes 
formuleringar har verb och substantiv, 
början och slut och de beskriver en 
sanning vi känner igen. 
Trump talar genom att skapa högar av ord 
som rör sig allt längre bort från fakta ju 
längre han talar. Han associerar fritt, 
eskalerar, upprepar, snedvrider, faller in i 
det obegripliga och slår vilt omkring sig. 
Han skapar känsla men aldrig argument. 
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Logiken är hans fiende. Syftet med 
Trumps tal är att förmörka och grumla. 
Även när han läser upp ett tal som 
uppenbart förberetts av någon annan, som 
han gjorde i tisdags i FN, ägnar han sig 
oundvikligen åt det retoriskt dunkla. 
Medan Thunberg talade på klimatmötet 
(Trump tittade förbi en kort stund) höll 
presidenten tal på ett evenemang om 
religionsfrihet. Mannen som började sin 
tid som president med att införa ett förbud 
för hitresande muslimer och som fortsatte 
med att reducera flyktingmottagningen till 
rekordlåga nivåer gav nu ett tal om USA:s 
engagemang för att hjälpa folk som förföljs 
för sin religiösa tro, oavsett var det händer. 
Thunberg och Trump har motsatta 
världsbilder. Hon ser universum som 
moraliskt. Han anser att det är ruttet. Hon 
tror på begreppen rätt och fel. Han är 
nihilist. När hon talade i FN sade 

Thunberg: ”Om du verkligen förstod 
situationen men ändå fortsatte vägra agera 
så skulle du vara ond och det vägrar jag att 
tro”. 
En dag tidigare hade Trump talat med 
reportrar i Vita huset om visselblåsarens 
rapport om telefonsamtalet med Ukrainas 
president. ”Konversationen jag hade var 
mestadels gratulerande, handlade mest 
om korruption, all korruption som äger 
rum, handlade mest om att vi inte vill att 
vårt folk, som vicepresidenten Biden och 
hans son, bidrar till korruptionen som 
redan finns i Ukraina”, sade Trump. I den 
mån formuleringarna kan tolkas som 
meningsfulla tycks de spegla Trumps 
förståelse av världen som full av 
korruption, styrd av korruption och dömd 
till korruption. För att lyckas måste man 
vara ännu mer korrupt än andra. 
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Logiken i Thunbergs budskap och den 
grundläggande övertygelsen om att 
människor är moraliskt kapabla får sådant 
genomslag just för att vi lever i en tid som 
domineras av en man som konstant fläker 
ur sig nonsens utifrån premissen att 
världen i grund och botten är härsken. 
Thunberg får mig alltid att tänka på de 
sovjetiska dissidenter som skar igenom 
dimman av sen-totalitär propaganda 
genom att insistera på att ord som för 
länge sedan förlorat sin innebörd måste 
tas på allvar. De krävde de rättigheter som 
garanterats i Sovjets konstitution, som 
rätten till mötesfrihet. Alla omkring dem 
hade länge förstått att lagen bara var ord, 
men dissidenterna började agera som om 
orden hade betydelse. De slängdes i 
fängelser och mentalsjukhus eller kastades 
ut ur landet, men ändå fortsatte de och 

deras vänner, för det var så du gjorde i ett 
universum som var moraliskt. 
De hade inga bevis för att universum var 
moraliskt, men genom att insistera på att 
agera som om det vore det lyckades de 
med viljekraft få till stånd en bättre 
framtid. 
Deras moraliska auktoritet kom från den 
enkla heroismen i att agera logiskt och 
konsekvent. 
Så är det även med Thunberg. Hon flyger 
inte. Hon seglade till USA. Hon har tagit 
tåget till destinationer i Europa. Hemma i 
Stockholm cyklar hon. Hon köper 
begagnade kläder. Hon ser mindre och 
yngre ut än sina 16 år; med sina flätor 
påminner hon om en flicka från 
sagoböcker, där hon säkerligen skulle 
synas i naturen. Hennes motsats är 
mannen i den för stora, skinande 
italienska kostymen – allt med honom är 
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för mycket, inklusive längden på hans 
slips. Han ser äldre ut än sin ålder, eller 
som en dålig reklamfilm för solkräm. Att 
bara titta på honom och lyssna på honom 
känns genant. 
Trump har upprepade gånger anklagats 
för att agera som ett barn (orättvist, för 
barnen). Ballonger med Trump som bebis 
har använts för att trolla presidenten över 
hela västvärlden. Thunberg är ett barn. Till 
skillnad från andra unga aktivister varken 
klär hon sig, beter hon sig eller talar hon 
som en vuxen i miniatyr. 
När Sunrise-rörelsen konfronterade 
Dianne Feinstein tilltalade de henne med 
den existerande politiska processens 
språk. ”Jag hör vad du säger men det var 
vi som röstade på dig så du borde lyssna 
på oss”. Feinstein tillrättavisade 
omedelbart tonåringarna för att låtsas vara 
vuxna. Thunberg är ett barn som 

tillrättavisar vuxna för att de misslyckats 
och för att de tvingat barnen att agera. 
Hon ser igenom varje politisk slogan som 
bygger på att barn är människor som 
måste skyddas. Hennes aktivism är inte ett 
försök att få delta. Det är en intervention. 
I FN i måndags var Thunbergs tal logiskt 
obestridligt, men hennes tonläge var 
ovanligt känslosamt. Många av hennes 
formuleringar – ”Det här är helt fel!”, ”Hur 
vågar ni?” – följdes av en blick som 
utstrålade avsky. 
Trump uppträder ofta med avsky: han 
visar att han avskyr de han ser som mindre 
människor. Thunberg verkade visa avsky 
för att våra politiska ledare – vuxna! – 
vägrar uttrycka sig begripligt. 
Thunberg har diagnostiserats med 
Aspergers syndrom, vilket hon refererat 
till som en ”superkraft”. I en tidig intervju 
jag gjorde med henne sade hon att 
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diagnosen gör det möjligt att koncentrera 
på ett ämne under en lång period och det 
ämnet är klimatkrisen. Det gör det även 
omöjligt för henne att acceptera felaktig 
information, ologiska uttryck och 
beteenden eller oförmågan att förutse 
konsekvenserna av en handling – alla 
kännetecken för Trumpismen. 
I en BBC-intervju i april, när hon besökte 
London och talade till parlamentet, sade 
Thunberg: ”Jag faller inte så lätt för 
lögner. Jag kan se igenom saker”. Senare i 
samma intervju sade hon att hon inte har 
några förhoppningar om att förändra 
Trumps syn på klimatkrisen – där sätter 
till och med hennes egen vision stopp. 
Precis som med argumentet om 
ekonomisk tillväxt så gör hon valet tydligt: 
vi kan inte rädda planeten och behålla 
Trump; vi kan inte applådera Thunberg 
och tolerera en president som kommer att 

fördöma hennes generation till en 
obeboelig planet. 
Det är det ena eller det andra. 
Övers. Martin Gelin. Texten publicerades 
först i The New Yorker. 
Masha Gessen är rysk-amerikansk 
journalist och författare, medarbetar i 
tidskriften The New Yorker. 
Masha Gessen 
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Stress och 
sömnlöshet 
var tidstecken 
på 1860-talet
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019

Allt fler människor har så stressiga arbeten 
att de har svårt att sova – vilket i sin tur 
orsakar diverse fysiska problem. 
Sömnlöshet är helt enkelt ett akut 
samhällsproblem! Sådana varningsrop var 
vanliga i engelska tidningar på 1860-talet, 
visar historisk forskning av Sally 
Shuttleworth vid universitetet i Oxford, 

presenterad på sajten the Conversation. 
Särskilt utsatta ansågs personer vara som 
tänkte för mycket och rörde sig för lite, 
som läkare, jurister och politiker. De 
förslag på lösningar som gavs påminner 
om de som ges i dag – motionera flitigt, se 
till att sovrummet är svalt och att du har 
fasta rutiner inför läggning. 
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Historiker 
försöker lösa 
den svenska 
fredens gåta
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Mer än två hundra år har gått sedan 
Sverige senast deltog i ett regelrätt 
krig. Hur kommer det sig? Hur uppstår 
långvarig fred över huvud taget? 
Frågor som dessa har alltmer börjat 
väcka historikers intresse.  
I juli 1814 tågade en svensk armé på 42 
000 man in i Norge. Efter ett par blodiga 
strider var kampen över – Sverige hade 

erövrat sitt grannland. Erövringen ägde 
rum under en tumultartad tid i Europa, i 
efterdyningarna av Napoleons krig som 
skakat om kontinenten, och som sådan var 
den bara en av många liknande konflikter. 
Men i svensk historia visade det sig att 
detta fälttåg var unikt. Det var nämligen 
det sista, eller i varje fall senaste, 
storskaliga krig som Sverige som nation 
har deltagit i. Det har varit nära att vi 
dragits in i krig några gånger därefter, som 
när Karl XV ville delta på Danmarks sida 
mot Preussen 1864, eller under det första 
världskriget då en stark opinion ville att 
Sverige skulle kasta sig in i striderna. Men 
gång på gång har de som styrt landet valt 
en annan väg och lyckats hålla sig utanför 
krigshandlingarna. 
Hur kommer det sig? Ett enkelt svar är att 
Sverige sedan tidigt 1800-tal har varit en 
så svag nation militärt sett att det handlat 
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om ren självbevarelsedrift. Men enbart 
detta räcker inte som förklaring, menar 
allt fler historiker. Kanske bör man i själva 
verket leta efter ursprunget till den 
svenska fredspolitiken betydligt tidigare, 
som strax efter Karl XII:s död 1718, eller 
till och med under 1600-talet, då 
riksdagen började få mer inflytande över 
utrikespolitiken.  
Den svenska fredens gåta är ett av de 
ämnen som tas upp i det senaste numret 
av Historisk tidskrift, fackorgan för 
Sveriges professionella historiker, sedan 
flera år ledd av historikern och författaren 
Bo Eriksson. Temat är fred och utgår från 
100 års-jubileet av ett av de mest omtalade 
fredssluten i historien – det första 
världskrigets, som avslutades med det 
misslyckade fördraget i Versailles.  
I ett antal artiklar behandlas olika aspekter 
av den allt mer omfattande historiska 

fredsforskning som utförs runt om i 
Sverige. I bakgrunden finns en 
internationell trend: på senare år har 
många historiker vänt blicken mot freden 
som fenomen, och inte bara som tidigare 
fokuserat på att undersöka krigen. För om 
det är något som i ett historiskt perspektiv 
är nytt med vår moderna värld så är det att 
den är jämförelsevis fredlig.  
”Trots svåra konflikter, ökade -
militärutgifter och vapenexport har 
världen blivit allt fredligare”, som 
Historisk tidskrifts gästredaktörer Anne 
Hedén och Lina Sturfelt konstaterar. Vad 
beror då denna fredlighet på? En 
förklaringsmodell pekar på att våldet i de 
flesta samhällen på jorden överlag har 
minskat. En annan fokuserar istället på 
effekterna av de gräsrotsrörelser som på 
många håll har vuxit sig starka och steg för 
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steg skapat forum för fredlig 
konfliktlösning.  
I en artikel i tidskriften påpekas till 
exempel att det fanns en radikalpacifistisk 
opinion i Sverige redan under 
stormaktstidens 1600-tal. Visserligen slogs 
alla sådana opinioner brutalt ned, men 
kanske såddes ett frö redan där? 
Magnus Västerbro 

Mensrevolutio-
nen
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
I Storbritannien pågår en kamp. Den 
leds av unga  
kvinnor. Tillsammans har de fått 
människor över hela  
landet att engagera sig för allas rätt till 
mensskydd.  
Kampen har fått regeringen att lova 
åtgärder. 
Möt de tre unga kvinnor som har blivit 
ledare  
för en mensrevolution. 
Downing Street, London, december 
2017. Det är en gråkall december-
eftermiddag. Utanför den brittiska 
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premiärministerns bostad på Downing 
Street i London har över 2 000 människor 
samlats till en protest. De flesta är unga 
tjejer. De bär röda kläder, skriker slagord 
och sjunger kampsånger om blod. På 
plakaten de viftar med har de skrivit 
budskap som:  
”Du kommer aldrig blöda ensam.” 
”Det kommer att bli blod om ni 
fortsätter.”  
”Jag är beredd att blöda för min sak.” 
Så kliver 18-åriga Amika George upp på 
den provisoriskt uppbyggda scenen. Hon 
har stora röda örhängen, en klarröd kavaj. 
När hon greppar mikrofonen ser hon tagen 
ut.  
– Jag håller på att börja gråta. Jag är så 
överväldigad över hur många människor 
som är här, ropar hon till folkmassan.  
Denna decemberkväll är första gången 
Amika George ser många av dem som 

anslutit sig till hennes rörelse för att 
”tackla Storbritanniens mensfattigdom” – 
#periodpoverty – i verkligheten. Innan 
har hon framför allt sett underskrifter 
välla in till den namninsamlingssida som 
hon startade ett år tidigare. 
– Innan dess hade allting hänt online. Jag 
hade ju sett fler och fler namn ansluta sig 
och fått massa mejl och meddelanden via 
Instagram. Men att faktiskt se alla som 
samlats var otroligt, berättar hon.  
Amika George är en av de unga kvinnor i 
Storbritannien som tagit kampen för 
rätten till gratis mensskydd för alla. Och 
deras kamp har fått ett långt större 
gensvar än de kunnat drömma om – de 
har fått tjejer att öppet prata om mens, sett 
grånade herrar för första gången använda 
ordet ”tampong” i det brittiska underhuset 
och fått den tidigare premiärministern 
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David Cameron att driva frågan ända upp 
till EU-nivå.  
För Amika George började allting i mars 
2017.  
○ ○ ○ 
I mars 2017 sänder brittiska BBC 
vittnesmål om att en del flickor i landet 
varje månad missar skolan på grund av att 
de inte har råd med mensskydd. En 
organisation i Leeds som arbetat för att 
skicka mensskydd till kvinnor i Kenya 
larmar om att de tvingats omdistribuera 
en del av produkterna till skolflickor i 
närområdet.  
Skolflickor vittnar för BBC om hur de 
tvingas klara sig utan mensskydd, och hur 
de i stället lindar in trosorna i strumpor, 
använder toarullar för att stoppa blodet 
eller använder tejp i underkläderna. 
– Det är förkastligt att flickor på 2000-
talet tvingas kompromissa om sin 

utbildning, helt enkelt för att en nödvändig 
produkt inte finns tillgänglig för dem, 
säger en lärare till BBC.  
Nyheten om ”mensfattigdomen” i landet 
plockas upp av flera medier. Och senare 
samma år publicerar den ideella 
organisationen Plan International UK en 
rapport om situationen. De beskriver hur 
en av tio flickor mellan 14 och 20 år inte 
har råd att köpa mensskydd, och hur ännu 
fler kämpar för att ha råd med skydden.  
– Mensfattigdom är en riktig utmaning 
som många flickor i Storbritannien står 
inför. Det är fruktansvärt att höra vilken 
effekt det har på flickors liv, deras 
möjlighet att vara sig själva och deras 
självförtroende. Alltför många flickor har 
en tuff utmaning i att hantera sin mens 
varje månad. I 2000-talets Storbritannien 
ska det inte vara så här, säger Lucy Russel, 
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kampanjchef för Plan International UK i 
rapporten.  
Amika George är 17 år när hon hör 
rapporteringen. Hon går sista året på 
gymnasiet i norra London, och blir 
chockad över uppgifterna om att andra 
flickor i hennes ålder känner sig tvingade 
att skippa skolan av rädsla för att blöda 
igenom sina skoluniformer.  
Amika George blir också överraskad över 
hur lite uppmärksamhet rapporterna får 
av brittiska politiker.  
– Jag förväntade mig att de skulle komma 
med något löfte om detta, men det hände 
inte.  
Från flickrummet i London där hon bor 
med sin familj bestämmer sig 17-åringen 
för att hon måste göra något. På en 
namninsamlingssida på nätet skapar hon 
en kampanj, där människor ska skriva 
under om de håller med om att alla flickor 

i landet bör få gratis mensskydd 
tillhandahållna i skolan. Så delar hon 
uppmaningen om att skriva på i sociala 
medier.  
– Jag hade aldrig bedrivit någon aktivism 
tidigare, och hade aldrig varit medlem i 
någon organisation. Jag visste egentligen 
inte vad jag höll på med när jag började, 
säger Amika George i dag.  
Vad hon inte heller visste var att en annan 
ung kvinna, bara några år tidigare, hade 
upplevt samma sak som Amika George.  
○ ○ ○ 
London, maj 2015. 18-åriga Laura 
Coryton sitter i sin studentlägenhet i 
London. Hon pluggar till en tenta i 
statsvetenskap, men som så många gånger 
förut gör hon allt för att skjuta upp 
pluggandet. 
– Jag började titta på vårt skattesystem.  
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Hon skrattar åt paradoxen i att skjuta upp 
plugget med hjälp av det brittiska 
skattesystemet. En kompis hade skickat en 
artikel till henne om hur det brittiska 
parlamentet år 2000 beslutat om att sänka 
skattesatsen på mensskydd från 17,5 
procent till 5 procent. Laura Coryton 
tänkte att det måste finnas en anledning 
till att man valt just 5 procent – snarare än 
en nolltaxering.  
– Jag var desperat – ville slippa plugga. Så 
jag började kolla på det. Och då insåg jag 
att mensskydd beskattas som 
lyxprodukter.  
Det som förvånade Laura Coryton, och 
gjorde henne arg, var att andra produkter 
och tjänster som inte betraktas som lyx 
kunde tillhandahållas helt utan skatt.  
– Det kunde röra sig om underhåll av 
helikoptrar, fruktgelé med alkohol i eller 
exotiska köttsorter som känguru. Saker 

som knappt några människor betraktar 
som nödvändiga sågs som nödvändiga i 
skattesystemet. Jag tyckte att det var 
orättvist att kvinnor tvingas betala skatt 
för något de faktiskt behöver, att de 
behöver betala för en sexistisk idé om att 
mensskydd är en lyxprodukt.  
Precis som Amika George hade Laura 
Coryton aldrig sett sig som någon aktivist. 
Och precis som Amika George bestämde 
hon sig att göra någonting åt det hon 
betraktade som en ojämställdhet i landet. 
Hon vände sig till internet, och skapade en 
namninsamling.  
– Det bara hände. Jag hade ingen 
erfarenhet. Jag trodde aldrig att en sådan 
här kampanj skulle flyga – särskilt inte när 
den handlar om något så tråkigt som 
skatter, berättar hon.  
○ ○ ○ 
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Storbritanniens skatt på mensskydd har 
funnits sedan 1973. Medan den från början 
låg på 17 procent har skattesatsen därefter 
skiftat upp och ner. Den första januari 
2001 minskades skatten till 5 procent, och 
sedan dess har nivån legat där.  
Det var mot denna skatt som Laura 
Coryton påbörjade sin namninsamling 
2015. Hon fick snabbt 100 000-tals 
namnunderskrifter, och stor 
uppmärksamhet, både i Storbritannien 
och internationellt. När frågan lyftes i USA 
sade den dåvarande presidenten Barack 
Obama att han själv tyckte att mensskydd 
borde vara skattefria.  
Men snart insåg Laura Coryton, och de 
kvinnliga parlamentsledamöter som börjat 
driva frågan i det brittiska parlamentet, att 
det inte skulle bli så lätt att få den brittiska 
regeringen att slopa skatten. Det var 
nämligen inte alls en fråga för 

Storbritannien. I stället var beslut om 
skatteregler en fråga som behövde 
förhandlas på EU-nivå.  
I november 2015, bara några månader 
efter att Laura startat sin namninsamling, 
gjorde dåvarande finansminister George 
Osborne ett uttalande i parlamentet där 
han nämnde den rörelse som hade 
startats.  
– Vi har redan den lägsta skattesatsen som 
är möjligt under EU-lagar, och vi vill 
förändra EU:s regleringar, sade han då.  
Men förändringen gick långsamt. Och 
trots att dåvarande premiärministern 
David Cameron tog frågan till EU-
kommissionen där han lyckades få med sig 
de övriga medlemsländerna i att förändra 
skattereglerna och göra det möjligt för 
EU:s länder att slopa skatten på 
mensskydd, kommer det att dröja till 2022 
tills det blir möjligt att faktiskt ta bort 
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skatten på varan inom EU. Under tiden 
har George Osborne lovat att de pengar 
som kommer in från skatten på 
mensskydd ska gå till organisationer som 
arbetar med kvinnors rättigheter.  
Laura Corytons insamling har i dag fått 
över 320 000 namnunderskrifter. 
Samtidigt har systerorganisationer bildats 
i flera olika länder i världen. I somras 
startade en namninsamling i Tanzania för 
att ta bort skatten på mensskydd i landet.  
Och även om förändringen i 
Storbritannien tar tid har flera andra 
länder redan infört förändringar i sina 
skattesystem till följd av protester.  
○ ○ ○ 
Januari 2018. Indiens regering beslutar 
att ta bort skatten för mensskydd efter 
upprop i sociala medier. Strax därefter 
slopar Colombia skatten. Australien, 

Irland, Zimbabwe, Sydafrika, flera 
delstater i USA. Listan fortsätter. 
Gemensamt för alla de länder där man 
beslutat att ta bort skatten på mensskydd 
är att frågan har lyfts av unga kvinnor. De 
har skapat namninsamlingar, anordnat 
protester och utövat påtryckningar på sina 
politiker för att förändra det som de menar 
är en sexistisk skattebestämmelse.  
Även i Sverige har kvinnoorganisationer 
drivit kampanjer för att slopa skatten på 
mensskydd, som i dag ligger på 25 
procent.  
Laura Coryton är än i dag förvånad över 
hur frågan kunde skapa ett så stort 
intresse. Men hon säger att många 
människor i Storbritannien inte hade 
någon aning om att den här skatten alls 
fanns.  
– Nu pratar människor om det, de får nya 
idéer om var den här kampanjen ska 
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fortsätta. Det känns stort att se att så 
många av dem som kampanjar för frågan 
är kvinnor.  
Samtidigt som hon säger att kampanjen 
har nått stora framgångar, och drivit 
frågan till de högsta politiska instanserna, 
kan hon inte ge upp sitt arbete ännu.  
– Det tar så lång tid, och just nu väntar vi 
antingen på Brexit eller att EU-
lagstiftningen ska gå igenom. Under tiden 
måste vi påminna makthavarna om att vi 
är kvar, att frågan inte kommer att 
glömmas bort. Vi nöjer oss inte förrän den 
här beskattningen försvinner.  
Och samtidigt som Laura Coryton fått 
politiker att lova förändringar har Amika 
Georges kampanj på bara två år fått reella 
politiska konsekvenser i Storbritannien.  
○ ○ ○ 
Mars 2019, London.  

– Efter en ökande oro bland rektorer över 
att vissa flickor missar skolan för att de 
inte har råd med mensskydd har jag 
beslutat att finansiera gratis mensskydd i 
alla högstadieskolor och gymnasieskolor i 
England från och med nästa skolår.  
Den dåvarande brittiska finansministern -
Philip Hammond talar till parlamentet. 
Amika George och andra unga kvinnors 
kampanjande har gett effekt. Hammonds 
löfte kommer bara några månader efter att 
den självständiga regeringen i Skottland 
beslutat att landet ska bli det första i 
världen att lova gratis mensskydd till alla 
skolflickor. Nu går England samma väg.  
– Äntligen tacklar politikerna problemet, 
säger Amika George om löftet när det 
kommer. 
En månad efter att Philip Hammond lovat 
gratis mensskydd till alla elever på 
högstadiet, utvidgar han löftet. Nu ska det 
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gälla flickor även på låg- och 
mellanstadiet. Även om Amika George är 
glad över att kampanjen fått effekt säger 
hon att det inte är läge att slappna av 
ännu.  
– Vi arbetar fortfarande med att se till att 
planen blir så effektiv som den kan vara, 
och nästa steg är att prata om frågan 
globalt och försöka bli en förebild för 
andra länder.  
Det faktum att unga flickor inte har råd 
med mensskydd är inte det enda 
problemet kopplat till mens, menar hon. I 
Plan Internationals rapport framkom 
också det stora stigmat som finns kring 
mens, och att många flickor generas över 
att alls behöva handla produkter som är 
kopplade till mensen.  
– Vi måste tackla skammen och stigmat 
kring frågan. Och att få flickor att öppet 
prata om, och till och med demonstrera 

för, rättigheter kring mens i stället för att 
smussla med tamponger i ärmarna är ett 
stort steg, säger Amika George.  
Amika George och Laura Coryton är långt 
ifrån de enda som har reagerat på 
mensfattigdom i Storbritannien. Men 
medan de arbetar på en högre politisk 
nivå, har andra valt att fokusera på att 
hjälpa dem som är i behov av mensskydd 
där de befinner sig.  
En av dem är Gabby Edlin.  
○ ○ ○ 
Våren 2016, London. Gabby Edlin är i 
tjugoårsåldern, och har precis avslutat sina 
studier vid en konstskola i London. Nu 
arbetar hon som lärare för yngre elever, 
och volontärarbetar samtidigt på ett 
centrum för asylsökande. På centret kan 
människor som nyligen kommit till 
England få tag i donerade basvaror, träna 
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engelska eller bara ta en kopp te med 
volontärerna.  
Mat, kläder och skor samlas in från 
människor runt om i London. Men när 
Gabby Edlin får en lista på saker som 
organisationen behöver reagerar hon på 
att centret inte ber om mensskydd. Det 
förvånar Gabby Edlin att ingen har tänkt 
på att tillhandahålla en nödvändig produkt 
till alla de kvinnor som söker sig till 
centret.  
När hon frågar om varför får hon ett svar 
som hon själv tycker är symptomatiskt för 
hur många tänker kring rätten till 
mensskydd. 
– De berättade att de har ett paket eller två 
på centret, vid akuta situationer. Men 
mens är ju inte en akutsituation, det är en 
nödvändighet, säger hon.  
Gabby Edlin loggar in på Facebook och 
skriver en statusuppdatering där hon 

frågar sina vänner om de kan skicka 
mensskydd till henne för att dela ut vid 
centret.  
– Det bara vällde in produkter, säger hon.  
Gabby Edlin hade aldrig tidigare tänkt 
engagera sig i just mensfrågan. Hon var 
passionerad kring feministisk aktivism, 
men hade framför allt arbetat med 
kroppspositivism och hur asylsökande 
behandlas.  
– Mens fanns inte på min radar, förutom 
att jag själv hade mens en gång i månaden, 
säger hon.  
Efter den lyckade Facebook-kampanjen 
bestämde sig Gabby Edlin för att skapa en 
hemsida för att lyfta frågan om mensskydd 
och varför de är viktiga. Hon döpte sidan 
till ”Bloody good periods”.  
– Det måste vara roligt och göras med 
humor. Det är så man får människor att 
prata om den här frågan, inte genom att 
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kalla det för en ”kvinnofråga” eller prata 
om alla tabun som omgärdar mens.  
Och det fungerade. I dag har hennes 
organisation vuxit, och de arbetar med 
över 17 centrum för asylsökande och 
hemlösa, framför allt i London och Leeds. 
Varje månad tillhandahåller de mensskydd 
till de kvinnor som annars inte har råd att 
köpa dem.  
Målet är att inte behöva existera.  
– Samtidigt försöker vi trycka på 
regeringen för att göra något. Det här är en 
fråga om mänskliga rättigheter och 
värdighet. Det här ska inte vara vårt jobb, 
det ska vara deras jobb.  
○ ○ ○ 
Ingen av Amika George, Laura Coryton 
eller Gabby Edlin var egentligen några 
aktivister när de började engagera sig i 
frågan om mensfattigdom. Men deras liv 

förändrades efter att de började med sin 
kamp.  
Amika George har i dag gått ut skolan, och 
studerar historia vid anrika 
Cambridgeuniversitetet. Samtidigt 
anordnar hon demonstrationer, ställer upp 
på intervjuer och håller föreläsningar. 
Förra året blev hon utsedd till en av 
världens mest inflytelserika ungdomar av 
Time Magazine, tillsammans med bland 
andra svenska Greta Thunberg. Hon har 
tilldelats Bill och Melinda Gates 
Goalkeeper award för sitt arbete, och varit 
i FN:s generalförsamling för att föreläsa 
om mensfattigdom.  
– Det har varit ganska överväldigande. 
Och jag har fått vänja mig vid att balansera 
mina åtaganden. Ibland har det varit helt 
galet. Det bästa är att se hur många unga 
människor som har samlats kring frågan, 
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och det är det som gjort att jag inte vill ge 
upp, säger Amika George.  
Laura Coryton har i dag gjort klart sin 
kandidaexamen i internationella 
relationer. Det program hon läste när hon 
prokrastinerade inför en tenta och i stället 
valde att förkovra sig i brittisk 
skattepolitik. I dag arbetar hon för det 
politiska partiet ChangeUK i 
Storbritannien, och har skrivit boken 
”Speak Up!”, en guide till unga människor 
som vill bli aktivister.  
– Det här har förändrat mitt liv. Det har 
fått mig att inse hur roligt det är att arbeta 
med andra människor, och vilken 
potential det finns i internet för att få 
människor att höja rösten och kopplas 
ihop med andra människor som kämpar 
för samma sak. Det är fantastiskt.  
Gabby Edlin arbetar i dag heltid med den 
organisation som hon bildade för att dela 

ut mensskydd till de som inte har råd med 
egna.  
– Hela mitt liv handlar om mens i dag, 
skrattar hon.  
Men trots genomslaget är kampen inte 
över:  
– Vi måste kämpa hårdare, visa att vi står 
kvar. Vi trycker på regeringen att göra 
förändringar. Det här handlar om mer än 
att ge mensskydd till de som behöver, det 
handlar om att förändra samhället.  
○ ○ ○ 
Amika George, Gabby Edlin och Laura 
Coryton har blivit aktivister. Men de har 
också fått med sig ett stort antal andra 
kvinnor i sin kamp. Och de är alla tre 
trötta på bilden av dagens unga som 
apatiska när det gäller politiskt 
engagemang, där det enda de orkar hänge 
sig åt är ”klick-aktivism” i form av gilla-
markeringar på Facebook.  
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Amika George säger i stället att ”klick-
aktivism” är stommen i att kampanjer som 
hennes blivit så framgångsrika.  
– Allt det här är på grund av sociala 
medier. Om människor inte hade kunnat 
dela information så hade kampanjen aldrig 
kunnat växa. Jag tror att sociala medier 
verkligen har gjort det möjligt för unga 
människor att bli mer politiska – även 
innan de kan rösta. Det är inspirerande att 
det kunnat politisera unga människor, 
säger hon. 
Gabby Edlin tycker att idén om klick-
aktivism som en sämre form av 
engagemang är gammalmodig.  
– Det visar att man inte förstår hur 
människor engagerar sig. Ämnen som 
tidigare varit höljda i dunkel kan tas upp 
genom Instagram och Twitter. Vi har inte 
haft makten att klaga, vi har tryckts ner 
och fått veta att vi inte kan. Att 

underskatta den makt som finns i 
engagemang i sociala medier är oklokt, 
säger hon.  
Engagemanget bland unga kvinnor, och de 
förändringar som har skett, har fått 
rörelsen att kallas för en ”mensrevolution”. 
Något som de tre kvinnorna alla håller 
med om att det är.  
– Det är definitivt en revolution, säger 
Laura Coryton.  
– Saker håller på att förändras så snabbt. 
Vi har lyckats göra mens till en politisk 
fråga, och fått flickor att ta kontroll över 
ämnet och inse att de kan vara aktivister. 
Hela stigmat kring mensen håller på att 
försvinna. Det är coolt. 
Evelyn Jones 
evelyn.jones@dn.se 
Så mycket  
kostar mensskydd
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Ett paket tamponger kostar i Sverige runt 25–30 
kronor, och innehåller 16 tamponger. Har man 
mens i fem dagar och behöver fyra tamponger per 
dag, blir det en kostnad på runt 31 kronor per 
mens. Om man har mens i 38 år av sitt liv (från 14 
till 51 års ålder) blir detta strax över 14 000 kronor 
under en livstid. 
Utöver detta tillkommer kostnaden för trosskydd 
och bindor. Det finns i dag andra alternativ, som 
menskoppar som inte är engångsprodukter. 
I Sverige är momsen på mensskydd 25 procent. 

Kan gamla frön 
rädda  
framtidens 
skördar?
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2019
Förra årets torka var katastrofal för den 
svenska skörden.  
Men på några ställen överlevde 
grödorna. Det var de gamla  
sädesslagens revansch. Elin Peters 
och Lars Lindqvist  
berättar historien om åkern som 
frodades under den regnfattigaste 
sommaren i modern tid. 
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Maj 2018 
Det är torrt. För torrt. 
Thomas Björklund går längs ett av sina fält 
och vet att för flera av grödorna är det 
redan för sent.  
Just här odlar han enkorn, en sort som sås 
på hösten, är robust och tålig – när våren 
kommer har den redan etablerat sig och 
kan klara en period av torka. Emmern och 
de andra vårsådda grödorna är mer utsatta 
om det är torrt i början av säsongen. 
I stället för att gro bra och bli kraftiga 
plantor skjuter de skott med ett enda ax. 
”Som ett slags nödraket”, förklarar 
Thomas Björklund. 
Det kommer knappt något regn i maj det 
året. Inte heller i juni. Eller juli. 
Sommaren som följer ska bli den torraste 
på mycket, mycket länge. Skörden 
kommer att bli sämre än nödåret 1868. 

Då resulterade missväxten i en 
svältkatastrof. Fler än 10 000 personer 
dog av svält. Många fler blev utblottade, 
tvingades dra runt som tiggare eller 
emigrerade för att överleva svältåren. 
Att 2018 ska bli ett sådant år, då solen inte 
ger liv utan i stället bränner sönder fälten, 
anar Thomas Björklund ännu inte. 
Han är lantbrukare och driver Warbro 
kvarn i Sörmland tillsammans med sin fru 
Kerstin. Familjeföretaget odlar och 
förädlar ekologiskt spannmål, från utsäde 
till mjöl och malt för öltillverkning. I den 
nybyggda kvarnen mals mjölet på 
stenkvarnar av ljust trä. Omkring hälften 
av deras odlingar är modernt vete, på de 
andra fälten odlas gamla sorters 
spannmål, sorter som brukar benämnas 
kulturspannmål eller kulturgrödor. 
Bröd har en särställning i vår mathistoria 
och har en stark symbolisk laddning. Inte 
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bara är det synonymt med liv – ”vårt 
dagliga bröd giv oss i dag” – spannmål har 
också varit en del av vår kost i många 
tusentals år. I Sverige uppstod de första 
jordbruken för omkring 6 000 år sedan. 
Då övergick människorna från jakt och 
fiske till en jordbruksekonomi med 
boskapsskötsel och odling av spannmål 
som gamla sorters vete och korn. 
Vilka spannmål som odlats har varit 
beroende av geografiska förutsättningar 
och klimat. Under 1000-talet blev råg allt 
vanligare, som tillsammans med korn och 
havre är betydligt tåligare grödor än vete. 
Dessa var helt dominerande fram till slutet 
av 1800-talet, då vetet gjorde comeback. 
Spannmål odlas i dag på mer än en 
tredjedel av Sveriges åkerareal och korn 
och vete är de vanligaste grödorna.  
Under mycket lång tid var spannmål också 
grundfödan i Sverige, fram till slutet av 

1800-talet var nästan alla jordbrukare. 
Man levde i huvudsak på torkat bröd, 
välling och gröt och samhället var 
uppbyggt kring skördeåret.  
– Vissa yrkesgrupper var så viktiga att de 
inte fick lämna staden i händelse av pest. 
Doktorer, myndighetspersoner – och 
bagare, berättar författaren Magnus 
Västerbro som skrivit boken ”Svälten. 
Hungeråren som formade Sverige”. Om de 
försvann skulle samhället stanna. 
I samband med industrialiseringen 
förändrades matvanorna och man började 
äta kött och potatis i stället, den 
kosthållning som i dag anses vara 
”traditionell husmanskost”. Tillsammans 
med telefonen och järnvägen blev detta 
bilden av modernitet. Svältårens välling 
och gröt ville man helst glömma bort. 
– Men man ska komma ihåg att det 
”naturliga” sättet att leva i det gamla 
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jordbrukssamhället var svält. Eller 
åtminstone undernäring, nära svält, säger 
Magnus Västerbro. 
Under industrialiseringen började man 
även växtförädla och utveckla sorter som 
skulle motsvara den moderna tidens 
behov. Korta strån som gjorde det lätt att 
skörda premierades, och mjölet skulle 
hålla en jämn kvalitet med 
bakningsegenskaper som inte varierade 
över tid utan möjliggjorde en storskalig 
produktion. Tillsammans med konstgödsel 
och kemiska bekämpningsmedel kunde 
man få betydligt större skördar än tidigare. 
De senaste åren har intresset för äldre 
sorters spannmål ökat, efter att man insett 
att andra värden i stället gått förlorade. 
Men hur skulle de stå sig en så torr 
sommar som den 2018? 
Warbro kvarn började sin verksamhet i en 
gammal bykvarn från 1700-talet i början 

av 2000-talet. Genom tyska kontakter fick 
de upp ögonen för dinkel, en gammal 
vetesort var ganska okänd i Sverige då, och 
började provodla den nygamla grödan. Nu 
är efterfrågan på deras spannmål så stor 
att de har fått flytta ut från den lilla 
pittoreska kvarnen till en större, nybyggd 
anläggning utanför Katrineholm.  
De har både egna odlingar och samarbetar 
med bönder som odlar kulturgrödor för 
deras räkning. I sortimentet ingår råg, 
dinkel, emmer, enkorn, nakenhavre, dala-
lantvete och två sorters maltkorn, Balder 
och Gullkorn. 
– Det finns en större genetisk variation 
inom varje gröda, det blir en jämnare 
skörd och det finns alltid några som har 
bättre motståndskraft och klarar 
förutsättningarna, säger Thomas 
Björklund. 
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Detta gör att kulturgrödorna så 
småningom anpassar sig till jordarna de 
växer på och lokala lantsorter kan uppstå 
på sikt. Moderna sorter är mer identiska år 
från år och mellan olika plantor. 
Warbro kvarn säger sig vilja bidra till goda 
måltider, bättre hälsa och en hållbar 
utveckling, och man vill både värna om 
ursprungsgrödorna och visa omsorg om 
naturen. I början möttes de av misstro – 
”Ska ni hålla på med såna här jävla 
sorter?” – och Thomas Björklund kände 
ibland att det kunde ligga ett löjets 
skimmer över verksamheten.  

Skördetid, sensommaren 2018 
Torkan och sommarens väder är det stora 
samtalsämnet. Det pratas om grillförbud, 
foderbrist och nödslakt. Skörden verkar bli 
betydligt sämre än vanligt – den sämsta 
sedan 1950-talet, skriver vissa tidningar. 

– När grödorna väl är sådda kan jag inte 
göra så mycket, säger Thomas Björklund. 
Odlar man konventionellt kan man 
bespruta mot till exempel ogräs, löss och 
svamp under växtsäsongen, men det får 
man inte göra i ekologisk odling. Det är 
bara att vänta och hålla tummarna. Skulle 
det bli en jätteinvasion av skadedjur kan 
man bara titta på, och hoppas att grödan 
hämtar sig. Vi får jobba förebyggande i 
stället. 
På Thomas Björklunds åkrar växer rågen 
hög och täcker effektivt allt ogräs. De 
djupa rötterna tar upp fukt och 
näringsämnen långt ner i jorden. Trots 
extremsommaren växer rågen på bra, 
liksom enkornet. För havren går det sämre 
– riktigt uselt faktiskt – både för de 
moderna sorterna och för de äldre.  
Om man odlar samma sak på samma plats 
år efter år blir jorden så småningom 
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utarmad. Inom konventionell, storskalig 
odling tillför man näring med konstgödsel. 
Thomas Björklund odlar i stället många 
olika sorters spannmål som han kan 
variera mellan, och på fältet där rågen nu 
vajar växte det något annat förra året. Han 
växlar också om med att gröngödsla, odla 
växter som till exempel klöver, som inte 
ger något att skörda men som tillför 
näringsämnen till jorden, och att odla vall 
som foder till djuren. Eftersom han också 
har nötkreatur kan han dessutom låta dem 
gå på vissa fält och gödsla ”naturligt”. 
Man måste inte odla kulturspannmål om 
man odlar ekologiskt, det är inte heller ett 
måste att odla ekologiskt bara för att man 
använder kulturspannmål, men ofta går 
intresset hand i hand. 
Men en sak är gemensam: Det blir 
betydligt lägre skörd än om man jämför 
med konventionell odling, där man 

använder moderna sorter och tar hjälp av 
konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel.  
Ekologiskt odlade gamla sorter kan ge tre 
till sex ton per hektar, medan moderna 
spannmål i konventionell odling kan ge 
det dubbla, enligt Karin Gerhardt, forskare 
vid Centrum för biologisk mångfald på 
Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU). Å 
andra sidan anses de gamla sorterna ha 
potential att vara mer skördestabila och är 
möjliga att odla på jordar av lägre kvalitet. 
Thomas Björklund odlar både moderna 
och gamla sorter.  
Nu tycker han att de möter ett större 
intresse för det de håller på med, från 
bagare och privatpersoner men även bland 
etablerade och konventionella odlare. 
– Vi vill göra något som är bra för 
människan och miljön, och samtidigt 
kunna tjäna pengar på det. Jag tycker det 
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finns plats för alla, att vi kompletterar 
varandra. Men vissa tycker att vi ”mytar”. 
Det sprids onekligen en del påståenden 
kring kulturspannmål som låter så bra att 
man skulle kunna misstänka dem för att 
vara just myter. Det handlar om 
hälsofördelar, högre näringsinnehåll, 
bättre smak och motståndskraft mot 
klimatförändringar bland annat.  
Efter förra årets extremsommar kom 
rapporter i medierna om att gamla 
kulturspannmål och vetesorter klarade 
torkan bättre. Kunde de kanske rädda oss 
från klimatkrisen? 
SLU, som dragit i gång ett 
tvärvetenskapligt projekt för att undersöka 
allt från odling till smak och 
konsumentintresse för de gamla sorterna, 
bestämmer sig för att också titta på vilken 
grund det finns för påståendena om att de 

skulle vara mer motståndskraftiga mot 
torka.  
– De gamla kultursorterna har egenskaper 
som är värdefulla. De växer långsamt, blir 
kraftiga och höga och behöver därför inte 
bekämpningsmedel. De är också bra för 
den biologiska mångfalden eftersom de 
har högre genetisk variation. Men vi såg 
att den vetenskapliga kunskapen var 
fragmentarisk, och ville jämföra fördelar 
och nackdelar, hela vägen från jord till 
bord, säger Karin Gerhardt, projektledare 
och biolog på SLU.     
Den ena delen av projektet, den om 
torkan, avslutades i våras.   
Av de moderna sorterna visade de flesta 
avsevärda skördeförluster, medan bara 
knappt hälften av kultursorterna hade 
påverkats negativt. Det var dock svårt att 
få ett bra statistiskt underlag eftersom 
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odlingarna av kulturspannmål är ganska 
få.  
Man tittade enbart på ekologisk odling, 
någon jämförelse med konventionellt 
odlade moderna sorter gjordes inte. 
– De här sorterna är svårare att anpassa 
till ett intensivt jordbruk, säger Karin 
Gerhardt. Man kan se dem som ett 
komplement som fungerar bra på sämre 
jordar. De behöver inte odlas ekologiskt, 
men kan vara ett alternativ om man till 
exempel vill dra ner på användningen av 
pesticider.  
Hon framhåller att de också har andra 
värden:  
– Vi hoppas kunna ta fram nygamla 
produkter med en historisk touche som 
ger ett mervärde för odlare och 
konsumenter.  
Hennes förhoppning är att projektet ska 
bidra till att öka intresset för äldre 

spannmål, så att Sverige kan få en mer 
varierad odling. 
– Tänk på hur yoghurthyllan ser ut i en 
vanlig matbutik. Där finns en uppsjö av 
olika produkter. På mjölhyllan finns inte 
alls samma variation. Tänk om vi till 
exempel kunde använda mer matvete i 
stället för ris? Det skulle kunna minska 
importen och göra oss mindre sårbara för 
klimatförändringar. 
Åtta mil från Warbro kvarn och Thomas 
Björklunds åkrar ligger Järna bageri. Där 
bakar Tina Fernlund och Marqus Östin 
enbart med kulturspannmål. 
Fullkornsmjölet mal de själva på en liten 
kvarn i den bakre delen av bageriet. De 
jobbar med flera mindre kvarnar och 
gårdar, och i hyllorna trängs speltvete och 
siktad råg med lantsorter som 
algotvetemjöl. 
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De kom i kontakt med några kultursorter 
redan för omkring tio år sedan, när de 
drev bageri på Gotland. 
– Då fick vi möjlighet att provbaka, men 
det fanns så lite att det kändes som att 
arbeta med museiföremål, berättar Tina 
Fernlund. 
Sedan dess har intresset växt både hos 
odlare och hos konsumenter. När de tog 
över Järna bageri för cirka tre år sedan 
insåg de att utbudet var så pass stort, både 
i antal sorter och i volym, att det skulle gå 
att fokusera enbart på kultursorter.  
– Visst händer det nu också att vissa 
sorters mjöl tar slut, så att vi inte kan baka 
just det brödet. Men det gör ju inget att 
inte allt finns alltid, säger Marqus Östin. 
Tina Fernlund tycker att den stora 
skillnaden inte är mellan att baka med 
moderna ekologiska sorter och gamla 

ekologiska sorter. Den stora skillnaden är 
mellan konventionellt mjöl och ekologiskt: 
– Det ekologiska mjölet är föränderligt, 
och beter sig olika beroende på väder och 
vind. När man bakar med det blir det en 
process som man är delaktig i. Det är inte 
bara att sätta i gång degen och sedan gå 
därifrån. 
Marqus Östin skrattar:  
– Ibland får man höra ”helvete vilket 
skitmjöl” från bagare som inte är vana att 
baka ekologiskt. Med konventionellt mjöl 
är det lättare att förutse slutresultatet, 
med ekologiskt mjöl är det ett vidare 
spann.  
Tina Fernlund fyller i:  
– Vi anpassar bakningsprocessen i stället 
för mjölet. Vi vill komma förbi 
standardfrågan ”vilket är bästa mjölet” och 
lära oss att hantera det vi får. 
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– Det är ju det som är det roliga, säger 
Marqus. Ingen dag – eller deg – är den 
andra lik. 
De använder sina sinnen när de bakar. 
Luktar och känner på degarna. 
– Jag brukar smaka på surdegen för att 
avgöra i vilket stadium den är, säger 
Marqus. Att kolla på klockan … vårt sätt 
att baka är inte helt förenligt med klockor 
… Det finns så många faktorer som 
påverkar hur det jäser.  
De uppskattar att ha direktkontakt med 
odlarna.  
– Köper man från en stor kvarn får man 
”blends”, de kan blanda skördar från olika 
odlare så att mjölet alltid blir likadant. 
Köper man från små odlare kan skördarna, 
och mjölet, skilja sig åt. 
Tina Fernlund och Marqus Östin får 
ibland kommentarer från kunder med 
diffusa magproblem som upplever att de 

är känsliga för gluten (vilket inte är 
detsamma som celiaki). De berättar att de 
kan äta bröd bakat på äldre sorters 
spannmål trots att de i vanliga fall brukar 
reagera på vetemjöl. Exakt vad det kan 
bero på är inte klarlagt, även om det – som 
så ofta när det gäller mat och dieter – finns 
många teorier i omlopp. 
Så hur är det då med uppgifterna om att 
kulturspannmål är mer näringsrika och 
innehåller mer mineraler, är det sanning 
eller myt? Lite av båda, verkar det som. 
Forskning på näringsinnehållet har gjorts, 
bland annat på SLU, men eftersom det 
finns så många olika kulturspannmål med 
lika många olika egenskaper går det inte 
att dra några allmänna slutsatser. En del 
sorter, särskilt vissa primitiva veten, 
innehåller mycket mineraler som till 
exempel järn och zink. Andra sorter har 
betydligt lägre. Eftersom 

955



kulturspannmålen har förmågan att 
anpassa sig och utvecklas utifrån miljön 
där de odlas kan rätt spannmål på rätt 
plats ha förutsättningar att nå ett högre 
näringsinnehåll än konventionella sorter, 
enligt professor Eva Johansson på SLU. 
Men man kan inte slå fast att de är bättre 
generellt.  
Man kan också roa sig med att titta på 
avkastningen. Om en kulturgröda har 
lägre avkastning än en modern sort, men 
innehåller mer näring, hur ska man 
värdera den då? Vilket väger tyngst, 
näringsinnehåll eller bukfylla? 
Det finns också metodsvårigheter: Hur ska 
de jämföras? Om man odlar de gamla 
grödorna under konventionella former är 
det inte säkert att de fungerar optimalt. Så 
ska de odlas under exakt samma 
omständigheter eller ska de odlas utifrån 
sina egna bästa förutsättningar? 

Ur ett praktiskt näringsperspektiv finns 
det också andra saker att ta hänsyn till när 
man diskuterar ”nyttighet”. Det räcker 
nämligen inte att ett visst spannmål 
innehåller mer zink, halterna måste vara 
så pass mycket högre att det gör skillnad 
för de människor som äter det. 
Dessutom spelar det ingen roll om det 
finns mycket näring i livsmedlet om 
kroppen inte förmår ta upp det.  
Den forskning som bedrivs på SLU i dag 
syftar till att hitta relevanta skillnader 
mellan olika kultursorter, för att försöka 
förstå hur de skulle kunna utvecklas i 
framtiden – fokus ligger inte på att 
jämföra gamla och nya varianter. 
Det man däremot med stor säkerhet kan 
säga är att det är nyttigt att äta fullkorn, 
och många av de gamla sorterna mals till 
fullkornsprodukter eller säljs som hela 
korn, och möjligen skulle detta kunna 
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påverka synen på kulturspannmål som 
nyttigare.  
– Jag tycker romantiseringen av det gamla 
jordbrukssamhället är problematisk, säger 
författaren Magnus Västerbro. Man tänker 
sig det som mer ”äkta”, och att detta ”äkta” 
dessutom betyder ”bättre”. Men då ser 
man bara en aspekt – man ser bara året 
med god skörd. Det är som att livet förr 
var en ständig skördefest. I själva verket 
gällde det att hushålla strängt även de år 
det inte var missväxt. 
– Fokus på smak, kvalitet och 
hantverksskicklighet, sådant som gått 
förlorat, är ju fint. Men kulturspannmål, 
självhushållning och småskalig ekologisk 
odling ser jag som ett livsstilsprojekt för de 
privilegierade; ett sätt för dem att förgylla 
sin tillvaro ännu mer. Det är trots allt 
industrialiseringen och handeln med 

livsmedel som har räddat Sverige – och 
världen – från svält. 
Visst är det en stor utmaning att skapa ett 
hållbart matsystem för jordens ökande 
befolkning, men för att komma dit måste 
man, enligt Magnus Västerbro, gå framåt, 
inte bakåt. Skördeutfallet sommaren 2018 
var sämre än den torra sommaren 1868, 
då de gamla kultursorterna odlades, och 
det är tack vare dagens odlingsmetoder 
som vi inte drabbades av svält och 
hungersnöd. 
– Visst är det härligt med ett gott bröd, och 
i grunden är det bra att folk bryr sig om 
under vilka förutsättningar våra livsmedel 
framställs. Men det är dumt att förringa 
det som har byggts upp, och det känns 
naivt att tro att det ska lösa klimatkrisen, 
säger han 
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Skördetröskan tar en sista vända över 
fältet med enkorn, Thomas spända axlar 
faller ner och han verkar lättad. Skörden 
är bärgad och av ett helt års möda syns nu 
bara en stubbåker. De tröskade 
spannmålen är inte bara en inkomst utan 
ska också bli nästa års utsäde. Eftersom 
enkornet är så ovanligt hade också stora 
delar av ett kulturarv riskerat att försvinna 
om skörden hade blivit förstörd. Thomas 
Björklund är glad, stolt och lättad. 
– Nu känner jag bara glädje, säger han. 
Det här kommer vi att kunna lagra, sälja 
och göra bra saker av. En kraftig fin gröda 
gör att man fylls av tillfredsställelse, men 
det är först när man har skördat som man 
kan andas ut. 
2019 blev ett bra skördeår, inte bara för 
Warbro kvarn. Enligt Jordbruksverkets 
prognos blev årets svenska skörd av 

spannmål och oljeväxter den tredje största 
på 2000-talet.  
Men innan rågen, enkornet, dala-lantvetet 
och kornet Balder kan förädlas till mjöl 
och malt ska höstens utsäde i jorden. 
Cirkeln sluts, ett nytt odlingsår tar sin 
början. 
Elin Peters 
elin.peters@dn.se 
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Ledare: Det 
blåser snålt 
kring 
visselblåsarna

SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019

Det är den 17 april 2015, och svensken 
Anders Kompass stängs av från sitt jobb. 
Kompass är chef på Kontoret för FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter 
(OHCR). Förseelsen: Han har avslöjat en 
rapport som anklagade franska FN-
soldater för övergrepp på barn i 
Centralafrikanska republiken. 
Anders Kompass är en klassisk vissel-
blåsare. Han hade information som kunde 
vara mycket skadlig för den egna 
organisationen. Förmodligen insåg han att 
han själv riskerade ett högt personligt pris 
om han gick vidare, det enklaste vore att 
arkivera den i kontorets djupaste byrålåda. 
Ändå blåste han hårt i visselpipan. 
Det är lätt att tänka på visselblåsaren som 
en hyllad hjälte. Så enkelt är det inte. Hen 
är ofta minst lika hatad som älskad, och 
alltid obekväm. Det kostar på att utmana 
sina egna chefer, sitt eget företag eller sin 
organisation. Sina egna kollegor. 
En visselblåsare riskerar att bli ifrågasatt, 
kritiserad, straffad, hotad med avsked och 
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våld. Hen kallas ofta förrädare och svikare. 
Studier har visat att den som slår larm kan 
drabbas av ångest, stress, 
missbruksproblem och allmänt sämre 
hälsa. Det är inte märkligt att många 
tvekar att gripa efter visselpipan för att 
stoppa det fula spelet. 
Allra störst är risken för den som slår larm 
om missgrepp av en stat eller regering. 
Edward Snowden sitter fortfarande i rysk 
exil sedan han avslöjat den amerikanska 
underrättelseorganisationen NSA:s 
omfattande övervakning. Chelsea Manning 
dömdes till fängelse för att ha läckt 
graverande uppgifter om USA:s krigföring. 
Medan många ser dem som hjältar finns 
andra som gärna skulle sätta dem i 
elektriska stolen. 
Nu har en ny, ännu anonym visselblåsare 
fått en stor roll på världsscenen. Exakt vad 
president Donald Trump sa i telefon till 

sin ukrainska kollega Volodymyr Zelenskyj 
i juli är ännu oklart, men i stora drag är 
samtalet känt – tack vare denne okände 
person som slog larm. 
Och mycket riktigt: Trumps motoffensiv 
följde klassiska mönster. Enligt 
amerikanska tidningar vill presidenten ta 
reda på visselblåsarens identitet – bara det 
ett potentiellt stort övertramp. Men det är 
inte allt: 
”Ni vet vad vi brukade göra med spioner 
på den tiden då vi var smarta när det 
gällde spioner och förräderi, eller hur?”, 
har presidenten sagt enligt Los Angeles 
Times. ”Vi brukade hantera det lite 
annorlunda än i dag.” 
Det är en inte våghalsig prognos att 
visselblåsare som kollektiv lever allt 
farligare. Vi är inne i ett kulturkrig, och 
precis som i konventionell krigföring är 
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sanningen det första offret. Särskilt den 
obekväma sanningen. 
Trumps mer hårdföra anhängare lär 
strunta i om uppgifterna är korrekta eller 
inte utan i stället avfärda dem som vänst-
erpropaganda och konspirationer. 
År 2016 fick Sverige en ny lag som stärkte 
visselblåsarens ställning. Även EU ligger 
långt framme, liksom USA som för några 
år sedan utsågs till landet med bäst 
lagstiftning på området. 
Det är oerhört viktigt att dessa lagar dels 
följs, dels inte luckras upp. Det kan låta 
som vd:ns, ordförandens eller 
presidentens dröm att slippa obekväma 
undersåtar, men de är livsviktiga för 
företaget, organisationen och nationen i 
stort. 
En god vän är den som säger ifrån när du 
beter dig som en idiot, inte låtsas som att 
det regnar. 

Anders Kompass fick sin revansch, hans 
avstängning hävdes och FN skärpte 
åtgärderna mot sexövergrepp. 
Låt det bli regeln för världens vissel-
blåsare, inte undantaget. 
DN 29/9 2019 
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Peter 
Wolodarski: 
Trump och 
Åkesson tål 
inte Greta 
Thunberg. Det 
är begripligt.

SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Greta Thunbergs globala 
klimatkampanj är historisk. 
Hon inger hopp världen över. Men hon 
får, som väntat, högernationalister att 
gå i taket. 
För ett år sedan klimatstrejkade Greta 
Thunberg utanför Sveriges riksdag. I dag 
är hon världens mäktigaste 16-åring, 
sannolikt med mer inflytande över den 
globala opinionen än någon svensk sedan 
Olof Palmes och Dag Hammarskjölds 
dagar. 
I veckan spreds en laddad bild från FN-
huset i New York, där en sammanbiten 
Thunberg spänner blicken mot Donald 
Trump när han passerar förbi. Fotografiet 
har förutsättningar att bli historiskt, som 
en glödande illustration av vår tids 
idémässiga dragkamp. 
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Trump – symbolen för en korrupt och 
livsfarlig maktarrogans, oviljan att bry sig 
om något annat än det egna jag:et och 
golfbanan. Trump – ledaren för världens 
mäktigaste demokrati som har resurser att 
påverka utvecklingen i världen, men i 
stället förkastar internationellt samarbete i 
vår tids ödesfrågor. Trump – president i 
det land som härbärgerar världens ledande 
universitet, men som behandlar 
vetenskapen som ett enerverande inslag i 
det egna varumärkesbyggandet. 
Den ryska journalisten Masha Gessen har 
helt rätt när hon i en artikel i tidskriften 
The New Yorker, som DN återpublicerade 
i veckan, ställer Greta Thunberg mot 
Donald Trump, och beskriver Thunberg 
som Trumps kanske mest tydliga politiska 
motståndare i världen. 
Gessen har levt under Putins auktoritära 
styre. Hon har sedan länge inga illusioner 

om den amerikanske presidentens 
maktanspråk: det är antidemokratiskt. 
Trump leder världens viktigaste 
demokrati, men beter sig som en rysk 
oligark, senast demonstrerat i hans 
oförblommerade försök att komma åt sin 
utmanare Joe Biden genom påtryckningar 
mot Ukrainas nyvalde president. Trump 
använder presidentämbetet för att en 
utländsk stat ska påverka det kommande 
amerikanska presidentvalet. De etiska och 
rättsliga larmklockorna blinkar intensivt. 
Den senaste tiden har Trump 
olycksbådande nog fått sällskap av 
Storbritanniens premiärminister Boris 
Johnson. Han förhåller sig till 
demokratins spelregler ungefär som till en 
à la carte-meny. När Boris inte får som 
han vill försöker han – i strid med lagen – 
släcka ned parlamentet. Lyckligtvis tänder 
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skurkbeteendet motljus, men skadan på 
den brittiska demokratin är reell. 
Vad står Greta Thunberg för? Motsatsen 
till Trump, konstaterar Gessen: ”Hon är 
ung och han gammal. Hon är ärlig och han 
en vanemässig lögnare. Hon förlitar sig på 
vetenskap och han på inget annat än sin 
mage. Hennes fokus är på den framtid vi 
kan se framför oss, han lever i ett slags 
inbillat förflutet.” 
Mötet i New York blev därför en 
urladdning mellan två konkurrerande 
visioner om vad för sorts värden som ska 
styra oss framåt. 
Greta Thunberg har sannolikt inga 
ambitioner att ställa upp i några val. Men 
tack vare sin klimatkampanj påverkar hon 
mer än vad de flesta stats- och 
regeringschefer lyckas med under en 
livstid. 

Hon slår ett slag för vetenskapen och det 
globala samarbetet. Hon tvingar oss att ta 
klimatfrågan på allvar och förändra våra 
beteenden. Och hon mobiliserar politiskt 
engagemang över hela världen, särskilt 
bland unga. 
Hon vänder sig till dem som vill lyssna, 
inte till maktpersoner som förnekar 
vetenskapen. Det var talande när Greta 
Thunberg i en intervju med DN:s 
Washingtonkorrespondent Björn af Kleen 
i veckan avfärdade tanken på att för egen 
del lägga tid på den mäktigaste mannen i 
världen: ”Jag har ingen önskan om att 
träffa president Trump”, sade hon till DN. 
”Det jag försöker göra nu är att skapa 
allmänbildning och informera människor 
om vad som händer och jag ser inte vad ett 
möte med Donald Trump skulle göra mer 
konkret.” 
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Allmänbildning och upplysning – mer 
kontroversiellt än så är det inte. Men det 
får ändå vissa att uttrycka mer ilska över 
Greta än över klimatförändringen. 
Donald Trumps svenske syssling Jimmie 
Åkesson har som väntat inte mycket till 
övers för Thunberg. 
Normalt brukar SD-ledaren inte missa ett 
tillfälle att vara djupt oroad över 
samhällsutvecklingen, men klimatet ingår 
inte i orosrepertoaren. Veckans 
larmrapporter om stigande havsnivåer 
höjer inte temperaturen hos SD. Det är 
invandrare, muslimer och det 
mångkulturella samhället som vi ska oroa 
oss för – liksom nu senast även hbtq-
flaggor på stadshuset i Åkessons hemstad 
Sölvesborg. Bort med det fula! 
Bort från offentlighetens ljus ska också 
Greta Thunberg, för hon stör Jimmie 
Åkessons politiska projekt, och de allt mer 

ihärdiga försöken inom delar av svensk 
borgerlighet att förvandla SD till en 
kompis man kan äta köttbullar med och 
göra upp om Sveriges framtid. 
I år har Jimmie Åkesson hunnit med att 
sprida vanföreställningen att Greta 
Thunberg är styrd av en pr-byrå i stället 
för av ett djupt känt personligt 
engagemang. Enligt Åkesson skulle Greta 
ha gjort mer nytta om hon stannat i 
skolan. Och i stället för att känna stolthet 
över att en ung svenska lyckats lyfta 
klimatfrågan till centrum av den globala 
diskussionen, ägnade Åkesson delar av sitt 
sommartal åt att angripa Thunbergs resa 
över Atlanten. 
De självbeskrivna Sverigevännerna är inga 
vänner av att Sverige har fått en 
internationell superstjärna. 
Åkessons högernationalistiska entourage 
på internet, som ibland vill ge sken av att 

965



ägna sig åt ”riktig” journalistik i motsats 
till professionella medier, går som väntat 
till stenhårda personangrepp mot Greta 
Thunberg. Man publicerar artiklar som 
målar ut henne som hysterisk, ett fall för 
socialtjänsten och ledare för en klimatsekt. 
Kampanjen mot Thunberg är riktigt 
obehaglig. Numera är den inte heller 
begränsad till Sverige utan en del av det 
globala högernationalistiska ekosystemet, 
men hennes framgångar är så mycket 
större än försöken att tysta henne. 
Opinionen är väckt. De massiva 
demonstrationerna i fredags var ett rop på 
förändring, skrev DN:s klimatreporter 
Jannike Kihlberg i en kommentar. Frågan 
är om våra nuvarande politiska partier har 
kraft att visa en väg framåt, förankrad i 
demokrati och marknadsekonomi. Ett nytt 
ledarskap skulle kunna förvandla oron i 
samhället till hopp om något bättre. 
Peter Wolodarski 
peter.wolodarski@dn.se 

”Vilseledande 
när 
folkökningens 
effekter på 
klimatet 
utelämnas”
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
DN. DEBATT 20190929 
En viktig men ofta bortglömd 
grundorsak till klimatkrisen är världens 
befolkningsökning. Minskad folkökning 
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och stabiliserad befolkning saknas 
bland FN:s 17 mål för ”sustainable 
development”. Ett klart formulerat 
sådant mål behövs för att öka 
medvetenheten om behovet av att 
stävja folkökningen, skriver forskarna 
Frank Götmark och Malte Andersson. 
Medier varnar för klimatförändringar och 
framtida flyktingströmmar, så som 
framhållits av FN-organen IPBES och 
UNHCR och vid EU-toppmötet i 
Helsingfors samt nyligen vid FN:s 
klimatkonferens. Utvecklingen kräver att 
klimatets förändring tas på stort allvar, 
och att vi kraftigt minskar användningen 
av fossil energi och utsläpp av 
växthusgaser. 
Men medierna och många miljöforskare 
blundar för en viktig grundorsak: världens 
befolkningsökning är en stark drivkraft 
bakom temperaturstegringen och andra 

problem. Flera studier visar att ökningen 
av antalet människor sannolikt är en 
viktigare orsak till matbrist, lidande och 
migration än förändringar av klimatet 
fram till 2050. 
I studien ”Shared socioeconomic 
pathways” analyserar Hasegawa med flera 
forskare risken för undernäring i fem 
globala scenarier. Dessa kombinerar 
teknisk utveckling, produktion och 
fördelning av mat, handel, och folkökning. 
Ett av de fem scenarierna antar att det 
kommer att finnas drygt 12 miljarder 
människor 2100, övriga scenarier antar 
lägre folkökning än FN:s prognos om cirka 
11 miljarder år 2100 (i dag finns 7,7 
miljarder människor). 
För perioden mellan 2020 och 2100 är 
risken för undernäring relativt konstant 
med cirka 600 miljoner undernärda i 
scenariet med högst folkökning. I ett annat 
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var motsvarande siffra 400–500 miljoner. 
I övriga scenarier minskade antalet 
undernärda till noll mellan 2040 och 
2070, men då är antagandet att 
födelsetalen minskar starkt. Detta 
diskuteras sällan i klimatanalyser – man 
”gömmer och glömmer” folkökningen, 
låter den vanligen ingå som en given 
faktor. Men populationens framtida 
storlek kan påverkas med åtgärder i en 
aktiv policy, inte minst i 
klimatsammanhang (se nedan). 
I en studie av Dawson med flera 
analyseras också risken för global 
undernäring, med data från bland annat 
FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) om 
folkökning, markanvändning, diet och 
tillgång på mat. FAO beräknade 2012 att 
870 miljoner människor (12 procent) led 
av hunger. Antalet minskade sedan några 

år, men har åter ökat de senaste åren, 
enligt FAO:s rapport 2019. Utan 
klimatändring är cirka 41 procent 
undernärda år 2050, enligt Dawsons 
beräkningsmodell. Med klimatändringen 
tillagd ökar risken för undernäring till 
cirka 62 procent av världens befolkning. 
Populationens tillväxt orsakar större 
ökning av andelen undernärda (28–31 
procentenheter) än vad klimatet gör (21 
procentenheter). Forskarna framhåller 
därför folkökningens betydelse. I 
modellerna ingår inte tänkbara 
innovationer inom jordbruk och klimat-
anpassning, men sådana framsteg är 
omtvistade eller kan vara svåra att tekniskt 
genomföra. Skördeökningarna efter den 
”gröna revolutionen” har till exempel 
stagnerat. 
I en tredje studie analyserar Hall med flera 
folkökning och klimatändring i Afrika, 
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kontinenten med störst ökning: cirka 1,3 
miljarder människor i dag, 2,5 miljarder år 
2050, och 4,3 miljarder år 2100 enligt 
FN:s beräkningar. Då förutsätts ändå rejält 
minskande födelsetal i Afrika, vilket är ett 
osäkert antagande. Med oförändrade 
födelsetal skulle Afrikas befolkning år 
2100 uppgå till 12,7 miljarder, enligt FN. 
Redan i dag saknar var fjärde afrikan 
tillräckligt med mat för ett hälsosamt liv. 
Hall påpekar att den gröna revolutionen 
har haft liten effekt på Afrikas jordbruk. 
För att analysera undernäring använde 
Hall liknande modeller som Dawson, men 
med senare FAO-data, från 2015. Effekter 
av klimatändringar studerades med hjälp 
av scenarier från FN:s klimatpanel (IPCC). 
Slutsatsen blev att risken för undernäring 
år 2050 är hög eller mycket hög på grund 
av folkökning i 40 av 44 afrikanska länder. 
I de flesta fall är mer än en tredjedel av 

befolkningen då undernärd. Endast södra 
Afrika skulle kunna klara sig bättre. Då 
Hall lade till temperaturhöjning ändrades 
bilden bara marginellt – vilket tyder på att 
det främst är folkökning som höjer risken 
för undernäring i Afrika. 
De länder som väntas drabbas värst är 
Kongo-Kinshasa, Etiopien, Uganda, Niger, 
Angola, Mali och Nigeria. Klimatmodeller 
tyder på att variationen i nederbörd kan 
bli stor i dessa länder, vilket kan öka 
klimatets betydelse för matbristen. Men 
fram till 2050 är prognoser för folkökning 
troligen säkrare än de för klimatändring, 
som tycks svårare att modellera realistiskt 
med precision. 
Via svenska medier känner allmänheten 
väl till begreppet klimatflykting, men 
saknar i stor utsträckning kunskap om 
folkökningens omfattning och effekter. De 
studier vi förmedlat här ger därför en för 
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många ny bild av migrationens orsaker, 
inte minst i Afrika. Migration sker av 
många skäl, på många sätt. I en rapport 
från World food programme framhålls 
2017 konflikter och undernäring som 
viktiga orsaker till migration, och matbrist 
tenderar att öka konfliktnivån. 
Varför ger då medier och forskarsamhälle 
en så skev, ofullständig bild? Forskare 
studerar frågor de får pengar för, och 
analyser av folkökning och dess effekter 
har haft mycket låg prioritet inom området 
hållbar utveckling, där klimatändringen 
överskuggar nästan allt. Folkökningen 
hotar till exempel biologisk mångfald. En 
studie i tidskriften Nature 2016 visar att 
klimatändring hamnar på plats 7 bland de 
faktorer som hotar rödlistade arter. Hög 
och ökande konsumtion, i rika länder och 
sådana som utvecklas snabbt (till exempel 
Kina, Indien, Brasilien), och folkökning i 

mer än 90 procent av alla världens länder, 
orsakade de sex främsta hoten. 
Minskad folkökning och stabiliserad 
befolkning saknas bland FN:s 17 mål för 
”sustainable development”. Men ett klart 
formulerat sådant mål behövs för att öka 
medvetenheten om behovet av att stävja 
folkökningen. FN:s prognoser är inte 
huggna i sten, ökningen kan påverkas av 
de beslut vi tar. Framgångsrika program 
för familjeplanering med tillgång till 
preventivmedel har genomförts i bland 
annat Sydkorea, Indonesien, Bangladesh, 
Iran, Tunisien och Costa Rica. De visar att 
frivilliga sådana program på relativt kort 
tid (10–15 år) rejält kan sänka födelsetal 
och dämpa folkökningen. Men bara var 
fjärde kvinna i Afrika har tillgång till 
moderna preventivmedel. Och bara cirka 1 
procent av det totala bi- och multilaterala 
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biståndet i världen avsåg stöd till 
familjeplanering 2014. 
En studie 2010 beräknade att kostnaden 
för att minska koldioxidutsläpp genom 
familjeplanering var 45 kronor per ton, 
medan kostnaden var dubbelt eller ännu 
högre för andra sätt att minska utsläppen. 
(Ökad materiell konsumtion i världen och 
billigare fossilfri energi gör uppdatering av 
dessa siffror önskvärda). Program för 
familjeplanering kombinerat med 
kvinnors självbestämmande och längre 
utbildning i länder med höga födelsetal 
kan reducera både folkökning och 
växthusgaser, med deras allvarliga 
negativa konsekvenser. Minskad 
klimatändring är därför ett av många skäl 
att stärka kvinnors ställning och 
familjeplanering. 

Frank Götmark, professor i ekologi, leder ”The 
Overpopulation Project” vid Göteborgs Universitet 
Malte Andersson, ekolog, professor emeritus, 
Göteborgs Universitet 
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Så kom den 
unge 
veteranen 
tillbaka efter 
årtiondets 
skandal
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Tänk dig att du regerar med 
högernationalister som avslöjas med 
att vara beredda att sälja ut landets 
intressen. 

Regeringen faller, du blir avsatt. 
Tänk dig att du därefter gör succé i 
opinionen. 
Det är vad som hänt Sebastian Kurz, 
Österrikes rekordunga ex-kansler som 
ser ut att vinna nyvalet i dag, söndag. 
I en exklusiv intervju med DN berättar 
han om vilka lärdomar han har dragit av 
årtiondets politiska skandal. 
Klockan är sex på fredagskvällen den 17 
maj i år när det piper till i Sebastian Kurz 
mobiltelefon. Österrikes förbundskansler 
befinner sig i Wien när hans karriär 
rämnar. Sekunderna innan har två tyska 
tidningar publicerat utdrag ur en hemligt 
inspelad video från en lyxvilla på Ibiza. Ett 
handfull dolda kameror har fångat landets 
vicekansler på film när han två år tidigare 
festat med en kvinna som han tror är en 
släkting till en rysk oligark. De hemliga 
inspelningarna visar hur Heinz-Christian 
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Strache, partiledare för det nationalistiska 
regeringspartiet FPÖ och den näst 
mäktigaste ministern i regeringen, 
kohandlar om landets intressen i utbyte 
mot rysk hjälp i den stundande 
valrörelsen. Vad han inte vet är att det sex 
timmar långa mötet är riggat och att 
kvinnan är en lockfågel. Allt som görs och 
sägs i villan på Medelhavsön spelas in, för 
att senare läcka till pressen. 
I sin mobiltelefon ser Sebastian Kurz 
inspelningarna som får Österrike att 
framstå som en bananrepublik. 
Det är han själv och ingen annan som har 
bjudit in FPÖ till regeringen och gett 
Heinz-Christian Strache jobbet som 
ställföreträdande förbundskansler, den 
person som ska företräda landet när Kurz 
är frånvarande. 
”Ibizaaffären” kastar in Österrike i den 
djupaste politiska krisen sedan andra 

världskriget. Skandalen är av en sådan 
karaktär att den inte framstått som 
trovärdig som fiktion. Här sitter ett gäng 
politiker som kallar sig för patrioter och 
dividerar om att sälja ut landets intressen 
till en kvinnlig lockfågel med ryska pengar. 
Där och då är Sebastian Kurz korta karriär 
som landets förbundskansler över. Två 
veckor efter avslöjandet har regeringen 
fallit, Kurz har fått sparken av parlamentet 
och presidenten har utlyst nyval. Men 
skandalen har gjort honom mer populär 
än någonsin. 
Möt 33-åringen som vet hur man vänder 
motgångar till framgångar, och som har 
gjort comeback förr. 

○ ○ ○ 
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– Grüss Gott! ropar Centraleuropas just nu 
mest omtalade politiker och slår sig ner i 
turnébussen. 
Det är en grå söndagsförmiddag och 
Sebastian Kurz har avklarat ännu ett 
valmöte inför nyvalet i dag, söndag. Minst 
200 gånger har ex-kanslern avfyrat sitt 
bländvita leende och tryckt lika många 
händer. Nu väntar ett par timmar av lugn 
och ro ombord på turnébussen innan det 
är dags för nästa stopp. Den som har 
besökt ett amerikanskt valmöte någon 
gång känner igen upplägget. 
Bussen är målad i turkos och bär 
huvudpersonens namn längs långsidorna. 
När vi rullar ut från den trista 
parkeringsplatsen i Salzburgs utkanter står 
en avskedskommitté i österrikiska 
folkdräkter och vinkar adjö. 
Tre månader har gått sedan Ibizaaffären 
briserade och Sebastian Kurz blev den 

första förbundskanslern i Österrikes 
historia att avsättas i en 
misstroendeomröstning. 
Nu leder han opinionsmätningarna stort. 
33-åringen har kallats för ett politiskt 
underbarn, wunderwuzzi, och den största 
politiska talangen sedan Bruno Kreisky, 
den legendariske kanslern som under 
andra världskriget levde i exil i Stockholm. 
Men när Kurz själv kommenterar sin 
stjärnstatus låter han nästan som en 
kunglighet med förskrivet manus. 
– Jag är en helt vanlig människa som är 
tacksam över att jag har fått tjäna 
Österrike. Det skapar mycket glädje. Jag 
har haft en enorm tur och försöker alltid 
göra mitt bästa, säger han till DN. 
I själva verket talar en rekordung ex-
kansler som redan har en makalös politisk 
karriär bakom sig och som – åtminstone 
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före Ibizaaffären – betraktades som den 
europeiska högerns fixstjärna. 
– Sebastian Kurz är en rockstjärna. Jag är 
ett stort fan, sade även USA:s omstridda 
Berlinambassadör Richard Grenell. 
Men han polariserar också. Kritikerna 
anklagar honom för att ha studerat 
Niccolò Machiavellis ”Fursten” alltför 
nitiskt och för att vara beredd att göra vad 
som helst för att komma till makten. 
– Det där bryr jag mig extremt lite om, 
säger han. 
– Alla dessa epitet, oavsett om de är 
extremt positiva eller negativa, värjer jag 
mig emot. 
Ändå är Sebastian Kurz mycket mån om 
sin framtoning. Håret är alltid perfekt 
kammat, tänderna bländvita och 
handslaget fast. Ett föredöme, säger vissa. 
Ett ”kontrollfreak”, hävdar andra. 

Medan bussen rullar vidare genom 
Alperna äter teamet som är med ombord 
chokladrån för att hålla blodsockret i 
schack. Sebastian Kurz dricker inte ens 
kaffe. Espressomaskinen som står 
placerad på taket till bussens minimala 
toalett låter han vara orörd. 
– Jag har aldrig fotograferat någon som är 
så stel även när han slappnar av, säger 
DN:s fotograf Kevin Chang senare. 
En av dem som retat sig på Kurz 
präktighet är Österrikes president, 
Alexander Van der Bellen, som ska ha 
beklagat sig inför EU-diplomater. 
– Han är en irriterande ung man som 
knappt dricker alkohol, inte röker och inte 
ens dricker kaffe, enligt läckta protokoll 
som tidningen Kronen Zeitung kommit 
över. 
Så är han också den yngsta 
förbundskanslern som Österrike haft 
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genom tiderna. Och numera även den 
yngste ex-kanslern. 
– Javisst, jag är 33 år! 
Önskar du ibland att du hade haft mer 
erfarenhet innan du tog dig an ansvaret 
som regeringschef? 
– Allt har sina för- och nackdelar. 
Fördelen med att vara ung är att man har 
mycket energi. Att man kan tillföra ett 
ungt, fräscht och obelastat perspektiv. 
Men naturligtvis har äldre människor 
betydligt mer livserfarenhet. Jag har alltid 
strävat efter att omge mig med ett brett 
team av olika människor som speglar alla 
ålders- och samhällsgrupper, säger han. 
Faktum är att Sebastian Kurz är något så 
ovanligt som både ung och erfaren. Hur 
går det ihop? 
Redan som 16-åring gick han med i ÖVP, 
det mittenkonservativa högerpartiet som 
har styrt Österrike under merparten av 

efterkrigstiden, och som inte varit känt för 
sin ungdomlighet. Hans mamma klagade 
över att det enda barnet inte hade något 
bättre för sig på fritiden än att syssla med 
politik. Föräldrarna – hon lärare och han 
ingenjör – hade hoppats att sonen skulle 
skaffa sig en utbildning. 
Han blev yrkespolitiker. 
Redan i 20-årsåldern orsakade Kurz 
rubriker genom att lansera en rad 
utskällda valkampanjer. Få österrikare 
glömmer 2010 års lokalvalrörelse i Wien 
då han körde runt i en svart stadsjeep av 
märket Hummer som han kallade för 
”Geilomobil”. Geil kan betyda betyda cool 
eller kåt på tyska. I sällskap av unga 
lättklädda kvinnor delade han ut 
kondomer i syfte att göra reklam för sitt 
konservativa parti. 
Succén uteblev. 
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Det tyska begreppet fremdschämen, att 
skämmas för någon annans skull, räcker 
inte för att beskriva mottagandet. 
Kampanjen tömde dessutom partikassan 
och ÖVP:s Wienavdelning gjorde sitt 
sämsta lokalval någonsin. Den nyss så 
lovande ungdomspolitikern var nu 
utskämd och uträknad. 
Men Kurz skulle göra comeback. Han hade 
inte hunnit fylla 25 innan han fick jobbet 
som statssekreterare för integration. Vid 
installationen dök han demonstrativt upp 
utan slips. Det var ett lätt byte för pressen 
som gjorde sig lustiga över en den unge 
”pajasen”, och hans utstående öron var 
dessutom ett populärt motiv hos landets 
satirtecknare. När Kurz mamma läste de 
nedsättande tidningskommentarerna om 
sin son rann tårarna, berättar hon i 
journalisten Paul Ronzheimers biografi 
”Sebastian Kurz”. 

Fast han gav inte upp den här gången 
heller. Kurz var bara 27 år när han utsågs 
till utrikesminister i den stora koalitionen 
mellan Socialdemokraterna SPÖ och 
konservativa ÖVP. Nu åkte slipsen på. Fast 
den myndiga klädseln räckte inte för att 
tvätta bort den ungdomliga nidbilden. 
– Vad ska utländska ministrar tänka när 
de möts av den här lillkillen, undrade EU-
diplomater som citeras i biografin. 
Många hade svårt att smälta att mannen 
som kunde misstas för att vara en 
brådmogen elevrådsordförande utsetts till 
en av landets främsta företrädare. 
De anade inte att ”lillkillen” snart skulle 
installeras som landets förbundskansler. 

○ ○ ○ 

Valrörelsen 2017 har beskrivits som den 
smutsigaste någonsin i Österrike. En 
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gyttjebrottning där Socialdemokraterna 
SPÖ avslöjades med att ha anlitat en 
kampanjchef som startat falska Facebook-
konton i syfte att sprida lögner och 
desinformation om huvudmotståndaren 
Sebastian Kurz. 
Några månader tidigare hade Österrikes 
regering fallit efter att partierna i den stora 
koalitionen blockerat varandras politik och 
betett sig som om de varken visste varför 
de kommit till makten eller vad de ville 
göra med den. 
Sebastian Kurz såg sin chans. 
Inspirerad av Emmanuel Macrons 
framgångar i det franska presidentvalet 
gick han till val på en egen lista. 
Listan Kurz gjorde succé. 
Huvudpersonen hade nyss fyllt 31 år när 
han utropade sig till valets vinnare. 
Sebastian Kurz visste att han spelade högt 
när han bjöd in FPÖ till regeringen, ett 

nationalistiskt parti som grundades efter 
andra världskriget av en före detta SS-
soldat och som odlat nära relationer till 
Ryssland. Partiet fick några av de tyngsta 
ministerposterna och det var nu som FPÖ-
ledaren Heinz-Christian Strache kom in i 
bilden. Han som under 1990-talet umgåtts 
i nynazistiska miljöer blev ny vicekansler. 
Partiet fick även tillsätta bland andra 
utrikes-, inrikes- och försvarsministrarna 
och tog därmed kontroll över landets 
säkerhetsapparat. 
Redan från början stormade det kring 
regeringen. FPÖ tvingades bland annat ta 
avstånd från en sångbok med 
antisemitiska texter och en lokalpolitiker 
som jämfört migranter med råttor fick 
sparken. Dessutom kom uppgifter om att 
internationella säkerhetstjänster hade 
slutat att samarbeta med Österrike efter 

978



misstankar om att FPÖ läckt hemligt 
underrättelsematerial till Kreml. 
Varningsklockorna borde ha dånat. 
Men det dröjde alltså till dess att en 
hemligt inspelad video från en lyxvilla på 
Ibiza var huvudnyhet i medier över hela 
världen innan Kurz satte ner foten. 
Fast när jag frågar om vilka lärdomar som 
ex-kanslern har dragit av Ibizaaffären blir 
svaret svävande. 
– Det har naturligtvis skakat om den 
österrikiska politiken och ledde till att 
FPÖ:s toppolitiker fick avgå, och att vi inte 
kunde fortsätta vårt arbete i regeringen. 
Det var inte möjligt att förutse. Vi hade 
önskat oss ett annat scenario. Men så var 
det. 
Jag gör ett nytt försök. 
Vilka lärdomar har du dragit av affären? 
– Man kan inte titta in i personer. Vi hade 
inte vetat att det skulle komma. 

På vilket sätt var det ett misstag att bjuda 
in FPÖ till regeringen? 
– Man måste skilja på två saker. Vad vi 
innehållsmässigt åstadkom var mycket 
positivt för landet. Vi satte stopp för 
skuldpolitiken efter 60 år, vi sänkte 
skatterna och gjorde landet mer 
konkurrenskraftigt. Och vi angrep 
framgångsrikt den illegala migrationen. 
Befolkningen var extremt nöjd med vårt 
arbete. Regeringens linje hade mycket 
höga förtroendesiffror. Slutet på 
samarbetet blev som det blev. Men jag 
skulle vilja skilja på vad videon visade och 
vad det ledde till – att vi inte kunde 
fortsätta koalitionen – och vårt 
framgångsrika innehållsmässiga arbete, 
säger han. 
Kritiker ser Kurz regeringsexperiment som 
ett varnande exempel. En föraning om vad 
som kan ske om ytterkantshögern får ta 
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plats i regeringsvärmen: det riskerar att gå 
käpprätt åt skogen. 
Men det verkar också finnas en annan 
lärdom att dra av Ibizaaffären. Nämligen 
att många väljare tycks strunta i 
skandalen. I opinionsmätningarna inför 
söndagens nyval ligger FPÖ kring 20 
procent och Kurz lista har legat stabilt 
kring 35 procent de senaste månaderna. 
Det nästa största partiet, 
Socialdemokraterna SPÖ, får inte mer än 
22 procent av väljarstödet. 
Och han har inte stängt dörren till ett nytt 
samarbete med FPÖ. 
– Vi vill hålla alla möjligheter öppna och 
inte hamna i en situation där vi har en 
majoritet emot oss, säger han. 
– Vi utesluter inga demokratiskt valda 
partier. 
Hans politiska motståndare anklagar 
honom för att vara beredd att göra vad 

som helst för att återfå makten. Men från 
Socialdemokraterna SPÖ klingar kritiken 
ihåligt. Partiet har regerat med FPÖ både 
på riksplanet och regionalt, och sedan 
2015 styr de delstaten Burgenland 
tillsammans. 
Men om Sebastian Kurz själv får 
bestämma så handlar den här valrörelsen 
inte om möjliga koalitionspartner. 
Utan om honom själv. 
Efter ett par timmar på de österrikiska 
vägarna rullar turnébussen in i Kufstein i 
Tyrolen, nära gränsen till Tyskland. Det är 
dags för dagens andra valmöte. Trots att 
regnet öser ner möts huvudpersonen av ett 
gäng ungdomar som utrustade med plakat 
och ballonger ropar ”Kurz! Kurz!”. Två 
meter höga uppblåsbara bokstäver som 
formar hans namn står intill entrén. Inne i 
idrottshallen spelas popmusik på högsta 
volym medan porträtt av Kurz flimrar 
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förbi på en storbildsskärm. Det ligger en 
halleluja-stämning över det hela. 
– Nu kommer Jesus! ropar en reporter 
från Kronen Zeitung när Kurz gör entré. 
– Han gör som Donald Trump och väver 
hela kampanjen kring sin person. 
Kurz är fortfarande partiledare för ÖVP, 
ett 75 år gammalt kristdemokratiskt 
konservativt parti. Men vem bryr sig om 
partiet när man har ett 33-årigt stjärnskott 
som främsta budskap? 
20-åriga Julia Soldo bär den traditionella 
folkdräkten dirndl, fast i partiets turkosa 
färg. Hon har kommit för att ta en selfie 
med sin idol. 
– Jag gick med i partiet enbart på grund av 
honom. Han har förändrat så mycket, 
säger hon. 
Vid sidan av unga väljare visar 
undersökningar att han också går hem hos 
glesbygdsbor över 50 år. 

Vad är det Sebastian Kurz verkar göra så 
rätt? 
– Det viktigaste beslutet fattade vi för två 
år sedan då jag och mitt team bestämde 
oss för att öppna upp partiet, säger han. 
På hans lista är det få andra yrkespolitiker. 
– Vi har bjudit in människor från 
civilsamhället, från näringslivet och 
akademin. Det har gjort oss bredare, 
färggladare, och har tillfört knowhow och 
nya erfarenheter, säger han. 
Ut med de grå politrukerna alltså, och in 
med en ny generation som förstår sig på 
sociala medier och vad folk vill ha. 
På scenen i idrottshallen hoppar den 
tidigare radio- och tv-profilen Peter L 
Eppinger jämfota medan han uppmanar 
folk att ta selfies och lägga upp dem i sina 
sociala flöden. 
– Posta! Posta! Posta!, ropar han. 
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Peter L Eppinger var tidigare en av 
Österrikes mest kända journalister och en 
mångårig profil inom public service. Han 
sade upp sig för att bli talesperson för ÖVP 
med uppdraget att visa att politik också 
kan vara roligt. Från scenen river han av 
skämt och drar ner skratt från publiken. 
– Jag letade länge efter en person som 
bedriver politik på ett helt nytt sätt, säger 
han. 
En av Kurz slogans är också att stå för en 
”ny stil i politiken”. 
Vad menar du med det konkret? 
– Att vi inte spelar med i det vanliga 
politiska hackandet. Vi angriper inte 
andra. Vi talar inte ner andra. Vi försöker i 
stället övertyga med våra idéer och vårt 
arbete. Vi är en positiv kraft. Och jag tror 
att många människor önskar sig det. 
I länder som Tyskland, Sverige och 
Frankrike har de stora konservativa 

partierna förlorat väljare till å ena sidan 
ytterkantshögern och å andra sidan gröna 
eller liberala partier. Men i Österrike 
flockas de kring Sebastian Kurz. 
Hur förklarar du framgångarna? 
– Vi försöker inte att spela på några 
trender, på tidsandan eller att springa 
efter det som medierna skriver om för 
stunden. Vi försöker inte göra det som är 
populärt utan det vi anser är riktigt. Det 
leder till att människor inte alltid delar vår 
ståndpunkt i sakfrågor. Men de vet att vi 
anstränger oss och de uppskattar att vi 
företräder en klar linje. 
Det är framför allt en fråga som har hjälpt 
honom till makten: händelserna kring den 
så kallade flyktingkrisen 2015. Han blev 
tidigt känd för sin hårdföra politik. Som 
utrikesminister inledde han på eget bevåg 
förhandlingar med länderna på Balkan om 
att stänga den så kallade Balkanrutten som 
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de flesta migranterna som ville ta sig till 
Nordeuropa passerade. 
Kritikerna anklagade honom för att vara 
en känslokall smygrasist som inte 
förmådde att känna empati med 
människor på flykt undan krig. Men allt 
eftersom tiden gick dämpades kritiken och 
hans förtroendesiffror sköt i höjden. Det är 
omstritt huruvida det var Kurz insatser 
som ledde till att antalet migranter 
minskade kraftigt efter att Balkanrutten 
stängdes i mars 2016. Kort därefter 
tecknade EU ett avtal med Turkiet, men 
Kurz bästa argument är att han var med 
och satte p för den ”okontrollerade 
migrationen”. 
Fyra år efter flyktingkrisen splittrar 
migrationsfrågan alltjämt EU:s 
medlemsländer och dominerar även 
valrörelsen i Österrike. 

– Den största utmaningen är att integrera 
alla som har kommit till oss under de 
senaste åren. Det kommer att ta 
generationer, säger han. 
Fokuset på migrationen får kritiker att 
anklaga Kurz för att hetsa mot människor 
som invandrat till landet. 
– Det vi behöver inte är en missriktad 
tolerans. De som bor här måste bidra och 
respektera våra regler och vår kultur. 
Endast så kan vi upprätthålla den 
österrikiska identiteten. 
Varför är migrationsfrågan i Europa inte 
löst? 
– Tyvärr finns det på en europeisk nivå de 
som fortfarande tror på de öppna 
gränsernas politik. Som inte har förstått 
att om våra gränser är öppna så leder det 
inte bara till att Europa överbelastas utan 
också till att fler drunknar i Medelhavet. 
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Därför måste vi kämpa för ett ordentligt 
gränsskydd i Europa, säger han. 
Några dagar efter vår intervju nomineras 
den svenska socialdemokraten Ylva 
Johansson till ny EU-kommissionär för 
migrationsfrågor. Hennes regering har 
tillsammans med den tyska drivit på för att 
alla medlemsländer ska ”ta gemensamt 
ansvar” och har velat se en tvingande 
omfördelning av flyktingar inom unionen. 
Sebastian Kurz har sedan flera år hävdat 
att frågan är död. 
– Jag har alltid sagt att det inte fungerar. 
Nu har vi debatterat detta i så många år. 
Någon gång borde man erkänna att jag har 
haft rätt, säger han nu. 
Men länder som Sverige fortsätter att 
hävda att EU måste få till en rättvis 
fördelning. Vad betyder det? 
– Ingenting. Diskussionen har inget med 
verkligheten att göra. Det kommer inte att 

ske. Man kan diskutera det i tio år. Det 
skadar ingen att föra den diskussionen, 
men det hjälper heller ingen, säger han. 

○ ○ ○ 

Medan bussen rullar vidare genom 
Alperna tittar Kurz tomt ut genom 
fönstret. Vi färdas längs slingriga alpvägar, 
förbi värdshus och små bondgårdar. Det är 
ingen resa för åksjuka. Regnmolnen 
hänger nere i dalarna men landskapet är 
bedårande vackert ändå. 
Han går igenom manus till talen som ska 
hållas senare under dagen och skrollar 
igenom Twitter-flödet. 
Ute på motorvägen stockar sig trafiken och 
det minutiöst planerade schemat riskerar 
plötsligt att hamna ur fas. Teamet kollar 
oroligt på sina klockor. Inget får gå fel för 
perfektionisten Sebastian Kurz. 
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Men vem är fenomenet Kurz bakom 
masken? 
Efter två timmar i turnébussen är jag 
fortfarande inte säker. Hans intervjusvar 
ger få ledtrådar. 
Jag gör ett nytt försök. 
Vad gör du när du inte arbetar? 
– Som alla andra människor i min ålder. 
Jag är mycket med min flickvän och min 
familj. Jag sportar gärna och dricker öl 
med mina vänner. 
Lina Lund 
lina.lund@dn.se 

Fakta. Sebastian Kurz 
33 år. 
Född i Wien. 
Partiledare för det mittenkonservativa partiet ÖVP. 
Österrikes förbundskansler från december 2017 till 
maj 2019. 
2013–2017 var han utrikesminister, och 
dessförinnan statssekreterare för integration. 

Fakta. Valet i Österrike 
Alla österrikiska medborgare som har fyllt 16 år 
kan delta i valet till det österrikiska parlamentet 
Nationalrat som hålls i dag, söndag. 
6,5 miljoner är röstberättigade. 
Vallokalerna stänger klockan 17 i dag, söndag. 
Valet hålls efter att den så kallade Ibizaaffären fick 
den förra regeringen på fall och presidenten 
utlyste nyval. 
Läget i opinionen (procent): 
Mittenkonservativa ÖVP 34 
Socialdemokraterna SPÖ 22 
Nationalistiska FPÖ 20 
Miljöpartiet De Gröna 13 
Marknadsliberala Neos 8 
Övriga 3 
Opinionsmätningen genomfördes av institutet 
Hajek på uppdrag av privat-tv-kanalen Puls4. 3 
021 väljare tillfrågades. 
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Minnet av 
Estoniakata-
strofens offer 
hedrades un-
der ceremoni
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019

Tillsammans med överlevare från 
katastrofen deltog på lördagen kron-
prinsessan Victoria och prins Daniel, 
riksdagens talman Andreas Norlén och 
statsminister Stefan Löfven i en 
minnesceremoni vid Estoniamonumentet, 

vid Galärvarvskyrkogården på Djurgården 
i Stockholm. 
Det var under natten mot den 28 
september 1994 som passagerarfärjan 
Estonia förliste på Östersjön. Av de 852 
som omkom var 501 svenskar. 
TT 
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Rymdkuppen – 
så lyckades 
Gunnar 
Persson sätta 
sitt namn på 
månen
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Allt började med en specialbeställning 
från Nasa i slutet av 60-talet – och 
slutade med en dödlig explosion i 
atmosfären drygt 30 år senare. 

Däremellan hann Gunnar Perssons 
namn färdas hela vägen från 
verkstaden i Göteborg till månen. Och 
av bara farten hamnade en del av 
månen också i Göteborg. 
För 50 år sedan var Gunnar Persson en 
23-årig kamerakonstruktör på Hasselblad 
i Göteborg med en beställning från Nasa 
på arbetsbordet.  
Suget efter kameror hade väckts redan i 
barndomen på pappans kontor. Där fanns 
en projektor och lille Gunnar drogs till 
den. 
– Som tjuren Ferdinand satt jag och 
luktade på den där apparaten. Jag var helt 
fascinerad och efter en praktik på 
Hasselblad 1958 var mitt yrkesval klart. 
Jag ville bygga kameror – fräsa spärrar 
och kugghjul och kåpor, säger Gunnar 
Persson. 
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Efter avslutad grundskola och två år på 
mekanisk grundutbildning sökte han 
arbete hos kameratillverkaren. 16-åringen 
ansågs överkvalificerad för 
monteringsjobb och placerades på 
experimentavdelningen. Där satt han när 
Nasas beställning trillade in. 
– Walter Schirra var astronaut och hade en 
Hasselbladskamera privat. När han och de 
andra tidiga rymdfararna började komma 
hem med rapporter om hur vackert det var 
där ute, bestämdes att en kamera borde 
följa med framöver, och då 
rekommenderade Schirra vårt märke. 
Först försökte amerikanerna bygga om 
kamerorna på egen hand, men när ryktet 
om detta nådde industriledaren Victor 
Hasselblad i Göteborg tog han kontakt 
med Nasa och erbjöd dem samarbete i 
stället, och så blev det. 

Det var många frågor kring hur filmen 
skulle reagera och först byggde Gunnar 
Persson ett extra hus runt kameran som 
skulle bevara atmosfären därinne. Så 
gjorde man vid undervattensfotografering. 
Snart upptäcktes att det inte behövdes 
samma skydd i rymden. Filmen höll ändå. 
Däremot var det noga att få med konstanta 
referenspunkter på varje exponerad 
filmruta och den tekniken tog Hasselblad 
fram tillsammans med Kungliga tekniska 
högskolan. På äkta rymdbilder finns flera 
sådana mätkryss, och modellen gav 
Hasselblad fler specialuppdrag under åren 
som följde. 
– Jag har byggt en kamera som sänktes 
ner i härden på ett kärnkraftverk och en 
annan som kunde fotografera inuti 
flygplansdäck. SJ fotade av alla sina 
bansträckningar med samma teknik, säger 
Gunnar Persson. 

988



Kameramodellen som Nasa fastnade för 
hette Hasselblad Electronic Data Camera 
och den var i Neil Armstrongs händer när 
han tog sitt första stora kliv för 
mänskligheten på månens yta. Sedan 
vände han kameran mot kapseln och tog 
de berömda bilderna av kollegan Buzz 
Aldrin.  
Det ingen då visste var att 23-åringen i 
Göteborg smugit in sitt namn i kameran. 
När bottenplattan skulle fästas i kåpan 
behövde man skrapa metallen för att 
limmet skulle fästa. Det var då Gunnar 
Persson gjorde det. Han ristade inte bara 
in slumpmässiga streck, utan hela sitt 
namn.   
Efter avslutad expedition plockades 
filmmagasinet ut ur kameran, men huset 
och objektivet lämnades kvar. Utrymmet 
de tagit på uppfärden fylldes i stället av 
månstenar på vägen tillbaka till jorden.  

Det blev fler månresor från amerikansk 
sida och Gunnar Persson byggde kameror 
till dem alla. Ända fram till den sista – 
Apollo XVII – lämnades skroven kvar på 
samma sätt, och ända fram till dess 
genomförde också Gunnar Persson sin 
rutin att rispa bottenplattans metall med 
sitt för- och efternamn. Det står tolv 
signerade kamerahus på månen i dag. Det 
skulle ha varit 13, men en kamera gick 
sönder och togs med tillbaka för 
felsökning.  
– När jag gick igenom den föll det ur lite 
damm, brunt måndamm, i små fjäll. Jag 
samlade ihop det på en servett och tog 
hem det, berättar Gunnar Persson.  
Berättade du om det eller om dina 
signaturer för någon på firman?  
– Nej, inte då. Det tog lång tid innan jag 
vågade prata om det. 
Var du rädd för att få bannor? 
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– Egentligen inte, men jag var nog rädd för 
att verka fåfäng. 
Som en gest gentemot Hasselblad tog Nasa 
förstakopior av alla bilder som tagits 
under rymdfärderna och sände dem till 
Göteborg. Numera finns de i ett välbevakat 
plåtskåp på Landsarkivet. För firman som 
gick in i sin storhetstid tack vare 
uppdragen i rymden, och hade över 600 
anställda på 1970-talet, missade helt det 
digitala utvecklingssprånget och är i dag 
en betydligt mindre aktör, utan eget arkiv. 
När Gunnar Persson pensionerades 2010 
var han en av drygt 60 anställda i 
Göteborg och tiden som hovleverantör till 
Nasa var över sedan en tid tillbaka. 
– Det sista uppdraget var en kamera som 
följde med på rymdfärjan Columbia 2003. 
Den hade självutlösare, minns Gunnar 
Persson. 

Den 1 februari 2003 var Columbia på väg 
att landa på jorden, men brann upp i 
mötet med atmosfären. 
Vrakdelarna spreds över ett stort område i 
öknen i Texas. En filmrulle hittades, 
liggande öppet i solljuset.  
– De yttersta lagren av bilder var 
förstörda, men längre in fanns oskadda 
exponeringar och jag fick en skickad till 
mig. Sju glada astronauter som tagit en 
rymdselfie med min utlösare. 
Efter olyckan beslutade Nasa att alla 
rymdfärder skulle medföra digital 
kamerateknik, så att skador kunde 
dokumenteras löpande och sändas till 
jorden för expertbedömning. Den tekniken 
var Hasselblad inte bäst på. Göteborgs 
nära relation till rymden var över. 
Kristina Hedberg 
kristina.hedberg@dn.se 
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Expert: Även 
den nya 
datalagen kan 
stoppas av EU
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Den nya datalagringslag som träder i 
kraft om några dagar innebär 
fortfarande stora möjligheter att 
kartlägga enskilda personers 
beteenden. 
Enligt en expert riskerar den, precis 
som tidigare, att stoppas i EU:s 
domstol. 
ANNONS: 

Domstolen underkände lagen 2016, och 
ansåg att den inte kunde vara motiverad i 
ett demokratiskt samhälle. Den nya lagen 
är ”väldigt lik” den som ogiltigförklarades, 
enligt juristen Daniel Westman, som är 
specialiserad på it- och medierätt. 
Det finns mycket som talar för att det blir 
problem igen, säger han. 
– Även med förändringarna är det 
fortfarande i princip en generell 
datalagring som innebär stora möjligheter 
att kartlägga folks beteenden, vilket är just 
vad EU-domstolen vände sig mot. 
Inrikesminister Mikael Damberg (S) håller 
inte med. Förändringarna åtgärdar de 
problem som fanns med lagen. 
– EU-domstolen förbjuder ju en ”generell 
och odifferentierad lagring”, och det är 
exakt det vi har åstadkommit med den här 
lagstiftningen, säger han, och tillägger: 
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– Vi föreslår begränsningar i 
lagringsskyldigheten och differentierade 
lagringstider, beroende just på vilken typ 
av brott det gäller och de behov som 
brottsbekämpande myndigheter främst 
har. 
Problemen för Sverige och för den 
datalagring som använts vid 
brottsutredningar började i april 2014, då 
EU-domstolen ogiltigförklarade EU:s 
datalagringsdirektiv. Tele- och 
internetleverantörer var skyldiga att lagra 
information om samtliga ingående 
trafikuppgifter, vilket ansågs utgöra ett för 
stort intrång i människors privatliv. 
Men Sverige behöll den nationella 
lagstiftningen, och operatörerna ålades 
fortsatt att spara uppgifter om i princip all 
trafik till och från datorer och 
mobiltelefoner i sex månader. 

Tele2 upphörde däremot med lagringen, 
som de ansåg stred mot EU-rätten. 
Beslutet ledde till en tvist som slutade med 
att EU:s domstol 2016 gav Tele2 rätt: den 
svenska lagen var inte förenlig med EU-
rätten. 
Den svenska datalagringen ansågs allt för 
svepande – då det lagrades uppgifter som 
inte begränsades till en viss tidsperiod, 
geografiskt område eller till personer som 
var misstänkta för brott. 
Efter domen begränsades kraftigt de 
brottsförebyggande myndigheternas 
möjligheter att utreda brott med hjälp av 
datalagring. 
– Poliser jag pratade med sade att ljuset 
släcktes. Nu är det hög tid att tända 
lampan igen, sade Mikael Damberg i 
samband med att regeringen presenterade 
förslaget till en ny, reviderad 
datalagringslag i februari. 
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I juni i år röstades lagen igenom i 
riksdagen. Lagen innebär likt tidigare att 
operatörerna ska lagra uppgifter som är 
nödvändiga för att spåra och identifiera 
källan till en kommunikation, men den 
begränsas både till omfattning och till 
tidsperioder jämfört med tidigare. Krav på 
beslut av åklagare vid inhämtning i 
underrättelsesyfte införs också. 
De brottsförebyggande myndigheterna är 
kritiska till begränsningarna. Andra 
remissinstanser, som Svea hovrätt och 
Hovrätten för övre Norrland, anser i stället 
att förändringarna är marginella och att 
lagringen fortsatt är allt för generell. 
Mycket talar för att den reviderade 
lagstiftningen inte är förenlig med EU-
rätten, noterade de i sina remissvar. 
Mikael Damberg ser inte att det finns en 
sådan risk. 

– Vi lägger inte fram den här 
lagstiftningen om vi inte har gjort en 
väldigt noga bedömning av att det här 
klarar EU-rätten. Lagrådet har även 
granskat lagstiftningen och inte funnit att 
det skulle vara på det sättet. Vi utgår från 
att lagstiftningen möter kraven. 
Daniel Westman tycker att det är tydligt 
att duktiga jurister gör olika bedömningar 
av saken. I grunden handlar oenigheten 
kring lagstiftningen om vilken 
grundläggande syn man har på riskerna 
för omfattande datalagring, säger han. 
– Ministern (Damberg) talar ofta om rätt 
avvägning mellan två intressen: skydd av 
integritet och möjligheten att utreda brott. 
Men ur ett EU-rättsligt perspektiv är det 
inte två intressen som ska vägas mot 
varandra. Utan du har en grundläggande 
rätt till skydd av dina uppgifter, och denna 
rätt får bara begränsas proportionerligt. 
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Men utgångspunkten är att man har rätt 
att slippa sådan lagring. TT 
TT 
Fakta. Tele2-domen

Den 21 december 2016 meddelade EU-domstolen 
dom i målet mellan mobiloperatören Tele2 och den 
svenska myndigheten Post- och telestyrelsen. 
Sverige får inte ålägga leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster ”en generell 
skyldighet att lagra uppgifter”, löd beslutet. 
Den grundläggande rätten till respekt för privatlivet 
kräver att undantag från skyddet för 
personuppgifter bara inskränks till vad som är 
strängt nödvändigt, enligt domstolen. 
Källa: Europeiska unionens domstol 

Kvantdatorn 
kan vända upp 
och ned på allt 
om datorer
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Milstolpen då en kvantdator slår en 
vanlig dator tycks ha passerats. 
Därmed kan världen ha tagit ett 
historiskt steg mot datorer med 
svindlande beräkningskraft. Nu väntar 
nästa steg: Att få dem att göra något 
användbart. Ett svenskt projekt kan 
hjälpa till. 
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Förra veckan läckte en vetenskaplig 
rapport, med en central punkt som mycket 
väl kan göra den historisk. Google hade 
uppnått quantum supremacy – kvant-
överlägsenhet. För första gången kan en 
kvantdator ha överträffat en konventionell 
dator, och det med besked: En beräkning 
som skulle ta de kraftfullaste 
konventionella datorerna i världen 10 000 
år fixade kvantdatorn på tre minuter och 
20 sekunder. 
Ungefär 1,5 miljarder gånger så snabbt. 
”Kan” är ett viktigt ord här ovan. För 
rapporten är inte officiellt publicerad, i 
stället låg en tidig version en kort stund på 
rymdmyndigheten Nasas hemsida. Av allt 
att döma hade den publicerats av misstag. 
Men innan den togs bort hann bland andra 
Financial Times se den och rapportera om 
huvuddragen.  

Sannolikt kommer forskningen inom kort 
publiceras officiellt i någon av de mest 
ansedda vetenskapliga tidskrifterna. Men 
även om publiceringen inte är officiell och 
en del detaljer kan komma att justeras, så 
verkar få, om några, experter på området 
ifrågasätta grundpåståendet. 
2019 är året då kvantdatorer blev 
verklighet, enligt kvantöverlägsenhetens 
definition.  
– Det är ett stort tekniskt och 
vetenskapligt genombrott. Och helt 
oanvändbart just nu, säger Jonas 
Bylander, docent i fysik vid Chalmers 
tekniska högskola och en av forskarna 
bakom ett svenskt kvantdatorprojekt som 
startade för två år sedan. 
Ja, ingen påstår att Googles kvantdator 
kan göra något användbart eller 
meningsfullt bortom uppvisningen. 
Kvantdatorn var inte byggd för att lösa ett 
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speciellt problem. Tvärtom var problemet, 
alltså uträkningen, noga valt just för att 
denna dator klarade av den. En av 
teknikerna bakom Googles kvantdator har 
beskrivit det som ett ”hello world”-
program för att testa just 
kvantöverlägsenhet, en referens till de 
enklaste programmen som bara skriver ut 
orden ”hello world” på skärmen som 
brukar användas för att visa ett 
programmeringsspråks grunder. 
Men trots att den inte är användbar är 
bedriften viktig. Den visar nämligen 
kvantdatorernas potential i praktiken, 
samtidigt som den påminner om att 
mycket arbete återstår innan de får någon 
praktisk betydelse. 
Förenklat kan skillnaden mellan en 
kvantdator och en konventionell dator 
beskrivas så här: I en vanlig dator är den 
minsta informationsbeståndsdelen, en bit, 

antingen en etta eller en nolla. Varje fil och 
all digital information är i grunden en lång 
rad av ettor och nollor, och varje 
beräkning som sker i den traditionella 
datorn hanterar dem därefter. 
Kvantdatorn vänder upp och ned på detta. 
Genom kvantmekanikens svårgreppbara 
logik kan en kvantbit vara en etta och en 
nolla samtidigt, eller vilken kombination 
av dem som helst. 
För vissa typer av beräkningar gör det 
kvantdatorn, om den fungerar, fullkomligt 
överlägsen. Inte dubbelt så snabb, inte tio 
gånger så snabb utan miljontals eller till 
och med miljarder gånger snabbare än till 
och med dagens största superdatorer – 
gigantiska anläggningar av tusentals 
sammankopplade servrar som tar upp hela 
byggnader. 
Detta alltså om de fungerar. Även det 
måste beskrivas på ett lite annat sätt än 
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om det handlade om en vanlig dator. 
Kvantdatorer räknar nämligen fel 
förbluffande ofta. Hur ofta varierar, men 
det rör sig i regel om några tiondels 
procent.  
Jämfört med en konventionell dator är det 
skyhögt. 0,5 procent betyder att en av 200 
beräkningar ger fel resultat. Utan särskilda 
åtgärder skulle det resultera i kaos och en 
fullkomligt obrukbar dator. 
Hittills brukar det lösas genom att 
beräkningarna upprepas tillräckligt många 
gånger för att felberäkningarna ska 
framstå som avvikelser och korrigeras. 
Men forskarna har siktet inställt på 
felkorrigerande kvantdatorer.  
– Det kan bli nästa stora genombrott, 
säger Jonas Bylander.  
Både sådana genombrott och väldigt 
mycket större kvantdatorer än dagens 
krävs för att de ska kunna utföra några 

praktiskt användbara beräkningar. När, 
eller om, det sker skulle tidiga exempel 
kunna vara att beräkna elektronstrukturen 
för en molekyl eller vissa materials 
egenskaper. Knappast några vardagliga 
användningsområden, men det är sådant 
som kvantdatorer tros vara särskilt väl 
anpassade för. Kanske kommer de bidra 
till att lösa optimeringsproblem inom 
ekonomi eller ingenjörsvetenskap, men 
det kräver sannolikt oerhört mycket större 
kvantdatorer än man kan bygga i dag. 
När kvantdatorer kommer på tal nämns 
ofta att deras överlägsna beräkningskraft 
kommer krossa varje tänkbar typ av 
kryptering. (Som på beställning började 
minst en högerextrem 
konspirationsteoretisk sajt sprida den 
uppåt väggarna felaktiga uppfattningen att 
Google nu var på gränsen att kunna 
knäcka varje kryptering.) 
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Men praktiska tillämpningar av 
kvantdatorer ligger sannolikt en bra bit in i 
framtiden. En maskin som knäcker 
kryptering i en tidigare oanad skala kan, 
om den någonsin byggs, komma att dröja 
årtionden. 
Scott Aaronson, professor vid 
Austinuniversitetet och en av de som 
myntade begreppet quantum supremacy, 
beskriver hur den dator som skulle krävas 
är långt bortom räckhåll. Ett sätt att 
beskriva en kvantdators storlek är i hur 
många kvantbitar den innehåller. Googles 
nu världsberömda kvantdator har 53. För 
att nå upp till kodknäckarnivån skulle det 
sannolikt krävas flera miljoner. ”Jag tror 
ingen är i närheten av det och vi har ingen 
aning om hur lång tid det kommer ta”, 
skriver han i ett inlägg om Googles bedrift. 
Särskilt många år behöver det däremot 
inte dröja innan en svensk kvantdator i 

relativt stor skala står färdig. 2017 satsade 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 1,6 
miljarder kronor på svensk utveckling 
inom artificiell intelligens och 
kvantteknologi. Där ingår bygget av en 
svensk kvantdator som en viktig del. 
Chalmers står i centrum. 
– Projektet löper över tio år och vi har 
varit igång i två. Innan det är över ska vi 
åtminstone ha en kvantdator som är större 
än den Google har nu, säger Jonas 
Bylander. 
– Än så länge är vårt system mindre, men 
vi gör lika bra hårdvara i vårt labb i 
källaren på Chalmers som de har på 
Google. Däremot har de kommit längre i 
komplexiteten.  
Att det är just Google som nu tycks vinna 
kapplöpningen mot kvantöverlägsenhet 
verkar inte förvåna någon. Men det är värt 
att fundera på varför Google, som 
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fortfarande tjänar nästan alla sina pengar 
på annonser, satsar så stora resurser på 
det. En ledtråd finns i organisationen: 
Kvantdatorn ligger under AI-divisionen. 
Gissningsvis ser Google en möjlig, om än 
avlägsen, framtid när kvantdatorer ger 
artificiell intelligens en kraft man i dag 
knappt kan föreställa sig. 
Linus Larsson 
linus.larsson@dn.se 
Fakta. IBM är med i matchen

Google är långt ifrån ensamt om att satsa stort på 
kvantdatorer. En rad mindre företag har utveckling 
i gång, men också IBM. 
IBM hävdade tidigare i år till och med att dess 
nästa modell, Q system one, ska erbjudas 
kommersiellt till utvalda kunder, enligt företaget 
första gången en kvantdator byggs för att 
användas ”utanför laboratoriet”. 
Det rör sig dock om en betydligt mindre kvantdator 
än den Google använde i det aktuella 
experimentet, avsedd för utbildning och forskning. 

Karin Bojs: 
Därför skriver 
jag roman om 
tekniken 
GWAS

SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Jag befinner mig på bokmässan i 
Göteborg för att lansera en ny bok. En 
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skönlitterär bok, för första gången i mitt 
liv. En deckare, eller ”spännings-
roman”, som de säger i branschen. 
Man kan tycka att jag är helt stollig, som 
tar detta kliv från min tidigare verksamhet 
som vetenskapsjournalist och författare av 
sakprosa. 
Om det är något förlagen och 
utlandsagenterna skriker efter just nu, så 
är det personligt skrivna fackböcker. 
Och att förmedla korrekta fakta till 
allmänheten är bland det viktigaste man 
kan ägna sig åt i dessa dagar, när så 
mycket falsk information sprids på nätet. 
Det är jag den första att skriva under på. 
Icke desto mindre kände jag ett personligt 
behov av att sticka emellan med något mer 
lättsamt. 
Och självklart finns massor av vetenskap 
och teknik med i min berättelse, precis 
som i många andra deckare.  

”Deckargenren är bra på att fånga upp den 
tekniska utvecklingen i samhället … Här är 
man med på det allra senaste, verkligen 
vid fronten”, sade professorn i 
litteraturvetenskap Dag Hedman i ett 
inslag som SVT Kulturnyheterna gjorde i 
samband med att bokmässan öppnade i 
torsdags. 
Under helgen sitter jag med i ett antal 
paneler på bokmässan och prata om just 
vetenskap och teknik i deckare. Bland 
annat har jag ett samtal på en scen som 
kallas Forskartorget med Christian Rück 
som är professor i internetpsykiatri vid 
Karolinska institutet. Han är en av dem 
som har hjälpt mig med research för 
boken. 
Antagligen är ”Klickad” den allra första 
boken där tekniken GWAS spelar en 
huvudroll, misstänker Christian Rück. 
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Jag tror också att det är så. GWAS är svårt 
att skildra journalistiskt. 
Genome Wide Association Studies, som 
förkortningen står för, innebär ett nytt sätt 
att kartlägga genetiskt nedärvda 
egenskaper. Det kan mycket väl vara det 
största tekniksprång som har inträffat 
inom ärftlighetsläran sedan Gregor 
Mendels verk fick sitt genombrott i början 
av 1900-talet. 
Jag är också behjälplig med en kommande 
biografi över Sveriges första professor i 
genetik, Herman Nilsson-Ehle, som en 
släkting till honom håller på att skriva. 
I våras besökte släktingen och jag klostret i 
Brno, där Gregor Mendel gjorde sina 
upptäckter i mitten av 1800-talet. Det tog 
femtio år innan omvärlden insåg 
betydelsen, och när det väl skedde var 
Herman Nilsson-Ehle en nyckelfigur. Inte 
bara i Sverige, utan även internationellt. 

Han ingick i en krets som kallade sig 
mendelister och kom att få stor betydelse 
för förädlingen av växter och husdjur. 
Dessvärre använde han också sitt stora 
inflytande för att försöka förädla 
människor, ”folkstammen” som man sa på 
den tiden, ja rentav hela samhället. 
På 1930-talet förlorade Nilsson- Ehle sitt 
tidigare stora inflytande över 
Rasbiologiska institutet, som han hade 
varit med och grundat. 
Den nya föreståndaren Gunnar Dahlberg 
skrev 1936, i polemik mot bland andra 
Nilsson-Ehle, att ”experiment som utförts 
för att utreda ärftlighetsförhållanden hos 
växter och djur, med utgångspunkt i 
Mendels lagar, endast har ett begränsat 
värde för människor.” För när det gäller 
mänskliga förhållanden är 
frågeställningarna ”emellertid så speciella, 
att man knappast kan vänta, att zoologer 
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och botanister skola uppmärksamma 
dem.” Gunnar Dahlberg menade också att 
analyser av släkter och generationer bakåt 
inte säger så mycket om en hel befolkning. 
”Slutligen är den viktigaste frågan ej, hur 
en viss egenskap ärvs i en bestämd släkt 
utan hur den ärvs i allmänhet i 
befolkningen”. 
Det låter nästan som en tidig upptakt till 
striden mellan dagens nya GWAS-forskare 
och den äldre skola som arbetar med 
”kandidatgener”. 
Tro inte att det är så enkelt som att ena 
sidan i dessa konflikter har helt fel och 
andra sidan helt rätt. Båda sidor har sina 
poänger. Vilket är mycket svårt att skildra 
i korta tidningsartiklar och enkel 
fackprosa. Men ändå ett avgörande 
teknikskifte som är värt sin berättelse. 
Karin Bojs 
vetenskap@dn.se 

Affären Trump-
Zelenskyj har 
skördat sitt 
första offer
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
USA:s särskilda sändebud för Ukraina, 
Kurt Volker, lämnar sin post efter 
uppdagandet av Trumps 
utpressningssamtal med Ukrainas 
president Volodymyr Zelenskyj. 
Därmed har USA nu varken någon 
ambassadör eller något sändebud i 
Ukraina. 
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Kurt Volker, USA:s tidigare Nato-
ambassadör, har inte givit någon officiell 
förklaring till varför han lämnar sin tjänst. 
Men enligt uppgift till New York Times 
fann Volker det omöjligt att utföra sitt 
uppdrag i det politiska kaos som uppstått 
sedan offentliggörandet av Donald Trumps 
telefonsamtal med Ukrainas president 
Volodymyr Zelenskyj den 25 juli i år, och 
Demokraternas besked i veckan att partiet 
förbereder ett möjligt riksrättsåtal under 
hösten eller vintern. 
Rudy Giuliani, Donald Trumps personlige 
advokat som står i centrum av 
Ukrainaaffären, kan ha påskyndat Volkers 
beslut. Giuliani drog in Volker i 
mediestormen i veckan genom att 
publicera sms som skickats dem emellan. 
Enligt Giuliani visar sms:en att 
amerikanska UD hade kännedom om 
Giulianis affärer i Ukraina. Giuliani har 

beskyllts för att agera som Trumps 
frilansare i regionen, utan något statligt 
mandat.  
För att försöka nyansera den bilden lät 
Giuliani publicera Volkers sms på Fox 
News på torsdagskvällen och även på 
Twitter. I sms:et framgår att Volker och 
Giuliani ätit frukost tillsammans och att 
Volker hjälpt Giuliani att arrangera ett 
telefonmöte med en av Zelenskyjs 
närmaste män.  
UD, säger Giuliani, var alltså delaktigt i 
Trumps Ukrainaprojekt, som tycks gå ut 
på att sätta dit Joe Biden för korruption i 
Ukraina för hans ageranden i egenskap av 
Barack Obamas vicepresident. Detta för att 
sannolikt försämra Bidens chanser i 
presidentvalet 2020 – om han blir 
Demokraternas kandidat.   
Men enligt New York Times handlade 
Volker inte alls på uppdrag av 
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utrikesminister Mike Pompeo eller ens 
president Trump själv. Personer runt den 
ukrainska presidenten hade hört av sig till 
Volker eftersom de var förvirrade över 
Giulianis roll och motiv i Ukraina.  
Volker ville bringa klarhet i detta genom 
att etablera en kontakt mellan Zelenskyjs 
medarbetare och Giuliani. Men i stället 
blev han en bricka i spelet. 
Förlusten av Volker är inte obetydlig: han 
var en erfaren diplomat som skulle hjälpa 
Ukraina att navigera under det militära 
hotet från Ryssland. USA har dessutom för 
närvarande ingen ambassadör i Kiev. 
Volker är den förste som avgår efter 
Ukrainaaffärens uppdagande. Under 
kommande veckor ska Demokraterna 
intensifiera utredningsarbetet. Nu nämns 
nyår som en inofficiell deadline för ett 
möjligt riksrättsåtal, men det beror på vad 

Demokraterna i representanthuset stöter 
på under hösten. 
Visselblåsarens rapport om 
telefonsamtalet och mörkläggningen av 
detta, som offentliggjordes i torsdags, 
vägleder utredarna. Enligt CNN kan det 
finnas fler inspelningar eller 
transkriberingar av telefonsamtal mellan 
Trump och världsledare som gömts undan, 
inte främst för att dessa skulle rymma 
information som riskerar att äventyra 
amerikanska säkerhetsintressen. Utan för 
att de är politiskt problematiska för 
Trump. Det gäller bland annat samtal med 
Saudiarabiens kronprins Mohammed bin 
Salman och Vladimir Putin. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
Fakta. Samtalet mellan presidenterna
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Det halvtimmeslånga samtalet mellan Trump och 
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ägde rum 
den 25 juli. I samtalet ber Trump att Zelenskyj tittar 
närmare på rykten om huruvida den tidigare 
vicepresidenten och numera presidentkandidaten 
Joe Biden har stoppat ett åtal i Ukraina mot det 
bolag som hans son var styrelsemedlem i. 
En utskrift från samtalet har publicerats på Vita 
husets sajt sedan det kommit uppgifter från en 
visselblåsare om att Trump i kontakt med 
främmande makt kan ha agerat rättsvidrigt. Även 
visselblåsarens anmälan har offentliggjorts. 
Demokraterna har inlett en utredning om att ställa 
Trump inför riksrätt för anklagelser om 
maktmissbruk genom att använda sin 
presidentmakt för att smutskasta en politisk 
motståndare. 
AFP, Reuters, TT 
Dela 

Opinionsstödet 
för riksrätt mot 
Trump ökar
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
New York. Flera opinionsmätningar i 
USA visar nu en kraftig ökning i stödet 
för att ställa Donald Trump inför 
riksrätt. Demokraterna talar om en 
”damm som har brustit”. Men det är 
fortfarande ytterst få republikaner i 
kongressen som stöder riksrätt. 
En ny mätning från opinionsinstitutet 
Harris visar för första gången att det är fler 
amerikaner som vill att Trump ställs inför 
riksrätt än som inte vill se detta. 47 
procent säger att Trump bör ställas inför 
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riksrätt, en ökning från 32 procent i 
augusti. 42 procent är emot.  
Det stämmer med en bred trend i 
opinionsmätningar de senaste dagarna, 
som visar en klar ökning i stödet för 
riksrätt. Såväl demokrater som 
säkerhetspolitiska veteraner talar om de 
senaste dagarnas avslöjanden som en 
”damm som har brustit”. Men det finns få 
tecken på att republikaner i kongressen är 
på väg att överge Trump. 
Två republikanska guvernörer, från USA:s 
mest liberala delstater Vermont och 
Massachusetts, samt en enda republikan i 
kongressen, från Nevada, har hittills ställt 
sig bakom riksrätt. 
Av representanthusets 435 ledamöter har 
224, en majoritet, redan ställt sig bakom 
en sådan process. Av de 12 demokrater 
som fortfarande tvekar representerar 11 

distrikt där Donald Trump vann i 
presidentvalet 2016. 
Republikanen Jeff Flake, före detta 
senator, säger att det kan finnas 35 
republikaner i senaten som är redo att 
stödja riksrätt, även om de inte vill säga 
det högt. Det finns dock inget i 
republikanernas beteende som styrker det 
påståendet. Det kan betraktas som ett 
försök av Flake att bibehålla bilden av att 
det finns en meningsfull distans mellan 
Trump och det republikanska partiet, 
samtidigt som ytterst få republikaner 
öppet tar ställning mot presidenten.  
Så länge en överväldigande majoritet av 
republikaner i kongressen står bakom 
Trump sitter han säkert i Vita huset. 
Martin Gelin 
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Johnson 
riskerar att 
röstas bort i 
veckan
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Manchester. När det brittiska 
Torypartiet drar i gång sin årliga 
konferens i dag, söndag, sker det inför 
en vecka då partiledaren Boris Johnson 
riskerar att fällas i en 
misstroendeomröstning i parlamentet. 
Han har dessutom polisanmälts för 
misstänkt maktmissbruk under sin tid 
som borgmästare i London. 

”Få Brexit gjord.” Dessa tre ord kommer 
att upprepas åtskilliga gånger under de 
fyra dagar som partikonferensens pågår i 
Manchester. Men det är inte säkert att 
Boris Johnson får som han vill. 
Rebellerna i parlamentet vill till varje pris 
stoppa ett EU-utträde utan avtal den 31 
oktober, och efter nya samtal mellan 
oppositionsledarna tycks det som om en 
misstroendeomröstning kan komma redan 
i nästa vecka. 
– Vi måste göra detta, för vi litar inte 
längre på att premiärministern kommer 
att följa lagen och ansöka om den 
senareläggning av Brexit som parlamentet 
röstade ja till för några veckor sedan, säger 
Stewart Hosie, en inflytelserik ledamot i 
skotska SNP till BBC. 
SNP är nu berett att stöda Labourledaren 
Jeremy Corbyn som tillförordnad 
premiärminister under den månad det kan 
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ta att senarelägga Brexit och förbereda ett 
nyval.  
Liberaldemokraterna har dock vägrat att 
låta Corbyn ta över, och i stället fört fram 
kompromisskandidater som 
Labourveteranen Harriet Harman och 
parlamentets ålderman, konservative Ken 
Clarke.  
Nästa vecka kan alltså bli dramatisk. Det 
öppnar för en spänd partikonferens i 
Manchester, där även dissidenter som 
förre partiledarkandidaten Rory Stewart 
medverkar. Boris Johnson håller det sista 
talet på konferensen på onsdag – om han 
inte måste kasta sig iväg till London. 
Premiärministern har dessutom anmälts 
till Londonpolisens internutredare, efter 
att det avslöjats att han under åren som 
borgmästare i London delat ut bidrag och 
resestipendier till en kvinnlig företagare 
och vän. 

Kvinnan fick så sent som i januari i år 
drygt en miljon kronor i statligt stöd, trots 
att hon nu bor i Kalifornien och driver ett 
bolag som inte tycks vara verksamt i 
Storbritannien.  
Att Johnson anmälts till internutredarna 
beror på att han som borgmästare också 
var polischef. Regeringen avfärdar 
anmälan som ”politiskt motiverad”, och 
någon förundersökning har ännu inte 
inletts.  
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
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Vem var vem i 
Fox News- 
skandalen?
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Två aktuella film- och tv-projekt skildrar 
skandalerna kring Fox News-chefen 
Roger Ailes, som startade kanalen som 
i dag är en av de viktigaste i USA. 
I tv-serien ”The loudest voice” beskrivs 
Roger Ailes uppgång och fall, sexuella 
övergrepp och band till det 
republikanska partiet. 
I filmen ”Bombshell” är det i stället 
anklagelserna om övergrepp som står i 
fokus. 

Men vilka är egentligen människorna 
som är inblandade i skandalerna? 
Roger Ailes. Chef för och grundare av 
Fox News 
Roger Ailes utbildade sig i radio och tv i 
Ohio. Som 27-årig producent för ett 
nyhetsprogram träffade han den blivande 
presidenten Richard Nixon och blev en av 
hans kampanjrådgivare. Roger Ailes var 
politisk rådgivare för flera 
administrationer. 
År 1993 kom han tillbaka till tv-branschen, 
som chef för CNBC. Tre år senare fick han 
sluta, efter en intern utredning kring hans 
ledarskap och dispyter om hans chefsroll.  
I oktober 1996 lanserades Fox News med 
Roger Ailes som chef. Några år senare gick 
kanalen om CNN i antalet tittare, och den 
har sedan dess varit USA:s mest populära 
kabelkanal. Roger Ailes gjorde Fox News 
till en tittarsuccé – men med tiden blev 
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han allt mer paranoid och rapporteras 
bland annat ha installerat 
övervakningskameror på arbetsplatsen.  
Hans framgångsrika affärsidé gjorde enligt 
Michael Wolff, en journalist som 
granskade organisationen inifrån, att till 
och med hans chef Rupert Murdoch var 
rädd för honom. 
Roger Ailes gjorde Fox News till en alltmer 
konservativ kanal, och han ska ha haft 
daglig kontakt med George W Bush under 
dennes tid som president. Han jobbade 
också för att ge Trump stort utrymme 
under primärvalen 2016.  
Det som innebar slutet för Roger Ailes tid 
på Fox News var anklagelser om sexuella 
trakasserier mot anställda. Ailes själv 
nekade, men trycket blev för stort och han 
avgick som chef för Fox News i juli 2016. 

Nästan ett år senare avled Roger Ailes på 
sjukhus, åtta dagar efter att han ramlat i 
sitt badrum. 

Gretchen Carlson. Visselblåsaren  
Nyhetsankaret Gretchen Carlson var en 
tidigare Miss America-vinnare som bland 
annat arbetade som programledare för Fox 
News morgonprogram ”Fox and Friends”. 
Hon blev en del av Fox News-familjen 
2005. 
I juli 2016 beslutade hon sig för att 
stämma Roger Ailes, men strax innan 
stämningen skickades in avslutades 
hennes kontrakt på Fox News. Enligt 
Gretchen Carlson hade Roger Ailes under 
flera år trakasserat henne sexuellt. 
– Jag tycker att du och jag borde ha haft 
ett sexuellt förhållande för länge sedan, 
och då hade du varit bättre och jag hade 
varit bättre, ska han bland annat ha sagt. 
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Carlsons stämning ledde till att flera 
kvinnor berättade om sexuella trakasserier 
och övergrepp från Roger Ailes.  
I en text i New York Times under metoo-
hösten 2017 beskrev Gretchen Carlson hur 
hon kände sig väldigt ensam vid 
stämningen, men hur hon senare insett 
hur många som drabbas av trakasserier. 
”Tusentals kvinnor – poliser, lärare, 
oljeriggarbetare, sportchefer, militärer, 
ingenjörer, servitriser, jurister, sekreterare 
– berättade sina historier för mig. När jag 
har lyssnat på deras upplevelser har jag 
insett att de nedslående svar som kvinnor 
ofta får när de väljer att bli offentliga både 
uppmuntrar gärningsmännen och får 
offren att hålla tyst”, skrev hon. 
Gretchen Carlson har fortsatt att vara en 
förkämpe för att kvinnor ska tala om 
sexuella övergrepp och trakasserier. I 
december har filmen ”Bombshell” om 

hennes upplevelser på Fox News premiär. 
Där spelas hon av Nicole Kidman. 

Laurie Luhn. Rapporterade om sexuella 
trakasserier 
I juli 2016 avslöjade Laurie Luhn för 
journalisten Gabriel Sherman att hon 
under 20 år blivit sexuellt trakasserad av 
Roger Ailes. 
– Det var psykologisk tortyr, sade hon i en 
intervju. 
Laurie Luhn träffade Roger Ailes redan 
1988 under George Bush den äldres 
presidentkampanj. År 1991 ska 
övergreppen ha börjat, när Roger Ailes tog 
med henne till ett hotell i Washington. Där 
förgrep han sig på henne och sade att hon 
från och med nu skulle lyda hans minsta 
order. Han filmade mötet, och använde 
enligt Laurie Luhn filmen för att pressa 
henne att fortsätta ses.  
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År 1996 rekryterades Laurie Luhn till Fox 
News, där hon menar att övergreppen 
fortsatte under tio års tid – tills Roger 
Ailes bad henne rekrytera nya unga 
kvinnliga medarbetare, för att ta hennes 
plats.  
Laurie Luhn fick senare ett mentalt 
sammanbrott, något hon menar var en 
följd av trakasserierna. Hon har berättat 
att hon redan år 2011 skrev ett brev till en 
av företagets jurister där hon berättade om 
övergreppen, och att hon gått med på en 
förlikning, med ett långtgående 
tystnadsavtal, med Fox News. 
Hennes psykiska tillstånd fortsatte att 
försämras, och hon upplevde sig 
övervakad även efter att hon lämnat New 
York. I intervjun med Gabriel Sherman 
säger hon att hon förstår hur hennes 
psykiska ohälsa kan göra hennes berättelse 
mindre trovärdig. Men hon säger: 

– Jag rapporterar sexuella trakasserier. 
Oavsett om jag är galen eller inte så 
rapporterar jag sexuella trakasserier. 

Megyn Kelly Det profilerade 
nyhetsankaret  
Megyn Kelly arbetade på Fox News mellan 
år 2004 och 2017. Hon var en av 
nyhetskanalens mest profilerade 
medarbetare. 
Efter Gretchen Carlsons anklagelser mot 
Roger Ailes för sexuella övergrepp 
berättade även Megyn Kelly för de jurister 
som gjorde en intern utredning att hon 
blivit utsatt. Trakasserierna skedde enligt 
Megyn Kelly i mitten av 2000-talet när 
hon var en ung medarbetare i Washington. 
Megyn Kelly beskriver i sin biografi ”Settle 
for more” hur hon först inte uppfattade 
Roger Ailes beteende som trakasserier. 
Men hans närmanden blev allt grövre, tills 
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hon själv inte kunde förneka vad det var 
som skedde. 
– Det var uppenbara sexuella trakasserier, 
helt enkelt: Om du ligger med mig får du 
en befordran, berättade Kelly. 
Enligt New York Magazine ska Megyn 
Kelly också ha hjälpt andra kvinnliga 
medarbetare att tala ut om vad de upplevt 
från Roger Ailes. 
I sin biografi berättar hon om hur hon 
flera gånger blev uppmanad att stötta 
Roger Ailes efter Gretchen Carlsons 
anklagelser. 
”De närmade sig mig flera gånger, och jag 
vägrade flera gånger. När jag vägrade 
skapades artiklar om mig online, där 
’medarbetare på Fox News’ citerades och 
insinuerade att jag var ’självisk’ för att jag 
inte försvarade honom, eller att jag ville 
försöka förbättra mitt ’varumärke’ genom 

att ha ett ’feministiskt ögonblick’,” skriver 
hon. 

Rupert Murdoch. Mediemogulen 
Murdoch har sedan 60-talet byggt upp sitt 
imperium i både Storbritannien, USA och 
Australien. Han föddes i en 
journalistfamilj, och tog som 21-åring över 
flera australiska mediebolag efter sin far.  
År 1968 köpte Rupert Murdoch den 
brittiska tidningen News of the world, och 
senare även The Sun, The Times och The 
Sunday Times. I början av 70-talet köpte 
han upp flera amerikanska kvällstidningar. 
År 1986 grundades Fox Broadcasting 
Company, moderbolag till Fox News. 
År 2003 gav Rupert Murdoch Roger Ailes i 
uppdrag att bli chef för satsningen Fox 
News. Michael Wolff, som skrivit en 
biografi om Rupert Murdoch, har beskrivit 
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hur människor omkring Murdoch 
avskydde Roger Ailes. 
– Rupert är omgiven av människor som 
berättar för honom hur fruktansvärd och 
hemsk Roger är. Så omkring Murdoch har 
Roger inga anhängare, förutom Roger 
själv, berättar Michael Wolff. 
När Roger Ailes stod anklagad för sexuella 
trakasserier var det Murdochs söner, 
James och Lachlan, som menade att han 
måste bort från företaget. I en genomgång 
av Murdoch-imperiet i New York Times 
beskrivs hur Rupert Murdoch motsatte sig 
att avsätta Ailes. När hans avgång var ett 
faktum var det dock Rupert Murdoch, då 
85 år gammal, som fick ta över hans roll. 
I ett uttalande om slutet på Ailes karriär 
som chef för Fox News hyllade Rupert 
Murdoch hans arbete: 
”Roger delade min vision om en stor och 
självständig tv-organisation, och han 

utförde den på ett fantastiskt sätt under 20 
stora år,” skrev Murdoch. 

Gabriel Sherman. Den granskande 
journalisten 
Gabriel Sherman är journalisten som 
ägnat stora delar av sin karriär åt att 
rapportera om Roger Ailes och Fox News. 
År 2014 kom hans bok ”The loudest voice 
in the room”. Där beskriver han Roger 
Ailes styre över nyhetskanalen, utifrån 
över 600 intervjuer. 
Gabriel Shermans bok är grunden till tv-
serien ”The loudest voice”. Han har själv 
berättat om svårigheterna med att 
rapportera kring kanalen, och om hur 
Roger Ailes anlitade privatdetektiver för 
att försöka smutskasta honom. 
– Jag har aldrig rapporterat om 
organiserad brottslighet eller nationella 
säkerhetsfrågor, men jag kan tänka mig att 
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det är ungefär så här, berättar Gabriel 
Sherman för CBS. 
Han säger att det chockade honom att en 
nyhetskanal kunde vara så hemlighetsfull. 
– Det är fascinerande, för man tänker sig 
en nyhetsorganisation som öppen och 
transparent och den här fungerade mer 
som en sekt.  
Under tiden som Sherman rapporterade 
om Ailes upptäcktes 
svartmålningskampanjer i sociala medier 
och på den högerpopulistiska nyhetssajten 
Breitbart. Ailes medarbetare skapade 
enligt CNN en 500 sidor lång akt om 
Gabriel Sherman. 
Roger Ailes slog genom sina jurister 
tillbaka mot Gabriel Sherman i augusti 
2016:  
”Han kunde inte bry sig mindre om Gabe 
Sherman. Det är Sherman som verkar 
besatt av att förfölja Roger och hans familj, 

och det är Sherman som verkar kunna gå 
hur långt som helst för att hålla sitt eget 
namn kvar i nyhetscykeln”, skrev Marc L 
Mukasey i uttalandet. 
Evelyn Jones 
evelyn.jones@dn.se 
Fakta. Fox News

Nyhetskanalen startades 1996 och ingår i Rupert 
Murdochs medieimperium. Kanalen är en av de 
mest populära i USA, men har också fått kritik för 
att vara vinklad, och gå Republikanernas ärenden. 
År 2016 skakades kanalen av anklagelser om 
sexism och övergrepp - vilket ledde till att man 
sparkade chefen Roger Ailes och fick lägga 
många miljoner dollar på förlikningar med tidigare 
anställda vid kanalen. 
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Björn af Kleen: 
Att USA är 
under hot har 
Fox News sagt 
i 20 år

SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
När vänner från Sverige kommer på 
besök till Washington brukar jag slå på 

den högerpopulistiska kanalen Fox 
News om kvällarna. 
Även medievana personer som följer 
med i amerikansk politik blir ibland 
chockade av vad de ser och hör. 
Fox kvällssändningar – där ett antal 
profilerade programvärdar reagerar på 
dagens nyhetshändelser – kan vara så 
grova och lustfyllt propagandistiska att det 
är svårt att sluta titta. 
Tv-serien ”The loudest voice”, baserad på 
journalisten Gabriel Shermans 
reportagebok ”The loudest voice in the 
room”, skildrar hur Fox News kom att bli 
ett slags republikansk stats-tv. 
Kanalen hittade sin ton och publik efter 
11 september 2001. Det heter ibland att 
terrordåden mot New York enade den 
amerikanska befolkningen. Alla blev 
patrioter som slöt upp bakom presidenten. 
En starkt förenklad bild. Människor 
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reagerade olika på attacken. Och Roger 
Ailes, Fox News grundare och chef till juli 
2016, visste att exploatera den rädsla och 
splittring som de störtade tornen kom att 
utlösa i folkdjupet. 
Ailes, uppvuxen i industristaden Warren i 
rostbältets Ohio, var skicklig på att 
förpacka fördomar. Att hitta format och 
vinjetter som bekräftade eller förstärkte en 
upplevelse av missnöje hos tittarna. 
Under många år drev Fox News en 
kampanj mot något som kanalen kallade 
War on Christmas, kriget mot julen. I det 
moderna, mångkulturella USA hävdade 
Fox News att det kristna julfirandet var 
hotat. En av dem som flitigt varnade var 
Gretchen Carlson, under många år 
programledare för morgonprogrammet 
Fox & Friends. I sin självbiografi ”Getting 
Real” från 2015 skriver Carlson att den 
journalistiska kampanjen för julen var 

viktig för henne på riktigt: ”Jag kommer 
inte på någon annan religion vars 
högtidsdag hanteras som ett skämt”, 
skriver hon. 
Fox News förberedde den amerikanska 
befolkningen för Donald Trump, som långt 
innan han blev president tittade och 
regelbundet medverkade på Fox News som 
gäst. På många sätt är Trumps 
presidentskap en förlängning av Roger 
Ailes tv-geni. Genom antydningar och 
drastiska utspel bekräftar Trump sina 
väljares känslor av utanförskap och 
missnöje. USA är under hot, säger Trump. 
Vilket Fox News dagligen har påmint om 
under 20 års tid.   
Trump har betalat tillbaka för den 
ovärderliga hjälp han fått från Fox News. I 
juni gav Trump sin 61:a intervju till Fox 
sedan han valdes till president i november 
2016. Ingen annan kanal eller tidning har 

1017



varit i närheten av en sådan tillgång till 
presidenten. NBC/CNBC, där Trump då 
förekommit näst mest, hade i juni 
intervjuat honom sju gånger, enligt 
tidningen Newsweeks sammanställning.   
Roger Ailes dog den 18 maj 2017, då 
Trump varit president i fyra månader. Men 
hans livsverk lever vidare. Fox News har 
aldrig varit så inflytelserik som den är just 
nu. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
Dela 

Gandhis 
födelse firas 
med 100 
miljoner nya 
toaletter
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Med spinnrock, matvägran, och passivt 
motstånd som vapen befriade Mahatma 
Gandhi Indien från kolonialmakten 
Storbritannien. 
I Indien firas 150-årsminnet av hans 
födelse med nästan 100 miljoner nya 
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toaletter till den fattigaste delen av 
befolkningen. 
På onsdag är det 150 år sedan Mahatma 
Gandhi föddes, eller Mohandas Gandhi 
som var hans riktiga namn. I hemlandet 
Indien firas det stort under hela året. 
Sedan 2014 har det byggts toaletter med 
stor frenesi i byar och slumområden för att 
hedra landsfaderns minne. Gandhi är mest 
känd som icke-våldsprincipens fader och 
som ledare för den indiska frihetskampen, 
men även hans tankar om hygien och 
hållbart leverne är fortsatt aktuella.  
Den sanitära satsningen är premiär-
minister Narendra Modis hyllning till 
Gandhi. I dag uträttar flera hundra 
miljoner indier sina behov utomhus och 
målet är att alla ska ha tillgång till en 
toalett. 
Dessutom friger Indien tusentals fångar 
som dömts för ringa brott för att hedra 

Gandhis humanitära värderingar. Fattiga 
ska få gratis fotproteser till minnet av den 
historiska saltmarschen. Finland finns 
med bland de länder som fått en 
Gandhistaty i gåva av Indien. 
Mahatma Gandhi var kontroversiell, men 
han rankas som en av 1900-talets mest 
betydelsefulla personer. Bilden som etsat 
sig fast är den skalliga mannen med runda 
glasögon, klädd i endast ett höftskynke och 
en sjal virad runt axlarna. 
Gandhi såg ut att komma från de enklaste 
förhållanden, men den asketiska 
framtoningen valde han själv senare i livet. 
Gandhi föddes i en välbärgad familj och 
studerade juridik i London. Han flyttade 
till Sydafrika för att arbeta som advokat 
men kom att bli ledare för den stora 
indiska folkgruppens kamp för 
medborgerliga rättigheter. 
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Det var i Sydafrika som Gandhi med 
framgång började förespråka civil olydnad. 
Några årtionden senare fick han hela det 
brittiska koloniala imperiet på fall i Indien 
med samma metoder. Gandhi fick ett helt 
land att spinna ”khadi” och tillverka egna 
kläder. Målet var att stoppa importen av 
brittiska tyger som slagit ut Indiens 
textilindustri.  
Gandhi fastade tills han fick sin vilja 
igenom. Han lät sig åtskilliga gånger 
kastas i fängelse. När Gandhi 1930 
genomförde en 40 mil lång marsch för att 
protestera mot den brittiska saltskatten 
fick han uppmärksamhet över hela 
världen.  
Kampen för självständighet lyckades, men 
Gandhi blev förtvivlad när landet delades 
upp i Indien och den islamiska republiken 
Pakistan. Han försökte få hinduer och 
muslimer att respektera varandra. Gandhi, 

som mördades av en hinduextremist 1948, 
skulle sannolikt ha motsatt sig dagens 
nationalistiska utveckling i Indien, där den 
muslimska minoriteten blir allt mer 
trängd.  
Mahatma Gandhi är fortfarande ständigt 
närvarande i alla indiers liv, då hans bild 
pryder sedlarna i samtliga valörer. 71 år 
efter sin död är han både helgonförklarad 
och ifrågasatt. I det hindunationalistiska 
lägret anses han ha daltat för mycket med 
den muslimska befolkningen. Många unga 
ser Gandhi som en ikon men har svårt att 
identifiera sig med den kamp han bedrev. 
Trenden där allt fler länder styrs av ”starka 
män” skulle antagligen ha förfärat Gandhi. 
Däremot skulle han nog finna tröst i Greta 
Thunberg och de miljontals människor 
som strejkar för klimatet, vilka sätter press 
på världens politiker. 
Mia Holmgren 
mia.holmgren@dn.se 
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Valresultat väntas 
först den 17 
oktober
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019

Afghanistan. Tiotusentals soldater sattes 
in för att skydda de väljare som vågade sig 
ut för att lägga sina röster i Afghanistans 
presidentval. Men redan under lördags-
morgonen inträffade explosioner på flera 
håll i landet. 
Nu väntar en långdragen rösträkning och 
sannolikt en andra valomgång. 
ANNONS: 

Preliminära resultat väntas inte var klara 
förrän den 17 oktober. Därpå dröjer det till 

den 7 november innan de slutliga 
resultaten är klara, rapporterar Reuters. 
Mycket pekar på att valldeltagandet blev 
lågt och att många röstberättigade 
afghaner inte vågade rösta av rädsla för 
attacker mot vallokaler. 
TT 
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Polis slog till mot 
darknetservrar
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019

Tyskland. Ett hundratal poliser uppges ha 
deltagit i en insats mot darknet i samband 
med ett tillslag mot en illegal serverhall i 
en gammal Natobunker i Tyskland. 
Svensk polis vill inte bekräfta uppgifter om 
att man har deltagit i tillslaget. 
Tillslaget gäller ett nätverk bestående av 13 
personer som förvarade dataservrar med 
darknetinnehåll i Traben-Trarbach, väster 
om Frankfurt. Darknet består av 
krypterade sidor på internet där bland 
annat droger kan köpas anonymt. 
Bland de sju gripna finns fyra holländare, 
två tyskar och en bulgar. Sammanlagt ska -
omkring 200 servrar ha beslagtagits. 
Juan Flores 
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På räls genom 
Europa
SÖNDAG 29 SEPTEMBER 2019
Stadsvandring i Berlin, alpvyer i 
Dolomiterna, konstbiennalen i Venedig 
och opera i Verona. Häng med DN-tåget 
på en upplevelseresa genom 
europeiska landskap. 
Venedig via Berlin och Bolzano – så står 
det på informationsskylten på Stockholms 
Centralstation. Resenärerna har kommit i 
god tid och hittat fram till rätt spår. 
Några av dem har hunnit bekanta sig med 
varandra redan på perrongen. Alla vet att 
de kommer att vara med om något 
ovanligt, en charterresa med tåg ut i 
Europa på ett sätt som kanske aldrig gjorts 
tidigare. 
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Sedan det nya loket från Hector rail döpts 
till ”Rudolf Wall” efter Dagens Nyheters 
grundare, rullar DN-tåget ut från 
Stockholms Centralstation och ger sig av 
mot Venedig. Ombord finns 350 DN-
prenumeranter från hela Sverige. 
Under resans första dag söderut genom ett 
sensommarfagert Sverige råder det en 
spänd förväntan i tågkorridorerna. 
I de två sällskapsvagnarna i var sin ände 
av tåget växlar DN:s chefredaktör Peter 
Wolodarski och kulturchef Björn Wiman 
av varandra med att hålla föredrag. Det 
gör att alla rör sig fram och tillbaka genom 
tåget hela dagen och hela tiden hittar nya 
människor att prata med. 
Tåget består av 16 vagnar från 1970-talet 
som hyrts in från Tyskland. De flesta är 
liggvagnar, men där finns även ett par 
sovvagnar, en restaurangvagn med en kock 

och ett riktigt kök och två sällskapsvagnar 
med bar samt böcker och spel att låna. 
I liggvagnarna är det oftast fyra personer 
som delar på kupén. De som reser två och 
två delar kupé med personer som de inte 
känner. Men det verkar inte bekomma 
någon särskilt mycket. Vissa tycker 
snarare att det är spännande att lära 
känna nya människor. 
I varje vagn finns två toaletter och ett par 
tvättrum, men inga duschar. Ute är det 
soligt och varmt. Inne trilskas 
luftkonditioneringen, men få klagar. Det är 
uppenbarligen ett tålmodigt släkte som 
gett sig ut på den här resan. 
I Trelleborg rullas tåget ombord på färjan 
mot Sassnitz i Tyskland. Efter att ha suttit 
mer eller mindre stilla en hel dag är det 
ganska skönt att sträcka på benen under 
några timmar. 
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Strax före nio nästa morgon rullar tåget in 
på den nybyggda Berlin Hauptbahnhof. Då 
har tågvärdarna som finns i varje vagn 
redan hjälpt till med att fälla upp 
överslafarna och serverat frukost i 
kupéerna. 
När vi lämnar stationen befinner vi oss 
omedelbart mitt i staden. En del har valt 
en guidad cykeltur. Andra ska gå på 
konstrunda. 
Jag sällar mig till en grupp som under tre 
timmar ska vandra runt i staden. Guiden 
Zoey Zoley är själv uppvuxen i Östberlin 
och tar oss med till Tiergarten, 
riksdagshuset, Brandenburger Tor, Hitlers 
bunker, Berlinmuren och Förintelse-
monumentet och ger oss många nya 
insikter. 
Efter två dagar utan dusch passar några 
damer från tåget på att uppsöka en 
badinrättning. Lite förvånat konstaterar de 

snart att badet är ett nakenbad med 
gemensamma omklädningsrum för damer 
och herrar. 
Ombord på tåget igen har den första 
dagens lite avvaktande stämning börjat 
släppa. Dörrarna till kupéerna står öppna. 
I korridorerna hänger folk och pratar med 
varandra. 
Guiderna rör sig hela tiden på tåget. 
Småpratar med resenärerna. Svarar på 
frågor. Berättar om kommande resmål i 
högtalarna. 
Nästa morgon serveras frukosten medan 
tåget tar sig genom Brennerpasset in i 
Italien. När diset lättar ser vi odlingar som 
klamrar sig fast på de djupgröna 
sluttningarna. Ännu högre upp ligger 
gamla slott och borgar från svunna tider. 
I Bolzano byter vi till buss och åker på 
slingrande vägar upp i bergen 
Dolomiterna. Linbanan Mont Sëuc i 
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Ortisei för oss upp till toppstationen på 2  
000 meters höjd. 
Där tar bergsguiden Günter Gasser, 78 år 
och självlärd geolog, med oss på en stilla 
vandring ut i det vackra landskapet med 
spetsiga bergstoppar, alpstugor och 
sommargröna skidbackar. Det är som att 
promenera rakt ut i ett vykort. 
Efter Bolzano inträffar den första 
järnvägsincidenten. Brandlarmet börjar 
tjuta. Röken visar sig komma från 
bromsarna i en vagn. 
Efter att ha stått still i en vacker äppellund 
i någon halvtimme kan tåget köra vidare 
mot Venedig. Jag slår mig ned hos Kerstin 
och Sten Lidström från Bollnäs. Kerstin 
tycker att det var ett ”suveränt avbrott” på 
tågresan att få vandra i Dolomiterna. 
– Vi tog det ganska lugnt. Promenerade 
lite, upplevde de fantastiska vyerna och 

gick sedan in på värdshuset och tog ett glas 
vin, berättar hon. 
Kerstin har åkt tåg i en direktvagn från 
Stockholm till Venedig en gång tidigare. 
Det var i augusti 1961. Kerstin var 21 år 
gammal och skulle möta sina föräldrar i 
Venedig. 
– Det fanns några liggplatser i vagnen, 
men jag hade en sittplats hela resan. Något 
annat hade jag inte råd med. Jag löste 
korsord och läste böcker. Mat hade jag 
med mig. Vagnen kopplades om mellan 
olika tåg flera gånger. Men det märkte jag 
inte så mycket av, berättar han. 
Några timmar försenade glider vi in på 
Venedigs station. En båt tar oss till 
femstjärniga Hilton Molino Stucky byggt i 
en gammal mjölfabrik på ön Giudecca. 
Hotellet invaderas av 350 svettiga 
tågluffare som nu mer än allt annat ser 
fram emot en dusch. 
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Efter en efterlängtad bufféfrukost ger vi 
oss av till den internationella 
konstbiennalen. Den består av två 
områden – trädgården Giardini och det 
gamla skeppsvarvet Arsenale. Årets 
utställning har rubriken ”May you live in 
interesting times”. Det känns både lite 
högtidligt och på samma gång avspänt att 
röra sig bland paviljongerna. 
Något som verkligen berör är Barca 
nostra, den flyktingbåt som sjönk vid 
italienska Lampedusa och tog många 
hundra emigranter med sig ned i djupet. 
Nu finns vraket utställt intill ett utekafé på 
kajen vid Arsenale och har vållat heta 
diskussioner. 
Nästa dag har vi förmiddagen till att traska 
runt i Venedigs smala gränder. Några av 
oss skyndar tillbaka för att före avfärden 
mot Verona hinna med ett svalkande dopp 

i hotellets takpool med utsikt över de 
tegelröda taken och Markusplatsen. 
När mörkret redan lagt sig över Verona 
börjar operaföreställningen ”Tosca”. Vi får 
veta att det är dirigentens femhundrade 
föreställning. På en stor digital texttavla 
läser jag att det är fullmåne i natt. ”Vilken 
speciell afton det kommer att bli”, tänker 
jag och blickar upp mot den öppna himlen 
– innan jag inser att det är texten till 
operan som står på skärmen. 
Klockan ett på natten har alla tagit sig 
tillbaka till Veronas station och tåget ger 
sig iväg mot Wien. 
Det blir en lugn förmiddag. Tåget ska 
anlända till den österrikiska huvudstaden 
först framåt lunch. Efter en stillsam 
frukost i kupéerna sitter folk och läser, 
spelar spel eller pratar. 
I Wien är det gemensam promenad ner 
mot de äldre kvarteren och därefter fria 
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aktiviteter. Själv hamnar jag på Musikhaus 
Doblinger. Sedan 1817 har butiken försett 
Wienborna med noter. Här finns allt. 
Körsång har ett eget rum. Kammar- och 
orkestermusik, blockflöjt och 
blåsinstrument har egna avdelningar. 
Inte långt därifrån ligger det lite bedagade 
och charmiga Café Leopold Hawelka. Det 
är mörkt och murrigt och parkettgolven 
knarrar. Jag beställer debreziner, en lite 
kryddigare korv, och får låna en elkontakt 
från det förra århundradet för att ladda 
mobilen. I Wien vänder tåget mot 
Stockholm. Sista kvällen håller guiden 
Johan Berg buggkurs i sällskapsvagnen. 
Kursen övergår snart i ett dansparty över 
alla generationer. Förundrade står folk på 
de stationer vi passerar och stirrar in 
genom fönstren. 
Sista dagen blir det gott om tid att utbyta 
erfarenheter av resan. För många är det 

just att åka tåg genom Europa som lockat 
mest. Andra lyfter fram att få lära sig 
något medan man reser. Några hade 
väntat sig en något större bekvämlighet på 
tåget, till exempel dusch. Alla tycks vara 
överens om tågvärdarnas och guidernas 
betydelse för upplevelsen. 
I restaurangvagnen sitter Ylva Höglund, 
Mia Tomsvik, Josefin Ripa och Johan Berg 
och äter frukost. De är fyra av tågets 
dussintal guider och har stor erfarenhet av 
resor och större evenemang. De lyfter å sin 
sida fram resenärerna som en stor del av 
behållningen. Alla vill prata och de bjuds 
ofta in i kupéerna. 
– Det är nog den mest intima resa jag 
gjort. Det är som att man blir kompis med 
alla, säger Mia Tomsvik. 
– Att sitta i samma farkost på det här 
sättet skapar en bra gemenskap. Själva 

1028



resan blir en stor del av upplevelsen, säger 
Ylva Höglund. 
Gunnar och Elisabet Färneman från Gävle 
har tågluffat som unga och bilat och 
campat en hel del med sina barn genom 
åren. Nu har de börjat ifrågasätta 
flygandet. 
– Vi försöker också undvika bilen mer och 
mer för längre sträckor. Vi vill också dra 
ned på tempot. Den här resan blir som en 
uppgraderad tågluff. Alla som är med på 
resan har en sådan välvilja och hetsar inte 
upp sig för småsaker, säger Elisabet. 
Av aktiviteterna har de särskilt uppskattat 
föreläsningarna av DN:s medarbetare 
samt cykelrundturen i Berlin. Men bäst 
har ändå själva tågresan varit. Den har fått 
dem att varva ned. 
De har också hunnit ha djupa existentiella 
samtal med flera medresenärer. 

– Vi har fått nya vänner för livet, och det 
är inte så vanligt i vår ålder, säger Gunnar. 
Lilia Tchoumatchenko Carlsson från 
Östersund reser ensam. Hennes make 
köpte resan till henne utan att fråga och 
lyckades med operan i Verona övertala 
henne om att det var en god idé. 
Lilia är utbildad pianolärare och 
skräddare. I dag arbetar hon i 
fastighetsbranschen, men musiken är en 
viktig del av hennes liv. 
Lilia hade funderat lite över vilka hon 
skulle komma att dela kupé med på tåget. 
Det hade de tre lite äldre stillsamma 
damerna knappt hunnit göra innan Lilia 
stormade in hos dem. 
Nu går resan mot sitt slut och de har lärt 
känna varandra väl. 
– Jag är social och pratar mer än det 
behövs. Jag har berättat om hela mitt liv, 
säger Lilia. 
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Bredvid henne sitter Charlotte 
Silfverstolpe från Stockholm som tittar på 
sin intensiva kupékamrat och ler hjärtligt. 
– Jag gav mig iväg på den här resan för att 
komma ur min bekvämlighetszon och 
funderade förstås på vilka vi skulle få som 
resesällskap. Lilia är väldigt företagsam, 
säger hon och skrattar. 
– Jag har sett till att de fått vila lite från 
mig emellanåt, valt andra guidningar till 
exempel, säger Lilia, väl medveten om sin 
intensitet. 
Hon säger att hennes kupékompisar är 
ganska olika personer och att det har varit 
så roligt att få umgås med lite äldre 
personer. De har haft en del olika politiska 
åsikter och diskussionerna har varit livliga. 
– De här damerna är så erfarna och 
mycket intressantare än yngre personer, 
säger Lilia. 

Medelåldern på resan är nog relativt hög, 
gissningsvis runt pensionsåldern. Men 
spridningen är stor. 
Yngst på tåget är Klara och Stella Hagman 
Pamlin, 21 och 19 år, från Stockholm. De 
har blivit medbjudna av sin mormor 
Shanti Pamlin på resan. Klara blev positivt 
överraskad av konstbiennalen i Venedig. 
Stella tyckte mycket om operan i Verona. 
– Men bästa stoppet var nog Dolomiterna. 
Det var så vackert där! säger Stella. 
Bröderna Arvid och Gustav Sand sitter och 
spelar ”På spåret” med sin mamma och 
hennes man i den gemensamma kupén. 
Bröderna fick resan av sin mamma i 
födelsedagspresent eftersom båda fyller 
jämnt i år, 40 och 30. Arvid bor i Luleå, 
Gustav i Hjo. 
– Vi bröder träffas inte så ofta eftersom vi 
bor så långt ifrån varandra. Det här blev en 
bra möjlighet, säger Gustav. 
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– Jag gillar att åka tåg och fick här 
chansen att besöka flera spännande ställen 
i Europa, säger Arvid. 
På tåget har de hunnit umgås och prata 
mycket med varandra. Och spelat ”På 
spåret” som ingick i resan. De yngre leder 
med 5–0. 
Vad var bäst med resan? 
– Jag har försökt tycka om opera tidigare 
utan att lyckas. Men ”Tosca” i Verona var 
mäktigt, säger Arvid. 
– Venedig blev jag väldigt förtjust i. Där 
gick jag runt en hel del på egen hand. 
Annars har det bästa varit alla trevliga 
resenärer som kommit fram och pratat. 
Det har varit en sådan fin sammanhållning 
på tåget, säger Gustav. 
Under sista sträckan upp mot Stockholm 
tittar jag in i en kupé där ett gäng sitter 
runt ett bord uppdukat med resterna efter 

veckans alla frukostar som de sparat på 
sig. Nu ska allt ätas upp. 
– Jag önskade mig bidrag till den här 
resan när jag fyllde 40. Det är precis den 
här typen av resa jag väntat på – med tåg 
till ställen där man aldrig varit tidigare, 
säger Hanna Lundquist från Gävle. 
Något som förvånat dem alla är att det 
aldrig blivit köer till toaletterna. De hade 
förväntat sig en större trängsel. 
I tågets sista vagn sitter Inger Hallqvist 
från Lidingö och funderar över veckan som 
passerat. Hon lockades av att åka med 
samma tåg genom Europa och besöka 
platser som hon tycker mycket om. 
Vad bär du med dig från resan? 
– Det har varit en väldig trevlig 
gemenskap. Vi har varit 350 personer, 
men ändå har man känt att man hör ihop. 
Det har varit en bra organisation och 
fantastiska guider. 

1031



Hur känns det att komma hem? 
– Det känns väldigt bra att få ha sina egna 
rutiner och ligga i sin egen säng. Sedan får 
jag tänka igenom resan och skriva ned en 
liten reserapport, säger hon. 
Hans Arbman 
hans.arbman@dn.se 
Fakta. DN-tåget till Venedig

Dag 1: Stockholm–Berlin, med färja Trelleborg-
Sassnitz. 
Dag 2. Heldag i Berlin. Därefter natt på tåget till 
Bolzano i norra Italien. 
Dag 3. Vandring i Dolomiterna. Anländer till 
Venedig på kvällen. 
Dag 4. Heldag i Venedig. Besök på 
konstbiennalen. 
Dag 5. Förmiddag i Venedig. På eftermiddagen 
åker tåget till Verona. På kvällen 
operaföreställningen ”Tosca” på Arenan. Natt på 
tåget. 
Dag 6. Anlände till Wien på förmiddagen. Fria 
aktiviteter. Tidig kväll går tåget mot Stockholm. 

Dag 7. Färja Rostock–Trelleborg. Fortsatt färd till 
Stockholm. 
DN-tåget 2019 arrangerades av Dagens Nyheter i 
samarbete med Världens resor. 
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Ledare: 
Svenskbarnen 
måste hem 
från mar-
drömslägret

MÅNDAG 30 SEPTEMBER 2019

Tillvaron i al-Hol, det syriska fånglägret 
för islamistiska terrorister, har gått från 
förfärlig till ännu värre. Det meddelar 
International rescue committee, IRC, i en 
ny rapport (DN 22/9). 
Särskilt illa däran är barnen. 80 procent av 
alla som avlidit hittills har varit barn, 
oftast under fem år. De vanligaste 
dödsorsakerna är undernäring, uttorkning 
och lunginflammation. Av de svenska 
barnen har minst fyra dött, ett 70-tal är 
fortfarande vid liv, enligt Rädda Barnens 
uppskattningar. De måste hem, snarast.  
Ändå hanteras frågan som om den vore 
bagatellartad, och som om Sverige hade all 
tid i världen. Det beror på att regeringen 
inte vill ta i den.  
”Vi måste ju agera humanitärt. Hjärtat 
brister hos alla som ser barn som lider på 
det här sättet. Vi tror ju inte på arvsynden 
och därför är det en självklarhet att vi ska 
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försöka hjälpa barn om vi har möjlighet till 
det.” 
Det lät regeringen hälsa genom den 
dåvarande utrikesministern, Margot 
Wallström, för snart ett halvår sedan. 
Det var då, det. Sedan dess har den 
svenska staten låtit sig passiviseras av en 
liten men gapig minoritet som inte bryr sig 
om barnen, som talar om dem i termer av 
små mördarmaskiner, och vars likgiltighet 
inför människovärdet faktiskt påminner 
en hel del om islamisternas. 
Detta är mycket allvarligt. 
Bettan Byvald, socialsekreterare och 
sakkunnig i fråga om IS-återvändare, 
påpekade nyligen i Rädda Barnens podcast 
att de svenska barnen i lägret henne 
veterligen allesammans är små. De kan 
omöjligen ha fått någon träning i att 
mörda, de är just små barn. 

Hon säger också att hon redan har 
erfarenhet av barn som tidigare har 
återvänt från det ”kalifat” av skräck och 
grymhet som IS upprättade, och att de inte 
haft svårt att ta till sig det nya livet i 
Sverige. Är de många gånger 
traumatiserade? Utan tvivel. Men barn är 
anpassliga. 
Och, kan man tillägga: De har också en 
rörande styrka, en förmåga att resa sig 
alldeles oavsett hur mycket stryk livet än 
gett dem. 
Visst finns det ett stort säkerhetsproblem, 
men det rör i dagsläget de vuxna. Att 
regeringen struntar i barnen, för att den 
prioriterar sitt anseende hos en liten grupp 
åsiktsextremister ute på den svenska 
högerkanten? Det är direkt ovärdigt den 
humanistiska stormakt Sverige alltid 
berömmer sig av att vara.  
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Man bör även betänka att al-Hol är 
provisoriskt. Det kommer inte att finnas 
för evigt. Vad gör Sverige när lägret 
stänger om, säg, tio år, och det i stället är 
70 tonåringar som kommer hit, efter en 
hel barndom i en islamistisk mardröm 
som bara lärt dem en sak: att hela 
vuxenvärlden är svekfull?  
Detta är ett betydligt sämre scenario för 
alla inblandade. 
Det duger inte att regeringen månad efter 
månad slingrar sig och beklagar hur svårt 
det är. Det är klart att det är svårt. Rent 
omöjligt blir det förstås om man inte talar 
om frågan, inte agerar i frågan. 
Redan har USA tagit hem barn, liksom 
Ryssland, och Frankrike. Till och med en 
svenskchilensk morfar, utan några som 
helst resurser, har lyckats få loss sju små. 
Då har heller inte Sverige några ursäkter 
för att underlåta att hämta de kvarvarande 

svenska barnen från al-Hol, och göra det 
nu. Vi tror ju – som bekant – inte på 
arvsynden. Eller hur, Stefan Löfven? 
DN 30/9 2019 
Dela 
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Macron ser 
fram mot 
pensionerna

MÅNDAG 30 SEPTEMBER 2019

Emmanuel Macron har hämtat sig något 
så när från striden med de gula västarna. 
Till skillnad från tidigare presidenter tycks 
han heller inte ha gett upp försöken att 
reformera Frankrike. Dags för 
pensionssystemet, det verkliga eldprovet. 

Jacques Chirac och Nicolas Sarkozy gav 
upp så fort facket hötte med strejkvapnet. 
Macron har tagit sig an arbetsmarknaden, 
men blivit hånad som arrogant 
besserwisser. Aningen visare av 
erfarenheten ska han nu tackla 
pensionerna medelst samtal. 
Fransmän slutar jobba tidigare än i andra 
västländer, snittet runt 60 år och en del 
privilegierade statsanställda vid 50. De får 
större andel av slutlönen än de flesta, och 
pensionerna kostar totalt 14 procent av 
bnp. Dessutom finns det 42 olika system 
med skiftande förmåner och 
obegripligheter. Allt detta ska Macron 
koka ihop till en enhetlig, aptitlig gryta. 
Vissa saker törs han inte röra. 
Pensionsåldern kommer inte att höjas 
formellt, utan via incitament knuffas 
uppåt. Kostnaderna för systemet ska inte 
minska, vilket reser frågan om reformen är 
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mödan värd. Sedan gäller det ändå att 
hantera alla de fackföreningar som 
bränner bildäck på gatorna och hävdar att 
deras medlemmar är förlorare. Marine Le 
Pens populister står redo att heja på. 
De gula västarnas bensinskatteuppror 
tämjdes med en rejäl ökning av de 
offentliga utgifterna, från en redan hög 
nivå. Ett Macronlöfte var också att minska 
antalet statsanställda, men det blir inte 
mycket av det. I stället växer 
budgetunderskottet över EU:s 
gränsvärden. 
Ekonomin är mindre sårbar för Trumps 
handelskrig än den tyska, och Macrons 
åtgärder har krympt arbetslösheten, men 
ingen undkommer en global avmattning. 
Idén var alltid att reformera Frankrike, 
därigenom få med sig Tyskland på att göra 
detsamma med EU och sålunda kuva 

populismen. Då måste han få 
pensionsfrågan att samarbeta. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 
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Säpo: Kinas 
spionage mot 
Sverige har 
ökat
MÅNDAG 30 SEPTEMBER 2019
Kinas underrättelsearbete har ökat i 
Sverige och Säkerhetspolisen pekar ut 
flyktingar som en drabbad grupp. 
– Vi är väl medvetna om att Kina 
bedriver den här typen av verksamhet, 
säger Daniel Stenling, enhetschef på 
kontraspionage. 

”Kalla kriget-mentalitet och politisk 
provokation”, svarar företrädare för 
Kinas ambassad. 
Flyktingar i Sverige från den kinesiska 
provinsen Xinjiang, uigurer, som TT har 
talat med berättar att de känner sig hotade 
av kinesiska myndigheter. Exakt hur Kinas 
verksamhet ser ut kan Daniel Stenling på 
Säpo inte berätta, men uigurer som grupp 
riskerar att utsättas eftersom de i Kina 
pekas ut som ett hot mot 
Kommunistpartiet. 
– Vi har haft sådana utredningar och 
personer har dömts. Vi jobbar för att göra 
det svårt för Kina, och andra länder, att 
bedriva sin otillåtna 
underrättelseverksamhet i Sverige, säger 
Daniel Stenling. 
Han poängterar att flyktingspionage är ett 
allvarligt brott som kan leda till att ett 
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förtryck som någon flytt ifrån fortsätter i 
landet där man har sökt skydd. 
– Det kan handla om forskare, journalister 
eller intresseorganisationer som hindras 
från att utöva de grundläggande 
demokratiska fri- och rättigheterna, vilket 
i grunden hotar den svenska demokratin. 
Andra länders olovliga 
underrättelseverksamhet mot Sverige och 
personer i Sverige har enligt Säpo ökat 
generellt de senaste fem åren. Tre länder 
sticker ut: Iran, Ryssland och just Kina. 
Underrättelseverksamheten i Sverige ökar 
både vad gäller försök att värva personer 
som ska samla in känslig information och 
försök att hacka sig in i datasystem för att 
hämta information. 
Senast 2018 dömdes en person för ha att 
spionerat på den tibetanska miljön i 
Sverige för Kinas räkning. 
Enligt den kinesiska ambassaden i Sverige 
ingriper aldrig Kina i andra länders 
angelägenheter. 

Ledare: Kinas 
kommunistiska 
härskare firar 
70 år av 
diktatur
TISDAG 1 OKTOBER 2019

Inget får störa tisdagens fest. Leksaks-
drakar är förbjudna och tunga industrier 
får inte släppa ut rök när ”folkrepubliken” 
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Kina firar sina 70 år med en väldig 
militärparad i Peking. 
Framför allt får ingen nämna Xinjiang, där 
kommunistdiktaturens förtryck är som 
allra mest hänsynslöst. En utsmugglad 
drönarvideo visar den brutala 
behandlingen av hundratals fastkedjade 
uiguriska fångar på en tågstation. De ska 
sannolikt transporteras till något nytt 
fångläger i den kinesiska 
Gulagarkipelagen. Där lär sig minst en 
miljon människor ur den muslimska 
folkminoriteten att förneka Allah och älska 
president Xi Jinping. 
Under sommaren och hösten har världen 
också sett folkmassor protestera i 
Hongkong. Slaget står om den frihet som 
”ett land, två system” skulle garantera men 
som regimen i Peking avskyr. Det handlar 
om rätten att uttrycka sin mening och om 

oberoende domstolar som inte tar order 
från kinesiska kommunistpampar. 
Kinas rättsmodell vilar på påhittade 
anklagelser, skådeprocesser och tortyr. 
Partiet bestämmer vem som döms. Den 
svenske bokförläggaren Gui Minhai vet 
vad det betyder. Han fördes bort av 
kinesiska agenter i Thailand och har hållits 
inspärrad i fyra år utan rättegång. 
Mao Zedongs kommunister stod 1949 som 
segrare i inbördeskriget, och byggde en 
stat efter Stalins sovjetiska förebild. 
Människor var inte viktiga, endast vägen 
till idealsamhället. 
Priset blev ohyggligt. Trots konkurrensen 
med Hitler och Stalin är Mao historiens 
värste folkmördare. Uppåt 70 miljoner dog 
av svält och tyranni, framför allt under det 
”stora språnget” och kulturrevolutionen. 
Deng Xiaopings marknadsreformer på 70-
talet och framåt förändrade Kina. Maos 
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dogmer fick vika för kapitalistiska 
metoder, även om staten behöll det 
dominerande inflytandet över ekonomin. 
Hundratals miljoner människor lyftes ur 
fattigdomen. 
I väst hoppades man att den ekonomiska 
liberaliseringen skulle följas av en politisk. 
Motsatsen har blivit fallet. 
Demokratirörelsen krossades i blod 1989 
på Himmelska fridens torg. Sedan Xi 
Jinping tog över 2012 har han gjort sig till 
Kinas mäktigaste ledare sedan Mao. Han 
har eliminerat sina rivaler och blivit 
ordförande för allt. Begränsningen av 
mandattiden har skrotats, så Xi kan sitta 
kvar livet ut. 
Mänskliga rättigheter kan aldrig förenas 
med kommunism, men den kinesiska 
polisstaten har nu förstärkts med moderna 
digitala medel. Censuren är överallt, 
internet omgivet av murar. Medborgarna 

kontrolleras via sina mobiler, genom dna-
register och av 400 miljoner 
övervakningskameror med 
ansiktsigenkänning. Artificiell intelligens 
ger snart nya möjligheter. Ett socialt 
betygssystem införs, där uppförande och 
graden av kärlek till partiet renderar 
belöning eller bestraffning. 
Lokal kultur och religion, som i Xinjiang 
och Tibet, ska kuvas. Den totalitära 
apparaten kännetecknas också av den 
totala avsaknaden av insyn och av 
historieförfalskning. Vad som är sant 
avgör Xi Jinping. 
Kinas uppstigande till ekonomisk 
världsmakt har åtföljts av internationella 
ambitioner och resurser att bygga militära 
muskler. Öst- och Sydkinesiska havet 
betraktas som insjöar. Investeringar köper 
inflytande i Afrika och Latinamerika. Nya 
sidenvägen är murbräckan västerut. I FN 
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strider Peking oförtröttligt för en 
”omdefinition” av begreppet mänskliga 
rättigheter. 
Ekonomiskt spelar Kina också falskt, 
genom väldiga statssubventioner, 
diskriminering av utländska företag och 
stöld av patenträttigheter. En lag från 2017 
slår fast att kinesiska bolag och individer 
alltid är skyldiga att bistå landets 
underrättelseväsen. 
Tillväxten bromsar in, om än från hög 
nivå. En ombalansering borde ske från stat 
till privat, och från investeringar till 
konsumtion. Men Kommunistpartiet 
ryggar inför strukturreformer som skulle 
kunna luckra upp dess maktmonopol. 
Xinjiang och Hongkong visar för sin del 
hur Xi Jinpings övertygelseförmåga vilar 
på rå styrka. Människor som kan välja 
söker något annat än totalitarism. 
Presidenten lovar att göra Kina till ett fullt 

utvecklat land inom 30 år, och däri ingår 
återförening med Taiwan. Men 
taiwaneserna ser hur kravallpolisen slår 
ned demonstranter i Hongkong som 
försvarar sin yttrandefrihet. 
Mycket med Kina är värt att fira. Men det 
är de ekonomiska reformerna, inte den 
politiska förföljelsen, som har fött 
utveckling. Den 70-åriga kommunistiska 
diktaturen är ingen fredlig drake, utan ett 
monster. 
DN 1/10 2019 
Dela 
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Världens bästa 
år har satt 
avtryck hos 
världens 
tyranner

TISDAG 1 OKTOBER 2019

Det är den 1 oktober 1989. Som första land 
i världen inför Danmark en lag som tillåter 
registrering av samkönat partnerskap. 

Samma dag gifter sig dansken Axel Axgil 
med sin Eigil i Rådhuset i Köpenhamn. 
Har du inte hört talas om denna händelse? 
Det är begripligt och kan bero på att den 
drunknade i den störtflod av dramatiska 
nyheter som regnade över mänskligheten 
för just 30 år sedan. 
För den som vandrar genom 
Nationalmuseums pågående utställning 
”1989 – kultur och politik” är det lätt att 
instämma i ett av citaten på väggen: Det 
var det bästa året i Europas historia. 
Det är svindlande när man tänker på det. 
Några storpolitiska händelser detta år 
sitter förstås fastsvetsade i det kollektiva 
medvetandet. Berlinmuren föll, 
Sovjetimperiet med dess europeiska 
satellitstater smalt ner som en stor iskub. 
Människor korsade Europas gränser under 
jubel medan vakterna säkrade och sänkte 
sina vapen. 
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I Sydafrika blev F W de Klerk apart-
heidregimens siste vite president och 
inledde det arbete som skulle leda till 
Nelson Mandelas frigivning ur fängelse 
och apartheids fall. 
Men det hann hända mycket, mycket 
annat 1989, detta den nya världens första 
år. Paraguays diktator Alfredo Stroessner 
avsattes i en statskupp samtidigt som hans 
chilenska kollega Augusto Pinochet 
genomlevde de sista dagarna av ett långt 
och blodigt maktinnehav. 
Ännu mer dramatik? Tja, i ett rum på 
museet påminns vi om att detta var året då 
Rushdieaffären briserade. Genom 
dödsdomen mot den hädelseanklagade 
författaren Salman Rushdie blev väst på 
allvar varse de potentiella 
följdverkningarna av den muslimska 
världens vrede. Det är ingen överdrift att 

vi i dag fortfarande lever knädjupt i dessa 
konsekvenser. 
Och som om inte de storpolitiska 
skälvningarna var nog: tror ni inte att 
samma år såg begreppet world wide web 
myntas, Globen invigas, den första bärbara 
Appledatorn placeras i en användares knä 
– och såväl ”Seinfeld” som ”Simpsons” få 
sin premiär? 
Ska man invända något mot utställningen 
1989 är det att den inte är fem eller femtio 
gånger större. Varje bild blir som en liten 
garnände som man vill rycka i för att nysta 
upp just den aspekten av den nära 
världshistorien. 
Men mitt i glädjen finns mycket sorg. Alla 
dessa möjligheter som gavs oss människor 
under detta år – varför kastade vi bort 
dem? Den frihetens autostrada vi vek in på 
– varför är vi på väg att lämna den för 
skumpiga stigar mot avgrunden? 
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Mest smärtsamma att se är bilderna från 
Himmelska fridens torg i Peking. 
Demonstrationerna gav kort hopp om att 
solen skulle gå upp i öster. Men här blev 
det aldrig 1989, i stället rullade 
stridsvagnar över demonstranternas 
drömmar och massakrerade deras önskan 
om en annan värld. Det är svårt att inte se 
händelserna avspeglas på gatorna i dagens 
Hongkong. 
Det gör också ont att ställas inför en 
kampaffisch med två korsfästa armar; en 
med ungersk flagga, en med rumänsk. 
Bilden uttrycker den ungerska 
demokratirörelsens sympati med 
vännerna i Rumänien, texten lyder 
”Timisoara” – den stad där 
demonstrationerna inleddes mot 
Rumäniens diktator Nicolae Ceausescu. 
Så mycket har hänt. I går gick Ungern i 
spetsen för Central- och Östeuropas 

demokratirörelser, nu står samma land i 
begrepp att vräka över bord just de friheter 
som aktivisterna var villiga att dö för. 
Polen – hemland för den heroiska 
fackföreningen Solidaritet – är inte långt 
efter. 
Också många världsledare gör vad de kan 
för att förtränga eller förvränga minnena 
från 1989. Då gjorde demonstranter en 
stor poäng av kommunism och nazism 
som två sidor av samma mynt – nu 
glamoriserar Putinregimen i Moskva 
kommunisttiden. 
Ledarna i Peking tar steg efter steg in i den 
totala diktaturens massövervakade 
mörker. 
Den stora trösten är att händelserna måste 
ha satt tydliga spår hos världens 
diktatorer. Nu är de som gangsterbossar, 
de omger sig med ytliga tecken på makt 
och lyx, men i hjärtat känner de rimligtvis 
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skräcken för att allt detta kan ryckas från 
dem. Det lär oss 1989. Tyrannen må sitta 
tungt, men han sitter inte säkert. 
Erik Helmerson 
erik.helmerson@dn.se 

Tummen ner 
för Rumäniens 
och Ungerns 
kandidater
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Europaparlamentets rättsliga utskott 
har stoppat Rumäniens och Ungerns 
kandidater från att gå vidare till 
utfrågningarna. De anses inte vara 
lämpliga att bli EU-kommissionärer. 
Mycket tyder på att länderna nu måste 
lämna nya förslag. 
Bryssel. 
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Redan i förra veckan sade parlamentets 
rättsliga utskott nej till Rovana Plumb och 
László Trócsányi. En majoritet av 
ledamöterna ansåg att det fanns 
ekonomiska oklarheter och 
intressekonflikter. 
Efter påtryckningar från parlamentets 
talman Davis Sassoli, som bland annat 
ville att utskottet skulle rekommendera 
hur problemen med kandidaterna kan 
lösas, höll utskottet ett extra krismöte på 
måndagen. Men även då röstade en 
majoritet för att Plumb och Trócsányi inte 
ska godkännas. Därmed stoppas 
kandidaterna från att gå vidare till 
utfrågningarna i EU-parlamentet. 
Beslutet är ett bakslag för kommissionens 
ordförande Ursula von der Leyen och tiden 
är knapp för henne att agera. Rumänskan 
Rovana Plumb var tänkt att frågas ut 

redan på tisdagen. László Trócsányi på 
onsdag. 
Det mesta tyder på att Ursula von der 
Leyen nu måste vända sig till Rumänien 
och Ungern och be att länderna skickar 
nya, mer lämpliga kandidater. 
Enligt nyhetssajten Politico är 
anledningen till att Rovana Plumb inte 
godkänns att det finns oklarheter runt 
flera stora lån hon har. 
När det gäller Trócsányi är 
parlamentarikerna bland annat oroade 
över hans kopplingar till Ryssland och de 
uppdrag som hans advokatbyrå har haft. 
László Trócsányi är sedan i maj EU-
parlamentariker, men han var tidigare 
justitieminister och ses som en av 
arkitekterna bakom urholkningen av 
ungerska rättsväsendets oberoende. 
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I ett uttalande skriver Trócsányi att 
utskottets beslut är grovt orättvist. Han 
hotar med rättsliga åtgärder. 
I går kväll lade Ungern fram sin EU-
ambassadör Olivér Várhelyi som ny 
kandidat till EU-kommissionen, i stället 
för László Trócsányi, rapporterar 
nyhetsbyrån Reuters. 
En talesperson för tillträdande 
kommissionsordföranden Ursula von der 
Leyen har dessförinnan bekräftat att hon 
kommer att be Ungern och Rumänien om 
nya namn. 
Pia Gripenberg 

I dag är det 
upp till bevis 
för Ylva 
Johansson i 
EU
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Ylva Johansson (S) har fått det svåra 
uppdraget att ena EU-länderna om en 
gemensam migrationspolitik. Men först 
måste hon godkännas av 
Europaparlamentet. I dag, tisdag, 
kommer ledamöterna att gräva i hennes 
kommunistiska förflutna och kräva svar 
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på hur hon ska skapa säkra vägar för 
migranter över Medelhavet. DN följde 
med bakom kulisserna när Ylva 
Johansson förberedde grillningen. 
Ylva Johansson för en servett till munnen 
och tar diskret ut en prilla snus som hon 
slänger i papperskorgen. Sedan slår hon 
sig ner vid ett bord i ett av mötesrummen 
på EU-kommissionens avdelning för 
migrationsfrågor. 
Nu är hon redo. Redo att nagelfaras om 
hon är lämplig som kommissionär och har 
tillräckliga kunskaper om EU:s 
migrations- och säkerhetspolitik. 
Mitt emot Ylva Johansson sitter elva 
tjänstemän. Män och kvinnor som hon 
räknar med att basa över de närmaste fem 
åren. Men, det förutsätter att 
Europarlamentet godkänner den nya EU-
kommissionen. Just för att öka hennes 
chanser har tjänstemännen på detta möte 

tagit på sig rollen att vara de 
parlamentariker som ska grilla henne 
under en utfrågning. 
Detta är en ”mock hearing”, en fejkad 
utfrågning. En flera timmar lång 
generalrepetition inför vad som väntar i 
Europaparlamentets Libe-utskott. 
Paraskevi Michou, chef för DG Home 
(generaldirektoratet för migration och 
inrikes frågor) har omvandlat sig till 
utskottsordförande. Bredvid henne sitter 
nu företrädare för gröna partigruppen, för 
vänstern, för kristdemokraterna, för 
ytterhögern och så vidare. De talar 
engelska med fransk brytning, grekisk 
brytning, tysk brytning. Undantaget är en 
man som talar med vad det låter perfekt 
Oxfordengelska. Samma språkblandning 
som i parlamentet, med andra ord. 
Det går att ana ett spänt drag runt Ylva 
Johanssons mun. Visst, detta är ett 
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rollspel. Men ett viktigt sådant. 
Parlamentets utfrågningar är inte att leka 
med. Flera tilltänkta kommissionärer har 
genom åren erfarit det. Utfrågningarna i 
riksdagens konstitutionsutskott är i 
jämförelse en artig söndagsskola. 
– Här i parlamentet har en del noterat att 
hon varit med i Vänsterpartiet. Det 
beskrivs som att hon är kommunist som 
får ansvar för migrationspolitiken, om vi 
spetsar till det, säger Tomas Tobé (M), en 
av dem som ska fråga ut henne. 
Liberala nederländska Sophie in ’t Veld 
sitter också i utskottet. 
– Det kommer att bli tuffa, men rimliga, 
frågor. Migration och asyl står högst upp 
på allas agenda, säger hon. 
På väggarna i ”förhörsrummet” hänger 
svartvita foton av Ylva Johanssons 
företrädare. Två är kvinnor – Anita Gradin 
och Cecilia Malmström. 

Vart efter frågorna ställs får Ylva 
Johansson in rutinen att alltid börja sitt 
svar med att tacka denna ”honoroble 
member” för frågan. 
Även till dem som företräder partier som 
säger att säkerhet är en angelägenhet för 
nationalstaten, inte EU. Eller påstår att 
lösningen på trafficking är att stänga EU:s 
gränser. 
– Det är inte ett effektivt sätt att bekämpa 
trafficking. Dessutom är hälften av offren 
för trafficking EU-medborgare, svarar Ylva 
Johansson. 
Men Ylva Johansson går också bet några 
gånger. PNR, vad är det? (databasen som 
registrerar bland annat flygpassagerare). 
Exakta namnet på kustbevakningsbyrån 
Frontex? Vilket utslag i EU-domstolen är 
det som utskottet anser att 
medlemsstaterna har struntat i? 
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– Jag tycker det är svårt med namn, 
speciella uttryck och förkortningar. Det 
behöver jag träna mer på, säger hon när 
DN intervjuar henne efteråt. 
Sedan Ursula von der Leyen presenterade 
sin nya kommission för snart tre veckor 
sedan har Ylva Johansson pluggat på om 
sitt ämne och träffat de centrala 
personerna. Tjänstemännen på DG Home 
som gått igenom olika områden, hon har 
talat med nuvarande kommissionären 
Dimitris Avramopoulos, fått råd av Cecilia 
Malmström och andra. 
– Margrethe Vestager tipsade om att ta 
med något att dricka om man får lågt 
blodsocker, säger Ylva Johansson. 
Andra har strukit under att det är viktigt 
att ge kunniga och bra svar. 
– En ledamot har rätt att fråga något 
korkat, men man bör inte svara korkat. 

Under parlamentets senaste session i 
Strasbourg i september betade Ylva 
Johansson av möten med över 20 av Libe-
utskottets medlemmar. Hon åt middag på 
tu man hand med utskottets ordförande, 
spanska socialdemokraten Juan López 
Aguilar. 
Sedan dess har hon träffat ledarna för de 
två största partigrupperna, 
kristdemokraterna och 
socialdemokraterna, tittat på 
videoinspelningar av gamla utfrågningar 
och läst på ännu mer. 
Hon har däremot inte mött 
parlamentariker på yttersta högerkanten. 
– Självfallet respekterar jag alla ledamöter 
i Europaparlamentet. Men en möjlig 
kompromiss och gemensam grund för att 
lösa upp migrations och säkerhetsfrågorna 
tror jag ligger i de andra partigrupperna. 
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Ylva Johansson är lite nervös inför den 
riktiga utfrågningen. 
– Det är mer än bara utfrågningen som 
står på spel. Det handlar också om att 
försöka bygga ett förtroendefullt 
samarbete för de kommande fem åren. 
Gör jag dåligt ifrån mig på hearingen 
kanske jag blir godkänd, men jag har 
svårare att bygga det långsiktiga 
samarbetet med parlamentet. 
Hon har fått ett av de absolut svåraste 
uppdragen i Ursula von der Leyens 
kommission. Den gemensamma 
migrationspolitiken har gått i stå. 
Medlemsstaterna är djupt oeniga om vad 
som ska göras.  
Det tar sig bland annat uttryck i att 
räddningsbåtar på Medelhavet denna 
sommar i veckor rört sig mellan Malta och 
Italien. Först när ett antal EU-länder gjort 

upp om att fördela asylsökandena mellan 
sig har båtarna fått lägga till i en hamn. 
Ylva Johansson understryker att länder 
har en internationell skyldighet att rädda 
människor i nöd på havet. 
– Frivilligorganisationerna har inte 
samma skyldighet, men de har en 
möjlighet. Jag tycker att genuina 
humanitära aktioner för att rädda 
människor i nöd kan man bara välkomna, 
säger hon. 
Är de genuina? 
– Det kan inte jag bedöma. Jag har inte 
tillräcklig kunskap där. 
Ylva Johansson ser det som ett steg i rätt 
riktning att Malta, Italien, Frankrike och 
Tyskland nyligen slöt en uppgörelse om 
hur asylsökande på centrala 
Medelhavsrutten tillfälligt ska fördelas. 
Detaljerna är inte kända. Övriga EU-
länder ska informeras nästa vecka. 
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– Den bästa lösningen är att se till att färre 
människor tvingas ut av smugglare i 
farliga båtar och att fler kan komma till 
Europa på lagliga vägar. 
Hur det ska ordnas lovar Ylva Johansson 
att återkomma till, men säger att det 
handlar både om kvotflyktingar och 
ekonomiska migranter. 
– En del som går på smugglingsbåtar är 
ute efter ett jobb, inte asyl. Vi har en 
åldrande befolkning i EU och kommer att 
behöva arbetskraft. 
En annan tvistefråga är om alla EU-länder 
ska ingå i ett system där asylsökande 
omfördelas mellan medlemsstaterna. 
Kommissionen har föreslagit det. 
Parlamentet har sagt ja. Men allt är helt 
låst i rådet, alltså där ländernas regeringar 
möts. Främst är det Polen, Tjeckien och 
Ungern som vägrat delta i 
omfördelningen. 

– Jag måste lösa upp låsningen. Då tror 
jag man måste koppla denna fråga till 
andra, som andrahandsmigration, interna 
gränskontroller och fler saker. Man måste 
se detta samlat. 
Hon tror inte på att gå enskilda stater till 
mötes. 
– Vi måste lägga flera frågor på bordet och 
hitta en lösning som säkert ingen kommer 
att älska, men som jag hoppas man kan 
acceptera. 
Ylva Johansson framhåller att det är helt 
nödvändigt att EU har ett gemensamt 
ansvar för migranter som saknar rättslig 
status. 
– Vad som krävs för att låsa upp 
blockeringen vet jag inte i dag, men jag 
kommer inte att tumma på att alla länder 
måste bidra till helheten på ett solidariskt 
sätt. 
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Hur ska du lyckas övertyga till exempel 
Ungerns regering som anser att migration 
är nationell politik? 
– Det finns faktiskt skrivningar i fördraget 
om gemensam asylpolitik. Har man 
gemensamma gränser och fri rörlighet är 
det naturligt och nödvändigt att ha 
gemensam asylpolitik. 
Inför denna artikel försökte DN intervjua 
ledamöter i Libe-utskottet som 
representerar de polska och ungerska 
regeringspartierna. De ville inte medverka. 
Ylva Johanssons fördel när hon sätter sig 
framför Libe-utskottet är att majoriteten i 
parlamentet alltså är på samma sida som 
kommissionen i migrationspolitiken.  
När parlamentet under utfrågningarna ska 
visa sin makt är det knappast Ylva 
Johansson man försöker fälla. 

– Jag har inte sett hennes namn på någon 
lista över skalper, som nederländska 
liberalen Sophie in ’t Veld uttrycker det. 
Vänsterpartiets Malin Björk, suppleant i 
Libe, tror att Ylva Johansson klarar 
utfrågningen. 
– Men den kommer att vara jättetuff 
eftersom många vill visa sig på styva linan. 
Frågan är i stället om hon kommer att 
klara uppdraget? Vi har förlorat flera år på 
att försöka få med Orbán och andra som 
inte vill göra någonting. Hon måste sätta 
ned foten och köra över dem, säger Malin 
Björk. 
Pia Gripenberg 
Fakta. Det här gör en EU-kommissionär

EU-kommissionen är ungefär som EU:s regering 
med Ursula von der Leyen som ”statsminister”. 
Kommissionen arbetar fram lagförslag som sedan 
diskuteras och beslutas i parlamentet och 
ministerrådet. 
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Ylva Johansson föreslås bli ansvarig för inrikes 
frågor. I det uppdraget ingår asyl och migration 
samt inre säkerhet. 
EU-kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen beskriver Ylva Johanssons uppdrag så här: 
”Jag vill att du utvecklar en ny migrations- och 
asylpakt, med en övergripande strategi som 
beaktar de yttre gränserna, systemen för asyl och 
återvändande, Schengenområdet med fri rörlighet 
och samarbetet med våra partner utanför EU”. 
När det gäller säkerhet står: ”att förbättra 
samarbetet kring inre säkerhet och bygga upp en 
effektiv säkerhetsunion”. 
EU-kommissionen
Fakta. Libe-utskottet

Utskottet som ska fråga ut Ylva Johansson heter 
Libe, vilket står för Medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 
Utskottet har 68 ordinarie ledamöter och 66 
suppleanter. 
Ordinarie svenska ledamöter är Tomas Tobé (M), 
Alice Bah Kuhnke (MP) och Evin Incir (S). 
Fakta. Så här går utfrågningarna till

De olika utskotten i Europaparlamentet frågar ut 
kandidaterna som är föreslagna till 
kommissionärer. 
Frågorna handlar om kandidatens lämplighet och 
om kunskaper på området som personen ska 
ansvara för. 
Utskotten har redan skickat skriftliga frågor och 
fått skriftliga svar. Dessa följs upp med tre timmar 
av muntliga frågor. Utfrågningarna sänds live. 
Svenska kandidaten Ylva Johansson frågas ut 
tisdag 1 oktober från klockan 14.30. 
Är utskottet missnöjt med kandidaten kan det 
begära mer information och ytterligare en 
utfrågning. 
Efter utfrågningarna lämnar utskottet en skriftlig 
utvärdering. 
Den 23 oktober är det planerat att EU-parlamentet 
ska samlas och rösta om den nya kommissionen. 
Den 1 november är det tänkt att den nya 
kommissionen ska tillträda. 
Europaparlamentet
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De fyra 
skandalerna 
som skakar 
Boris Johnson
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Kommentar 
Boris Johnson relation till olika kvinnor 
präglar Tory-partiets konferens. 
Premiärministern anklagas för att ha 
tafsat på två kvinnor, delat ut offentliga 
medel till en älskarinna – och för att ha 
försämrat relationen till drottning 
Elizabeth II, till den grad att hon ska ha 
undersökt om hon kan sparka honom. 

Manchester. 
”Har premiärministern ett kvinno-
problem?” 
Frågan ställdes på fullt allvar av Sky News 
stjärnreporter Beth Rigby i en intervju 
med finansminister Sajid Javid på 
måndagen. 
– Nej, nej, absolut inte, svarade Javid, som 
helst ville prata om Storbritanniens 
förberedelser inför en hård, avtalslös 
Brexit. 
Men frågan dröjer sig kvar, och sätter sin 
prägel på Tory-partiets årliga konferens. 
Genom åren uppges Johnson ha haft en 
rad olika kvinnoaffärer, och hans tidigare 
äktenskap kraschade slutligen förra året. 
Numera är Johnson tillsammans med 31-
åriga Carrie Symonds. 
I Storbritannien har de flesta sett detta 
som Boris Johnsons ensak. Men det är en 
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helt annan sak om den privata turbulensen 
leder till misstänkta lagbrott.  
1. Anklagelser om sexuella trakasserier 
I söndags, samtidigt som Tory-partiets 
årliga konferens inleddes, levererade 
journalisten Charlotte Edwardes en bomb i 
sin kolumn i Sunday Times. 
Hon beskrev en vindindränkt lunch för 20 
år sedan, då Edwardes frilansade för The 
Spectator, en tidning som Boris Johnson 
var redaktör för. Hon satt bredvid 
Johnson, och kände plötsligt hans hand på 
sitt lår.  
”Han klämde till. Hans hand var så högt 
upp och han hade så mycket innanlår 
mellan sina fingrar att jag omedelbart 
satte mig spikrakt upp”, skriver Edwardes. 
Senare anförtrodde hon sig åt kvinnan 
som satt på andra sidan Johnson.  
”Hon svarade: Åh Gud, han gjorde samma 
sak mot mig”.  

Boris Johnson förnekar anklagelsen, som 
han menar är ”osann”. Men Edwardes 
insisterar, och har fått stöd av 
hälsominister Matt Hancock: 
– Jag känner Charlotte väl och litar på det 
hon säger. 
2. Anklagelser om vänskapskorruption 
Under sin tid som borgmästare i London 
åren 2008–2016 umgicks Boris Johnson 
privat med en ung amerikanska vid namn 
Jennifer Arcuri. Enligt uppgifter i brittisk 
press ska Arcuri ha sagt till vänner att hon 
hade en kärleksaffär med Johnson. 
Under denna tid gick Arcuri från att vara 
ett okänt ansikte till att bli en 
framträdande entreprenör i it-branschen. 
Hon fick finansiellt stöd genom en 
organisation som Johnson hade inflytande 
över, och fick följa med på borgmästarens 
resor som en del av företagardelegationer. 
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I dag har hon en rad misslyckade 
företagssatsningar bakom sig. 
Johnson polisanmäldes i förra veckan för 
misstänkt maktmissbruk. Enligt 
premiärministern är anklagelserna 
ogrundade och ”politiskt motiverade”. 
Även Arcuri förnekar att hon fått stöd på 
felaktiga grunder. 
3. Drottningen: Kan jag sparka honom? 
Drottning Elizabeth II lägger sig vanligtvis 
inte i vad premiärministrar gör, men hon 
uppskattade inte att hamna i hetluften i 
samband med Högsta domstolens beslut 
att underkänna Boris Johnsons 
suspendering av parlamentet i fem veckor. 
Inför domslutet ska drottningen för första 
gången någonsin ha frågat sina rådgivare 
om och i så fall hur hon kan sparka en 
premiärminister, rapporterar tidningen 
INews.  

Andra medier rapporterar att Boris 
Johnson nu ska ha bett drottningen om 
ursäkt för att han bett henne skriva under 
den lagvidriga suspenderingen. 
4. Bagatellisering av hot och hat 
Den allt högre tonen i Brexitdebatten har 
lett till att en del kvinnliga 
oppositionsledamöter fått anonyma hot 
riktade mot sig och sina 
familjemedlemmar. När några av dem 
påpekade det och bad premiärministern 
att sluta tala om ”förrädare” och 
”kapitulationslagar”, svarade Johnson: 
– Herr talman, jag måste säga att jag 
aldrig har hört sådan humbug i hela mitt 
liv! 
När den ledamot som ersatt den mördade 
Labourledamoten Jo Cox protesterade, sa 
premiärministern: 
– Jag tror att det bästa sättet att hedra Jo 
Cox minne vore att få Brexit avklarat. 
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Premiärministern har senare förtydligat 
att han med ”humbug” enbart avsåg 
försöken att hindra honom från att 
använda uttrycket ”kapitulationslag” om 
den lag som kan tvinga honom att ansöka 
om en senarelagd Brexit. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
Fakta. Ingen misstroendeomröstning 
denna vecka

Storbritanniens oppositionsledare kom på 
måndagen överens om att avvakta åtminstone till 
nästa vecka innan de lägger fram en misstroende-
omröstning mot Boris Johnsons regering. 
Liberaldemokraternas ledare Jo Swinson sa efter 
mötet att en misstroendeomröstning i nuläget 
skulle göra en avtalslös Brexit mer sannolik och 
spela Boris Johnson i händerna. 
Dela 

Protesterna skrämmer bort turister 
TISDAG 1 OKTOBER 2019 
En påkostad parad i Peking markerar på tisdag 
att Folkrepubliken Kina firar 70 år. Men det 
storstilade jubileet riskerar att överskuggas av 
protester i Hongkong. Effekten av de långvariga 
oroligheterna syns nu i turism. DN besökte ett 
folktomt Disneyland. 
Den gyllene veckan. Så kallas den veckolånga 
ledighet som kineser får i samband med 
nationaldagen 1 oktober. I vanliga fall brukar 
det innebära att miljontals kineser väller in i 
Hongkong för att handla lyxvaror, besöka 
sevärdheter, äta på restaurang och gå på 
Disneyland. 
Men i år är det annorlunda.  
– Det har varit väldigt lugnt på senare tid. Färre 
turister kommer från Fastlandskina och det är 
de vi har levt på, de utgjorde majoriteten av 
besökare. Nu är vi inne i den gyllene veckan och 
affärerna brukar gå bra, men det är otroligt 
avslaget, säger Fiona Lee som säljer smycken på 
Disneyland.  
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Det låga besökarantalet märks redan vid 
ingången. Vi sveper snabbt igenom, trots att 
bara en av sex biljettluckor är öppen. Gatan som 
går mot Disney-slottet med de runda tornen är 
nästan folktom. Och när paraden med Musse 
Pigg, Dumbo, Snövit och andra Disney-figurer 
defilerar förbi är det ingen som behöver stå på 
tå. Trottoaren är glest befolkad och alla flickor 
som klätt sig i prinsesskläder dagen till ära har 
bra utsikt. 
I ett blogginlägg från 8 september skriver 
Hongkongs finansminister Paul Chang att 
Hongkongs turism drabbats hårt av protesterna 
som startade i juni. Enligt Chan föll antalet 
turister med 40 procent i augusti, beläggningen 
på hotell gick ned med 40–70 procent och 
antalet resenärer på Hongkongs flygplats 
minskade med 12,4 procent jämfört med 
motsvarande månad förra året. Så illa har det 
inte sett ut för turistindustrin i Hongkong sedan 
Sars bröt ut 2003.  

Men paret Johny Poon och Cherry Chung är 
inte oroliga för en sämre ekonomi. De är snarast 
lättade.  
– Det är definitivt färre människor här. Men det 
gör det mycket trevligare för oss. Tidigare ville 
vi inte gå hit för vi visste att det var packat med 
turister från Fastlandskina, säger de på väg till 
en Halloweenföreställning.  
I den korta kön in till föreställningen tittar de på 
filmer i mobilen från de våldsamma 
sammandrabbningarna mellan polis och 
demonstranter under söndagen. Filmerna visar 
kravallpolis som tvingar ner demonstranter på 
marken. De står i bjärt kontrast till Disney 
Worlds fantasivärld med våfflor som ser ut som 
Musse Pigg och filmmusik som strålar ut ur 
högtalarna.   
Paret lever sig in i artisternas uppträdanden. 
Viftar tillsammans med de andra besökarna 
med mobilens glödlampa på kommando och ser 
ut att trivas. Men på tisdag lämnar de 
fantasivärlden för att tillsammans med 
tusentals andra Hongkongbor protestera. 
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– Vi kan inte ge upp nu. Om de tar bort våra 
friheter blir Hongkong ett stort fängelse, säger 
Johny Poon. 
Han och många andra är inte nöjda, trots att 
den lag som protesterna till att börja med 
handlade om, en lag som tillåter utlämning av 
misstänkta brottslingar till Fastlandskina, har 
skrotats. Protesterna har vidgats och handlar nu 
om en ilska mot polisen som man anser har 
brukat övervåld, och om en kamp för att 
Hongkong ska få behålla sina friheter. 
För Fiona Lee innebär protesterna att hon som 
deltidsanställd får jobba mindre. 
– Det påverkar mig, jag har svårt att hitta jobb. 
Men jag står ut med det. Jag har själv deltagit i 
demonstrationer. Vi måste ta oss igenom den 
här situationen och kämpa för Hongkong. 
Nationaldagsfirandet i Hongkong blir långt mer 
nedtonat än den uppvisning med militärparad 
och fyrverkerier som planeras i Peking. Den 
politiska ledningen har på grund av den spända 
stämningen ställt in fyrverkerierna och 
allmänhetens platser att beskåda ceremonin när 

den kinesiska flaggan hissas har tagits bort. 
Söndagen var en av de mest våldsamma 
dagarna på länge och oro råder inför tisdagen. 
Både demonstranter och polisen har trappat 
upp sin aggressivitet på senare tid och det 
ryktas om att Kinas militärpolis ökat sin 
närvaro. För Kina och dess ledare Xi Jinping var 
det tänkt att bli en dag när hans och 
kommunistpartiets stjärna skulle lysa klart. 
Risken finns att Hongkong överskuggar jubileet. 
Marianne Björklund 
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Storsegraren 
håller dörren 
öppen för alla 
partier
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Wien. Storsegraren i det österrikiska 
valet, Sebastian Kurz, håller dörren 
öppen till att bilda en regering med alla 
partier. Men den här gången lär det bli 
ovanligt svårt att sy ihop ett samarbete. 
Redan på onsdag kommer Österrikes 
president att bjuda in partiledarna till 
sonderingssamtal för att undersöka 
möjliga regeringskonstellationer. Men en 

sak är klar på förhand: utan Sebastian 
Kurz konservativa ÖVP kan ingen 
majoritetsregering bildas. ”Sankt 
Sebastian”, som Kurz kallats efter 
storsegern, håller dörren öppen för samtal 
med samtliga partier. Han ställs nu inför 
fyra möjligheter – den ena svårare än den 
andra: 
ÖVP + miljöpartiet De gröna 
Söndagskvällens stora vinnare var 
miljöpartiet De gröna som nådde sitt bästa 
resultat någonsin och vars partiledare 
Werner Kogler utropade ”Sundays for 
Future”. Men det är oklart om De gröna, 
som åkte ur parlamentet i förra valet, 
verkligen är beredda att ta plats i en 
framtida regering. I flera av kärnfrågorna 
står de långt ifrån de konservativa och det 
skulle krävas tuffa kompromisser om allt 
från migrationen och klimatet till social- 
och ekonomisk politik. Många 
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miljöpartistiska väljare ser sig också som 
en motpol till det som de anser att 
Sebastian Kurz står för. Från de bägge 
partiledarna är också beskedet att 
eventuella regeringsförhandlingar 
kommer att bli ”svåra”.  
ÖVP + Socialdemokraterna SPÖ 
Möjligheten att skaka liv i den gamla 
storkoalitionen mellan ÖVP och 
Socialdemokraterna SPÖ skulle ge Kurz en 
stabil och eftertraktad majoritet i 
parlamentet. Men konstellationen som 
styrt Österrike under merparten av 
efterkrigstiden är föga populär hos 
väljarna. Många minns hur de förra 
gången slets sönder av interna konflikter 
och samarbetsproblem, som till slut ledde 
fram till ett nyval.  
ÖVP + högernationalistiska FPÖ 
Ibizaaffären och avslöjandena om att den 
tidigare partiledaren Heinz-Christian 

Strache använt partiets pengar för sin 
privata livsstil fick FPÖ på fall. Partiet som 
under hela valrörelsen har kampanjat för 
att återigen ta plats i regeringen har nu 
bytt strategi och säger sig vilja gå i 
opposition. Det är också tveksamt om Kurz 
är beredd att ingå ett nytt samarbete med 
det skandalomsusade partiet.   
Minoritetsregering  
Till skillnad från Sverige har Österrike 
ingen tradition av att styras av 
minoritetsregeringar. Ändå Sebastian Kurz 
har försiktigt vädrat möjligheten att söka 
stöd av hoppande majoriteter. Det är ett 
riskfyllt projekt som bedömare tror kan 
leda fram till ännu ett nyval. 
Lina Lund 
lina.lund@dn.se 
Fakta. Preliminärt valresultat

Mittenkonservativa ÖVP 38,4 % 
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Socialdemokraterna SPÖ 21,5 % 
Nationalistiska FPÖ 17,3 % 
Miljöpartiet De Gröna 12,4 % 
Marknadsliberala Neos 7,4 % 
De cirka 900 000 brevrösterna har ännu inte 
räknats och inkluderas inte i resultatet. 
BMI, Österrikes inrikesministerium
Dela 

Hiphopare 
väcker 
maktens vrede 
med protest-
videor
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Två samhällskritiska hiphop-verk har 
ruskat om det hårdcensurerade 
turkiska medielandskapet. 
Protestvideon Susamam har nått 30 
miljoner sedan den släpptes den 5 
september, och rapparen Ezhels video 
Olay har haft drygt sex miljoner tittare. 
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Högerextremistiska MHP:s ledare Devlet 
Bahceli, president Tayyip Erdogans 
inflytelserike partner, har fördömt de 
frispråkiga inläggen, som han menar kan 
”uppmuntra till statskupp”. 
Susamam, som betyder ”Jag kan inte hålla 
tyst”, är en 15-minuter lång 
samproduktion av ett tjugotal kända 
artister, som kommenterar en störtflod av 
olyckor och missförhållanden: 
hedersterror mot kvinnor, usla skolor, 
miljöförstöring, tystad press, 
korrumperade domstolar, tygellös 
urbanisering. Texterna vill väcka lyssnaren 
samtidigt som den anklagar henne för att 
ha bidragit till eländet med sin passivitet: 
”Om du kastas i fängelse en dag kommer 
ingen att rapportera det, för alla 
journalister är redan i fängelse, därför att 
du inget sa när det hände…” 

”Den enda frihet som finns kvar är ordet 
’Frihet’”, heter det i en ord- lek som 
anspelar på den ansedda tidningen 
Hürriyet – ”Frihet” – som togs över av 
regimen i fjol, och i dag är en megafon för 
regimpropaganda.  
I en ironisk sekvens sjunger trubaduren 
Deniz Tekin, om familjers tyranni mot 
döttrar: ”Jag vet inte vad ni talar om, jag 
har aldrig blivit bortgift mot min vilja, 
aldrig blivit bränd, aldrig inlåst i mitt rum, 
aldrig blivit mördad.” 
Den andra videon som väckt 
makthavarnas förargelse, Olay – som 
betyder ”Incident”, har gjorts av rapparen 
Ezhel, 29, från Ankara, som fängslades en 
månad i fjol.  
Hans rader ackompanjeras av gryniga, 
skakiga nyhetsbilder från det gångna 
decenniets många våldseruptioner. 
Budskapet, både i Olay och Susamam, är 
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att bombardemanget av övergrepp och 
dåliga nyheter trubbat av allmänheten och 
gjort den apatisk inför sådant som borde 
ha upprört den. 
Tidningar, tv, radio och delar av internet 
kontrolleras av turkiska staten. Eventuell 
kritik måste söka sig andra vägar, vilket nu 
skett. Det återstår att se vilket statens 
motdrag blir. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 

Två utropar sig till 
vinnare i 
afghanskt val
TISDAG 1 OKTOBER 2019

Afghanistan. Huvudkandidaterna i 
Afghanistans presidentval, sittande 
president Ashraf Ghani och chefsminister 
Abdullah Abdullah, har båda utropat sig 
till vinnare efter valet i lördags. Ingen 
kandidat får dock utropa sig till vinnare 
innan rösterna är räknade, säger Habib 
Rahman Nang, högste chef för 
valmyndigheten (IEC). 
TT-Reuters 
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Grekland: 10 000 
migranter ska 
tillbaka
TISDAG 1 OKTOBER 2019

Grekland. Regeringen i Grekland planerar 
att skicka tillbaka tusentals migranter till 
Turkiet. Målet är att 10 000 personer ska 
sändas tillbaka innan slutet av nästa år. 
Regeringen har även beslutat att skärpa 
bevakningen vid gränserna och att bygga 
”stängda anläggningar” för dem som har 
fått avslag på sina asylansökningar. 
TT-AFP-Reuters 

Donald Trump vill 
träffa 
visselblåsaren
TISDAG 1 OKTOBER 2019

USA. Donald Trump säger att han vill, och 
förtjänar, att träffa den visselblåsare som 
står bakom uppgifterna som har lett till en 
utredning om riksrätt mot presidenten. 
Den hittills anonyma personen kan 
komma att vittna inför kongressen inom 
kort. Trump anklagas för att ha uppmanat 
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 
att utreda en av presidentens 
huvudutmanare inför valet 2020. 
TT 
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100 döda i indiska 
översvämningar
TISDAG 1 OKTOBER 2019

Indien. Minst 100 människor har 
omkommit i norra Indien de tre senaste 
dagarna under ovanligt kraftiga 
monsunregn. Vattenmassorna har 
översvämmat vägar, sjukhusavdelningar 
och hus, meddelar myndigheterna. Mer 
nederbörd väntas och årets monsunregn 
kommer att bli de blötaste sedan 1917. I 
juli i år omkom 650 människor i 
monsunregnen i Nepal, Bangladesh och 
Pakistan. 
TT-AFP 

Akutinsats efter 
larm om 
övergrepp på 
Grönland
TISDAG 1 OKTOBER 2019

Grönland. Efter en larmrapport om 
sexuella övergrepp mot barn och unga på 
Grönland inleder den danska regeringen 
en akutinsats, rapporterar Ekot. Åtta 
gånger fler fall av sexuella övergrepp 
anmäls per invånare på Grönland än i 
Danmark. Orten Tasiilaq med 2 000 
invånare är värst drabbad, där anmäls 
runt 40 fall av sexuella övergrepp mot 
barn varje år. 
TT 
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Modeföretagen 
går under när 
kunderna byter 
vanor
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Ytterligare två stora modeaktörer får nu 
erfara den hårda verklighet som en 
mängd bolag inom snabbmodet fått 
känna på under de senaste åren. 
– Kunderna vill känna att de får mer än 
slit-och-släng för pengarna, säger 
Maria Landeborn, på Danske bank.  
Två stora modejättar visar röda 
varningsflaggor och ansluter sig därmed 

till skaran av klädföretag som har det 
kärvt. Modekoncernen RNB, med 
varumärken som Brothers och Polarn o 
Pyret, varnade på måndagen för att 
vinsten blir betydligt lägre än under 
samma period i fjol. 
– Gemensam nämnare är att marknaden 
överlag är tuff, men också att vår 
omstrukturering av verksamheten har 
påverkat oss under perioden, säger 
Magnus Håkansson, vd för RNB.  
Företaget uppskattar en rörelseförlust på 
mellan 35 och 39 miljoner kronor. Det 
omstruktureringsarbete Magnus 
Håkansson syftar på handlar om att 
koncernen under 2019 har flyttat ut 
funktioner från moderkoncernen RNB till 
de separata bolagen, för att göra dem mer 
självständiga. NK-husets ombyggnad 
anges som ytterligare något som påverkat 
delar av verksamheten. Dessutom har 
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bolaget haft motvind av den svaga kronan. 
Företaget köper in varor i dollar och säljer 
i kronor, vilket varit ogynnsamt under en 
längre tid. Utmaningarna gör att man ser 
över verksamheten.  
– Vi agerar allt kraftfullare och ser över 
behovet av personal i varje på butik och på 
huvudkontoret, säger Magnus Håkansson.  
Det svaga resultatet och kostnader som 
följt av den nya bolagsstrukturen har slagit 
mot likviditeten. Det gör att man beslutat 
om att späda ut aktierna i en nyemission 
om 85 miljoner kronor.  
Resultatet påverkas också av en så kallad 
”goodwillnedskrivning”, som av vd:n 
beskrivs som de värden utöver fasta 
tillgångar som är kopplade till RNB-
bolaget Department & Stores. 
Maria Landeborn, sparekonom på Danske 
Bank, säger att omställningen till e-

handeln lett till ökad prispress, större 
utbud och hårdare konkurrens.  
– De mindre aktörerna har svårare att 
hantera detta än en större aktör som 
H&M, säger hon.  
Samtidigt ansöker den amerikanska 
klädkedjan Forever 21 om ett 
konkursskydd. Kedjan bygger på en 
affärsmodell som går ut på att sälja billiga, 
moderiktiga kläder med kort livslängd.  
– Forever 21 har satsat stenhårt på att 
expandera butiksnätet de senaste åren. 
Det samtidigt som trenden varit att mer 
handel sker online, säger Maria 
Landeborn.  
I samband med att färre kunder besöker 
fysiska butiker och köpcentrum har 
Forever 21 fått problem. Nu ska 350 
butiker i ett 40-tal länder stängas. Maria 
Landeborn lyfter hållbarhetstrenden som 
ytterligare något som talar emot kedjan:  
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– Mitt i prispressen blir konsumenterna 
också mer kvalitetsmedvetna. Kunderna 
vill känna att de får mer än slit-och-släng 
för pengarna, säger hon och fortsätter:  
– I dag kan man inte bara erbjuda kläder 
packade på varandra, butikerna måste 
inspirera och erbjuda någon typ av 
upplevelse, säger Maria Landeborn.  
Allt fler har insett den stora miljöpåverkan 
billiga kläder som ofta byts ut innebär, 
skriver The New York Times. Wendy 
Liebmann, vd för konsultfirman WSL 
Strategic Retail, säger till tidningen att 
unga nu väljer företag som arbetar med 
hållbarhetsfrågor.  
– Forever 21 levde med uppfattningen om 
att allt skulle fortsätta på samma sätt som 
under det senaste decenniet. Klädföretaget 
trodde att det bara gällde att finnas på rätt 
lägen och skapa en känsla av att alltid ha 

något nytt att erbjuda, säger hon till The 
New York Times. 
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 
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Tysk tidningsjätte 
vinstvarnar
TISDAG 1 OKTOBER 2019

Det tyska förlaget Axel Springer, som 
bland annat äger tidningarna Bild, Die 
Welt och BZ, varnar för ett betydligt sämre 
rörelseresultat än väntat 2019. Resultatet 
enligt måttet EBITDA beräknas falla med 
omkring 15 procent under 2019 jämfört 
med året före. Omsättningen beräknas 
samtidigt sjunka med omkring 5 procent. 
Omstruktureringar och minskade intäkter 
inom koncernens nyhets- och 
annonsmedier bidrar till utvecklingen. 
Den så kallade vinstvarningen kommer sex 
veckor efter det att den amerikanska 
riskkapitalisten KKR blivit bolagets störste 
aktieägare. TT 

Förvrängda 
fakta om de 
apatiska 
barnen
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Det finns fall där sjukdom simuleras, -
också när det gäller apatiska barn. Men 
i sitt reportage i tidskriften Filter dömer 
Ola Sandstig ut hela fenomenet utifrån 
ett minimalt faktaunderlag, skriver 
Gellert Tamas. 
En scen har stannat kvar.  
Det är våren 2006. Jag pratar med 
Uppdrag Gransknings chef Nils Hanson. 
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Debatten om de så kallade apatiska barnen 
har rasat i flera år. Starka röster hävdar att 
allt är en bluff. Nu vill jag undersöka om 
det verkligen kan stämma att förgiftning 
och simulering kan ligga bakom 
fenomenet. 
Nils Hanson ser skeptisk ut. ”Vad gör vi 
om du hittar exempel på manipulation?” 
”Vi publicerar så klart.” 
”Men vad tror du själv att du kommer att 
hitta?” 
”Jag skulle bli förvånad om vi inte hittar 
tre, kanske fyra, fem fall av manipulation. 
Men då har vi det i alla fall svart på vitt. Då 
vet vi att ryktena stämmer i dessa fall, och 
att resten av de kanske hundra apatiska 
barnen är sjuka på riktigt.” 
Vi gick igenom ett trettiotal fall, samtliga 
där misstankar framförts. Vi begärde ut 
journaler, pratade med läkare, 
vårdpersonal, föräldrar och barn. 

Resultatet överraskade. Vi hittade inte ett 
enda fall av belagd manipulation, däremot 
en skandal av stora mått, där rykten 
upphöjts till sanningar, där en statlig 
utredare i hemlighet organiserade 
polisanmälningar för att påverka debatten 
och där svårt sjuka barn bokstavligt talat 
bars ut från sina sjukhussängar för att 
därefter dumpas på flygplatser världen 
runt. 
Tretton år senare publicerar tidskriften 
Filter Ola Sandstigs reportage ”Ohörda 
rop” (23/9), där två i dag vuxna personer 
redogör för hur de som barn utsattes för 
grova övergrepp av sina föräldrar, med 
syfte att via barnens påstådda sjukdom få 
uppehållstillstånd.  
Det är två starka berättelser, med smärta 
och sorg. Och de är tyvärr inte helt 
oväntade. Att det finns individer som 
simulerar sjukdom, eller i extrema fall 
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tvingar sina barn eller närstående till 
detta, är väl belagt. Det finns 
uppmärksammade fall där personer låtsats 
vara funktionshindrade, eller ha MS, för 
att lura till sig pengar från 
Försäkringskassan. Och detta förekommer 
för de flesta sjukdomar, från påstådd 
njursvikt till simulerade funktionshinder. 
Och här börjar också problemen med 
Sandstigs text. Trots det stora formatet 
saknas avgörande information. Läsaren får 
till exempel aldrig veta vad barnen fick för 
diagnos. Inte heller får vi höra något från 
de behandlande läkarna eller 
vårdpersonalen. Misstänkte de aldrig 
någonting? Och varför anmälde de i så fall 
inte ärendet till socialtjänsten, vilket är en 
skyldighet enligt Socialtjänstlagen?  
Sedan 2000-talets början har ungefär 1 
000 barn diagnostiserats med olika former 
av apatiska tillstånd, eller 

uppgivenhetssyndrom som är det officiella 
namnet. Enligt Sandstig arbetade han ett 
och ett halvt år med sin text. Under denna 
tid fann han två exempel på manipulation. 
Det innebär två promille av de sjuka 
barnen.  
Trots detta minimala underlag använder 
Sandstig stora delar av sin text till att 
ifrågasätta hela fenomenet apatiska barn. 
Det är en ansats som hade underkänts i 
samtliga vetenskapliga sammanhang.  
Att läsa Sandstig är som att sättas i en 
tidsmaskin. Han återupprepar många av 
de påståenden som valsade runt för 15 år 
sen – utan att nämna att de flesta av dem 
vederlagts och motbevisats för länge 
sedan. 
Sandstig återger, än en gång, den statliga 
utredaren Marie Hessles påståenden om 
att det saknas ”uppgifter om att barn 
drabbades av uppgivenhetssyndrom på 
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andra platser än just i Sverige.” Däremot 
undviker han att nämna att Socialstyrelsen 
sedan länge kommit fram till helt motsatt 
resultat: ”Liknande symtombilder [har] 
tidigare beskrivits i den vetenskapliga 
litteraturen och tillståndet är inte heller ett 
unikt svenskt fenomen.” Vad som är unikt 
för Sverige är inte symptomen – utan 
omfattningen. 
Sandstig hävdar att det i Hessles utredning 
finns material som visar på manipulation, 
men undviker att nämna att Hessle vid 
presentationen av sin tredje och 
avslutande delrapport konstaterade att ”vi 
har ingenting i våra utredningar som visar 
att det skulle vara så.” 
Sandstig låter återigen anonyma 
tjänstemän, denna gång ”sju olika 
gränspoliser” påstå att apatiska barn 
”piggnat till på flyget, ätit och sedan gått 
av planet utan problem”. Men han nämner 

inte att jag redan 2006 i Uppdrag 
Granskning visade att det inte finns en 
enda avvisningsrapport från 
Kriminalvårdens Transporttjänst, numera 
Transportenhet, som bekräftar detta. 
Så här håller det på, sida upp och sida ner. 
I min bok ”De apatiska” gick jag noga 
igenom de fyra barnfamiljer, med 
sammanlagt sex apatiska barn, som tagit 
sig till Norge från Sverige. Jag kom fram 
till samma slutsats som Hessle; inget i 
materialet tyder på manipulation. 
Sandstig har kommit fram till en helt 
annan slutsats. Han påstår att de norska 
journalhandlingarna, som han uttryckte 
det i radions Studio Ett, visar på 
”blixtsnabba tillfrisknanden” av barnen.  
Sandstig skriver att en tioårig svårt sjuk 
flicka ”blev klart piggare, om än inte helt 
återställd” i samband med att hon 
avvisades från Norge. I journalerna står: 
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”Ved avreise fra [Norge] er hun i samme 
forfatning (tillstånd) som ved ankomst fra 
Sverige”. 
Två svårt sjuka sextonåriga tvillingsystrar 
blev enligt Sandstig också snabbt friska. 
Journalerna säger återigen något annat; 
att flickorna var lika sjuka när de 
skickades tillbaka till Sverige i oktober 
2004 som när de anlände till Norge några 
veckor tidigare: ”Tilstanden var uendret. 
Liggende på båre, apatiske, bare det ene 
barnet kunne sitte…. Da politiet i Sverige 
så hvilke tilstand barna var i blev det 
umiddelbart sendt bud på ambulanse og 
barna ble ført til sykehus i Gøteborg.” 
Journalerna beskriver också förhållandena 
på Tanums flyktingförläggning, där de sex 
barnen vistades. De skildes från sina 
föräldrar som bevakades dygnet runt av 
uniformerade Securitasvakter. 
Föräldrarnas rum genomsöktes, deras 

föräldraroll fråntogs dem. En mamma fick, 
trots att hon bönade och bad, inte ens följa 
med sin gråtande tioåriga dotter in på en 
gynekologisk undersökning.  
Föräldrarna till den nioårige pojken Artur 
bestämde sig för att fly tillbaka till Sverige. 
De hann precis åka iväg med en bil innan 
polisen, med schäferhundar, anlände. 
Arturs läkare i Sverige, som träffade 
familjen nästa dag, beslöt omedelbart att 
lägga in pojken på sjukhus efter att ha 
konstaterat att ”pojken var apatisk när han 
åkte i väg och han kom tillbaka i ett 
betydligt sämre skick”. 
Återigen nämner Sandstig inte detta med 
ett enda ord, enligt honom var Artur i 
själva verket ”näst intill återställd”. 
Våren 2006, mer än ett år efter flykten 
från Norge, var Artur fortfarande sjuk. 
Inte ens det faktum att familjen då fick 
uppehållstillstånd verkade hjälpa. Sex 
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månader senare var Artur fortsatt 
sängliggande. ”Vi har kunnat dra sond, 
men pojken kan inte stå på benen och har 
svårt för att tugga när han äter. Och han 
har fortfarande inte sagt ett ord”, 
förklarade hans svenske läkare. 
Allt detta förtigs av Sandstig. 
Jag tror aldrig att jag läst en text som så 
konsekvent utelämnar, förvrider och 
förvränger fakta som talar mot den egna 
tesen. Arbetssättet är långt bortom det 
som brukar kallas granskande journalism, 
det är snarare en mycket hårt vinklad 
opinionsartikel.  
Debatten om apatiska barn har nu pågått i 
15 års tid. Sjukdomsbilden var länge oklar. 
Allt från barn med lättare depressioner till 
sondmatade barn, liggande orörliga i 
katatoniska tillstånd med sond i näsan, 
har räknats in i gruppen. Sedan januari 
2014 har uppgivenhetssyndrom tilldelats 

en egen diagnoskod, som innebär att det i 
dag klassificeras som en av många 
sjukdomar.  
Och som med i princip alla sjukdomar kan 
manipulation förekomma. Det är 
läkarkåren medveten om, vilket 
barnläkaren Bernice Aronsson vittnade om 
redan i Uppdrag Granskning 2006. ”Det är 
familjer som är i väldigt svåra situationer, 
så vi får inte blunda för [manipulation], 
men det är vi utbildade till; att alltid hålla 
den här frågan belyst.” 
Vården måste således beakta två ibland 
motstridiga värden; en vaksamhet mot 
manipulation parad med en tillit till 
patienten. En vård som baseras på misstro 
är en omöjlighet, oavsett om det handlar 
om asylsökande eller svenska medborgare. 
Just därför är det också så viktigt att gå till 
botten med vad som egentligen hände i de 
två fall som tas upp i Filter. Hur kunde det 
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gå så fel? Det behövs en noggrann 
utredning, kanske utförd av 
Socialstyrelsen, som går igenom journaler 
och pratar med alla berörda, från de 
tidigare barnen till vårdpersonal, för att 
försöka dra lärdomar inför framtiden. 
Det är viktigt, som Barnläkarföreningen 
skriver i ett pressmeddelande, att debatten 
förs ”på en balanserad nivå”. Därför är det 
också olyckligt att Sandstig så ensidigt 
lyfter fram manipulationsteorin, vilket 
också märks i reaktionerna på hans text. 
Sociala medier surrar av påståenden om 
att man nu minsann vet att alla apatiska 
barn bluffade. Och det handlar definitivt 
inte enbart om arga ”troll” utan också om 
etablerade röster i samhällsdebatten. 
”Förvånad? Flyktingbarnens funktion var 
att se till att deras familjer fick 
uppehållstillstånd i Sverige”, skriver den 

så kallade terrorexperten Magnus 
Ranstorp på Twitter. 
Varje övergrepp på ett barn från 
vuxenvärlden är ett för mycket. Att utan 
något som helst vetenskapligt stöd 
misstänkliggöra stora delar, eller en hel 
patientgrupp av barn kan också ses som en 
form av övergrepp.  
Jag tror inte att det är svårt att känna med 
de i dag två vuxna personer vars 
vittnesmål återges i Filter. 
Förhoppningsvis räcker vår empati också 
till de ungefär tusen barn som under de 
senaste 15 åren legat – eller fortfarande 
ligger – svårt sjuka i 
uppgivenhetssyndrom i månader, eller år, 
medan byråkratins kvarnar maler på. 
Journalist, författare och 
dokumentärfilmare som slog igenom med 
boken ”Lasermannen” 2002. Hans senaste 
reportagebok är ”Det svenska 
hatet” (2016). 
Gellert Tamas 
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Nu införs 
tiggeriförbud 
på Lidingö
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Nu är det förbjudet att tigga på Lidingö. 
Kommunfullmäktige röstade på 
måndagskvällen för ett lokalt 
tiggeriförbud som börjar gälla 
omgående. 
– Tiggeri är ingen väg ur fattigdom och 
många Lidingöbor känner sig otrygga, 
säger Daniel Källenfors (M), 
kommunstyrelsens ordförande. 
Det blev en livlig och mer än timslång 
debatt om tiggeriförbudet i Lidingös 
stadshus på måndagskvällen. Först vid 

åttatiden stod det efter votering klart att 
Ja-sidan vann med 26 röster mot Nej-
sidans 25. 
Tiggeriförbudet splittrar den styrande 
alliansen där Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Lidingöpartiet vill 
ha förbud medan Liberalerna är emot. 
Tack vare tre SD-röster gick förslaget 
igenom med minsta möjliga marginal. 
Den rödgröna oppositionen, samt 
Centerpartiet och Liberalerna, hävdade in 
i det sista att ett tiggeriförbud inte löser 
problemet. 
– Jag tror inte att tiggeri är lösningen på 
fattigdom, men jag tror inte heller att 
lösningen är att införa tiggeriförbud. 
Enligt Amnesty är risken att det blir mer 
kriminalitet och att människor hamnar i 
prostitution, säger kommunalråd Amelie 
Tarschys Ingre (L). 
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Motståndarsidan motsatte sig också bilden 
av att invånarna känner sig otrygga med 
tiggarna. DN:s granskning visar att det 
handlar om tio personer utspridda på ön. 
– Jag har hittills inte hittat några 
Lidingöbor som säger att de är otrygga. Ett 
lokalt förbud löser inte problemet, det 
flyttar det bara till andra kommuner. Man 
måste ge sig på orsakerna och inte 
symptomen. Vi tycker att det är orimligt 
att göra det kriminellt att be om hjälp, 
säger Patrik Buddgård (C), gruppledare. 
Förbudet börjar gälla omgående och 
omfattar tio torg i staden. Men på 
måndagen var de vanliga tiggarplatserna i 
både Lidingö centrum och i Torsviks 
centrum tomma.  
– Jag har hört att många tiggare börjat 
försvinna från Lidingö. De känner trycket, 
de är vana att bli diskriminerade och när 
trycket ökar beger de sig någon 

annanstans. Det här är ju ingen lösning på 
problemet, det är bara ett sätt att få dem 
bort från Lidingö, säger Patrik Sandström 
(MP), oppositionsråd. 
Reaktionerna på förbudet har inte låtit 
vänta på sig. Operasångerskan och tidigare 
socialdemokratiske fullmäktigeledamoten 
på Lidingö, Charlotta Huldt, anmälde på 
måndagen ordföranden i samtliga partier 
bakom förslaget till 
diskrimineringsombudsmannen, DO. 
– Jag har anmält företrädarna för 
partierna som röstat för förslaget till DO 
för både direkt och indirekt diskriminering 
av romer. Jag reagerar starkt mot 
brutaliseringen i samhället att politiker 
bryter mot lagen. Jag tycker att de borde 
remittera tillbaka ärendet innan det är 
avgjort i DO, säger Charlotta Huldt. 
Lidingö blir sjunde kommun i landet och 
först i länet med att införa tiggeriförbud. 
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Både Danderyd och Täby ska ta beslut i 
höst och vill även förbjuda insamling av 
kläder och burkar vid 
återvinningsstationer. Ytterligare tre 
kommuner i länet, Ekerö, Upplands-Bro 
och Österåker, förbereder lokala förbud. 
Enligt Sveriges stadsmissioner finns i dag 
cirka 900 personer som tigger i länet. De 
anser att förbudet slår hårt mot redan 
utsatta människor. 
– Lidingö ägnar mycket politisk tid till 
tiggeriförbudet som handlar om ett ytterst 
fåtal personer. Det är inte tiggeriet som är 
ett stort problem, utan fattigdomen bland 
utsatta romer, sade Marika Markovits, 
direktor på Stockholms stadsmission 
tidigare till DN. 
Jessica Ritzén 
jessica.ritzen@dn.se 
Fakta. Tiggeriförbudet

För: 26 
Emot: 25 
26 mandat: M (13), LP (7), KD (3), SD (3). 
25 mandat: C (9), L (6), S (5), MP (3), V (2). 
Förslag till ny paragraf i 
ordningsföreskrifterna
Insamling av pengar § 13
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av 
pengar på offentlig plats, om insamlingen inte 
utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på 
tio torg: Lidingö centrum, Torsviks torg, Rudboda 
torg, Breviks centrum, Käppala, Källängstorget på 
Näset, Baggeby torg, Larsbergs centrum, 
Högsätra vid Willys och Max och Skärsätra torg. 
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Så ska 
Stockholm bli 
världsledande i 
klimatarbete
TISDAG 1 OKTOBER 2019
Stockholmsregionen blir nu först i 
landet med att inrätta ett klimatkansli. 
Och Stockholms stad har skrivit under 
en deklaration att gå i fronten för 
klimatet. Staden ska vara klimatpositiv 
2040 och följa upp hållbarhetsmålen 
enligt Agenda 2030. 
På tisdagen invigs Region Stockholms nya 
klimatkansli. Målet är att ha nollutsläpp av 

koldioxid till 2045 att minska utsläppen 
från all konsumtion i länet med 50 procent 
till 2030. 
– Vi ska stödja kommunerna att nå sina 
mål och skapa samverkan mellan alla 
aktörer i länet. Vi ska vara den gröna 
motorn, men arbetet måste vi göra 
tillsammans, säger Malin Filjen Pacsay 
(MP), ansvarig för regionala klimatfrågor. 
I torsdags skrev finansborgarrådet Anna 
König Jerlmyr (M) under New Yorks 
lokala frivilliga deklaration om att följa 
upp och mäta Agenda 2030-arbetet. Det 
handlar både om att steppa upp 
klimatarbetet men också om att bekämpa 
orättvisor och fattigdom. 
– Agenda 2030 har ett holistiskt 
perspektiv på allt ifrån barns utbildning 
till klimat och hållbara städer. Därför ska 
vi precis som New York och Helsingfors nu 
både mäta och följa upp det arbetet och 
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rapportera till FN, säger Anna König 
Jerlmyr. 
Staden har även ett nytt 2030-råd där 
politiker tillsammans med civilsamhälle, 
näringsliv och akademi ska jobba aktivt 
med att nå de 17 globala målen om social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet till 
år 2030. 
Om ett par veckor åker finansborgarrådet 
och miljö- och klimatborgarrådet Katarina 
Luhr (MP) till Köpenhamn för att delta i 
nätverket C40:s konferens om hur 
städerna ska jobba framåt med 
klimatmålen. 
– Vi har höga ambitioner i Stockholm och 
vill vara en tydlig röst i klimatfrågor. Vi 
ska vara fossilfria i vår egen organisation 
203 och klimatpositiva 2040. Nu ska vi 
knyta mer internationella kontakter, säger 
Anna König Jerlmyr. 

För att nolla utsläppen av koldioxid och i 
stället bli klimatpositivt och ta upp mer 
koldioxid än staden släpper ut krävs 
genomgripande omställning, inte minst 
inom trafik- och energiförsörjning. En 
klimatåtgärd är att bygga fler 
biokolsanläggningar som fungerar som en 
urban kolsänka. 
DN har frågat samtliga partier i stadshuset 
vilket klimatarbete de prioriterar. 

Vilken fråga är viktigast i staden? 
Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd. 
– Den viktigaste klimatfrågan är att göra 
Stockholm till en fossilbränslefri och 
klimatpositiv stad 2040, där stadens egen 
organisation visar vägen och är 
fossilbränslefri år 2030. Stockholm ska 
vara en stad som kombinerar hög tillväxt, 
goda livsmiljöer med minimerad miljö-
påverkan, och vara världsledande i 
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genomförandet av Parisavtalet. Vi tror 
mycket på kombinationen av 
förnyelsebara energislag, 
energieffektivisering och att binda 
koldioxid via den så kallade CCS tekniken 
där vi samarbetar med Norge. 
Lotta Edholm (L), skolborgarråd. 
– Vi anser att den viktigaste klimatfrågan 
är att Stockholm blir fossilbränslefri till 
2040, och då är avvecklingen av 
kolförbränningen och elektrifieringen av 
fordonsflottan viktigast. Det måste fungera 
för alla i Stockholm att leva 
klimateffektivt. Då behövs fler laddplatser, 
mer spårbunden kollektivtrafik och en 
större andel nya bostäder nära 
kollektivtrafik. 
Katarina Luhr (MP), miljö- och 
klimatborgarråd 
– Stockholm ska vara fossilbränslefritt och 
klimatpositivt 2040, och just nu vässar vi 

handlingsplanen för att fasa ut det fossila 
så snabbt som möjligt. Vår allra största 
utmaning är att sänka utsläppen från 
trafiken. Vi har minskat våra utsläpp med 
40% sedan 1990, men för att nå noll så 
måste trafiken minska och bli 
fossilbränslefri. 
Erik Slottner (KD), äldreborgarråd. 
– Vår största utmaning är att sänka 
utsläppen från trafiken. Även om 
utsläppen minskat med 40 % sedan 1990 
måste utvecklingen fortsätta i den 
riktningen. Bästa sättet att nå dit är genom 
att främja gröna tekniska lösningar 
snarare än att göra vardagen svår för 
bilister. Det är utsläppen, inte trafiken i 
sig, som är problemet. 
Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och 
integrationsborgarråd. 
– Vi tror inte på att peka ut en enskild 
fråga. För att nå klimatmålen måste vi ta 
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ett kraftfullt helhetsgrepp mot utsläpp, 
men också göra det enklare för folk att 
göra klimatsmarta val i vardagen som att 
cykla eller installera solceller. 
Karin Wanngård (S), 
oppositionsborgarråd. 
– Att göra stora, strukturella och 
systematiska omställningar. Inte fastna i 
symbolfrågor med liten effekt. När vi 
styrde fattade vi om att stänga ner 
kolkraftverket i Värtan. Vi vill utöka och 
tidigarelägga utbyggnaden av 
kollektivtrafiken samt lägga ner Bromma 
flygplats. Vi har föreslagit att staden ska 
sätta upp mål för en klimatneutral 
byggsektor. 
Rikard Warlenius (V), klimatpolitisk 
talesperson. 
– Den största klimatfrågan nu är att börja 
omställningen av transportsektorn. Det 
görs alldeles för lite för att främja en 
elektrifiering av vägtransporter, och för att 
uppmuntra människor att åka kollektivt 

genom utbyggd kollektivtrafik och sänkta 
avgifter. Det finns ett bra fokus på ökad 
cykling, men det räcker inte. 
Peter Wallmark (SD), gruppledare 
– Stockholm klimatkompenserar i länder 
som står för stora delar av världens 
utsläpp genom att finansiera 
internationella projekt som minskar de 
globala utsläppen. Det är viktigt att varje 
satsad krona får så stor effekt som möjligt 
för ett förbättrat klimat. 
Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare: 
– Stockholm behöver bli fossilfritt snarast. 
När vi nu kan se att olika 
klimatförstörande händelser sker betydligt 
tidigare och snabbare än beräknat måste vi 
också agera snabbare. Det gäller utsläppen 
lokalt men också dem som vi orsakar i 
övriga delar av världen genom vår 
konsumtion. 
Jessica Ritzén 
jessica.ritzen@dn.se 
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Tidningen är i 
dag full av 
åsikter från 
journalister 
som övergett 
sin roll
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
Farsoten var tidigare begränsad till 
ledarredaktionen. I dag sprider den sig 

över de sidor i tidningen som tidigare 
satte en ära i att hålla sig till fakta – och 
låta läsaren stå för åsikterna. 
Det står ju inget längre i tidningen. 
Hur ofta får jag höra det? Allt oftare. Och 
hur länge har jag hört det? Kanske redan 
en mansålder. Åtminstone sedan 
tidningen från papper började byta till 
skärm ungefär som när Clark Kent riggar 
om till Stålmannen. 
Ändå kan läsarnas klagan verka 
besynnerlig. Det står ju ändå en hel del i 
tidningen, även om det inte är som förr 
när den var nästan ensam på 
informationstäppan och av svenska 
hushåll betraktades som en 
familjemedlem. Hushållen var många och 
alla skulle ha en, ibland två, 
prenumererade morgontidningar. 
Tidningen stod mitt i samhället. Till 
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frukosten rapporterade den vad som 
hände och granskade Makten. 
Den tiden kommer inte tillbaka. Inte 
därför att det förr var sämre, snarare då 
bättre: då fanns mer text, mindre bild, mer 
allvar, mindre underhållning, och 
redaktioner med långt fler journalister 
som skrev i tidning i stället för på den 
avhandling de aldrig blev färdiga med. Av 
det blev en så kallad kvalitetstidning. 
Frågar man i dag folk om de vill ha en 
sådan säger alla ja, men ingen vill betala 
för den. Och allt desperatare drivs jakten 
på nya läsare med pengar om vilka man 
inte ens vet om de finns. 
Färre läsare (och därmed annonsörer) som 
är villiga att betala går ut också över 
tidningens innehåll. Ty journalistik 
handlar om att rapportera vad som händer 
– därför heter denna tidning Dagens 
Nyheter – och underlättas om journalisten 

är vad som händer så nära som möjligt. 
Detta har med det geografiska rummet att 
göra. Dessutom handlar journalistik, om vi 
får tro Stig Dagerman, om att komma för 
sent så tidigt som möjligt. Detta har med 
tiden att göra. Lägger vi så samman tid och 
rum handlar alltsammans om att så fort 
som möjligt ta sig till platser där någonting 
hänt för att sedan kunna rapportera om 
det. 
Och det blir dyrt. 
Men kommer inte journalistik till på en 
redaktion? Nej. Av det enkla skälet att en 
redaktion är en plats där aldrig något 
händer eller kommer att hända. I stället 
formuleras där åsikter: i dag fler än 
någonsin. 
Det sker eftersom åsikter är billiga, 
dessutom oberoende av både tid (uttryckt i 
kunskaper och erfarenhet) och rum 
(nödvändigheten av att vara på plats). Bäst 
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illustreras detta kanske av BBC eller CNN 
som börjat ersätta rapportering på plats 
runt om i världen med en studierunda av 
talking heads som, helst i munnen på 
varandra, tycker till om en händelse ingen 
av dem varit med om. Det kostar inget fast 
är inte särskilt upplysande. 
Vem som helst kan numera ha en mening 
om vad som helst och denna betänkliga 
farsot, förr hållen i karantän på en 
tidnings ledaravdelning, har spritt sig och 
smittat ner också sidor och hela 
avdelningar i medier som förr satte en ära 
i att rapportera och hålla sig till fakta. 
Dock kan man oftast vara utan en sådan 
journalistik eftersom den bokstavligen 
råkar vara för billig. 
”Det står inget längre i tidningen” har även 
med felande ödmjukhet att göra. Ett långt 
yrkesliv har lärt mig att läsarens intresse 
för just åsikter är begränsat. Tyckandet tar 

läsaren helst själv hand om: av 
kvalitetstidningen krävs de senaste 
nyheterna, rapporter, reportage och fakta 
som hjälper läsaren att dra sina egna 
slutsatser. Och jag har lärt mig att vad jag 
än skriver om det alltid finns läsare som 
vet oändligt mycket mer om saken än jag. 
Att skriva dem åsikter på näsan kan därför 
likna en förolämpning eller – vilket är 
nästan värre – får dem att lägga tidningen 
ifrån sig. 
Likväl breder åsikterna ut sig i den 
moderna journalistiken tills av 
rapportören riskerar att bli en aktör. Här 
befinner vi oss på det sluttande plan där 
gränsen mellan subjekt och objekt suddas 
ut. We just don’t report the story, we live 
it! Det är BBC igen – numera dess stolta 
programförklaring. Men för bara några år 
sedan skulle den BBC-journalist som 
arbetade i den andan ha blivit avskedad. 
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Då hörde till reporterns roll distans till vad 
som sker; han eller hon ska vara en 
observatör, så gott det går underkasta sig 
objektivitetens stränga krav. Visserligen 
gäller det att vara så nära som möjligt, 
men aldrig så nära att man inbillar sig att 
man själv deltar. 
Fast vad händer med engagemanget? 
Måste inte en tidning ta ställning? 
Men det är inte i första hand journalistens 
utan läsarnas sak att ta ställning och 
engagera sig; däremot ska journalisten 
hålla med vad som tillåter dem att göra 
det. Man skulle kunna hävda att en tidning 
tar ställning och engagerar sig just genom 
att i så stor utsträckning som möjligt 
publicera vad New York Times alltsedan 
1896 definierar som ”All the news that’s fit 
to print”; alltså först och främst fakta från 
den verklighet som andra än tidningen har 
att förvalta och förändra. Självfallet med 

hänsyn till – men så litet som möjligt 
beskurna av – vad som gäller som politiskt 
eller moraliskt korrekt. 
”All” borde för varje journalist med 
självaktning komma före ”fit”. Annars 
kommer snart ingenting alls att stå i 
tidningen. 
Någon invänder: att enbart skildra vad 
som hänt är för litet. Alltför anspråkslöst, 
nästan torftigt. Inget att betala för. Ett 
alltför lätt uppdrag. 
Lätt? Verkligen? Jag försäkrar: lätt är det 
inte. Snarare nästan omöjligt. 
Den som inte tror mig får väl själv försöka. 
Richard Swartz är journalist och 
fristående kolumnist i Dagens Nyheter. 
Richard Swartz 
richard.swartz@chello.at 
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”Utan antikens 
historia i 
läroplanen 
riskeras 
Sveriges 
konkurrens-
kraft”
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
DN. DEBATT 20191002 

Skolverkets förslag att klassisk 
humaniora inte längre ska finnas med i 
kursplanerna är otidsenligt. Om 
förslaget går igenom kommer våra 
ungas attraktivitet på arbetsmarknaden 
att försvagas, matchningen på 
arbetsmarknaden försvåras och 
Sveriges konkurrenskraft försämras, 
skriver Handelshögskolans rektor Lars 
Strannegård. 
Skolverket har föreslagit att antikens 
historia stryks ur grundskolans kursplan. 
Förslaget innebär att fokus i stället flyttas 
till efterkrigstiden för att 
historieundervisningen ska komma 
närmre samtiden. Myndigheten säger sig 
vilja öka elevernas historiemedvetenhet 
och hävdar att händelser som inte inträffat 
för så länge sedan ger ett större 
förklaringsvärde avseende samtidens 
problem. Förslaget motiveras med att 
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lärarna inte ska utsättas för ”stress och 
press” eftersom det ofta har varit svårt att 
hinna med efterkrigstiden. 
Undervisningstiden sägs inte räcka till och 
därför anser sig Skolverket ta sitt ansvar 
genom att helt sonika stryka antiken ur 
kursplanen. 
Förslaget innebär de facto en förkortning 
av de långa historiska utvecklingslinjerna i 
undervisningen. När antiken plockas bort 
ska historieundervisningen i högstadiet i 
stället börja vid 1500-talet. 
Ett förslag som detta leder till att svenska 
elever bland annat kommer att sakna en 
historiskt förankrad förståelse för varför 
vårt juridiska system ser ut som det gör, 
hur samhällen kan organiseras, hur 
ledarskap praktiserats över tid, och hur 
demokrati struktureras och utövas. De 
kommer att sakna djupen i vår tids genus- 
och migrationsdebatter om de inte tagit till 

sig att demokrati ursprungligen var ett 
idépaket avsett för män av en viss 
bakgrund. 
Utan en inblick i antikens drama kommer 
de få svårt att förstå sådant som 
Shakespeares pjäser och dramaturgi, se 
lager i Woody Allens filmer, identifiera 
inspirationen i den svenska arkitekturen 
eller förstå att ”Game of thrones” har 
djupa kulturella rötter. De vetenskapliga 
fundamenten, estetiska idealen och 
filosofins grundvalar rycks helt ur sina 
sammanhang. 
Därmed kommer de att få svårare att verka 
i internationella sammanhang och deras 
innovationsförmåga kan komma att 
påverkas. De kommer att förnekas 
möjligheten att studera det som skett 
under avlägsna tider för att på så vis få 
perspektiv på samtidens liv och 
livsmiljöer. 
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Förslaget har kritiserats häftigt av 
historiker, litteratur-, språk- och 
kulturvetare. Det är också nödvändigt att 
flagga för de arbetsmarknadsmässiga och 
ekonomiska konsekvenserna av förslaget. 
Om förslaget går igenom kommer våra 
ungas attraktivitet på arbetsmarknaden att 
försvagas, matchningen på 
arbetsmarknaden försvåras och Sveriges 
konkurrenskraft försämras. 
Anledningarna är följande: 
1 Skolan måste förbereda elever för högre 
utbildning. För att den högre utbildningen 
ska kunna utexaminera studenter som är 
redo för ett kunskapsintensivt yrkesliv 
måste de studenter som antas ha 
grundläggande kunskaper om samhället, 
förståelse för hur de samband som skapat 
den sociala ordning som råder i dag är 
sammanlänkade, samt en analytisk 
förmåga som är sprungen ur fakta. 

Har man svaga och friflytande 
faktakunskaper har man ingenting att 
bryta förutfattade meningar, nya uppslag 
eller aldrig så nytänkande idéer mot. Fakta 
är basen. Och fakta måste länkas ihop för 
att bli meningsfulla. Den som inte har 
kunskaper om centrala skeenden i vårt 
förflutna kommer att ha svårt att se 
övergripande sociala samband. Utan 
förståelse av tidigare centrala civilisationer 
och epoker avkontextualiseras samtiden 
med dess möjligheter och problem. 
2 Skolan gör avkall på sitt 
kompensatoriska uppdrag. Den svenska 
skolan har till uppgift att se till att alla 
elever, oavsett social bakgrund och 
föräldrarnas utbildningsnivå, ges samma 
möjligheter att uppnå skolans mål. 
Uppgiften borde sträcka sig bortom 
skolans mål. 
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I stället för att göra avkall på uppdraget 
borde skolan sträva efter att familjefaktorn 
inte vore den viktigaste framgångsfaktorn 
för en individs livschanser, vilket är fallet i 
Sverige i dag. Om antiken tas bort ur 
kursplanen kommer den kunskapsmässiga 
lakunen att raskt fyllas i av föräldrar med 
högre utbildning och studievana. Att 
detsamma skulle ske med elever från 
studieovana hemförhållanden är inte lika 
säkert. 
3 Skolverket gör våra unga en björntjänst 
eftersom de kommer att tappa i 
attraktivitet på arbetsmarknaden. 
Kvalificerat arbetsliv av i dag kräver en 
bred förståelse av världen. Att minska 
elevers förståelse av historiska samband 
och centrala utvecklingslinjer minskar inte 
bara deras möjligheter till 
kunskapsladdade och reflekterande liv, 
utan också deras chanser till meningsfull 

sysselsättning. De blir helt enkelt mindre 
anställningsbara, och kommer att stå sig 
sämre i den internationella konkurrensen 
som ökar varje dag. 
Det verkar som att Skolverket inte insett 
vikten av bredare bildning i vårt tidevarv. 
Kunskaps- och kompetenskraven ser 
mycket annorlunda ut i dag jämfört med 
för bara några få år sedan. Världen 
digitaliseras, robotiseras, och präglas av 
artificiell intelligens och maskininlärning. 
Maskinerna kommer att ta över en 
ansenlig del av de yrken som vi förbereder 
våra unga för i dag, och vår kunskaps- och 
utbildningssyn måste tas in i samtiden. 
I en värld där alternativa fakta och falska 
nyheter florerar som aldrig förr, och när 
företag som Cambridge Analytica och 
algoritmer formar våra världsbilder blir ett 
vetenskapligt, kritiskt och fast förankrat 
förhållningssätt centralt. Vi måste helt 
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enkelt faktabaserat öka vår sunda 
skepticism. Det framtida arbetslivet kräver 
något som den artificiella intelligensen 
ännu inte klarar av: nämligen att 
kombinera fakta, vetenskap, analys, 
reflektion, självmedvetenhet, empati, 
kulturell känslighet, nytänkande och 
ansvarstagande. 
När Skolverket, genom sitt förslag, 
uttrycker att klassisk humaniora inte är 
tillräckligt relevant för att finnas med på 
läroplanen är det svårt att föreställa sig en 
mer otidsenlig hållning. Grupper som 
förvägrats rättvisande kartor över vårt 
gemensamma förflutna kommer att 
försvaga Sverige som kunskaps-, 
vetenskaps-, innovations- och 
kulturnation. Att undervisningstiden inte 
räcker till är ett alltför lättvindigt 
argument för att motivera en 

innehållsmässig amputation av den kaliber 
som nu föreslås. 
En examen från en samhällsvetenskaplig 
institution som Handelshögskolan har i 
decennier fungerat som en garant för ett 
meningsfullt yrkesliv. Så är fallet än i dag. 
Än så länge har antiken inte behövt stå 
som obligatorium på våra kursplaner. Men 
om Skolverkets förslag går igenom och vi 
ska fortsätta att arbeta med uppdraget att 
stärka svensk konkurrenskraft kanske vi 
måste tänka om. 

Lars Strannegård, rektor och professor i 
företagsekonomi, särskilt ledarskap vid 
Handelshögskolan i Stockholm 
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Hongkong blev 
till en krigszon 
när Kina firade
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
En man sköts i bröstet och minst 30 
skadade fördes till sjukhus. Mängder av 
människor sprang med tårade ögon 
flyende tårgas. Hongkong påminde om 
en krigszon på tisdagen när Kina firade 
att det är 70 år sedan folkrepubliken 
bildades.  
Svartklädda demonstranter grävde upp 
gatsten från marken och kastade 
brandbomber. Polisen svarade med ett 
bombardemang av vattenkanoner, tårgas 
och pepparsprej. 

Det rådde full strid mellan polis och 
demonstranter i Hongkong på tisdagen 
när Folkrepubliken Kina firade 70 år. Det 
som började som en relativt lugn marsch 
mot regeringsbyggnaden urartade ganska 
snart till våldsamma scener. Den fräna 
tårgasröken låg tät på otaliga gator i 
centrala Hongkong, människor stod med 
tårade ögon och flydde in i de portar som 
var öppna. Affärer hade stängt, liksom 
över 40 tunnelbanestationer och de flesta 
av stadens många shoppinggallerier.  
Polisen sköt illblå vätska från sina 
vattenkanoner vid regeringsbyggnaden 
och fyrade av tårgas från taket. Men 
demonstranter kom hela tiden tillbaka. De 
byggde barrikader, tände eldar för att 
förhala polisens framfart, kastade 
brandbomber och gatsten. Stora hål syntes 
på vissa vägar efter att demonstranter 
varit där och hackat. Enligt uppgift 
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attackerade också demonstranterna polis 
med frätande vätska. 
– Det här gäller frihet eller helvete, säger 
en svartklädd demonstrant till DN. 
Nationaldagen blev en dag när kaoset och 
våldet i Hongkong trappades upp 
ytterligare ett snäpp. Mest 
uppseendeväckande är att en man sköts i 
bröstet med skarpa skott. Det är första 
gången sedan sommarens protester i 
Hongkong inleddes som det sker. Tidigare 
har det handlat om varningsskott eller 
gummikulor. 
De våldsamma scenerna i Hongkong var 
knappast vad Kinas ledare Xi Jinping hade 
önskat sig på nationaldagen när tanken 
var att Kina skulle visa sina muskler, hur 
långt landet kommit på 70 år och hur enat 
folket är. 
Men sommarens protester visar att 
centralregeringen i Peking inte har alla 

med sig på båten. Demonstranterna i 
Hongkong är tvärtom ofta hatiska mot 
Kina, som man tillhör sedan 1997. Flera 
höll upp affischer med texten Chinanazi, 
Xi Jinping hånades och ”Hongkong är inte 
Kina” är en populär slogan.  
– Visst, vi är en del av Kina. Men det 
betyder inte att vi måste älska 
kommunistpartiet. Vi respekterar ett land, 
två system. Men den principen verkar död. 
I dag har de en uppvisning i Kina, men i 
Hongkong är vi rädda för att bli som andra 
städer i Kina, säger Ms Lamm som viftar 
med en Hongkong-flagga där den röda 
bakgrunden bytts ut mot svart. 
För henne och de andra demonstranterna 
var nationaldagen en sorgens dag. De är 
oroade för Kinas ökade inflytande i 
Hongkong och har nu demonstrerat i 
nästan fyra månader. Det började som 
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protester mot en lag, som nu är skrotad, 
men handlar nu om något mycket mer.  
Hongkong-borna är rädda för att de 
friheter, som yttrandefrihet och ett 
oberoende rättssystem, som utlovades vid 
överlämnandet från Storbritannien till 
Kina försvinner. Många unga säger 
ödesmättat att det här är sista striden om 
vilket system som ska härska i Hongkong 
när de blir vuxna. Och de är redo att offra 
mycket för sin kamp. Över 1 500 har 
gripits sedan protesterna inleddes och den 
siffran ökade ytterligare på tisdagen. 
– Det här är en sorgens dag. Vi är besvikna 
på polisen och regeringen som vi tycker 
lurar folket. Att Kina har ett påkostat 
firande för att folkrepubliken fyller 70 år i 
dag tycker vi är en ironi. Här i Hongkong 
har vi problem. Vi känner att våra friheter 
och mänskliga rättigheter är på väg bort, 
säger en ung man som kallar sig Matthew. 

Han litar inte en sekund på Kina. 
– Titta på vad som händer med 
muslimerna i Xinjiang, de frihetsberövar 
och försöker omvända dem. Samma sak 
kan hända i Hongkong, säger han genom 
sitt munskydd.  
Flera äldre deltog också i protestledet 
inledningsvis.  
– Varför har hon inte redan avgått, varför 
har de inte tillsatt en oberoende utredning 
kring polisens agerande, jag är så arg. Jag 
ska pensioneras om ett år, men 
ungdomarna, vårt hopp, vår framtid, de 
blöder. Det är en skam, säger 59-åriga 
Harvey Taushing som jobbar som chef i 
statsapparaten och aggressivt ritar svart 
över ett fotografi på Hongkongs ledare 
Carrie Lam.  
En grundskolelärare som kallar sig 
”nummer ett” har pyntat sin keps med den 
amerikanska flaggan.  
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– Vi i den äldre generationen har sett hur 
Kina har förvandlats från ett fattigt till rikt 
land. De har mer pengar och har fått bättre 
levnadsstandard. Men efter alla dessa år 
har inget hänt ur mänsklig synvinkel. De 
har inget hjärta, de förtrycker. De kommer 
hit och bedriver affärer och drar fördel av 
Hongkong, men vi får inget tillbaka. Vi vill 
ha frihet och demokratiska val.  
Under sen eftermiddag utvecklades 
protesterna till en jakt mellan 
demonstranter och poliser. Båda 
grupperna blockerade gator och polisen 
försökte isolera demonstranter som 
sprang gata upp och gata ned. Flera 
gripanden gjordes och polisen gick hårt åt 
alla, även journalister och personer som 
bara stod och tittade på. Tårgasen låg som 
en dimma mellan skyskraporna. 
Phil CW Chan tror att det enda som kan 
lugna ner stämningen i Hongkong är en 

oberoende utredning kring polisens 
agerande. 
– Då skulle folket vara mindre arga. 
Polisen har ju blivit helt galen.  
Han är jurist och forskare vid 
tankesmedjan säkerhets- och 
utvecklingspolitik, som bland annat har ett 
kontor i Stockholm. Enligt honom borde 
Hongkong kunna fungera som ett fritt 
samhälle under Kina, om bara de löften 
som gavs 1997 hålls.  
– I den lag som antogs vid överlämnandet 
från Storbritannien utlovades att 
Hongkong ska gå mot fria val. Skulle Kina 
följa det löftet skulle vi vara tillfreds och 
fira, inte sörja nationaldagen. 
Marianne Björklund 
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Paraden odlar 
kulten av 
ledaren Xi 
Jinping
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
Porträttet av en man rullar förbi på tv-
bilderna från Långa fredens aveny i 
Peking. 
Det kinesiska Kommunistpartiet firar 70 
år vid makten med en parad och med 
en personkult av mannen på porträttet. 
Bilden visar hur han vinkar till folket. 
Det är något med den uppblåsta storleken 
på avbildningen, kanske också med 

vinkeln i hur den ställts upp till allmän 
beskådan som för tankarna till den 
totalitära utveckling som nationen tagit 
sedan Xi Jinping blev chef-för-allt i Kina. 
Hur kunde det gå så? 
På en bild från firandet syns att porträttet 
av Xi Jinping till och med är större än det 
av nationens grundare Mao Zedong som 
hänger på Himmelska fridens port. 
Avbildningar av andra ledare passerar 
också förbi. Men det här är Xis dag och 
från den historiska plats där Mao 
grundade folkrepubliken 1949 håller han 
ett tal i åtta minuter. 
Xi Jinping är klädd i typisk Mao Zedong-
stil och hänvisar i talet till Mao. Däremot 
nämner han inte med ett ord sina två 
företrädare som står i närheten, Jiang 
Zemin och Hu JIntao. 
När Xi Jinping blev ledare i världens 
folkrikaste land för sju år sedan hade det 
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styrande partiet under lång tid odlat 
tanken att Kommunistpartiets 
generalsekreterare var en man bland 
nästan jämställda i toppen. 
I dag har Xi totalt ändrat spelreglerna. 
Begränsningen på tio år i toppen har 
skrotats. Xi Jinping sitter vid makten på 
livstid.   
I perioder av ohejdade hyllningar kallas 
han för den ojämförlige rorsmannen, ett 
attribut som tidigare bara varit reserverat 
för Mao Zedong. Han beskrivs som en 
filosof, en världsledare och en reformator 
– som en handlingens man samt för 
folkets tjänare. 
Eftersom Xi Jinpings tankar skrivits in i 
Kommunistpartiets stadgar betyder det att 
den som går emot honom anses utmana 
partiet. Följden är att ingen vågar kritisera 
honom.  Resultatet av det är i sin tur att 
om Xi Jinping gör fel så kan det leda till 

mycket grova fel eftersom 
kontrollinstanser saknas som kan stoppa 
honom. 
Storleken på porträtten i paraden är ett 
tecken på att de officiella hyllningarna 
blivit gränslösa.  
Den politiska förändringen, inom ramen 
för samma enväldiga partis styre, är 
monumental, jämfört med tiden då Peking 
höll sommar-OS 2008. 
Hur kunde det gå så? 
Utan släktbandet till sin far Xi Zhongxun, 
som hålls som en av de ursprungliga 
revolutionärerna i partiet, hade Xi Jinping 
troligen aldrig nått toppen. Hans ”röda” 
bakgrund gav honom en särställning.  
Och när han kom till makten iscensatte 
han en aldrig skådad 
antikorruptionskampanj. Äntligen! 
Allmänheten gav honom rätt. Men 
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kampanjen betydde också att han kom åt 
sina politiska motståndare.  
Av reaktionerna att döma från Pekingbor 
på tisdagen har den 66-årige ledaren 
lyckats. Hans vision om den ”kinesiska 
drömmen”, som ska ge nationen 
pånyttfödelse och global betydelse, tycks 
ha slagit an. Många åskådare var rörda vid 
åsynen av de mäktiga vapen som rullade 
förbi i paraden. 
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 
Fakta. Xi Jinping

Född: 15 juni 1953. 
Familj: Pappa Xi Zhongxun, en av 
Kommunistpartiets ursprungliga revolutionärer, 
vice premiärminister. Fru: Peng Liyuan, känd 
sångerska. Dotter: Xi Mingze, utbildad i USA. 
Egen utbildning: Missade större delen av 
skolgången eftersom han sändes ut på 
landsbygden i provinsen Shaanxi under 

kulturrevolutionen. Läste kemi på Tsinghua-
universitetet. 
Politisk karriär: Uppdrag i provinserna Hebei, 
Fujian, Zhejiang och Shanghai. 
2007: Medlem i politbyråns ständiga utskott i 
Kommunistpartiet. 
2012: Generalsekreterare i Kommunistpartiet och 
ordförande i militärkommissionen. 
2013: Utsedd till president. Källa: DN 
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Bakslag för en 
försiktig 
Johansson
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
Kommentar 
Bryssel. Ylva Johanssons utfrågning i 
parlamentet misslyckades. Hon var för 
svävande i sina svar. Flera 
parlamentariker var tydligt frustrerade 
över bristen på konkreta besked. Det 
kan dra ut på tiden innan de ger henne 
klartecken. 
I nästan 2,5 timmar frågades tidigare 
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 
ut av Europaparlamentet. Ledamöternas 
konkreta frågor fick långt ifrån lika många 

konkreta svar. Ylva Johansson höll sig till 
sitt manus och sitt huvudbudskap: för att 
lösa låsningarna om asyl- och 
migrationspolitiken i EU måste hon börja 
med att tala med alla medlemsstaterna för 
att förstå deras olika positioner. Då kan 
hon inte lova att EU åter ska sätta igång 
egna räddningsaktioner på Medelhavet. 
Eller att hon ska ta medlemsstater till EU-
domstolen för att de bryter mot 
Schengenavtalet. Vilket var några av 
frågorna hon fick. 
ANNONS: 

På säkerhetsområdet, som också ska bli 
hennes ansvar, kunde hon inte svara på 
om ansiktsigenkänning på offentliga 
platser ska regleras på EU-nivå. 
Ylva Johansson lämnade därför ofta svaret 
att hon skulle komma tillbaka till 
parlamentet med besked. ”Du kommer bli 
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känd som comeback-kommissionären”, 
utbrast till slut en av hennes 
meningsmotståndare. 
Men, parlamentet vet också att Ylva 
Johansson har fått ett mycket svårt 
uppdrag. Majoriteten av ledamöterna i 
Libe-utskottet, som frågade ut henne, är 
frustrerade över låsningarna mellan 
medlemsstaterna och att tiden bara går. 
Dessa ledamöter vill ha mer aktion. Att 
stoppa Ylva Johansson som kommissionär 
för att hitta en annan, bättre kandidat, är 
knappast aktuellt. 
Efter utfrågningen kom beskedet att 
utskottet skickar nya skriftliga frågor till 
Ylva Johansson. De svaren måste vara 
klargörande för att hon ska bli 
framgångsrik i sin nya roll. 
Pia Gripenberg 

Kvinna dödad 
och tio 
skadade i 
attack på skola
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
Klockan var strax efter tolv när en man 
född 1994 gick in i en skola i Kuopio i 
Finland, utrustad med ett ”långt 
skärvapen” och skjutvapen. En kvinna 
dödades och nio personer skadades. 
Gärningsmannen var själv elev på 
skolan. 
Polisen grep den misstänkta 
gärningsmannen åtta minuter efter att 
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larmet gick, och avlossade skott i samband 
med gripandet. Strax därefter kom även 
larm om en brand på andra våningen i 
skolbyggnaden. Gärningsmannen ska ha 
anlagt branden, uppger polisen under en 
presskonferens på tisdagseftermiddagen. 
– I den misstänktas hem utanför Kuopio 
hittade vi molotovcocktails, som tyder på 
att han haft för avsikt att tända en brand, 
säger överkommissarie Mikko Lyytinen. 
Gärningsmannen är en finsk medborgare, 
hemmahörande på orten och elev på 
skolan. Han ska inte ha någon 
brottsbakgrund, enligt polisen.  
På platsen fann polisen en död kvinna. 
Ytterligare tio personer skadades, varav 
två allvarligt. Samtliga skadade är elever 
och lärare på skolan. En av de skadade är 
gärningsmannen själv och han vårdas vid 
universitetssjukhuset i Kuopio. Även 

polisen som sköt gärningsmannen är 
lindrigt skadad. 
Ett ögonvittne berättar för tidningen 
Keskisuomalainen att mannen ska ha 
huggit en kvinna i halsen och stuckit 
henne i magen. Även en lärare ska ha blivit 
huggen med svärd. Flera vittnen säger till 
olika medier att två skott avlossats. 
Polisen vill i nuläget inte uttala sig om 
motivet. 
– Utredningen är i ett för tidigt skede för 
att veta varför han gjorde det, säger Mikko 
Lyytinen som ledde utredningen i ett 
inledningsskede. 
Utredningen tas nu över av den nationella 
polisen i Finland, Centralkriminalpolisen. 
Också Skyddspolisen ska bidra med att 
reda ut gärningsmannens bakgrund. 
Polisens agerande i fallet utreds av 
åklagaren i ett annat län. 
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De har beslagtagit datorer hemma hos den 
misstänkta, som nu ska undersökas. 
I byggnaden befann sig omkring 300 
människor varav 30 lärare, enligt Yle. I 
normala fall är siffran 600, men på 
yrkesskolan pågår för tillfället en 
praktikperiod. 
Polisen bekräftade på presskonferensen 
att gärningsmannen använt endast ett 
skärvapen men tillade att han även burit 
ett skjutvapen. Mannen misstänks för 
mord, försök till mord och flera andra 
våldsbrott.  
Samtidigt som händelserna i Kuopio 
utspelade sig kom larm om maskerade 
personer i närheten av skolor i I Uleåborg 
och Kauhajoki. I Kauhajokifallet sågs en 
mörkklädd person i rånarluva, men 
polisen fick senare tag i personen och 
meddelade att det inte finns någon 
brottsmisstanke. I Uleåborg larmade tolv 

personer om en grönklädd man med 
knivbälte, men polisen kunde inte hitta 
honom. 
Ossi Carp 
ossi.carp@dn.se 
Bille Sirén 
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Separatister 
misstänks ha 
planerat 
terrordåd
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
Den katalanska konflikten, som glött 
med låg intensitet det senaste året, 
blossade upp med väldig kraft 
häromdagen, då det spanska 
civilgardet grep nio katalanska 
separatister som misstänks ha planerat 
terrordåd. Enligt polistalesmän skulle 
de sprängämnen som tagits i beslag 

användas för att ockupera det 
katalanska parlamentet. 
Aktionen skulle ha inletts i samma 
ögonblick Spaniens Högsta domstol 
avkunnar domarna mot de katalanska 
politiker som ledde försöket att bryta 
Katalonien ur Spanien hösten 2017. 
Domslutet väntas vilken dag som helst. De 
flesta av de gripna har band till det 
vänsterrevolutionära extremistpartiet 
CUP, men minst en hör till det stora 
separatistpartiet ERC, som ger den 
spanska socialistregeringen passivt stöd i 
Madrids kongress. 
Affären har slagit ned som en bomb både i 
spansk och katalansk politik. Om drygt en 
månad går Spanien till nyval, och 
avslöjandet av terrorgruppen är ett streck i 
premiärminister Pedro Sánchez ritningar. 
Mätningar pekade mot en bastant ökning 
för Sánchez PSOE, som misslyckades bilda 
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regering trots att det blev största parti i 
valet den 28 april. 
Men nu vädrar nationalistpartierna, 
konservativa Partido Popular, det mer 
liberala Ciudadanos och högerextrema 
Vox, morgonluft. Sánchez har daltat med 
separatisterna, ropar 
oppositionstalesmännen, och det har gjort 
dem djärvare. 
Om HD:s domar mot separatistledarna 
blir hårda så kommer protester, kanske 
oroligheter, att bryta ut i Katalonien. 
Sánchez, som kommer att behöva 
separatisternas stöd i kongressen också 
efter valet 10 november, vet att alltför 
hårda tag mot demonstranter i Barcelona 
har ett politiskt pris. Men motsatsen har 
som sagt också ett pris, eftersom det ger 
oppositionen bränsle. 
Det katalanska självständighetslägret, som 
i alla väder bekänt sig till icke-våld som 

den enda legitima vägen ur Spanien, har 
generats svårt. Några ledare har till och 
med anklagat civilgardet för att ha 
fabricerat sprängämnena och de övriga 
bevisen, något som inte är unikt i Spaniens 
moderna historia. Men denna förklaring 
håller knappast, eftersom de gripna inte 
förnekat anklagelserna. 
De nio misstänkta hör till CDR, en union 
av medborgar- och gräsrotsorganisationer, 
som är representerad i nära fyrahundra 
katalanska samhällen. CDR tar avstånd 
från våld, men det har en mer extrem 
falang av personer som tränats i 
gatustrider och konfrontation med polisen. 
Under 2017 sattes dessa ”proffs” aldrig in 
mot de spanska säkerhetsstyrkorna, vilket 
lämnade efter sig frustration hos mer 
militanta separatister. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 
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43
ONSDAG 2 OKTOBER 2019

procent har alkoholkonsumtionen sjunkit i 
Ryssland sedan 2003, visar siffror från 
Världshälsoorganisationen WHO. Ett 
flertal faktorer pekas ut bakom den 
positiva utvecklingen, däribland 
restriktioner för alkoholförsäljning och 
främjande av en hälsosam livsstil som 
landets sportälskande president Putin har 
infört. 
DN 

Jag tar fullt ansvar 
eftersom det 
begicks av 
individer som 
arbetar för den 
saudiska 
regeringen.
ONSDAG 2 OKTOBER 2019

Prins Salman uttalar sig om mordet på den 
regimkritiska journalisten Jamal 
Khashoggi i en intervju med CBS 60 
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Minutes inför årsdagen av försvinnandet. 
Utredningar pekar mot att mordet inne på 
landets ambassad i Turkiet den 2 oktober 
2018 var beordrat av prinsen, vilket han 
förnekar. Elva män står åtalade i Riaydh 
misstänkta för dådet. 
DN 

Nya USA och 
Nordkorea-samtal
ONSDAG 2 OKTOBER 2019

USA/Nordkorea. Samtalen mellan USA 
och Nordkorea ska återupptas. Parterna är 
nu överens om att ha ”preliminär kontakt” 
på lördag och hålla förhandlingar på 
arbetsgruppsnivå, uppger Nordkoreas vice 
utrikesminister Choe Son-Hui. De två 
ledarna kom överens om att återuppta 
samtalen när de träffades i den 
demilitariserade zonen mellan Nord- och 
Sydkorea i juni. 
TT-AFP 

1109



Hoppar efter 
Ibizaaffären
ONSDAG 2 OKTOBER 2019

Österrike. Två dagar efter att Österrikes 
högernationalistiska parti FPÖ gjorde ett 
katastrofval meddelade den tidigare 
partiledaren och vicekanslern Heinz-
Christian Strache att han lämnar samtliga 
politiska uppdrag. Han har också ansökt 
om utträde ur partiet, som han ledde i 14 
år. Strache, som spelat huvudrollen i den 
så kallade Ibizaaffären, anklagas för att ha 
stoppat partiets pengar i egen ficka och 
har hotats av uteslutning. Han förnekar 
anklagelserna som utreds av en åklagare. 
Lina Lund 

UNHCR: Tusen 
döda på 
Medelhavet
ONSDAG 2 OKTOBER 2019

Medelhavet. Över 1 000 migranter har 
mist livet på Medelhavet i år, enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR. Det är sjätte året i 
rad som över tusen dödsfall rapporteras, 
enligt organisationen. 
TT-Reuters 
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Köpcentrum 
står inför tuffa 
tider
ONSDAG 2 OKTOBER 2019
På Mall of Scandinavia har man just 
satt upp en ny skylt, som tecken på 
fortsatt optimism. Men den ökande e-
handeln kan tvinga andra köpcentrum 
att ta ned sina.  
– Det kan bli stökigt ett bra tag 
framöver, säger Monica Bruvik, 
detaljhandelsanalytiker på HUI som 
presenterar nya siffror i dag, onsdag.  
Det är tisdag i Solna och det betyder i snitt 
30 000 besökare här på Skandinaviens till 
ytan största galleria, Westfield Mall of 

Scandinavia. Det är ungefär som om hela 
Karlskoga kommuns invånare, eller 
Nynäshamns eller Bodens, skulle vara här 
samtidigt. Under ett år går det in och ut ett 
och ett halvt Sverige, 15 miljoner besökare 
i fjol. 
Förra sommaren köpte europeiska 
Unibail-Rodamco australiska Westfield, 
som ägde ett stort antal gallerior i USA och 
Storbritannien. Det är därför URW:s 
nordiske vd Lars-Åke Tollemark låtit sätta 
upp en ny skylt i Solna. 
– Westfield hade med sina köpcentrum på 
de bästa lägen redan ett starkt varumärke, 
därför blev det naturligt att fortsätta med 
det. Nu blir det ännu lättare för oss här i 
Sverige att locka de mest attraktiva 
märkena. 
Med stort självförtroende berättar Lars-
Åke Tollemark att bara 1 procent av de 100 
000 kvadratmetrarna är outhyrda, de ska 
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vara noll vid årsskiftet, och att man 
kommer att fortsätta få hit märken som 
bara finns här i Solna. Disney, Lego och 
Imax kommer att följas av till exempel The 
Void, en attraktion byggd på virtual reality 
som sprider sig över världen. 
Och han säger att hans företag är väl 
förberett för den brytpunkt som en lång 
rad bedömare kommer allt närmare för 
galleriabranschen: 
– Vi har sett det inom elektroniken och för 
böckerna: när onlinehandeln når 15 
procent av försäljningen kan de fysiska 
butikerna slås ut.  Det kommer att bli en 
stor omstrukturering, jag tror att de små 
köpcentren på landet kan få det svårt, 
säger Lars-Åke Tollemark. 
När han tillträdde som vd för åtta år sedan 
ägde Unibail-Rodamco 16 köpcentrum i 
Norden, nu är siffran fem. Ändå har det 
samlade värdet stigit med 50 procent, bara 

affärerna i Mall of Scandinavia omsätter 
fem miljarder årligen. 
– Vi gick systematiskt igenom vilka 
centrum som hade möjlighet att bli 
vinnare. Vi har relativt sett mindre kläder i 
dag, och mer restauranger och nöjen.  
Och med en grundregel om att 10 procent 
av butikerna ska bytas ut årligen, 22 
stycken, gäller det att vara på tå som 
hyresgäst. 
– Vi lever på att ha nyheter, det funkar inte 
att kunderna ser samma butiker vid varje 
besök. Den som underpresenterar 
ekonomiskt tar vi ett snack med, ser vi 
sedan ingen förbättring skiljs vi åt, säger 
Tollemark. 
Newsec, en ledande fastighetsrådgivare, 
skriver i en ny rapport att den nordiska 
detaljhandeln genomgår i bästa fall en 
rejäl ”omvandling”, i värsta fall ”en kris”. 
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Efter flera år av låg men ändå stabil ökning 
av hyresintäkterna minskar de i år. 
Företaget förklarar det med ökad e-
handel, men också ändrade köpvanor: Vi 
lägger dubbelt så mycket pengar på hotell, 
restaurangbesök och resor som för 20 år 
sedan. Samtidigt köper vi en tredjedel 
mindre kläder, livsmedel och alkohol. 
Men Newsecs bild är inte entydig: De 
köpcentrum med bra lägen och stort 
upptagningsområden – Mall of 
Scandinavia, Jumbo i Helsingfors, Fields i 
Köpenhamn – fortsätter att gå bra. 
Förlorarna finns bland dem som redan i 
dag har sämre lägen. Företaget noterar 
också att antalet planerade 
detaljhandelsprojekt i Norden är det lägsta 
på fem år. Och man kan spåra försiktighet 
även hos de stora ägarna av köpcentrum. 
Ett exempel är börsnoterade Atrium 

Ljungberg, som äger bland annat Sickla 
köpkvarter i Nacka och Mobilia i Malmö. 
Vd Annica Ånäs bekräftar i ett mejl till DN 
att ”vår projektportfölj framåt inte 
innehåller så många kvadratmeter 
handel”. Hon fortsätter: 
”Våra handelsplatser har ett starkt utbud 
och det är ett strategiskt val att 
komplettera med kontor och arbetsplatser. 
Det skapar ytterligare köpkraft”. 
I Sickla och i Mobilia har Atrium 
Ljungberg försökt att omfamna den 
ökande e-handeln genom att flytta in 
paketutlämningen i de egna fastigheterna. 
Här kan kunderna också prova kläder och 
returnera direkt. Under hösten kommer 
detta att spridas till andra centrum. 
En annan idé är ”utskjutet lager”, där 
näthandlare kan ha lager för sina 
populäraste varor i köpcentret, allt för att 
kapa leveranstider. 
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”Idén lever i högsta grad, vi för dialog med 
ett antal aktörer men inget är klart ännu. 
Det är en förhållandevis komplex affär 
som kräver teknisk samordning av flera 
olika system”, skriver Annica Ånäs. 
Enligt HUI (tidigare Handelns 
utredningsinstitut) finns det 250 
köpcentrum i Sverige, enligt definitionen 
minst 5000 kvadratmeter och minst fem 
butiker. De omsatte i fjol 177 miljarder 
enligt de siffror som presenteras på 
onsdagen. Det är en svag ökning mot 
2017.  
– De köpcentrum som har haft stor 
exponering av mode, där näthandeln nått 
18 procent, har haft det svettigt de senaste 
två åren. Och det finns andra branscher 
som kan stå på tur – som sport & fritid och 
byggvaror, säger HUI:s 
detaljhandelsanalytiker Monica Bruvik. 

HUI spår att bara 70 procent av all handel 
sker i fysiska butiker om 15 år, mot 90 
procent i dag. Men man tror samtidigt att 
just köpcentrum och handelsplatser kan 
stå emot relativt sett bra bättre.  
– Man kan förvänta sig att det blir ganska 
stökigt ett bra tag framöver. Det finns 
affärsmöjligheter men det krävs en 
strategi. Vi ser till exempel att köpcentrum 
alltmer får även serviceverksamhet och 
vård, säger Monica Bruvik och fortsätter: 
– Största utmaningen för detaljhandeln 
finns på orter med svag 
befolkningsutveckling. Våra prognoser 
visar att man ska som kommun ska vara 
återhållsam med att släppa på nya 
köpcentrum om man inte nyligen 
analyserat konsekvenserna för den 
befintliga handeln. 
Hans Strandberg 
hans.strandberg@dn.se 
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Ledare: Den 
östtyska 
nostalgin 
bygger nya 
murar
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Den 3 oktober är den tyska enhetens dag, 
Tag der Deutschen Einheit. Då 
högtidlighålls minnet av den tyska 

återföreningen, formaliserad med ett avtal 
just denna dag 1990. 
När överlyckliga tyskar, såväl från väst 
som från öst, 1989 dansade på 
Berlinmuren formulerade den tidigare 
västtyske kanslern Willy Brandt den 
utbredda känslan av att historien till sist 
bestämt sig för att slå in på rätt väg: ”Det 
som hör samman växer nu samman”. 
Vackert sagt, men inte sant. 30 år senare 
tycks det gamla DDR och det gamla 
Västtyskland snarare skiljas åt av en allt 
högre mental mur. 
Inför firandet av enhetsdagen har 
tidningen Die Zeit låtit ett opinionsinstitut 
pejla östtyskarnas uppfattningar om 
utvecklingen efter återföreningen. 
”Resultaten är på flera punkter oroande – 
för att uttrycka det försiktigt”, summerar 
tidningen. 
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Man kunde vänta sig att det i första hand 
var ekonomiskt missnöje som kom till 
uttryck i opinionsundersökningen. Men så 
enkelt är det inte. En majoritet av 
östtyskarna, om än knapp, uppger att 
deras förhoppningar i dessa avseenden 
infriats. Levnadsstandarden har stigit. 
Infrastrukturen har förbättrats. Utbudet 
av varor och tjänster har blivit väsentligt 
större. 
I jakten på orsaker till det östtyska 
missmodet tvingas Die Zeit vända ut och 
in på en berömd diagnos ställd av Bill 
Clinton: ”It’s not the economy, stupid”. 
Men om det inte är ekonomin, vad är det 
då? Die Zeits hypotes är att verkligheten 
och föreställningarna om verkligheten 
tenderar att kopplas loss från varandra. 
Bara känslan räknas. 
Drygt 40 procent av de tillfrågade i 
enkäten, fyra av tio, uppgav att 

yttrandefriheten i dagens Tyskland inte är 
större än den var i DDR, flera av dem 
ansåg att den var större i Honeckers 
folkrepublik. Och över hälften hävdade att 
risken att utsättas för godtycklig statlig 
maktutövning inte är mindre i den liberala 
demokratin Tyskland än i 
kommunistdiktaturen DDR; 36 procent 
tyckte att förhållandena var mer eller 
mindre likvärdiga. Hela 22 procent 
hävdade att medborgarna i dagens enade 
Tyskland befinner sig i ett sämre läge 
visavi staten än vad DDR-medborgarna 
gjorde. 
Stasi? Angiveriet? Förhörscellerna i 
Hohenschönhausen? Dödszonen vid 
Berlinmuren? Borta med tidsvinden. Hur 
förstå det? 
Sedan en tid tillbaka kan man på sajten 
Open Memory Box botanisera i hundratals 
timmar privat smalfilm från det gamla 
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Östtyskland. Det är fascinerande att dyka 
ner i vardagen bakom muren: 
badsemestrar, barnkalas, badminton i det 
gröna, trädgårdspyssel, tältcamping, 
promenader med barnvagnen. Många av 
dessa filmsnuttar hade kunnat vara 
hämtade från det svenska folkhemmets 
60- eller 70-tal. 
Inte så få av oss har ett nostalgiskt 
förhållande till vårt eget förflutna; 
barndomens saftstunder i farmors 
trädgård, tonårens fester, den första tiden 
med egen familj, sommarsemestrarna. Vi 
minns det fina, glömmer det trista och 
svåra. Inget ont i det. Tvärtom. 
Mer problematiskt blir det däremot om 
och när vi generaliserar vår nostalgi, gör 
oss själva till samhällsutvecklingens facit. 
Mitt liv var bättre förr, alltså var ”det” 
bättre förr. Och extremt problematiskt blir 
det när politiska rörelser 

instrumentaliserar detta felslut och gör 
den narcissistiska nostalgin till bärande 
politisk strategi. Det är vad populister av 
skilda kulörer runt om i Europa nu ägnar 
sig åt, olycksbådande framgångsrikt. 
Så görs minnets smalfilmer till sanningen 
om det som var och nu ska återskapas. 
”Vårt hem blir åter vad vi drömt”, som det 
heter i Sverigedemokraternas kampsång 
”Varje liten del”. Vilken mardröm. 
DN 3/10 2019 
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Kläderna du 
köper kan 
komma från 
Kinas 
Gulagarkipelag
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Kläder i bomull från Xinjiang, varför inte? 
Den japanska kedjan Muji, som bland 
annat finns på Åhléns i Stockholm, ger 20 
procents rabatt i sin onlinebutik. H&M och 

Ikea använder också råvaror från den 
nordvästliga kinesiska provinsen, enligt en 
kartläggning i Wall Street Journal (16/5). 
Möjligt är att bomullen i just din tröja inte 
kommer från den kinesiska 
kommunistdiktaturens arbetsläger i 
Xinjiang. Plagg med ursprung i området 
borde ändå inte kännas så mjuka att ha på 
sig. 
För fånglägren finns, även om Kina ilsket 
förnekar det. Minst en miljon uigurer och 
människor från andra muslimska 
minoriteter sitter inspärrade där. Målet är 
att få dem att avsvära sig islam, lära sig 
tala mandarin och lydigt följa 
Kommunistpartiets order. Tortyr är 
vanligt, tvångsarbete regel, hjärntvätt hela 
poängen. Barnen skiljs från sina föräldrar 
och sätts i internatskolor. 
Parallellt drivs en kampanj för att 
”sinifiera” Xinjiang, där cirka hälften av de 
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drygt 20 miljoner invånarna är muslimer. 
Kineser ur han-majoriteten flyttar in, 
medan uigurernas kultur, religion och 
språk ska utplånas. 
President Xi Jinping har i veckan firat 70 
år av diktatur. Minsta yttring av 
opposition krossas av partiets totalitära 
apparat. Mest avancerad är den i Xinjiang. 
Medborgarnas alla rörelser övervakas och 
registreras med de senaste digitala 
metoderna. Den konventionella 
polisstaten rycker in för att kväsa 
ifrågasättande – och för att hämta 
uppstudsiga till Gulagarkipelagen. 
En utsmugglad drönarvideo visar hur 
kedjade fångar samlas ihop inför en 
tågtransport. De brutala metoderna väcker 
obehagliga historiska minnen. 
Xinjiang har stor betydelse för regimens 
megaprojekt Nya sidenvägen, en 

ekonomisk och politisk expansion 
västerut. Det kräver ”stabilitet”. 
Faktum är att Xinjiang inte erövrades av 
den kejserliga centralmakten förrän i 
mitten av 1700-talet. I början av 
kommunisternas styre erkändes flera 
dussin nationella minoriteter. President Xi 
är ute efter en monolitisk despoti. 
Uigurer som lyckas fly utomlands utsätts, 
liksom andra kinesiska avhoppare, för 
trakasserier och hot av säkerhetsagenter. 
Jakten på muslimer i andra provinser har 
också intensifierats, samtidigt som 
förtrycket av kristna och tibetaner 
fortsätter. Alla ska följa den enda läran 
från Peking. 
Muslimska diktaturer i Mellanöstern 
hurrar för förföljelsen av muslimer. USA 
har protesterat försiktigt mot Kinas 
behandling av uigurerna, men Trump 
prioriterar sitt handelskrig. Europa klagar 
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lite lamt, men Frankrike och Tyskland 
håller tyst. Den svenska regeringen har 
passat. 
Det är ynkligt och fegt. Sanningen om 
kommunismen måste berättas. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 

Kunskapscent-
rum om Kina 
inrättas i 
Sverige
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Sverige inleder arbetet med att inrätta 
ett nationellt kunskapscentrum om 
Kina. Behovet av att investera i 
kunskap om Kina finns i alla delar av 
det svenska samhället – det är en av 
punkterna i den strategi som 
regeringen presenterar om Kina. 
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Kinas globala inflytande växer för varje år 
och i takt med det har EU-länder redan 
gjort gemensam sak på vissa områden.  
Den svenska regeringen har med 
sammanställningen på onsdagen velat 
fylla ut vad den ser som tomrum med en 
egen strategi för att bättre kunna hantera 
vad som beskrivs som både möjligheter 
och utmaningar i samröret med Kina. 
Utgångspunkten i strategin är fortfarande 
EU:s hållning från 2016. Men i takt med 
att bland annat den kinesiska teknikjätten 
Huawei i omvärlden anklagats för att 
spionera för den kinesiska statens räkning 
har bolaget utestängts från vissa länder. 
EU har skärpt lagstiftningen för utländska 
direktinvesteringar. En utredning har nu 
tillsatts för att lämna förslag på hur 
granskningar av utländska investeringar 
som kan hota säkerhet och allmän ordning 
i Sverige ska se ut. 

Ett uppvaknande har skett, med en mindre 
naiv syn på Kina än tidigare. 
Kina kan inte längre ses som ett 
utvecklingsland (även om det är en 
position landet ännu intar i 
Världshandelsorganisationen, WTO) utan 
snarare som en nyckelaktör i världen och 
en ledande teknologisk makt, fastslår 
regeringens dokument. 
Sverige ska värna sina nationella 
säkerhetsintressen och beakta de risker en 
samverkan med Kina kan medföra. Vidare 
vill regeringen utveckla de ekonomiska 
banden till Kina och ställa högre krav på 
Kina när det gäller klimat och miljö. 
Strategin spänner över många områden, 
men saknar också detaljer. 
Moderaternas utrikespolitiske talesperson 
Hans Wallmark är delvis kritisk till 
regeringens skrivelse. 
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Konstaterandet att Kina är en enpartistat 
borde genomsyra hela insikten om vad 
Kina är för något, att det är omöjligt att 
säga var partiet och näringslivet börjar och 
slutar och var den militära makten börjar 
och slutar, säger han till TT.  
Ett avsnitt i strategin handlar om 
mänskliga rättigheter och att situationen 
för de medborgerliga och politiska 
rättigheterna är allvarlig. Och att 
regeringen därför konsekvent och tydligt 
kommer att ta upp frågan i kontakt med 
företrädare för kinesiska myndigheter. 
I det sammanhanget ser en formulering i 
strategin som beskriver Kinas styrelseskick 
passiv ut.  
Där står att det finns ”fall där kinesiska 
agenter gripit såväl kinesiska medborgare 
som icke-medborgare utomlands och 
olagligt fört dem till Kina”. 

Inte ett ord som naglar fast att en av dem 
det rör är den svenske förläggaren Gui 
Minhai.  
Klarspråk är en av de kunskaper som 
Sverige med tiden kanske inser behöver 
utvecklas i umgänget med Kina.  
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 
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Demonstranter 
varnar för 
hämnd sedan 
student 
skjutits
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Ilskan kokar i Hongkong efter att en 18-
årig student sköts i bröstet med skarpa 
skott samma dag som Folkrepubliken 
Kina firade 70 år. Med skottet 
överträddes en ny gräns och radikala 
demonstranter varnar nu för hämnd. 

Vid 18-åringens skola strejkade 
eleverna från lektionerna på onsdagen. 
Ett chockat folk vaknade upp i Hongkong 
efter tisdagens våldsamma protester. För 
första gången sköt polisen skarpt mot en 
demonstrant.  
Filmer från händelsen visar hur 18-åriga 
Tsang Chi-Kin iklädd gasmask med rosa 
filter tillsammans med en grupp 
svartklädda demonstranter går till attack 
mot en polis som faller till marken. De 
sparkar på honom och slår med något som 
ser ut mot järnrör. Efter några sekunder 
får polisen förstärkning av en kollega som 
riktar sin pistol mot demonstranterna. 
Tsang Chi-Kin slår ett slag mot polisen, i 
nästa nästa sekund ligger han på marken 
och klagar på smärtor i bröstet. 
Händelsen är ytterligare en upptrappning i 
det våld som pågått i Hongkong sedan 
protesterna inleddes i juni. Polisen 
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försvarar agerandet som helt lagligt och 
rimligt. Polisens liv var hotat, enligt 
polischefen Stephen Lo. 
Men eleverna på skolan i Tsuen Wan, en 
arbetarstadsdel runt 30 minuters bilfärd 
från Hongkongs skinande skyskrapor, där 
Tsang Chi-Kin är elev, är skeptiska. Deras 
förtroende för polisen är noll. De pekar på 
att polisen sagt att 18-åringen träffades i 
axeln, men att läckta röntgenbilder visar 
att skottet tog i den vänstra delen av 
bröstkorgen, nära hjärtat.  
– Polisen ljuger och skyddar sina egna. Jag 
tycker de borde be honom och hans 
föräldrar om ursäkt. Polisen höll i en 
pistol, han hade bara ett metallrör. Vi har 
ingen chans att försvara oss, säger 17-åriga 
Cherry Yuen som är vän med Tsang Chi-
Kin. 
Hon och de andra eleverna vid skolan 
strejkade från lektionerna på onsdagen i 

protest mot polisens agerande. Iklädda 
sina skoluniformer med blåvitrutiga kjolar 
och vita skjortor gick de ut ur klassrummet 
med prydligt nedtecknade budskap som 
”Varning: sluta förtrycka studenter”. De 
flesta bar ansiktsmask för att skydda sin 
identitet. En del vill inte att föräldrarna 
ska få veta att de deltar.  
– Min pappa är emot att jag skippar 
lektionerna, men jag gör det ändå, säger 
Cherry Yuen. 
Hon beskriver Tsang Chi-Kin som en 
modig person som gillar att spela basket 
och som har engagerat sig i protesterna 
ända sedan de inleddes i juni. Modig 
brukar vara ordet som används för 
personer som går i frontlinjen för 
protesterna. 
– Han har hela tiden kämpat för frihet och 
försvarar de som är svaga, säger Cherry 
Yuen. 
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Tisdagen blev en av de mest våldsamma 
dagarna i Hongkong sedan 
demonstrationerna startade. Över 100 
personer fördes till sjukhus, 180 greps och 
25 poliser skadades.  
Demonstranter kastade brandbomber, 
använde frätande vätska, tände eldar och 
gick till attack mot polisen. Polisen 
svarade med tårgas, vattenkanoner, 
gummikulor – och skarpa skott. Under 
kvällen avfyrades sex varningsskott, fler än 
under någon annan protestkväll.  
– Jag hade aldrig trott att polisen skulle 
skjuta skarpt. Jag är så arg för att de sköt 
mot min klasskamrat. Han är en modig 
och hjälpsam person, säger en elev som 
döljer ansiktet i en huva och inte vill uppge 
sitt namn. 
Demonstranterna förklarar sina alltmer 
våldsamma metoder med att fredliga 
protester inte gett några resultat. Cherry 

Yuen skräms av den upptrappade 
situationen. Men hon tänker inte sluta 
protestera.  
– Vi har inget val. Vi måste fortsätta 
kämpa för frihet och demokrati, säger hon 
precis som många andra jag träffar. 
Tsang Chi-Kin har opererats och läget 
uppges vara stabilt. Men händelsen har 
eldat på den redan heta stämningen och 
demonstranter i frontlinjen varnar nu för 
ytterligare upptrappning av våldet. Det 
talas om en blodig hämnd. 
– Om inte regeringen går med på våra krav 
och polisen utreds kommer vi att slå 
tillbaka. Det här betyder krig. Tsang Chi-
Kin behandlades som skräp. Det var 
mordförsök, varför skulle man annars 
skjuta så nära hjärtat, säger en maskerad 
man vid en presskonferens som hålls 
utanför skolan.  

1125



Polisens agerande under tisdagen 
kritiserades av flera politiker i väst, 
däribland Storbritanniens utrikesminister 
Dominic Raab som menade att skottet var 
omotiverat. Kritik kom även från Amnesty 
och Joshua Wong, känd aktivist i 
Hongkong.  
”Hongkong har förvandlats till en 
polisstat. Paramilitära krafter tog helt över 
staden”, skriver han på Twitter. 
Kina däremot anklagar demonstranterna 
för att hetsa upp stämningen och förstår 
inte hur väst kan kritisera polisens 
agerande.  
– Hongkongs polis var tvingad att skjuta 
mot de som attackerade för att rädda sig 
själva och sina kollegor, efter att ha 
attackerats, omringats och hotats till livet 
av folkhopen, skriver Kinas ministerium 
för Hongkong i ett uttalande. 
Marianne Björklund 

Parlamentet 
upplöst i Peru
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Rio de Janeiro. Perus president har 
upplöst parlamentet och oppositionen 
har svarat med att avsätta honom. 
Oppositionen vägrar lämna 
parlamentsbyggnaden och har utropat 
sin egen president. 
Det politiska kaoset började när president 
Martín Vizcarra, i ett tal till nationen, 
beklagade sig över att oppositionen 
blockerade hans antikorruptionsreformer. 
Han berättade att enda möjligheten för 
honom att få genom reformerna var att 
upplösa parlamentet. Oppositionen utgörs 
av det högerpopulistiska partiet Fuerza 
Popular som styrs av Keiko Fujimori, 
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dotter till krigsförbrytaren Alberto 
Fujimori. Hon sitter i husarrest efter att 
hon misstänks för att ha tagit emot 
mutpengar från det brasilianska bolaget 
Odebrecht. För att hindra vidare 
utredningar vill oppositionen byta ut 
Vizcarra mot vicepresident Mercedes 
Aráoz. När det gjordes i tisdags avgick hon 
bara efter några timmar. 
– Majoriteten i parlamentets använder sig 
av argument och knep som är avsedda att 
inte bara skada regeringen, utan hela 
samhället, menar president Vizcarra. 
Henrik Brandão Jönsson 
ANNONS: 

Polen utmanar 
EU:s mål – 
vägrar sluta 
bränna kol
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Polen vägrar sluta bränna kol – nu i 
öppet trots mot resten av EU. Att nå 
unionens mål på nollutsläpp till år 2050 
är ”varken möjligt eller görligt” säger 
den polska regeringens högsta 
energirådgivare i en intervju med 
Financial Times. 
Redan i dag är Polen EU:s mest 
kolberoende land. Ungefär 80 procent av 
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landets elproduktion kommer från det 
smutsiga fossilbränslet. 
Vid ett toppmöte i somras vägrade Polen, 
tillsammans med Tjeckien, Ungern och 
Estland, att skriva på EU:s nya mål om att 
bli världens första klimatneutrala 
kontinent till 2050. Ett mål som skulle 
innebära att nettoutsläppen av koldioxid 
hamnade på noll. 
På väg till FN:s klimatmöte i New York i 
förra veckan uppmanade Frankrikes 
president Emmanuel Macron aktivister att 
bege sig till Warszawa och protestera: 
– Hjälp mig att påverka dem jag inte kan 
flytta framåt, sa Macron, och lade till att 
”det finns ett land som blockerar allt, och 
det är Polen”. 
I en intervju för brittiska Financial Times 
talar den polska regeringens 
energirådgivare Piotr Naimski nu 
klarspråk om kolet. Han tror att 50 

procent av den polska elproduktionen år 
2050 fortfarande kommer från kol och 
säger att nettoutsläpp på noll varken är 
”möjligt eller görligt”. 
I stället för att dra ner drastiskt på kol 
prioriterar Polen ”energioberoende”, vilket 
är ett annat ord för att inte köpa rysk 
naturgas. 
– Ansvaret för det planerade EU-målet 
måste spridas över medlemsländerna, med 
hänsyn till varje lands läge och 
möjligheter. Kostnaden för den här idén 
hamnar på hundratals miljarder dollar, 
och de politiker som försöker gå vidare 
med detta lever inte i verkligheten, säger 
Naimski. 
Kol är en del av den nationella identiteten 
för många poacker. Det högerpopulistiska 
regeringspartiet Lag och rättvisa, PIS, 
utnyttjar detta inför parlamentsvalet den 
13 oktober. 
Så sent som den 25 september öppnade 
landet en ny kolgruva för första gången på 
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decennier – om än för koks som används i 
stålproduktion. Då talade energiministern 
Krzysztof Tchorzewski om ett nytt 
lagförslag som ska göra det lättare för 
staten att öppna nya gruvor utan tillstånd 
från lokala myndigheter. 
Han sa att den nya lagen underlättar för 
planeringen av ett nytt dagbrott för 
brunkol, den allra mest klimatpåverkande 
varianten av kol. Utvinningen där kommer 
att gå till det stora kolkraftverket i 
Belchatow, en av Europas enskilt värsta 
utsläppskällor. 
Till nyhetsbyrån Reuters säger 
Tchorzewski att det inte går att minska 
kolanvändningen i Polen. 
– Vi får höra att vi ska ha mer ambitiösa 
mål när det gäller förnybara energikällor. 
Mitt svar är att vi inte kan göra mer som 
land, för energiomvandlingen hänger på 
hur mycket EU-kommissionen kan hjälpa 
oss. 
Ingmar Nevéus 

EU: Ylva 
Johansson 
måste bli 
tydligare
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Bryssel 
Ylva Johansson måste bli tydligare 
med vad hon vill göra som EU-
kommissionär, kräver 
Europaparlamentet. Det ska skicka 
henne nya skriftliga frågar att svara på. 
Är parlamentet fortsatt missnöjt efter 
hennes svar kan hon kallas till ny 
utfrågning. 
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Efter Libe-utskottets utfrågning av Ylva 
Johansson var det bara 
socialdemokraterna och liberalerna som 
ville godkänna henne. Därmed fanns inte 
tillräcklig majoritet i utskottet för att 
ledamöterna kunde rekommendera henne 
som EU-kommissionär med ansvar för 
migration och inre säkerhet. 
Utskottet anser han hon lämnade för vaga 
eller otillräckliga svar. Bland annat ville 
ledamöterna ha svar på: 
• om hon tänker ta medlemsstater till 
domstol som bryter mot Schengenreglerna 
och har interna gränskontroller? 
• om alla medlemsstater ska tvingas ta 
emot asylsökande som omfördelas inom 
EU? 
• hur EU ska bli effektivare i att se till att 
människor som inte har asylrätt lämnar 
unionen? 

• hur Dublinförordningen ska reformeras 
och om det ska räcka med att en majoritet 
av EU-länder röstar för den (inte enighet)? 
• hur EU:s nya asyl- och migrations- pakt 
ska se ut? 
• hur smugglarna på Medelhavet ska 
stoppas? 
• hur EU ska återuppta 
räddningsaktionerna på Medelhavet?   
Ylva Johansson underströk flera gånger att 
frågorna hänger samman med varandra 
och att hon först måste tala med 
medlemsstaterna innan hon kan ge klara 
besked. Det är mellan medlemsstaterna 
som positionerna är låsta i 
migrationsfrågan sedan flera år tillbaka. 
– Jag kommer inte att kunna ge detaljer 
om det som måste ingå i en förhandling 
om en ny pakt om migration och asyl. Det 
kommer att bli svårt nog ändå. Jag kan 
inte bakbinda mig med löften till 

1130



parlamentet i det här tidiga skedet, sade 
Ylva Johansson till medierna efter 
utfrågningen. 
Libe-utskottet skulle på onsdagen skicka 
kompletterande skriftliga frågor som Ylva 
Johansson ska svara på. De var dock inte 
färdigställda när denna tidning trycktes. 
Det förekommer att 
kommissionskandidater måste skicka nya 
svar efter sin utfrågning. När 
Junckerkommissionen skulle tillträda 
2014 krävdes Cecilia Malmström, blivande 
handelskommissionär, på mer besked av 
sitt utskott innan det till slut kunde ge 
henne klartecken. 
Hon behövde dock inte komma på en 
kompletterande utfrågning. 
Britten Jonathan Hill fick 2014 både 
lämna fler skriftliga svar samt medverka i 
ytterligare en utfrågning för att kunna bli 
kommissionär för finansiella tjänster. 

Formellt ska Europaparlamentet 
godkänna hela kommissionen, inte 
enskilda ledamöter. Men varje 
kommissionär utvärderas efter 
utfrågningarna och det är ett av 
parlamentets påtryckningsmedel för att 
kommissionsordförande Ursula von der 
Leyen ska byta ut enskilda ledamöter som 
parlamentarikerna inte är nöjda med. 
Pia Gripenberg 
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Osäkert om 
knutarna löses 
av nya 
förslaget
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Analys 
Manchester. ”Två gränser i fyra år”. Så 
beskrivs det nya förhandlingsbud som 
Boris Johnson skickat till EU. 
Men det är långtifrån säkert att detta 
löser Brexitknuten. Samtidigt tycks 
Boris Johnson beredd att trotsa lagen 
för att försöka tvinga fram en ”no deal”. 

Det var en energisk Boris Johnson som på 
onsdagen höll tal vid Tory-partiets 
konferens i Manchester. Han manade på 
sina partikamrater och lyfte fram 
regeringens satsningar på fler poliser, fler 
sjukhus och utbyggd infrastruktur – 
satsningar som i praktiken kan bli 
konservativas vallöften vid ett nyval senare 
i höst. 
Sedan kom Johnson in på det som alla 
väntade på: hans nya förslag till Brexit-
avtal, som överlämnades till EU-
kommissionen i Bryssel på onsdagen. 
– Vi kommer under inga omständigheter 
uppföra gränskontroller på eller i närheten 
av gränsen på Irland. Vi kommer att 
respektera fredsavtalet. Och vi är beredda 
att gå längre för att bevara de nuvarande 
regleringarna på båda sidor av gränsen, sa 
Johnson, som beskrev budet som ett 
kompromissförslag. 
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Förslaget baseras på ett koncept som i 
brittisk press kallas ”två gränser i fyra år”. 
Nordirland – vars gräns till Irland är den 
stora knäckfrågan i förhandlingarna – 
skulle enligt förslaget följa den inre 
marknadens regler för jordbruks-, 
livsmedels- och industriprodukter. Men 
Nordirlands parlament Stormont skulle i 
praktiken få ett veto, och innan 
arrangemanget träder i kraft måste ett 
godkännande ges. 
Stormont ska sedan vart fjärde år få 
avgöra om arrangemanget ska fortsätta – 
eller om regionen bör gå över till att följa 
Storbritanniens regelverk. 
Denna klausul har fått det nordirländska, 
unionistiska partiet DUP med på tåget, 
något som kan krävas för att lotsa förslaget 
genom det brittiska parlamentet. Att ge 
det just nu nedstängda och av politiska 

låsningar paralyserade Stormont en så 
viktig roll är dock långtifrån riskfritt. 
För att kunna utkräva tullar vid gränsen 
till Irland (den ”andra gränsen”) föreslår 
den brittiska regeringen en kombination 
av elektroniska tulldeklarationer, nära 
samarbete mellan ländernas myndigheter, 
stickprovskontroller på behörigt avstånd 
från gränsen och vissa undantag för 
småföretagare i gränsområdet. 
– Jag hoppas att även våra vänner (i EU) 
är beredda att kompromissa. För om vi 
misslyckas komma överens på grund av 
vad som i grunden är en teknisk 
diskussion om hur tullkontrollerna ska se 
ut – när teknologin förbättras hela tiden – 
då är enda alternativet utan tvekan en ”no 
deal”, sa Johnson i sitt tal. 
Problemet är att denna ”tekniska 
diskussion” av regeringen i Dublin ses som 
den enda garantin att undvika nya fysiska 
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gränsposteringar och risk för en 
uppflammad konflikt. I Bryssel finns också 
en oro för att Nordirland ska bli en 
bakdörr för smugglare till EU:s inre 
marknad. 
EU:s kommissionsordförande Jean-Claude 
Juncker välkomnade på onsdagen 
Storbritanniens bud, men underströk i 
uttalandet att det finns ”flera 
problematiska punkter” i det. 
Men en sak är säker: tiden är knapp. 
Boris Johnson lovar att landet ska lämna 
EU den 31 oktober, med eller utan avtal. 
”Få Brexit gjord”, som han uttrycker 
saken. I dessa tre ord kan det finnas en 
enkel biljett till Högsta domstolen, om 
Johnson inte får till ett avtal i tid. 
Väljer han att gå mot en avtalslös Brexit 
(”no deal”) den 31 oktober – något 
oppositionen misstänker har varit 
Johnsons mål hela tiden – trotsar han den 

nya lag som parlamentet röstat igenom 
och som ålägger honom att ansöka om en 
senarelagd Brexit. 
Oppositionen skulle då ta saken till 
domstol. I slutändan kan det bli Högsta 
domstolen som avgör saken. 
Det är ett högt spel, som kan få allvarliga 
följder för Storbritanniens demokrati. 
Boris Johnson vill säkert mycket hellre att 
Storbritannien lämnar EU med ett avtal. 
Det vore en stor seger för honom, och 
skulle avväpna oppositionen inför ett 
nyval. Frågan är bara om regeringens nya 
förslag är tillräckligt för att få fart på 
diskussionerna med Bryssel. 
Ett tidigare inofficiellt förslag från 
britterna om en buffertzon kring gränsen 
med mer eller mindre fasta kontroller en 
dryg mil inåt landet, sågades så sent som i 
tisdags av Irlands regering. 
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Och ju närmare vi kommer den 31 oktober, 
desto mindre av seriösa förhandlingar och 
mer av försök till att skjuta över skulden 
för en ”no deal” på motparten, kan vi vänta 
oss. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 

Juncker om 
nya Brexitpla-
nen: ”Proble-
matiska punk-
ter”
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
EU:s kvarvarande medlemsstater har 
fått ta del av Storbritanniens nya 
förslag till Brexitavtal. Reaktionen är 
försiktigt positiv, men bland annat EU-
kommissionens ordförande Jean-
Claude Juncker tycker att Johnsons 
förslag har ”problematiska punkter”. 
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Under onsdagen träffade Boris Johnsons 
Brexitrådgivare David Frost EU-
företrädare för att presentera brittiska 
regeringens senaste förslag till uppgörelse. 
Den är tänkt att lösa gränsfrågan på 
Irland. 
EU-kommissionens ordförande Jean-
Claude Juncker talade även i telefon med 
Boris Johnson. 
I ett skiftligt uttalande kommenterar 
Juncker samtalet. Han ”välkomnar 
premiärministerns beslutsamhet att 
försöka få till ett avtal”. Vidare anser 
Juncker att det finns några ”problematiska 
punkter som kommer att kräva arbete 
under de kommande dagarna”. 
– Det finns tveksamheter kring att de 
nordirländska institutionerna ska ge sitt 
godkännande till överenskommelsen. Då 
ger man parlamentet där i princip rätt till 

ett veto, säger en EU-källa med insyn i 
diskussionerna. 
Det finns också positiva tecken i brittiska 
förslaget, enligt EU-källan. 
– Att britterna kommer med ett konkret 
förslag, där det även finns med en legal 
text, är ett viktigt steg, säger personen. 
Den juridiska texten är tänkt att ersätta 
skrivningarna om reservlösningen för 
irländska gränsen som finns i 
Brexitavtalet. Det slöts mellan EU och 
brittiska regeringen i november 2018, men 
har röstats ned av brittiska parlamentet 
flera gånger. 
Under onsdagskvällen talade EU:s 
chefsförhandlare Michel Barnier med 
Brexitminister Steve Barclay. Därefter 
hade Barnier ett möte med diplomater 
från EU-länderna. 
Johnsonregeringens utspel har föregåtts 
av stort hemlighetsmakeri, men delar av 
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det nya förslaget har ändå läckt ut. 
Tidningen Daily Telegraph döper förslaget 
till ”två gränser i fyra år”, eftersom Nord-
irland enligt planen ska fortsätta följa EU:s 
regleringar om jordbruks-, livsmedels- och 
industriprodukter fyra år i taget. 
Regeringens nordirländska, unionistiska 
samarbetsparti DUP är berett att rösta ja 
till detta upplägg. 
Från EU:s håll är man minst sagt 
fundersam över uppgifter som läcker ut i 
brittiska pressen från landets regering. De 
handlar om att Storbritannien vill att EU 
anpassar sina regler till britternas och 
skapar en mängd särskilda undantag. 
– Det här sköts på ett kamikaze-artat sätt 
av britterna. Det är ingenting som vi har 
valt, säger EU-diplomaten. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
Pia Gripenberg 
Alexandra Carlsson Tenitskaja 
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

Martin Gelin: 
Hälsoproblem 
behöver inte 
skada Sanders 
kampanj
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
USA. Bernie Sanders, som kandiderar 
för att bli demokraternas 
presidentkandidat, har tills vidare ställt 
in alla sina kampanjframträdanden. 
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Orsaken är att senatorn har genomgått 
en operation för en blockerad artär. 
Det är oklart hur allvarliga hans 
hälsoproblem är, men om han 
återhämtar sig fort behöver detta inte 
skada hans kampanj nämnvärt, skriver 
DN:s Martin Gelin. 
1Vad betyder det för hans kampanj? 
Allt tyder på att han planerar att fortsätta 
kampanjen så fort han återhämtat sig. 
Under året har Sanders blivit känd för att 
hålla ett oerhört högt tempo i kampanjen, 
med ett frenetiskt schema med tidiga 
morgnar och sena kvällar. 
Han har exempelvis gjort nästan dubbelt 
så många kampanjframträdanden som Joe 
Biden de senaste månaderna. 
Holly Otterbein, som bevakat Sanders 
kampanj för nyhetssajten Politico, 
kommenterar: ”Bernie Sanders har haft ett 
oerhört hårt kampanjschema den här 

sommaren och verkade aldrig trött, inte 
ens när hans yngre medarbetare (och 
reportrar som följde honom) var det”. 
Vi vet inte hur allvarliga hälsoproblemen 
är, men om han återhämtar sig lär han 
snabbt återuppta sin kampanj, om än i ett 
något lugnare tempo. 
2Hur reagerar kärnväljarna på detta? 
Sjukdomsbeskedet möttes av en stark våg 
av sympati från både partikollegor, 
meningsmotståndare och kärnväljare. 
”Krya på dig snart, Bernie Sanders. Du har 
kämpat oavbrutet för arbetarklassen på 
kampanjen i flera månader, nu är det vår 
tur att ge oss ut på gatorna medan du vilar 
upp dig”, skrev Democratic Socialist of 
America, en liten men inflytelserik 
vänsterorganisation som sagt att de bara 
kommer att stödja Sanders och ingen 
annan som demokraternas kandidat 2020. 
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Sanders kampanj har haft problem med 
fallande opinionssiffror de senaste 
månaderna, men samtidigt är det alldeles 
för tidigt att räkna ut honom. Sanders är 
oerhört älskad av sina kärnväljare, som i 
många fall arbetat konstant med att stödja 
Bernie sedan förra valet. 
I veckan blev det klart att han dragit in 25 
miljoner dollar i kampanjdonationer 
under det senaste kvartalet, ett oerhört 
starkt tal med tanke på att alla donationer 
kommer från privatpersoner och ofta är på 
små belopp. 
3 Hur ser Sanders chanser ut för att vinna 
nomineringen? 
I början av primärvalet betraktades han 
som en favorit, men sedan Joe Biden 
började sin kandidatur har Sanders fallit i 
opinionsmätningarna. Under sommaren 
har Elizabeth Warren fått allt starkare stöd 
från partiets energiska vänsterflank och 

hon ligger nu tvåa i flera mätningar, med 
Sanders på tredje plats. Warren har även 
fått offentligt stöd från en rad viktiga 
vänsterorganisationer som stod bakom 
Sanders i det förra primärvalet, bland 
annat Working Families Party. 
Bernie Sanders är 78, den äldsta 
kandidaten i primärvalet, och vissa yngre 
demokrater har antytt att han borde ge 
plats för nästa generation. Men förutsatt 
att han återhämtar sig inom kort behöver 
det här inte skada hans kampanj 
nämnvärt. 
Martin Gelin 
Dela 
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Flera döda 
efter stora 
protester
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Irakiska antiterrorstyrkor sköt med 
skarp ammunition och använde tårgas 
mot demonstranter som försökte ta sig 
in på flygplatsen i Bagdad, rapporterar 
flera medier. 
Fem personer dödades och över 200 
skadades efter massiva protester över hela 
Irak under onsdagen. Demonstranterna 
kräver att presidenten Adel Abdul Mahdis 
ska avgå. I huvudstaden Bagdad samlades 
demonstranter på på flera håll, däribland 
Tahir-torget som spärrats av. Polisen 

använde tårgas och sköt lösa skott i luften 
för att försöka skingra demonstranterna. 
– Vi vill ha jobb och sociala skyddsnät. Vi 
har krävt det i flera år och regeringen har 
aldrig reagerat, säger den 27-åriga 
demonstranten Abdallah Walid till AFP. 
Den irakiska regeringen har överrumplats 
av protesterna. 
Utegångsförbud har införts i städerna 
Nassiriya, Amara och Hilla efter att 
polisen tappat kontrollen över 
demonstrationerna, rapporterar Reuters. 
Alexandra Carlsson Tenitskaja 
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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Två nya länder 
tar plats när 
britter lämnar
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Nästan samtidigt som Storbritannien 
väntas lämna EU ska unionen inleda 
förhandlingar om medlemskap med två 
andra länder: Albanien och 
Nordmakedonien. De två 
balkanländerna väntas få grönt ljus vid 
ett ministermöte om två veckor. 
Redan i juni var det meningen att 
Albanien och Nordmakedonien skulle få 
ett startdatum för förhandlingar om EU-
medlemskap. Men den gången sköts 
beslutet upp, efter motstånd från bland 

annat Frankrike, Tyskland och 
Nederländerna. 
Men nu hävdar nyhetsbyrån Bloomberg 
att ett möte i Luxemburg med EU-
ministrar från hela unionen den 15 oktober 
kommer att rekommendera att formella 
förhandlingar inleds med de båda 
länderna. 
”Med hänsyn till framstegen i fråga om 
reformer” kommer ministrarna att besluta 
”inleda medlemskapsförhandlingar” med 
Albanien och Nordmakedonien. Detta 
enligt ett utkast till presskommuniké som 
nyhetsbyrån har fått se – och som skiljer 
sig från tidigare versioner där man inte 
nämnde några 
medlemskapsförhandlingar. 
Om detta stämmer innebär det att 
Frankrike och Nederländerna har gett upp 
sitt motstånd mot att ta in de båda fattiga 
staterna. I Tysklands fall beslutade 
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förbundsdagen med stor majoritet nyligen 
att ge de båda länderna ett startdatum – 
om än med vissa villkor i Albaniens fall. 
Många EU-länder i väst är bekymrade över 
hur forna östblocksländer som Polen, 
Ungern och Rumänien sköter sig som 
medlemmar i unionen. Samtidigt som de 
håvar in enorma bidrag från Bryssel 
genomför de ”reformer” av rättsväsendet 
som inte är i linje med rättsstatens 
principer. 
I Ungerns och Polens fall har EU-
kommissionen kommit med skarpa 
varningar, och de båda länderna är 
föremål för utredningar som i 
förlängningen kan leda till att de förlorar 
sin rösträtt, eller delar av sina 
bidragsmiljarder. 
Ur västliga skeptikers synvinkel är risken 
stor att Albanien och Nordmakedonien 
blir minst lika problematiska som 

medlemmar. Båda länderna är minst lika 
korruptionsdrabbade som Ungern, har 
värre brister i sin lagstiftning än Polen och 
är långt fattigare än Rumänien. 
Samtidigt menar många att det är viktigt 
för EU att stärka sin närvaro i detta oroliga 
hörn av Europa. I Nordmakedoniens fall 
anses det också viktigt att belöna landet 
för att det efter 28 års gräl med Grekland 
gick med på att byta namn från det 
tidigare Makedonien. 
Just det namnbytet gör att Grekland nu 
stöder grannlandets EU-kandidatur. 
Ingmar Nevéus 
Dela 
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Presidenten 
vill få fart på 
fredssamtal
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Moskva. Han gjorde det igen, den 
ukrainska presidenten Volodymyr 
Zelenskyj – överraskade omvärlden. Nu 
vill han ge det krigshärjade Donbass 
specialstatus och sparka i gång 
fredsförhandlingarna. 
Den så kallade Steinmeier-modellen 
presenterades av Tysklands 
utrikesminister Frank-Walter Steinmeier 
redan år 2016. Den går i korthet ut på att 
Donbass-området, som sedan 2014 

kontrolleras av ryskstödda separatister, får 
specialstatus. Därefter ska det hållas val. 
Parlamentet satte en mängd villkor för att 
Steinmeier-modellen skulle godkännas. 
Exakt vad Ukrainas nya president 
Zelenskyj är beredd att gå med på för att få 
fred vet vi inte än. 
– Vi kommer att stifta en ny lag för 
området i nära samarbete med 
parlamentet och i dialog med 
medborgarna. Det här är inte och kommer 
inte att bli någon kapitulation, sade 
Zelenskyj, enligt den oberoende ukrainska 
nyhetssajten Hromadske. 
Anna-Lena Laurén 
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Förklara för 
utvecklingsländer 
varför de ska 
fortsätta leva i 
fattigdom och inte 
bli som Sverige.
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Rysslands president Vladimir Putin 
kritiserar den svenska klimataktivisten 
Greta Thunberg. I ett anförande på en 
energikonferens beskriver han henne som 
en illa informerad tonåring som har 
manipulerats att ställa orealistiska krav i 
det tal hon höll i FN förra månaden. 

”Trump föreslog 
skott mot 
migranter”
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

USA För att stoppa migrationen från 
Mexiko till USA har Donald Trump 
föreslagit flera extrema åtgärder som 
tidigare inte varit kända, rapporterar The 
New York Times. Presidenten ska bland 
annat ha föreslagit att soldater skulle få 
skjuta migranter i benet, att gränsmuren 
skulle göras strömförande och förses med 
vassa piggar, samt kompletteras med en 
vallgrav med ormar och alligatorer. 
TT 
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Nya 
demonstrationer i 
Bagdad efter 
dödsskott
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Demonstranter syns åter på gatorna i Iraks 
huvudstad Bagdad. Kravallpoliser kunde 
höras skjuta i luften för att skingra 
folkmassorna som samlats i Bagdad och 
Zaafaraniya i syd på onsdagsförmiddagen. 
Åtta uppges ha skadats i tumultet. 
Två demonstranter sköts ihjäl och 200 
skadades på tisdagen i samband med 
stora, spontana, protester mot främst 
korruption och arbetslöshet. Polisen 

motade demonstranterna med tårgas, 
vattenkanoner och skarpa skott. 
Säkerhetsstyrkornas agerande kritiseras av 
president Barham Saleh, som sent på 
tisdagskvällen sade att fredliga protester 
är en rättighet för irakiska medborgare. 
Inrikesminister Saad Maan uppgav samma 
kväll att våldet kom från ”infiltratörer”, 
enligt statliga medier. 
TT-AFP-Reuters 
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H&M vill veta 
allt om dig – 
och 43 miljoner 
andra
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Med hjälp av mannen bakom 
Cambridge Analytica-skandalen samlar 
H&M in kroppsmått från sina 43 
miljoner medlemmar. Företaget lovar 
att informationen behandlas säkert. 
Men går det att garantera att 
midjemåtten inte hamnar på 
villovägar?  

Sugen på fler poäng? Komplettera din 
medlemsprofil!” Mejlet kommer några 
veckor efter att jag gått med i H&M:s 
kundklubb för att få tio procents rabatt på 
sängkläder. Jag följer länken och klickar 
mig in på avsnittet som kallas för ”Min 
storleksprofil”. Medlemmar som fyller i 
informationen belönas med 200 poäng. 
H&M vill betala mig en femma för att jag 
ska registrera alla mina kroppsmått i 
databasen. 
Det har gått över ett år sedan det blev känt 
att uppgifter från 87 miljoner 
Facebookkonton hamnat i fel händer och 
sedan använts i syfte att påverka det 
amerikanska valet. Visselblåsaren var 
dataanalytikern Christopher Wylie. Han 
hade till en början som jobb att utveckla 
algoritmer som skulle få färre att ansluta 
sig till IS. Verktyget skulle användas för att 
identifiera de mest lättpåverkade och styra 
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dem i en annan riktning. När företaget 
såldes vidare till högerorienterade 
miljardären Robert Mercer startades 
analysföretaget Cambridge Analytica, och 
det verktyg som Christopher Wylie varit 
med att bygga användes i stället för att 
hjälpa Donald Trump till Vita huset.  
Tillbaka till storleksprofilen. Längd, vikt 
och skostorlek. Redan här börjar jag 
skruva på mig men om jag vill ha 
erbjudanden (marknadsföring) som 
faktiskt kan vara intressanta är 
informationen relevant. Dessutom 
efterfrågar även andra modekedjor 
liknande uppgifter vid köp av kläder. 
Vidare vill H&M ha information om mått 
på innersöm, bh-storlek, bh-kupstorlek. I 
nästa del av formuläret vill klädjätten veta 
mitt midjemått, benlängd och vilka 
märken som sitter bäst.  

Som världens näst största modeföretag, 
efter spanska Zara-ägaren Inditex, kan 
H&M rekrytera några av de bästa 
utvecklarna. I vintras hade vd:n Karl-
Johan Persson riktat in sig på en särskild 
talang som i begynnelsen av sin karriär 
hade arbetat med att göra dataanalyser 
och prognoser för utvecklingen inom mode 
– nämligen Christopher Wylie. Efter stort 
hemlighetsmakeri stod det i februari klart 
att Cambridge Analytica-visselblåsaren 
skulle börja arbeta för H&M. Hans jobb? 
Att använda dataanalys för att se 
köpmönster, preferenser och 
personligheter. Särskilt intressant 
information var att få fram skillnader i 
kroppsformer, har han tidigare sagt till 
DN.  
– Det är inget fel med att använda data för 
att skapa kundrelationer. Om det görs 
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etiskt och utan skitsnack, sade Christopher 
Wylie till DN i februari.  
När dataskyddsförordningen GDPR 
började gälla i fjol ställdes större krav på 
hur företag hanterar personuppgifter. Jag 
ringer Camilla Sparr, jurist på 
Datainspektionen, för att fråga vad som 
gäller. 
– Om ett företag samlar in personuppgifter 
måste det finnas ett syfte med insamlingen 
och man får inte samla in fler uppgifter än 
nödvändigt i förhållande till syftet, säger 
hon. 
Det är fler som har hört av sig med 
liknande frågor till Datainspektionen, både 
konsumenter och företag inom handeln, 
berättar hon. Den granskning av 
kundklubbar inom handeln som ska ske 
till hösten ska göra riktlinjerna tydligare.  
– Vi har sett att det finns vissa frågor som 
behöver klargöras när det gäller hur 

kundklubbar behandlar personuppgifter, 
säger Camilla Sparr.  
Enligt GDPR ska informationen också vara 
klar och tydlig. Det är den också i H&M:s 
fall, fram till avsnittet: ”Var lagrar vi dina 
personuppgifter?” 
”De uppgifter som vi samlar in från dig 
lagras inom det europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EEA), men kan även 
överföras och bearbetas i ett land utanför 
EEA. All sådan överföring av dina 
personuppgifter sker i enlighet med 
gällande lagstiftning. Vid överföringar 
utanför EES tillämpar H&M 
avtalsklausuler av standardtyp och 
integritetsskydd som skydd i länder utan 
beslut av adekvat skyddsnivå från 
Europeiska kommissionen” står det i det 
så kallade integritetsmeddelandet.  
H&M informerar alltså – som GDPR 
kräver – att personuppgifterna kan lämnas 
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till ett land utanför det ekonomiska 
samarbetet som finns mellan EU-länderna 
samt Norge, Island och Liechtenstein. 
Däremot framgår inte i vilka länder de 
skulle kunna hamna i. Vill jag att all denna 
information H&M har om mig ska finnas 
nära till hands för den kinesiska staten? 
Formuleringen är vanlig och inget 
uppseendeväckande, får jag veta av en 
juristkollega inom Bonnierkoncernen.  
Vad kan då persondata användas till? Och 
varför är den så värdefull att den kallas 
”den nya oljan”? Enligt Sinan Akdag, som 
arbetar med digitala frågor vid Sveriges 
konsumenter, används det främst för att 
rikta direkta reklambudskap till 
människor eller för att föra fram politiska 
budskap.  
– Värdet i personuppgifter finns i 
informationen. Genom att veta vem någon 
är och vilka intressen personen har är det 

lättare att rikta budskapet till dem 
företaget vill nå, säger Sinan Akdag. 
Betalningsviljan finns med andra ord hos 
annonsörerna, som i det här fallet är H&M 
själv. Insamlingen av personuppgifter sker 
alltså för att kunna skräddarsy 
erbjudanden till kunderna. Bland 
erbjudandena i sociala medier och i 
mejlutskick finns förslag på höstkappor, 
inbjudningar till evenemang, 
födelsedagserbjudanden och rabatter.  
H&M har 43 miljoner medlemmar, enligt 
företagets junirapport. Vad kan en sådan 
databas kosta?  
– Värdet för en enskild persons 
persondata är knappt värd något alls. Men 
när företagen får tillgång till tusentals eller 
hundratusentals mått får persondata 
värde. Företaget kommer nästan alltid få 
ut mer värde av din persondata än vad du 
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som konsument kan få ut av att sälja det 
till företaget, säger Sinan Akdag. 
Klädjätten har inte mycket att vinna på att 
sälja vidare uppgifterna med avsikt. 
Facebooks börsvärde sjönk med drygt 
tusen miljarder kronor efter att 
Christopher Wylie avslöjade läckan. Men 
allt är inte inom bolagets kontroll.  
– Det finns alltid en risk för att 
personuppgifter hamnar i fel händer via 
olika typer av dataintrång. Det är något 
företaget inte helt och hållet kan garantera 
kommer att hända, säger Sinan Akdag.  
Kan de sedan säljas vidare hur som helst?  
– Ja, för personer som stjäl 
personuppgifter kan man ju tänka sig inte 
har några etiska funderingar på vad som 
händer med dem, säger Sinan Akdag. 
Då känns det åtminstone betryggande att 
Christopher Wylie har lovat att skvallra en 
gång till om informationen hamnar på 

villovägar. Men har han lyckats bygga en 
lika farlig maskin igen? I dag, torsdag, ska 
H&M:s vd Karl-Johan Persson presentera 
bolagets senaste rapport. Förhoppningsvis 
vill han även prata om dataskydd.  
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 
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Oväntat få nya 
jobb i den privata 
sektorn i USA
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Sysselsättningen i den privata sektorn i 
USA ökade med 135 000 anställda i 
september, enligt lönehanteringsbolaget 
ADP. Ökningen var något mindre än 
väntade 140 000. 
Samtidigt sänktes beräkningen av antalet 
nya jobb i sektorn i augusti till 157 000, 
från en tidigare beräkning på 195 000. 
Siffrorna för september kommer inför 
fredagens månatliga 
arbetsmarknadsstatistik från USA:s 
arbetsmarknadsdepartement. Den väntas 

visa att antalet nya arbetstillfällen utanför 
jordbrukssektorn blev 145 000 i september 
efter ökningen i augusti på 130 000 nya 
jobb. Snittet hittills i år ligger på 158 000 
nya jobb utanför jordbrukssektorn per 
månad. 
TT-Reuters 
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Kreditjättar kan 
dumpa Facebooks 
kryptovaluta
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Finansiella storaktörer som Visa och 
Mastercard och andra som tidigare 
anslutit sig till det sociala nätverket 
Facebooks satsning på en ny kryptovaluta, 
libran, överväger att lämna projektet, 
rapporterar tidningen The Wall Street 
Journal. 
Enligt tidningen ska det handla om att 
företagen vill undvika att hamna i 
blåsväder, vilket har fått dem att avvisa 
Facebooks begäran om offentligt stöd. 
TT-Reuters 

Ryktet om 
dess död är -
betydligt 
överdrivet
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Det har som bekant blivit dags att 
dödförklara den fysiska boken igen. Det 
innebär att det åter är dags att påminna 
om att varje ny generation har 
dödförklarat boken sedan åtminstone 
början av 1800-talet. Framtiden har varit 
boklös i två sekel, konstaterar den 
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amerikanska professorn Leah Price i en ny 
bok.  
Man kan läsa ett utdrag på Paris Reviews 
sajt på nätet. Den franske författaren 
Théophile Gautier menade exempelvis 
1835 att tidningen skulle ta livet av boken. 
1913 var det filmen som skulle göra 
böckerna överflödiga, enligt Thomas 
Edison. Marshall McLuhan skrev 1966 om 
hur boken snart skulle vara en antikvitet 
tillsammans med klädstreck, strumpor 
med sömmar och jobb. 1992 publicerade 
författaren Robert Coover artikeln ”The 
end of books”, som satte i gång en makalös 
gråtvals mot bakgrunden av hypertextens 
framfart.  
Själv har jag önskat många enskilda 
böcker en stilla död, men förgäves. 
Jonas Thente 
jonas.thente@dn.se 
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Gellert Tamas: 
Jag har tecknat 
hela bilden om 
de apatiska 
barnen
TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Huvudproblemet i debatten om de 
apatiska flyktingbarnen är och förblir att 
tidskriften Filter drar generella slutsatser 
på gruppnivå utifrån ett fåtal individer, 
skriver Gellert Tamas.  

Utgångspunkten för varje civiliserat 
samtal är att man så korrekt som möjligt 
återger – och därefter sakligt bemöter – 
den vars åsikter och fakta avviker från den 
egna världsbilden. 
I min replik i DN på Filters text ”Ohörda 
rop” (1/10), om de två i dag vuxna 
personer som berättar hur de som barn 
utsattes för grova övergrepp av sina 
föräldrar, med syfte att via barnens 
påstådda sjukdom få uppehållstillstånd, 
konstaterar jag: ”Varje övergrepp på ett 
barn från vuxenvärlden är ett övergrepp 
för mycket.” 
Detta återger magasinet Filters redaktör 
Mattias Göransson och reporter Ola 
Sandstig, i sitt svar i DN (2/10), på 
följande sätt: ”Nermin och Anahit har 
blivit misshandlade och misstrodda, och 
nu fullbordas kränkningen genom att 
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Tamas utmålar dem som undantag som 
ljuger om sina erfarenheter.” 
Filters sätt att handskas med texter och 
citat framstår här i all sin tydlighet. Det 
spelar ingen roll vad man säger. Man kan 
säga vitt, Göransson och Sandstig skriker 
svart. Detta gäller i smått som i stort.  
I min replik i DN skriver jag: ”Att det finns 
individer som simulerar sjukdom, eller i 
extrema fall tvingar sina barn eller 
närstående till detta, är väl belagt.” 
Göransson och Sandstig får det till att 
”Tamas drev tesen att tvångssimulering 
var en myt”. 
Jag har givetvis aldrig drivit tesen att 
manipulation inte kan förekomma. 
Både mitt reportage, ”Spelet om de 
apatiska barnen”, i Uppdrag granskning 
hösten 2006, samt den uppföljande boken 
”De apatiska” 2009, fokuserade på frågan 
om manipulation. Att jag trots noggranna 

genomgångar av ett stort antal ärenden 
inte hittade ett enda belagt fall av 
manipulation förvånade – med tanke på 
den upphetsade debatt som då rådde – 
inte bara mig utan flera av de läkare som 
jag intervjuade.  
Sveriges kanske mest namnkunnige 
barnläkare, Lars H Gustafsson, återger i 
”De apatiska” hur han och de övriga 
läkarna i Barnläkarföreningens 
arbetsgrupp för flyktingbarn tidigt 
diskuterade möjligheten av att det kunde 
handla om så kallad Münchhausen by 
Proxy, det vill säga vuxna närstående som 
tvingar ett barn att simulera för egen 
personlig vinning, men att de till slut 
förkastade tvångssimulering som en 
förklaring – annat än på individnivå.  
Gustafsson och hans läkarkollegor var 
tydliga med att tvångssimulering kan vara 
en förklaring, men i så fall troligen endast 
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på individnivå, eftersom det är ”svårt att 
tro” att de grava personlighetsstörningar 
som brukar vara en förutsättning för dessa 
fall, ”skulle kunna få någon sorts 
epidemisk spridning”. 
Om detta står inte ett ord i Filters långa 
text. 
Sedan 2000-talets början har cirka tusen 
barn diagnostiserats med olika grader av 
uppgivenhetssyndrom. Tidskriften Filter 
har, efter 18 månaders letande, hittat två 
fall av manipulation. Det är två promille. 
Huvudproblemet är och förblir att Filter 
utifrån dessa två fall på individnivå drar 
generella slutsatser på gruppnivå. Och att 
tidskriften dessutom förtiger, förvrider och 
förvränger all fakta som går emot den egna 
tesen. 
Fallet med den nioårige apatiske pojken 
Artur blir närmast övertydligt.  

Göransson och Sandstig påstår att Artur, 
enligt de norska journalerna, gick från att 
”sitta i rullstol till att stå, gå, leka, prata”. 
Men de nämner inte med ett ord att Arturs 
svenske läkare, dagen efter att nioåringen 
var tillbaka i Sverige, förfärat 
konstaterade: ”Pojken var apatisk när han 
åkte iväg och han kom tillbaka i ett 
betydligt sämre skick.” 
De nämner inte heller att Artur, trots att 
familjen fick uppehållstillstånd ett år 
senare, fortsatt låg kvar i sin säng, stum 
och närmast orörlig, i ytterligare mer än 
sex månader. Varför Artur skulle fortsätta 
att simulera, månad efter månad efter att 
det påstådda målet – ett svenskt 
uppehållstillstånd – var uppnått, ja om 
detta säger Göransson och Sandstig 
naturligtvis inte ett ord. 
De verkar snarare ursinniga för att jag – i 
motsats till dem själva – tecknat hela 
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bilden. ”Natur & Kultur bör dra in hans 
bok och DN Kultur se över sina 
publiceringsrutiner”, dundrar de båda 
herrarna. Och det stannar inte där. Jag 
påstås också via mina ”felaktiga 
publiceringar medverkat till och 
sanktionerat barnmisshandel”. 
Som sagt. Det finns gränser för vad som 
kan kallas för ett civiliserat samtal. Den 
gränsen har Mattias Göransson och Ola 
Sandstig tyvärr passerat med råge. 
Läs alla artiklar om de apatiska barnen på 
dn.se/kultur. 
Gellert Tamas 

Birgitta Rubin: 
Nationalmuse-
um ska vara 
tillgängligt för 
alla
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Nya Nationalmuseum anklagas för både 
”genusmoralism” och för att svika sitt 
uppdrag. DN:s Birgitta Rubin ser röda 
skynken och missförstånd i 
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museidebatten, men också fog för viss 
kritik. 
Mottagandet av nyrenoverade och 
omstrukturerade Nationalmuseum har 
varit överväldigande positivt. Snart ett år 
efter nyinvigningen närmar sig 
besökssiffran en miljon och majoriteten av 
alla konstkritiker har i likhet med mig 
hyllat resultatet, med smärre 
anmärkningar. Exempelvis avsaknad av 
verksskyltar i skulpturgården eller att vissa 
mästerverk antingen saknas eller inte 
kommer till sin rätt i den förtätade och 
mixade samlingspresentationen. 
Men en sak har retat upp ett flertal 
debattörer; genusperspektivet. Ett 
återkommande rött skynke som jag känner 
igen från museidebatten häromåret, där 
kritikerna såg en politisk styrning av 
museerna även i postkoloniala och 
normkritiska perspektiv. 

På Nationalmuseum är det särskilt några 
vägg- och verkstexter i Tidslinjens avsnitt 
1870–1910 som väckt indignation. Senast 
en insändare i Expressen (14/8) som 
dundrade om ”genusmoralism” och 
”beskäftig” textinformation, medan Per 
Gedin talar om ”en fyrkantig lektion i 
feminism” i sin debattartikel i DN (17/9). 
Han är även upprörd över att våra 
hävdvunna nationalmålare Anders Zorn 
och Carl Larsson är så klent 
representerade och dessutom med verk 
som är utspridda under olika 
underrubriker. Ja, de folkkära ABC-
målarna (Anders, Bruno, Carl), som i 
åratal sålt guld på auktionerna, är 
sannerligen snålt representerade. 
Men det är liksom poängen. 
Nyhängningen demonstrerar viljan att 
komma bort från den traditionella 
konsthistorieskrivningens enögda fokus på 
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manliga, heterosexuella målarhjältar, som 
ju dessutom knappast är 
underrepresenterade på andra svenska 
konstmuseer. Och i såväl Zorns som 
Larssons fall även kan ståta med 
personmuseer. 
Omgjorda samlingspresentationer – 
genreöverskridande, kontextualiserade 
och kompletterade med tidigare 
negligerade konstnärskap – är en trend i 
hela museivärlden, precis som 
Nationalmuseums nya chef Susanna 
Pettersson framhåller i sitt svar (DN 
23/9). Många museer har på senare år 
ansträngt sig för att täppa igen besvärande 
hål i samlingarna. Åtgärda blinda fläckar i 
historieskrivning. Främst har det handlat 
om att inkludera kvinnor men även att 
lyfta fram marginaliserade stilar samt 
minoritetsgrupper och tidigare tabu-
belagda ämnen. 

Det senare syns på nyinvigda Stockholms 
stadsmuseum, som luftar allt från 
latrintömning till slavhandel, häxbränning 
och homosexuell subkultur. Moderna 
museet ses som ett internationellt 
föredöme i sin kvinnosatsning och har 
äntligen börjat köpa in verk även av 
samiska konstnärer. Nationalmuseum har 
grävt i sina magasin och aktivt 
kompletterat samlingen med verk av 
kvinnor, men också från vissa stilepoker, 
som länge obegripligt underskattade 
Swedish grace. 
Det gör mig lycklig att nu få möta Julia 
Becks ljusskimrande flodlandskap, Carl 
Hörviks och Uno Åhréns praktfulla skåp 
från 20-talet och Sylvia Staves stilrena 
silverkannor. Likaså det länge 
bortsorterade porträttet av 
miniatyrmålaren Andreas von Behn från 
år 1700, den värdigaste framställningen av 
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en kortvuxen person som jag har stött på i 
historien. 
Till dem som högljutt gnäller över en 
upplevd politisering av museerna i dag vill 
jag påtala två saker. För det första att de 
historiska museisamlingarna i allra högsta 
grad varit hårt vinklade, med sin 
månghundraåriga ideologiska spegling av 
samhällets patriarkala maktstrukturer. 
För det andra att förändringstrycket på 
museerna huvudsakligen kommer inifrån, 
från den egna professionen och 
konstvetenskapliga forskningen. Och från 
publiken, i kölvattnet av omvälvande 
samhällsfaktorer som identitetspolitik, 
globalisering och digitalisering. 
Förra året klubbade Sveriges riksdag 
dessutom en museilag baserad på 
principen ”armlängds avstånd”, vilket 
säkrar museernas oberoende i förhållande 
till klåfingriga politiker. I instruktionen till 

Nationalmuseum finns däremot en yttre 
ram; ”verksamheten ska vara en 
angelägenhet för alla människor i 
samhället”. 
Att ”museet svikit sitt uppdrag” är 
verkligen överord från Per Gedin, med 
begränsade bevis. Men därmed inte sagt 
att kritiken är helt grundlös. Vägg- och 
verkstexter ska även i min mening hålla sig 
till grundfakta. Basta. Basinformation om 
tiden, konstnärerna och verken bör vara så 
neutral som möjligt, och undvika 
tillskriven mening eller tendensiösa 
kopplingar. 
Motsatsen till detta har bland annat väckt 
protester från flera recensenter av 
Modernautställningen 2018. Och i fråga 
om Nationalmuseums basutställning 
tycker även jag som övertygad feminist att 
exemplet med verkstexten till Courbets 
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”Jo, den vackra irländskan” går över 
gränsen. 
Fördjupningar med angelägna 
frågeställningar, mångfasetterade 
perspektiv och kopplingar till ny forskning 
bör vara lättillgängliga för den publik som 
så önskar, i linje med museet som ”en -
angelägenhet för alla”. Men detta material 
kan med fördel läggas i appar, katalog-
texter eller användas som diskussions-
underlag vid visningar. 
Att låsa läsningen med övernitisk, 
tendensiös retorik är ju återigen att 
smalna av publikens konstupplevelser, 
enligt gammalt receptet med en auktoritär 
avsändare som styr en passiv mottagare. 
Men jag ser också en rakt motsatt trend i 
konstvärlden, som är minst lika 
problematisk. Knappt någon information 
alls. Praktexempel är Documenta 14 för två 
år sedan, med den sämsta vägledning jag 

någonsin varit med om, särskilt som 
denna internationella -
mastodontutställning introducerade en 
mängd nya konstnärsnamn som få eller 
ingen hört talas om... 
Jag har hört alla möjliga och omöjliga 
argument för detta neurotiska 
förhållningssätt till information. Att 
skyltar stör upplevelsen, att konsten ska 
stå för sig själv, att väggtexter skriver folk 
på näsan och självständig ”forskning” i 
stället ska uppmuntras. 
Det är lätt att säga för dem som besitter 
förkunskaper och är en elitistisk hållning, 
rent av oförskämd mot såväl den breda 
publiken som konstnärerna. Själv blir jag 
vansinnigt irriterad av att behöva springa 
fram och tillbaka för hitta rätt skyltar till 
rätt verk, den mest basala informationen 
om upphovsperson, titel och årtal. Snacka 
om att störa konstupplevelsen! 
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Generellt tycker jag också att trenden med 
tematiserade utställningar har gått för 
långt, på bekostnad av mer klargörande 
kronologiska framställningar – som gör 
det enklare för publiken att följa konstens 
och konstnärernas utveckling. Per Gedin 
har fog för åsikten att Nationalmuseums 
presentation är rörig just i tidsperioden 
kring förra sekelskiftet. 
Samtidigt förstår jag svårigheten att 
gruppera verk och linjärt beskriva denna 
epok. Tendenserna löper parallellt, korsar 
varandra, går över nationsgränser och 
blandas hej vilt. Dessutom producerades 
fortfarande nationalistiska schabrak som 
”Karl XII:s likfärd”. Jag avundas inte 
museets intendenter som försökt bringa 
lite reda i virrvarret av strömningar, med 
mer eller mindre lyckade teman. 
Våra museer är mitt uppe i en dynamisk 
omstöpningsfas, ett korsdrag som vi 

skildrade i DN i artikelserien ”Museerna 
och framtiden” 2015. Det är ingen slump 
att ICOM (International council of 
museums) sedan en tid hett diskuterar en 
ny definition av vad ett museum är och bör 
vara. 
En sak är dock säker, att intåget av sociala 
medier och interaktiv teknik fått dagens 
museer att lyssna mer på sin publik. 
Nationalmuseum har exempelvis åtgärdat 
efterfrågan på verkstitlar i skulpturgården 
och har ambitionen att rotera cirka 300 
verk om året i basutställningen. Det -
dammiga museet, där inget förändrats på 
hundra år, är ett minne blott. 
Birgitta Rubin 
birgitta.rubin@dn.se 
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Ny Slussenbro 
en miljöbov – 
ska skeppas 
från Kina
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Den 140 meter långa och 3 700 ton 
tunga bro som ska gå mellan 
Södermalm och Gamla stan är en 
miljöbov. Att transportera den gyllene 
konstruktionen från Kina motsvarar 3 
000 flygturer sträckan Stockholm-New 
York. Det skriver Aftonbladet som talat 
med flera experter på bland annat 
Svenska miljöinstitutet. 

I mars 2018 kunde DN berätta om den 
guldfärgade bron som tillverkas i Kina och 
som ska fraktas till Stockholm via båt. 
Företaget som tillverkar bron är China 
Railway Shanhiaguan Bridge Group – 
samma företag som tillverkat den 5,5 mil 
långa bron mellan Hongkong-Zhuhai-
Macao, världens längsta bro över vatten. 
Skapelsen kommer att kosta 198 miljoner 
och den 24 augusti 2020 ska den vara på 
plats vid Slussen. 
Nu har Aftonbladet ställt en rad frågor till 
flera experter på KTH och på Svenska 
miljöinstitutet om det klimatavtryck som 
tillverkningen och båtfrakten av bron 
kommer att lämna. 
Enligt uppskattningar från miljö-
forskningsinstitutet IVL Svenska 
miljöinstitutet är klimatpåverkan 
omfattande. Det handlar om minst 1 000 
ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt 
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Aftonbladet motsvarar de utsläpp som 
genereras av 3 500 resor genom Sverige i 
en medelstor bil eller att flyga från 
Stockholm till New York 3 000 gånger. 
Beräkningen avser endast fraktandet av 
bron till Stockholm. Returresan som 
fraktfartyget måste göra är alltså inte 
inräknad. 
Eva Rosman, kommunikationschef för 
Slussenprojektet, medger att staden inte 
kan ställa specifika krav på tillverkningen 
eller transporten hit, eftersom det är en 
upphandlad tjänst och den typen av krav 
skulle vara konkurrensbegränsande. 
– Det betyder dock inte att vi inte har ställt 
höga krav på entreprenören Skanska. Det 
gäller alla delar av Slussenprojektet. Vi 
uppfattar att vi har insyn i miljöarbetet, 
säger Eva Rosman till DN. 
Skanska presenterade tre olika möjliga 
tillverkare av bron innan avtal tecknades: 

ett polskt bolag, ett tyskt samt det nu 
aktuella kinesiska. Det polska gick i 
konkurs och det tyska visade sig inte ha 
den produktionskapacitet som krävdes. 
Det hade däremot det kinesiska 
stålbolaget, som har 6 000 anställda. 
– Bron tillverkas i en högteknologisk 
fabrik, den kommer att fraktas hit på ett 
nytillverkat fraktfartyg som i sig är ett 
tekniskt underverk, säger Jacob Birkeland, 
presschef på entreprenören Skanska. 
Han menar att bron är ”omhuldad av ett 
engagemang för att den ska ha ett så litet 
avtryck på klimatet som möjligt” – 
samtidigt som man vill värna 
skattebetalarnas pengar. 
– Vi har också självmant, utan krav från 
Stockholms stad, valt att 
klimatkompensera för transporten, säger 
Jacob Birkeland. 
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Konkret innebär det att Skanska kommer 
att köpa utsläppsrätter för 100 000 kronor 
– vilket kompenserar för 1 216 ton 
koldioxid. 
– Vi har också produktionskontrollanter 
på plats i fabriken som följer 
tillverkningen och ser till att det går rätt 
till när det gäller materialval. 
Att Skanska ska klimatkompensera för 
frakten är – enligt Staffan Laestadius, 
professor emeritus i industriell utveckling 
vid KTH i Stockholm, som också uttalar 
sig i Aftonbladet – en ”ifrågasatt metod”. 
– Vi har en mycket dramatisk klimatkris. 
Klimatkompensation minskar inte 
utsläppen nu. Klimatkompensation ska 
ske försiktigt och varsamt och när det inte 
finns några andra alternativ, säger han till 
tidningen. 

Joakim Larsson (M) är 
stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm stad 
och ansvarig politiker. 
– Det är självklart att ett av de största 
byggprojekten i Sverige kommer att ge 
avtryck på klimatet och är bra att debatten 
om dess klimatpåverkan förs. Det vi gör nu 
måste dock sättas flera perspektiv – bron 
ska till exempel hålla i 120 år och ingen 
annan än det kinesiska företaget kunde 
tillverka den inom den tidsram som gäller, 
säger han. 
Tillverkningen av bron sker på plats vid 
hamnen i Zhongshan, södra Kina, vilket 
gör att det inte krävs några 
landtransporter där. Den insyn Skanska 
har på plats räcker för att lugna 
stadsbyggnadsborgarrådet. 
– Jag har fullt förtroende för att Skanska 
försäkrat sig om att de miljökrav som vi 
ställt uppfylls. Utifrån vad som är rimligt 
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för att få bron på plats i tid tror jag inte att 
det fanns någon bättre lösning, säger 
Joakim Larsson. 
Ulrika By 
ulrika.by@dn.se 

Kinesiskt 
bolag med och 
bygger nya 
tunnelbane-
linjer
TORSDAG 3 OKTOBER 2019
17 nya tunnelbanestationer och tre mil 
nya spår planeras i den största 
utbyggnaden av tunnelbanan sedan 
1960-talet. Kinesiska China Railway 
Tunnel Group har vunnit en av de första 
upphandlingarna i det väldiga 
byggprojektet. 
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– Så fort alla planer vunnit laga kraft så 
börjar byggandet, säger 
trafikregionrådet Kristoffer Tamsons 
(M). 
De statsägda kinesiska byggföretaget i 
China Railway Tunnel Group, förkortat 
CRTG, har nyligen vunnit en stor 
upphandling inom projektet med bygget 
av Stockholms nya tunnelbanelinjer. 
Upphandlingen handlar om uppförandet 
av de arbetstunnlar varifrån arbetet med 
de nya linjerna skall utföras. 
– Byggandet av den nya tunnelbanan 
inleddes under våren och nu går vi över i 
nästa fas. Det är många stora 
internationella bolag som är med och 
bygger tunnelbanan, säger Kristoffer 
Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm. 
Att upphandlingen vanns av ett kinesiskt 
statsägt bolag är inte okontroversiellt. 
Bolaget Subterra, den entreprenör som 

gick förlorande ur förhandlingen, har 
uttalat sig kritiskt i tidningen Dagens 
Industri och menar att det handlar om ett 
”underpris”. 
Enligt Subterra är det svårt för svenska 
tunnelbyggarföretag att konkurrera med 
kinesiska statsägda bolag. I det här fallet 
landade det antagna budet från CRTG på 
276 miljoner kronor för tre arbetstunnlar. 
Enligt Region Stockholm är det en rimlig 
nivå. 
Det senaste stora tunnelprojektet inom 
Stockholms kollektivtrafik var Citybanan, 
ett bygge som kantades av flera 
dödsolyckor. Kritik riktades då mot den 
kedja av underleverantörer som bidrog till 
minskad insyn och bristande 
ansvarstagande från beställaren, som i det 
fallet var Trafikverket. 
Kristoffer Tamsons säger att han vill vara 
tydlig med att man inte kan kontrollera 
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vilka som vinner de offentliga 
upphandlingarna utifrån var de kommer 
eller vilka underleverantörer de använder 
sig av, men att man kommer att arbeta 
hårt med att säkerställa att de följer de 
krav som ställts från Region Stockholm. 
– Vi har gjort en mängd upphandlingar, en 
del med svenska bolag och en del med 
utländska. För såväl huvudentreprenörer 
som underentreprenörer gäller svenska 
lagar och regler kring alltifrån säkerhet till 
arbetsmiljö, något vi också kommer att 
säkerställa från regionens sida. 
Förvaltningen arbetar hårt med 
säkerheten, och kommer att ha ett antal 
sittningar med de leverantörer vi tecknat 
avtal med. 
Anton Karlsson 
anton.karlsson@dn.se 
Fakta. Flera linjer byggs ut

Projektet omfattar den nya gula linjen mellan 
Odenplan och Solna, utbyggnad av blå linjen från 
Kungsträdgården till Nacka samt en ny linje från 
Älvsjö till Fridhemsplan som kopplas samman med 
den röda linjen i Liljeholmen. 
Byggandet är en del i ett större 
stadsbyggnadsprojekt där 130 000 nya bostäder 
planeras i Stockholm. Totalt ska 17 nya stationer 
byggas. 
DN 
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Ledare: Boris 
Johnsons 
Brexit är ett 
gränslöst 
bedrägeri
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Sent omsider har Boris Johnson skickat 
sin plan till EU för hur Brexit ska gå till. 
Han säljer den som en kompromiss. Vad 
den handlar om är dock en blandning av 

lösa tankar som tidigare har ratats. 
Premiärministerns förslag torde grundas 
mindre i en tro på att det ska bli verklighet 
än på en önskan om att behålla jobbet. 
Det har grälats om kompensationen för 
gamla brittiska åtaganden och om 
rättigheter för olika medborgare efter ett 
utträde ur EU. Men den stora stötestenen 
har alltid varit den irländska ön. 
När en medlem lämnar uppstår en gräns 
mellan i och utanför EU, vare sig man vill 
eller inte. I dag är gränsen mellan 
Nordirland och Irland osynlig. 
Återuppbyggnad av en verklig barriär 
hotar det 20 år gamla fredsavtal som 
gjorde slut på de blodiga striderna mellan 
protestanter och katoliker i norr. Och det 
kan varken EU eller Irland acceptera. 
Förra regeringschefen Theresa May såg sig 
till slut tvungen att säga ja till den garanti 
mot en hård gräns som EU kräver. Boris 
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Johnson vägrar, och erbjuder diverse 
krokiga smitvägar. 
Nordirland skulle stanna på EU:s inre 
marknad men lämna tullunionen, enligt 
Johnson. Det kräver kontroller av varor 
som passerar gränsen mot Irland. En 
andra gräns uppstår på Irländska sjön för 
varor som förs mellan EU och övriga 
Storbritannien. Från 2025 ska det 
nordirländska regionparlamentet vart 
fjärde år rösta om att fortsätta så eller 
övergå till brittiskt reglemente. 
Hålen i Johnsons paket är uppenbara. Han 
lovar att inga gränsstationer ska byggas 
vid irländska gränsen, men hans lösning 
bygger på teknologi som inte existerar. 
Han lägger ett veto i händerna på ett 
nordirländskt parlament som inte har 
fungerat på två år. Och han vill ha 
undantag från tulldeklarationerna för de 
småföretag som står för lejonparten av 

handeln mellan Irland och Nordirland. 
Grattis, alla smugglare. 
Den brittiska linjen har hela tiden präglats 
av oförenliga ståndpunkter och löften. 
Fördelarna med EU-medlemskapet ska 
helst behållas, medan reella eller påhittade 
avigsidor ska väck. Under 
folkomröstningen hävdade Boris Johnson 
att fantasibelopp skulle sparas vid ett 
utträde som sedan kunde hällas rakt in i 
sjukvården. 
Nu påstår han att Storbritannien ska 
lämna EU den 31 oktober, vad som än 
händer. Blir det inget avtal, än sedan? Det 
stolta kungariket kan själv. 
Regeringskansliets egna rapporter om de 
ekonomiska riskerna med ett utträde, 
särskilt om det sker utan uppgörelse, viftas 
undan. 
Om Johnson har stöd i det brittiska 
parlamentet eller inte betraktar han som 
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irrelevant. Högsta domstolen har redan 
läst lusen av honom för att han försöker 
ställa de folkvalda offside. Tories har 
förlorat sin majoritet, och en lag säger att 
regeringen måste be EU om mer tid om 
inget avtal nås före månadens slut. Det 
verkar premiärministern också vilja 
slingra sig ur. 
Hur det går för nationen tycks Johnson 
strunta i. Hans huvudmål är att skaka 
fram ett nyval och vinna det på 
populistiska tirader mot parlamentet, 
etablissemanget och EU-byråkraterna som 
saboterar folkets älskade Brexit. 
En andra folkomröstning om EU-
medlemskapet ställer till alla möjliga 
problem, men ett värre kaos än nuvarande 
läge är svårt att föreställa sig. Britterna 
skulle i alla fall få en chans att yttra sig 
efter att ha fått större insikt i Brexits 
konsekvenser. 

EU har förhandlat på basis av principer, 
inte för att bestraffa någon. Fredsavtalet 
på Nordirland har försvarats, liksom den 
inre marknadens fundament. På något 
annat sätt kan unionen inte leva. Med eller 
utan britter. 
DN 4/10 2019 
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Johanssons 
tomma ord 
talade högt
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Ardalan Shekarabi tompratade sig igenom 
sin första dag som nyutnämnd 
socialförsäkringsminister. Naturligtvis sa 
han egentligen ingenting om någonting 
under alla journalistintervjuerna. 
”Vi socialdemokrater har alltid…”, ”Vi får 
återkomma om det…”, och så vidare i all 
oändlighet. Det där fungerar i Sverige. 
Politikerna är vana vid att komma undan 

med det, och en minister kan alltid säga 
att saken ”bereds i regeringskansliet”. 
Ylva Johansson försökte använda samma 
tjatvals när hon kom till Bryssel och EU-
parlamentets förhör med de nominerade 
kommissionärerna. Det gick inget vidare. 
Ledamöterna blev så trötta på hennes 
svävande svar och böner om att få 
återkomma, à la partikamraten Shekarabi, 
att de krävde skriftliga kompletteringar. 
Visst är det så att migrationsportföljen är 
synnerligen knepig. EU har slitit med att få 
fram en gemensam asyl- och 
flyktingpolitik i flera år och misslyckats 
gång på gång. Olika partier och 
medlemsländer har vitt skilda 
uppfattningar om hur en sådan skulle se 
ut. Efter valet i maj är det spretigare än 
någonsin i parlamentet, med fler 
populister och färre traditionalister. Där 
paras mångfalden dessutom med en iver 

1172



att framhäva församlingens väldiga 
betydelse. 
Fast ändå. Det går inte att bara åka till 
Bryssel och mumla sig igenom en 
utfrågning. Jag ska lösa det här, sa Ylva 
Johansson, och det låter höra sig, men hon 
verkade inte ha minsta aning om hur det 
skulle gå till. 
Nyss tillhörde hon en regering som 
hänvisade alla besvärliga frågor till att EU 
precis höll på att ta fram en kollektiv 
flyktingpolitik. Men exempelvis idén om 
fördelningskvoter för alla länder är 
fullständigt död, då som nu. 
Det vet Ylva Johansson, fast hon vill inte 
säga det. Och hon vill inte heller berätta 
vad hon ska göra i stället. EU-parlamentet 
tyckte helt enkelt att tystnaden talade för 
högt. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 
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Det här är 
frågan vi ska 
ställa om 
riksrätten mot 
Donald Trump
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Man blir lätt blasé av att leva med Donald 
Trump som amerikansk president. 
Ständiga Twittertirader och 

nyhetsbevakning nonstop gör att det blir 
omöjligt att skilja stort från smått. 
Kanske är det därför de 
riksrättsförberedelser som drogs i gång i 
förra veckan knappt gått att separera från 
annan rapportering om Trump. Dessutom 
sitter han ju rätt säkert eftersom det krävs 
två tredjedelar av rösterna i senaten för att 
avsätta presidenten, och Republikanerna 
är i majoritet. 
Men en riksrättsprocess är ingen liten sak. 
Och det är ingenting som ska ske – eller 
stoppas – av partipolitiska skäl. Därför är 
den viktigaste frågan inte hur den kommer 
att sluta, utan huruvida den bör 
genomföras. 
Harvardprofessorerna Steven Levitskys 
och Daniel Ziblatts omskrivna bok ”How 
democracies die” – till vilken jag drog ett 
litet strå som forskningsassistent – är en 
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god utgångspunkt för att formulera ett 
svar. 
Levitsky och Ziblatt har ägnat sina 
akademiska karriärer åt att studera varför 
demokratiska styren i länder som 
Venezuela, Argentina och 
mellankrigstidens Tyskland kollapsat. Och 
de skräms av Trumps utfall mot medierna 
och politiska motståndare, som påminner 
om andra ledare som raserat demokratin. 
De två statsvetarna litar heller inte på den 
försäkran som ofta upprepas: Även om 
Trump är förskräcklig, så är USA:s 
institutioner – med maktdelningen som 
grundprincip – utformade just för att klara 
en ledare som han. Bilden av den 
amerikanska konstitutionens förmåga att 
skydda demokratin är nämligen 
överdriven. Författningen har kopierats i 
många länder, inte minst i Latinamerika, 

där demokratierna ändå fallit som käglor 
genom historien. 
Vad som gjort USA:s folkstyre så stabilt, 
menar Levitsky och Ziblatt, är inte dess 
design utan de ”demokratiska 
skyddsräcken” som det omslutits av. Det 
handlar om ett knippe normer, som 
omfamnats av både republikaner och 
demokrater, och som inneburit att 
politiska aktörer visat respekt för varandra 
och spelets regler: Man ifrågasätter inte 
motståndarens patriotism, attackerar inte 
den demokratiska processens rättskipare 
och granskare, och såväl presidenten som 
kongressen visar ett mått av 
återhållsamhet i sin maktutövning. 
Emellanåt har visserligen både 
republikanska och demokratiska politiker 
gett sig på de amerikanska 
”skyddsräckena”. Men de har då stött på 
motstånd – företrädare för de två 
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partierna har gjort gemensam sak för att 
upprätthålla normsystemet och i 
förlängningen konstitutionen. 
Någonting har dock förändrats de senaste 
25 åren, konstaterar Levitsky och Ziblatt. 
Att ifrågasätta motståndarens motiv har 
blivit legio, likaså att göra utfall mot 
medierna. Såväl presidenten som 
kongressen tänjer konstant på regelverket 
för att få sin vilja fram. Båda partierna, 
men i synnerhet Republikanerna, har 
hyvlat och hackat på de demokratiska 
skyddsräckena. 
Och här är vi tillbaka vid Trump – och den 
fråga jag tror att man bör ställa sig: bidrar 
riksrättsprocessen till att skydda eller 
skada de gemensamma normer som gjort 
den amerikanska demokratin så robust? 
Förfarandet är alltså i praktiken politiskt. 
Men det är samtidigt djupt integrerat i 
normsystemet. Man förväntas inte ställa 

en president inför riksrätt för att man 
ogillar politiken och har tillräckligt många 
mandat för att göra det. Verktyget ska 
endast användas om presidenten allvarligt 
har skadat den amerikanska demokratin. 
Då förväntas däremot kongressen agera, 
just för att upprätthålla det gemensamma 
normsystemet och i förlängningen 
konstitutionen. 
Riksrättsprocesserna mot Richard Nixon 
och Bill Clinton betraktas i regel som 
skolboksexempel på hur det ska – och inte 
ska – gå till. Nixon hade använt sig av 
kriminella metoder för att ge sig på sina 
motståndare, och sedan försökt dölja det. 
Clinton var sliskig och halvkorrupt, men 
hans värsta brott var att han ljugit om sex i 
Ovala rummet – och att Republikanerna 
avskydde honom. 
I Nixons fall innebar riksrättsprocessen – 
som hade stöd över partigränserna men 
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aldrig slutfördes eftersom han avgick – att 
den gemensamma synen på spelreglerna 
bekräftades. Med Clinton reducerades den 
till ett tillhygge i den partipolitiska 
kampen. 
Trump är supersliskig och helkorrupt – 
Demokraterna avskyr hans sätt att vara 
och hans politik. Det finns de som velat 
starta en riksrättsprocess sedan dag ett, 
för att se vad man kan gräva upp om 
presidenten längs vägen. Det hade 
onekligen varit att svinga riksrätten som 
ett partipolitiskt vapen. 
Men representanthusets talman Nancy 
Pelosi har mer specifika skäl för 
förfarandet än så. Det handlar alltså om 
att Donald Trump i ett telefonsamtal ska 
ha pressat Ukrainas president att utreda 
rivalen Joe Biden och hans son. Och hotat 
med att annars blir det inga 
biståndspengar. Enligt rapporter ska Vita 

huset också ha fryst utbetalningar just för 
att öka trycket. 
Där någonstans närmar man sig gränsen 
för när presidenten bör ställas inför 
riksrätt. Man ska inte avfärda vad Trump 
säger, men det är en skillnad mellan ord 
och handling: Kan det beläggas att han 
använt amerikanska skattemedel för att ge 
sig på en politisk motståndare så rör han 
sig på Nixons territorium. 
Trumps presidentskap har satt de 
”demokratiska skyddsräckena” under 
press. Men faktum är att de har hållit. I 
viktiga ögonblick – framför allt när Robert 
Muellers Rysslandsutredning hotades – 
har republikanska senatorer valt att 
försvara det gemensamma normsystemet 
och därmed maktdelningen. 
Man kan önska att de skulle göra det igen, 
om Ukrainautredningen visar att 
presidenten har gått för långt och 
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representanthuset röstar för riksrätt. Men 
man ska inte hoppas på för mycket. 
Partilojaliteten och polariseringen är stark. 
Det är också den underliggande orsaken 
till att det gemensamma försvaret av 
konstitutionens principer har försvagats. 
Den dödsdansen måste amerikanerna ta 
sig ur om institutionerna i framtiden ska 
klara en ledare som Trump. 
Martin Liby Troein 
martin.liby-troein@dn.se 

I över 20 år har det 
funnits ett väldigt 
fredligt samarbete 
och det vill vi 
fortsätta att 
utveckla.
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Utrikesminister Ann Linde (S) inför EU 
Arctic Forum – ett möte där 600 personer 
från över 30 olika länder deltar. På 
dagordningen står urbefolkningens 
rättigheter och säkerhetspolitik, men 
också klimatutmaningen.  TT 

1178

mailto:martin.liby-troein@dn.se


Britter kan få 
uppehållstillstånd 
vid hård Brexit
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Regeringen vill göra det lättare för 
brittiska medborgare som vill söka 
permanent uppehållstillstånd i Sverige om 
det blir en hård Brexit, rapporterar SVT. 
Justitiedepartementet ska ha lämnat in 
förslag om regler om uppehållstillstånd för 
brittiska medborgare och deras familjer. 
Förändringarna ska innebära att brittiska 
medborgare som har permanent 
uppehållsrätt får permanent 
uppehållstillstånd i Sverige samt att britter 
som uppfyller villkoren för uppehållsrätt 

får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 
som gäller i fem år. 
Det bor cirka 25 000 britter i Sverige, 
rapporterar SVT. 
TT 
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Kaptenen 
uppmanar EU 
att återuppta 
räddnings-
aktionerna
FREDAG 4 OKTOBER 2019
Bryssel 
Kapten Carola Rackete blev världskänd 
när hon trotsade Italiens regering och 
lade till med sitt fartyg Sea Watch 3 i 
Lampedusas hamn. Nu uppmanar hon 
EU-länderna och kommande 
migrationskommissionären Ylva 

Johansson att återuppta 
räddningsaktionerna på Medelhavet. 
Hon har på sig samma halsband som när 
hon greps i Lampedusa. Dreadlockfrisyren 
är också kvar. Men i stället för att vara 
omringad av italiensk polis är Carola 
Rackete i Europaparlamentet. Från delar 
av parlamentet får hon stående ovationer 
efter sitt tal om att EU:s flyktingpolitik 
måste bli mer human. 
Om händelsen i juni i år, då hennes fartyg 
med 53 migranter ombord och efter 17 
dagar till sjöss trotsade förbudet och lade 
till i hamn, säger hon: 
– Jag togs emot som om jag styrde ett 
fartyg med pestsmitta i stället för ett 
humanitärt fartyg med sårbara och 
utmattade människor ombord. Vi 
behandlades som om vi var ett hot mot 
nationell säkerhet och allmän ordning. 
Carola Rackete är fortsatt brottsmisstänkt. 
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– Det pågår två utredningar i Italien. Vi 
tror de är klara om ett eller två år, 
antingen blir jag åtalad eller så läggs 
utredningen ned, säger hon till DN efter 
sitt framträdande i parlamentet. 
För ledamöterna berättar hon om 
fruktansvärda scener hon har upplevt 
under sin tid på Medelhavet när man 
plockat upp döda kroppar som flutit runt 
fartyget Sea Watch. Även spädbarn. 
– Allra mest frustrerande under de där 17 
dagarna var att förklara för migranterna vi 
räddat att ingen ville ha dem. Det var svårt 
att vara europé då. Det kändes skamligt, 
säger hon. 
För Rackete är det inte Italien som är 
problemet när det gäller att ta emot 
migranter. Det är Europa i sin helhet. 
– Italien och andra sydeuropeiska länder 
har blivit lämnade åt sig själva i 
flyktingfrågan. Det måste bli en 

överenskommelse om hur migranterna ska 
fördelas, säger hon. 
Italien, Malta, Frankrike och Tyskland 
kom nyligen överens om en sådan tillfällig 
lösning. Detaljerna är inte kända, men ska 
presenteras för övriga EU-länder nästa 
vecka. 
Carola Rackete framhåller att EU åter 
måste ha egna fartyg som räddar 
människor på Medelhavet. 
– Vi vill ha EU-ledda operationer. Havet är 
vår gemensamma gräns, vårt 
gemensamma ansvar. Med fler skepp ökar 
möjligheten att rädda liv. Men vi måste 
förstås också ha säkra vägar till Europa så 
att folk inte behöver ge sig ut i båtarna. 
Hon påpekar att även om antalet 
migranter på Medelhavet är färre nu än de 
har varit de senaste åren, är andelen som 
dör högre. Det har blivit farligare att ge sig 
ut i båtarna. 
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Skulle hon göra samma sak igen, bryta 
mot lagen för att ta i land flyktingar? 
– Ja, självklart. Och det vi gjorde var 
förenligt med internationell lagstiftning, 
säger Carola Rackete. 
Pia Gripenberg 

Katrine Marçal: 
Den 
mytomspunne 
mannen bakom 
Brexit
FREDAG 4 OKTOBER 2019
Ingen kan minnas en mer kaotisk 
politisk tid i Storbritannien. 
Boris Johnson är fast besluten att 
lämna EU den 31 oktober. 
Premiärministern verkar beredd att 
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krascha ut ur EU utan ett avtal. Och 
riskera mat- och medicinbrist i 
Storbritannien. Kanske är han rentav 
beredd att bryta mot lagen. 
Mannen bakom regeringens hårdföra 
strategi heter Dominic Cummings. 
Hur tänker han? 
I somras skulle Dominic Cummings 
opereras. Den just nu mest omtalade 
mannen i brittisk politik har någon form 
av sjukdom eller skada som kräver att han 
lägger sig under kniven. 
Operationen var planerad till onsdagen 
den 24 juli. Samma dag som Boris 
Johnson skulle tillträda jobbet som 
Storbritanniens premiärminister. 
Men det blev ingen operation. 
På söndagen kom Boris Johnson nämligen 
hem till Dominic Cummings. Den 47-årige 
politiska rådgivaren bor i Islington i norra 

London inte långt från det hus där Boris 
Johnson själv levde i många år. 
Tills hans hustru kastade ut honom hösten 
2018. 
Hon uppskattade inte Boris Johnsons 
senaste flickvän. 
Med sig till Dominic Cummings hus den 
här söndagen hade Boris Johnson 
hursomhelst ett jobberbjudande. I princip 
gick det ut på följande: ”Låt oss avsluta det 
vi påbörjade”. 
De både männen hade nämligen arbetat 
ihop förr. Dominic Cummings var 
chefsstrateg för den officiella 
Brexitkampanjen under folkomröstningen 
2016: Tunn, tunnhårig och i t-tröja när alla 
andra hade kostym. 
Boris Johnson var kampanjens 
chefsmaskot och allt annat än just 
tunnhårig. 
Som bekant vann de. 
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Hela världen blev förvånad. Så förvånad 
att det rentav gjordes en spelfilm om 
Dominic Cummings, med Benedict 
Cumberbatch i huvudrollen. 
Brexit: The Uncivil War. 
Den riktige Dominic Cummings försvann 
bort från offentligheten. Han fick barn, 
gjorde lite konsultuppdrag och skrev. 
Sedan många år har Dominic Cummings 
en blogg. Där publicerar han långa 
vindlande inlägg om utbildningspolitik, 
Otto von Bismarck, robotar, inkompetent 
brittisk byråkrati och risken för att 
autonoma drönarsvärmar ska bomba 
parlamentet. 
Om ni tycker att Dominic Cummings 
verkar lite galen: det är en bild som delas 
av många. 
Kanske odlar han den rentav själv. 
Medier ringde förstås fortfarande ibland. 
Tidningen The Observer började komma 

med olika avslöjanden om hur 
Brexitkampanjen hade använt sig av 
människors data på eventuellt olagliga 
sätt. 
Dominic Cummings försvarade sig. 
På sin blogg. Inte i några intervjuer. 
När det brittiska parlamentet ville förhöra 
honom vägrade han inställa sig. 
Samtidigt försökte Theresa May 
genomföra Brexit. Hennes under stor 
möda framförhandlade utträdesavtal med 
EU röstades ner i det brittiska underhuset. 
Hon avgick. Och nu var det plötsligt Boris 
Johnsons tur. 
Över tre år hade gått sedan 
folkomröstningen. 
Storbritannien var fortfarande 
medlemmar i EU. 
Situationen var låst. 
Boris Johnson behövde någon som kunde 
sparka in dörren. 
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Som Boris Johnson såg det var Brexit 
något som måste genomföras. Tycka vad 
man vill om folkomröstningsresultatet 
från 2016: det pågående inrikespolitiska 
spektaklet måste få ett slut. 
Storbritanniens politiska eliter kunde inte 
uppfattas hålla på och förhala ett 
demokratiskt beslut som folket hade fattat. 
Boris Johnson erbjöd därför Dominic 
Cummings ett jobb med en enda 
arbetsuppgift: Genomför Brexit. 
Den 31 oktober 2019 ska Storbritannien 
lämna EU. 
Kosta vad det kosta vill. 
Detta är Dominic Cummings jobb. 
Det var en gång en man som var ute och 
inspekterade sina ägor. Mannen hade just 
köpt ett gods på den engelska landsbygden 
och var ivrig att börja förbättra det. 
Ett av fälten hade ett stängsel. Mannen 
kunde inte se någon poäng med stängslet. 

Han beordrade därför att det skulle tas 
ner. Sedan fortsatte han sin promenad. 
Plötsligt kom en tjur stormande rakt mot 
honom. 
Sensmoral: Saker och ting är ofta som de 
är av en anledning. 
Du skall därför inte riva ner dem bara för 
sakens skull. 
Detta är en konservativ berättelse. Den 
brukar kallas för Chestertons stängsel efter 
den engelska konservativa tänkaren och 
författaren G K Chesterton. 
Det konservativa partiet i Storbritannien 
brukade tro på denna berättelse. 
Det gör de inte längre. 
Brexit har förändrat allt. 
Storbritannien bestämde sig för att lämna 
EU utan att riktigt ha koll på vad det 
egentligen innebar. Trots det bestämde 
man sig för att riva ner stängslet. 
Eventuella tjurar tänkte man sig kunna 
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hantera efterhand. Den som varnade för 
tjurar ansågs rentav vara opatriotisk. 
Antydde personen att Storbritannien inte 
skulle klara av en tjur? Ett vilt fallande 
pund? Handelskaos? EU:s 
Brexitförhandlare Michel Barnier? 
Självklart skulle Storbritannien fixa allt 
detta! 
Och så kom det sig att det brittiska 
konservativa partiet slutade vara 
konservativt. 
I någon mån blev de faktiskt lurade. 
Av just Dominic Cummings. 
Det var nämligen Dominic Cummings som 
2016 hittade på Brexitkampanjens slogan: 
”Take back control”. De tre orden som 
vann den brittiska folkomröstningen om 
EU 2016. 
”Take back control” lyckades med 
konststycket att framställa det 
revolutionära alternativet (att lämna EU 

utan någon egentlig plan) som det 
konservativa alternativet. Genom att rösta 
för Brexit skulle Storbritannien kunna 
återgå till det land som Storbritannien en 
gång i tiden var. En plats där invandrarna 
kom från det brittiska imperiet i trevliga 
turbaner med varma 
spiskummmindoftande maträtter. Inte 
från öst-och centraleuropa. 
Till exempel. 
Med ”Take back control” lyckades Dominic 
Cummings i folkligare form uttrycka något 
som länge hade funnits i det konservativa 
partiet: en gnagande misstanke om att det 
faktiskt var bättre förr. 
Sedan lyckades han para denna känsla 
med en revolutionär idé: Brexit. 
Vill ni ha det som förr måste ni göra 
revolution! Vill ni ha det som förr måste ni 
bryta upp från allt ni känner! Vill ni ha det 
som förr måste ni våga hoppa utan att veta 
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om det finns något handelsavtal på andra 
sidan! 
Dominic Cummings exakta politiska 
tillhörighet är oklar. Han har aldrig varit 
medlem i något politiskt parti. En del tror 
att han är någon form av högeranarkist. 
Sparka den politiska anarkisten, rasade 
den tidigare konservativa 
premiärministern John Major nyligen 
under ett middagstal i Glasgow. 
Dominic Cummings flyttade till Ryssland 
som ung man för att starta ett flygbolag. 
Det gick inget vidare. Han återvände till 
London och gjorde sig snabbt ett namn i 
brittisk politik som ledare för en 
näringslivsfinansierad kampanj mot 
euron. 
När Ian Duncan Smith blev konservativ 
partiledare 2001 plockade han in den då 
30-årige Dominic Cummings. Men 
Dominic Cummings blev inte långvarig. 

Han hade redan då en förmåga att göra sig 
till ovän med folk. 
Samma sak hände på 
utbildningsdepartementet. Tillsammans 
med den dåvarande utbildningsministern 
Michael Gove bestämde sig Dominic 
Cummings 2010 för att revolutionera hela 
det brittiska skolsystemet. 
Friskolor av svensk modell skulle införas, 
lokalpolitikernas makt brytas, läroplanen 
förändras och de nationella proven 
reformeras. Dominic Cummings gick i krig 
mot samtliga: lärarfack, skolledare och 
hela det utbildningspolitiska 
etablissemanget. 
Michael Gove var snart den mest hatade 
skolministern någonsin i Storbritannien. 
Många säger att detta visar vilken 
katastrofal politisk rådgivare Dominic 
Cummings är. 
Andra säger precis tvärtom. 
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De pekar på resultaten. 
I princip varenda en av de 
utbildningsreformer som Michael Gove 
genomförde har blivit bestående. 
Det är så Dominic Cummings jobbar. Det 
enda som räknas är resultatet. 
Och nu har Boris Johnson alltså gett 
honom en ny uppgift: genomför Brexit. 
På två månader har Boris Johnson med 
hjälp av Dominic Cummings stängt 
parlamentet, uteslutit 21 högprofilerade 
konservativa politiker, sett sin egen bror 
lämna regeringen i protest och fått ett 
domslut mot sig i högsta domstolen som 
säger att han vilselett drottningen. Vuxna 
människor bokstavligen gråter och skriker 
i parlamentet. Underhuset har fått igenom 
en lag som ska stoppa premiärministern 
från att krascha Storbritannien ut ur EU 
men Boris Johnson ämnar ta sig runt den. 
Hur är i skrivande stund oklart. 

Om det ens går. 
Dominic Cummings strategi går ut på att 
köra stenhårt mot parlamentet. Därmed 
hoppas han skapa en bild av Boris 
Johnson som en man som står på folkets 
sida. Mot en politisk och juridisk elit som 
vill stoppa Brexit. 
På de premisserna tror han att Boris 
Johnson kan vinna nästa val. Kommer han 
att lyckas? ”Jämfört med 
folkomröstningen är detta en picknick i 
parken”, sade Dominic Cummings förra 
veckan. Många menar dock att han verkar 
ha tappat kontrollen. Är han verkligen 
beredd att låta Boris Johnson bryta mot 
lagen och riskera fängelse för Brexit? 
Ja, Dominic Cummings har vunnit förr. 
Han vann onekligen 
Brexitfolkomröstningen 2016 mot alla 
odds. Och vem skulle inte få 
självförtroende av att skildras på film som 
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superstrateg av Benedict Cumberbatch, 
annars mest känd för att spela Sherlock 
Holmes? 
Men en sak är annorlunda den här gången 
jämfört med 2016: i dag vet folk vem 
Dominic Cummings är. 
”Saken är den” säger en person med insyn 
”att som politisk rådgivare måste du välja 
mellan om du vill vara framgångsrik eller 
känd”. När tidningsrubrikerna börjar 
handla om ”rådgivaren bakom 
premiärministern” i stället för om 
premiärministern då vet man att slutet är 
nära. 
Och han fortsätter: 
”Detta kommer inte att sluta väl.” 

Katrine Marçal 
katrine.marcal@dn.se 
Fakta. Har fiender till höger och vänster

Namn: Dominic Mckenzie Cummings. 
Ålder: 47 år. 
Aktuell: Premiärminister Boris Johnsons politiska 
strateg med uppgift att genomföra Brexit. 
Politiska förebilder: Otto von Bismarck, Sun Tzu 
och den amerikanska stridspiloten John Boyd. 
Politisk profil: EU-motståndare. Har arbetat som 
politisk rådgivare år det konservativa partiet men 
aldrig varit partimedlem. 
Politiska fiender: är lika hatad av den 
främlingsfientliga EU-motståndaren Nigel Farage 
som av den brittiska vänstern. 
Familj: Gift med Mary Wakefield som arbetar som 
redaktör på The Spectator, ett magasin där Boris 
Johnson tidigare var chefredaktör. 
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USA möter 
Nordkorea i 
Stockholm
FREDAG 4 OKTOBER 2019
Högt uppsatta företrädare för 
Nordkorea och USA planerar att träffas 
i Sverige i helgen. 
– Vi är på väg mot förhandlingar med 
USA på tjänstemannanivå, säger 
Nordkoreas chefsförhandlare Kim 
Myong-Gil. 
Kim Myong-Gil gjorde sitt uttalande på 
flygplatsen i Kinas huvudstad Peking, 
varifrån han och ytterligare tre landsmän 
flugit till Sverige. Planet anlände till 

Arlanda utanför Stockholm vid 18.30-
tiden på torsdagen. 
– Eftersom den amerikanska sidan har 
sänt nya signaler har jag höga 
förhoppningar och är optimistisk, och jag 
är även optimistisk rörande resultaten, 
sade chefsförhandlaren strax före avfärd 
från Peking enligt den sydkoreanska 
nyhetsbyrån Yonhap. 
Besöket i Sverige sker dagen efter det att 
Nordkorea avfyrat en robot som slog ned i 
Japanska havet i onsdags. Enligt den 
statliga nyhetsbyrån KCNA rör det sig om 
en robot av typen Pukguksong-3. 
Robottestet har fördömts av Japan som 
säger att det bryter mot FN:s 
säkerhetsråds resolutioner. 
Uppskjutningen skedde kort efter det att 
USA bekräftat Nordkoreas uppgifter om 
att samtal mellan länderna ska återupptas. 
Men enligt USA:s president Donald Trump 
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riskerar inte robottestet att grusa 
samtalen. 
– De vill prata, och vi ska prata med dem, 
sade Trump vid en tv-sänd presskonferens 
utanför Vita huset på torsdagen. 
Det finns ännu inga uppgifter om vem som 
företräder USA vid mötet. Svenska 
utrikesdepartementet vill inte 
kommentera. 
Samtalen om kärnvapennedrustning 
mellan Washington och Pyongyang har 
varit frysta sedan samtalen i februari 
mellan Donald Trump och Nordkoreas 
ledare Kim Jong-Un kollapsade i Vietnams 
huvudstad Hanoi. De båda ledarna 
lämnade mötet i förtid, utan att 
underteckna någon överenskommelse. 
De möttes dock igen i somras, vid gränsen 
mellan Nord- och Sydkorea, och kom då 
överens om att återuppta samtalen om 

Nordkoreas kärnvapenprogram och 
robottester. 
Trots det har diktaturen genomfört en rad 
robottester. 
TT 
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Våldsamma 
protester mot 
iransk 
påverkan i Irak
FREDAG 4 OKTOBER 2019
Kommentar 
Bagdad och andra städer i Irak har 
under tre dygn skakats av gatukravaller 
och våldsamma ingripanden från 
landets säkerhetsstyrkor. Protesterna 
gäller denna gång inte bara vanstyre 
och korruption, utan riktar sig till stor 
del mot grannlandet Irans inblandning i 
Iraks politiska angelägenheter. 

Folkliga protester, även våldsamma, är 
ingen sällsynthet i Irak, men oroligheterna 
som sedan i tisdags har svept över 
huvudstaden och flera stora städer i södra 
Irak är allvarligare än på länge.  
Demonstrationerna var inledningsvis 
fredliga, men har slagits ner brutalt av 
polis och antiterrorstyrkor, som satte in 
vattenkanoner och tårgas, men också sköt 
skarpt mot demonstranterna. 
Nära 30 människor uppges ha dödats och 
hundratals har skadats, däribland många 
poliser. Från flera platser har det 
rapporterats att demonstranterna försökte 
storma myndighetsbyggnader.  
I staden Nasiriya förekom skottlossning 
mellan polis och demonstranter, och 
utegångsförbud infördes där, liksom i 
städerna Amara and Hilla. 
På torsdagen förbjöd myndigheterna all 
fordonstrafik i Bagdad, meddelade 
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premiärministern Adel Abdul Mahdi. 
Internet ligger till stora delar nere, 
sannolikt för att hindra protesterna från 
att få ökad spridning med hjälp av sociala 
medier. 
Vad ligger då bakom de pågående 
oroligheterna? Enligt de flesta bedömare 
är protesterna – som bland annat har har 
brutit ut i Sadr City i Bagdad och 
shiiternas heliga stad Karbala – i 
huvudsak spontana, och demonstranterna 
är mestadels unga. De drivs inte av en viss 
religiös riktning. Kraven gäller reformer 
och nya jobb – arbetslösheten är över 20 
procent – och att det tas krafttag mot 
korruptionen. 
Men denna gång har protesterna några 
nya inslag. Ett är att den irakiska 
statsledningen är splittrad; medan 
premiärminister Abdul Mahdi, en 
shiamuslim, har fördömt protesterna har 

de fått stöd av president Barham Salih, 
som är kurd. Även parlamentets talman, 
sunnimuslimen Mohammed al-Halbousi 
har uppmanat säkerhetsstyrkorna att visa 
återhållsamhet. 
Mest anmärkningsvärt är att ett element i 
protesterna är ilska mot Irans ökade 
inblandning i Iraks inrikespolitik. Och att 
ledande shiitiska präster och politiker som 
Muqtada al-Sadr stödjer 
demonstranternas krav. 
al-Sadr, som står i spetsen för en mäktig 
shiamilis i Irak, stödde Abdul Mahdis 
regeringsbildning 2018, men har nu blivit 
en del av en oppositionell allians. 
Under demonstrationerna har slagord 
riktats mot Iran för påstådd inblandning i 
irakiska angelägenheter. En utlösande 
faktor var att premiärministern i förra 
veckan avskedade Abdul-Wahab al-Saadi, 
befälhavare för Iraks antiterrorstyrka. 
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Många såg Irans hand i detta, eftersom al-
Saadi betraktades som självständig i 
förhållande till iranska rådgivare i Iraks 
armé och PMU, en paraplyorganisation för 
några dussin shiitiska milisgrupper. 
En annan händelse var att Irans 
ambassadör i Bagdad i förra veckan sade 
att Iran skulle attackera USA-mål i Irak 
om amerikanerna hotade Iran. 
Det fick enligt nyhetssajten Al-Monitor till 
följd att sonen till Ayatollah Ali al-Sistani, 
en av Iraks högsta shiamuslimska ledare, 
varnade Qassem Soleimani, befälhavare 
för elitstyrkan Quds i Iran, för att Irans 
beteende kan utlösa revolter på Iraks 
gator. 
Regeringen i Bagdad tycks osäker på hur 
den ska hantera oroligheterna. 
Statsmakten i det krigshärjade Irak är 
skör, och landet ligger öppet för 
inblandning av starkare makter som Iran, 

USA och Turkiet. Och att snabbt få 
ekonomin på fötter anses orealistiskt, trots 
att Irak har världens fjärde största 
oljetillgångar. 
Michael Winiarski 
Fakta. Regeringsbildningen

Drygt 40 miljoner människor bor i Irak (juli 2018), 
varav sex miljoner i huvudstaden Bagdad. Landet 
har världens femte största oljetillgångar samt gott 
om mineraler och bördig mark. 
Det senaste valet hölls i maj 2018. En regering tog 
form i oktober. 
Landets president Barham Salih fick stöd från 
kurdiska PUK och premiärminister Adil Abd al-
Mahdi representerar den shiitiska majoriteten i 
landet. 
Den utdragna regeringsbildningen berodde delvis 
på splittring mellan olika politiska grupperingar i 
Irak. Svårigheten berodde även på 
nödvändigheten att få ett godkännande från Iran 
och till viss del från USA. TT 
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miljoner barn i världen kommer vara 
överviktiga år 2030, vilket är 150 miljoner 
fler än i dag. Det visar siffror i en ny global 
studie, skriver The Guardian. WHO:s mål 
är att övervikt bland barn inte ska öka alls 
fram till 2025, vilket färre än tio procent 
av de 191 länderna beräknas nå. 
DN 

Flera poliser 
dödade i 
knivattack i Paris
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Frankrike Fyra personer dödades när en 
anställd gick till knivattack på en 
polisstation i Paris på torsdagen. Enligt 
rapporter rörde sig mannen, som är i 45-
årsåldern, genom polishuset och högg mot 
anställda innan han sköts till döds av polis. 
Mannen hade arbetat administrativt i 20 
år. Det finns ännu inget känt motiv bakom 
dådet men polisen utreder om en dispyt på 
arbetsplatsen kan ligga bakom, 
rapporterar AFP. 
TT 
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Sex döda när 
tyfon drog fram i 
Sydkorea
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Sydkorea. Sex personer har omkommit i 
en tyfon som slagit mot Sydkorea, uppger 
landets regering. Tyfonen förde med sig 
kraftiga skyfall till landets södra delar. 
Ytterligare fyra personer skadades. 
Ovädret har även tvingat 1 500 personer 
till att evakuera sina hem, och över 100 
byggnader har skadats. 
TT-Reuters 

Sköts av 
Hongkongpolis – 
ställs inför rätta
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Hongkong. Den 18-åriga man som sköts i 
bröstet av polisen i Hongkong kommer att 
ställas inför rätta för upplopp och våld mot 
tjänsteman, skriver South China Morning 
Post. Utöver 18-åringen anklagas 
ytterligare sju män för brott under 
tisdagens protester, som skedde samma 
dag som Kina högtidlighöll landets 70-
årsdag. Hongkong planerar nu att införa 
maskeringsförbud vid sammankomster. 
TT 
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Ecuador utlyser 
undantagstillstånd
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Ecuador. Ecuadors president Lenín 
Moreno utlyser undantagstillstånd sedan 
protester har brutit ut i flera stora städer 
mot bränslepriserna. Morenos regering 
slopar bränslesubventionerna i landet som 
en del av ekonomiska reformer på omkring 
20 miljarder kronor. Presidenten säger att 
subventionerna är ”perversa” och att 
stödet som pågått i 40 år har förstört 
landets ekonomi. 
TT-Reuters 

Över hundra 
dödade av minor i 
Syrien
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Syrien Minst 173 civila, varav 41 barn, har 
dödats av minor eller andra explosiva 
krigsföremål sedan början av det här året, 
enligt oppositionella Syriska 
människorättsobservatoriet (SOHR). Över 
tio miljoner människor i Syrien bor i 
områden där det finns explosiva föremål, 
enligt FN. Över 370 000 människor har 
dött sedan kriget bröt ut för åtta år sedan. 
TT 
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Klimatsatsning 
tvingar fram 
tillverknings-
flytt
FREDAG 4 OKTOBER 2019
Sommarkollektionen blev en lyckad 
satsning för H&M. Lönsamheten fick en 
skjuts och modekedjan behövde inte 
rea lika mycket som tidigare.  
Nu ska H&M bli klimatpositivt, vilket 
kan tvinga företaget att flytta 
produktionen. 
Satsningar på butiksupplevelsen, digitala 
investeringar och bättre sortiment som 

anledningar bakom försäljningslyftet, 
enligt H&M:s vd Karl Johan Persson.  
– Vi vill göra snygga plagg av hög kvalitet 
med god passform och av bra material till 
bra pris. Det har vi lyckats bra med, säger 
han.  
Olönsamma butiker stängs och mer fokus 
läggs på att anpassa försäljningskanalerna 
till att kunderna shoppar mer på nätet. 
Under det tredje kvartalet växte 
försäljningen på nätet med 25 procent. En 
förbättrad kundupplevelse, smidigare 
betallösningar och snabbare leveranser är 
några av de satsningar modekedjan gjort. 
H&M:s kundklubb hade strax före 
sommaren 43 miljoner medlemmar. Det 
så kallade kundlojalitetsprogrammet ska 
nu anslutas till den kinesiska appen 
Wechat, med nära en miljard medlemmar.  
Som DN skrev tidigare i veckan samlar 
klädjätten in kroppsmått från 
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medlemmarna. Visselblåsaren bakom 
Cambridge Analytica-skandalen, 
dataanalytikern Chris Wylie, har arbetat 
för H&M sedan i februari. 
Karl-Johan Persson säger att bolaget tar 
integritetsfrågan på allvar.  
– Det är självklart väldigt viktigt att vi 
följer de lagar och regler som finns. Chris 
Wylie, precis som vi, brinner för etisk 
hantering av data. Att han vill till H&M är 
ett kvitto på att han tycker att vi är seriösa 
i den här frågan. Vi skulle aldrig sälja 
datan vidare, säger han.   
Hur arbetar ni för att förhindra 
dataintrång?  
– En stor del av det är reglerat via GDPR. 
Vi har investerat i datakvalitet, it-säkerhet 
och hela vår tech-infrastruktur. Vi har 
dessutom duktiga partners som hela tiden 
ser till att säkerheten är så stark som 
möjligt, säger Karl-Johan Persson.  

Kläders stora klimatpåverkan sker främst 
vid tillverkningen, som för modekedjorna 
ofta sker i låglöneländer som Indonesien, 
Indien, Bangladesh och Kina. 
H&M har som mål att inom tio år enbart 
använda sig av hållbara eller återvunna 
material. År 2040 ska H&M vara 
klimatpositiv i hela värdekedjan. Detta 
kräver att samtliga underleverantörer är 
med på noterna. 
– Vi behöver arbeta med leverantörer som 
är beredda att ställa om till förnybar 
energi, förändra hur de arbetar med 
infärgningsprocesser och annat. De  
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 också behöva se över hur de jobbar med 
sina partners.  
– Vi har bra partners i dag men det gäller 
att få med dem på resan. I vissa fall kan 
lagstiftningen i länder försvåra arbetet. 
Det gäller bland annat för solceller, där det 
kan finnas särskilda tullar som gör att det 
är dyrare att investera i det. Då får vi jobba 
med beslutsfattare i de länderna eller flytta 
produktionen om det visar sig att det är 
hopplöst att jobba med hållbarhetsfrågor i 
ett visst land, säger Karl-Johan Persson.  
Kommer ni behöva ta mer betalt av 
kunderna för att kunna bli mer hållbara?  
– Ibland förstår jag inte det där med att 
fast fashion skulle krocka med en hållbar 
modell. Vi vill erbjuda produkter av bra 
kvalitet som är 100 procent hållbara till 
fantastiska priser. Jag har många grejer 
från H&M som jag har haft i många år som 

håller lika bra som allt annat. Det är precis 
vad vi vill, säger han.  
Karl-Johan Persson anser inte att minskad 
konsumtion kommer att rädda planeten.  
– Det krävs mycket jobb för att lösa 
miljöfrågan men det är framför allt 
kopplat till innovation, inte till förbud, 
skam och att sluta göra saker. Det kommer 
enormt mycket gott ur ekonomisk tillväxt, 
säger han.  
Maria Landeborn, sparekonom på Danske 
bank, ser positivt på att H&M bryter 
mönstret och levererar en stark rapport.  
– Med tanke på att H&M är en av de aktier 
som flest sparare har ett direktägande i, 
och den finns i nästan alla Sverigefonder, 
så är det positivt att ett av Sveriges största 
bolag ser ut att stå inför en vändning, 
säger Maria Landeborn.  
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 
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Fakta. H&M i siffror, tredje kvartalet 
2019.

Försäljningen uppgick till 63 miljarder kronor, en 
ökning med 8 procent i lokala valutor jämfört med 
samma period i fjol. På nätet ökade försäljningen 
med 25 procent. 
Vinsten var 3,9 miljarder kronor, en ökning med 25 
procent mot tredje kvartalet i fjol. 
Varulagret minskar något under perioden. 

Industrins 
nedgång 
breder ut sig
FREDAG 4 OKTOBER 2019
Regeringen måste satsa mer på 
stimulanser och Riksbanken kan inte 
höja räntan, enligt Swedbanks 
chefsekonom Anna Breman. 
Hon oroas av ett inköpschefsindex för 
tjänstesektorn, som visar att 
recessionstendensen inom industrin börjar 
breda ut sig över hela den svenska 
ekonomin. 
– Avmattningen i industrisektorn håller på 
att sprida sig till den bredare 
tjänstesektorn i Sverige. Det är ett 
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oroväckande tecken att den 
konjunkturavmattning vi har sett sedan en 
tid tillbaka håller på att förstärkas, säger 
Anna Breman. 
Inköpschefsindex för den privata 
tjänstesektorn sjönk 4,4 indexenheter till 
49,8 i september, enligt Swedbank/Silf. 
Ett värde under 50 indikerar minskad 
aktivitet i sektorn. 
Nedgången är bred och följer på ett 
kraftigt fall för inköpschefsindex för 
tillverkningsindustrin tidigare i veckan. 
”Samtliga delindex sjönk mellan augusti 
och september där affärsvolym och 
orderingång svarade för det största 
bidraget till den månatliga nedgången i 
PMI-tjänster, med sammantaget 3,8 
indexenheter”, skriver Swedbank/Silf i ett 
pressmeddelande. 
TT 

Malmström: 
USA vill inte 
förhandla om 
tullarna
FREDAG 4 OKTOBER 2019
Världshandelsorganisationen gav i 
veckan grönt ljus åt ett stort tullpaket 
som USA nu hotar att införa mot EU 
efter en lång tvist kring flygindustrin. 
Handelskommissionär Cecilia 
Malmström beklagar Vita husets 
åtgärder. 
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– Känslorna blir inte varmare av 7,5 
miljarder dollar i tullar, säger hon till 
DN. 
USA:s tullar på bland annat ost, whisky 
och flygplansdelar från Europa kommer 
att höjas inom kort. Det sker efter ett 
beslut i 
Världshandelshandelsorganisationen, 
WTO, som i veckan godkände 
amerikanska planer på att straffa EU efter 
en långdragen tvist om flygindustrin. 
Bägge parterna har dock fällts i WTO:s 
domstol för att ha gett otillåtna stöd till de 
stora flygplanstillverkare som dominerar 
respektive kontinent: Airbus och Boeing. 
EU väntar på att få sina motåtgärder mot 
USA godkända. 
– Vi har ägnat det senaste halvåret åt att 
prata med amerikanerna. Vi har sagt att 
man faktiskt kan avstå från strafftullar tills 
vidare, så att kan vi sätta oss ned och 

diskutera hur Airbus och Boeing inte ska 
få den här typen av subventioner. Båda har 
syndat, säger handelskommissionär 
Cecilia Malmström. 
Försöken att kyla ned konflikten och föra 
samtal om en lösning har dock inte vunnit 
gehör i Washington. 
– Det pågår inga förhandlingar, de vill inte 
förhandla. De har sagt att de kommer att 
införa tullarna, ”we like tariffs”, och sen 
får vi väl se, säger hon. 
USA:s åtgärder i fallet väntas bli de största 
i WTO:s historia. 
Främst riktas extratullarna mot Frankrike, 
Tyskland, Spanien och Storbritannien. 
Men även svensk export kan påverkas. 
Förutom flygplansdelar och en del 
industrivaror är det produkter som ost, 
frukt, vin, sprit och fisk står på USA:s lista. 
Det totala värdet på den berörda handeln 
är 7,5 miljarder dollar. 
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I det besläktade ärendet som rör klagomål 
mot amerikanska Boeing väntas EU få sina 
strafftullar mot USA godkända efter 
årsskiftet. Åtgärderna kommer då, enligt 
Malmström, att vara i samma 
storleksordning. 
In i det sista har hon arbetat med en 
förlikning med sin motpart, Donald 
Trumps handelsminister Robert 
Lighthizer. 
– Jag lämnade ett förslag personligen till 
Lighthizer i New York förra veckan. Svaret 
var att det kan vi prata om sen, säger 
Malmström. 
Strafftullarna slår till när den globala 
varuhandeln befinner sig i ett sårbart läge. 
WTO publicerade i veckan en prognos som 
pekar mot den lägsta aktiviteten i 
världshandeln sedan finanskrisen. 
Inbromsningen sker mot bakgrund av 
ökade politiska spänningar och växande 

osäkerhet i världsekonomin. 
Handelsorganet, med säte i Genève, 
varnar särskilt för nya aktioner som skapar 
en ”destruktiv cykel” av anklagelser och 
motåtgärder. 
Cecilia Malmström lämnar snart sitt 
uppdrag som EU:s handelskommissionär, 
en post som övertas av irländaren Phil 
Hogan. På hans bord landar då flera 
infekterade ärenden med USA. President 
Trump hotar bland annat att införa tullar 
mot europeisk fordonsindustri. 
Det begränsade frihandelsavtal som EU 
och USA har försökt förhandla det senaste 
året har enligt Malmström inte kommit 
framåt. 
– Känslorna blir inte varmare av 7,5 
miljarder i tullar, säger hon. 
Carl Johan von Seth 
carljohan.vonseth@dn.se 
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Satsning på 
fossilfritt 
vätgaslager i 
Luleå
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Ståltillverkaren SSAB, den statliga 
gruvkoncernen LKAB och statens 
energibolag Vattenfall investerar 
tillsammans med Energimyndigheten 
totalt cirka 200 miljoner kronor i en 
anläggning för lagring av fossilfri vätgas, 
skriver bolagen i ett pressmeddelande. 
Det nya vätgaslagret ska vara i drift någon 
gång mellan 2022–2024. Det ingår i det så 
kallade Hybrit-initiativet och ska byggas 

på LKAB:s mark inne i Svartöberget. I 
närheten av lagret byggs samtidigt SSAB:s 
pilotanläggning för tillverkning av 
fossilfritt stål. 
”Förutom att agera som en buffert för att 
säkerställa ett jämnt flöde till 
stålproduktionen skulle ett storskaligt 
vätgaslager öka möjligheten att balansera 
elsystemet med större andel 
väderberoende kraftproduktion och skapa 
förutsättning för konkurrenskraftig 
produktionskostnad för det fossilfria 
stålet”, skriver bolagen bakom satsningen. 
TT 
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Historielöst. 
Världen blir 
obegriplig när 
andra kulturer 
förminskas
FREDAG 4 OKTOBER 2019

Skolverkets förslag att stryka momentet 
”forna civilisationer, från förhistorisk tid 
till cirka 1700” ur grundskolans kursplan 
för historia har fått massiv och rättmätig 
kritik. Ledar- och kulturskribenter, lärare 
och forskare har alla pekat på det orimliga 

i att svenska skolbarn i framtiden inte ska 
få lära sig något om de klassiska grekiska 
och romerska civilisationerna och deras 
betydelse för den senare europeiska 
historien, kulturen och dagens samhälle. 
En central aspekt av den föreslagna 
förändringen har dock hittills i stort sett 
förbisetts i kritiken, nämligen att 
momentet som ska strykas innefattar 
betydligt mer än de antika 
Medelhavskulturerna. Det är alltså inte 
bara Grekland och Rom som ryker, utan 
även exempelvis Egypten, Mesopotamien, 
Induscivilisationen, de kinesiska Han-, 
Tang- och Songdynastierna, den islamska 
guldåldern, de nord- och sydamerikanska 
högkulturerna före 1492 och samtliga 
förkoloniala afrikanska riken som Ghana, 
Benin och Stora Zimbabwe.  
Därmed ska undervisningen om världens 
historia börja, som det heter i utkastet, 
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med ”upptäcktsresor samt europeisk 
kolonisation och slavhandel” kring 1500. 
Det är självklart en omöjlighet att gå in på 
alla världens länder och kulturer på de få 
timmar som historieämnet förfogar över 
på högstadiet. Detta problem var också de 
som utformade den nu gällande 
kursplanen medvetna om. Därför står det i 
den nuvarande kursplanen att jämförelser 
ska göras mellan några högkulturers 
framväxt, till exempel i Afrika, Amerika 
och Asien.  
Det handlar om att skapa en medvetenhet 
om att det över huvud taget fanns 
framstående kulturer och samhällen i 
världen utanför Europa före Columbus och 
Vasco da Gama. På samma sätt kan man 
komma till rätta med århundraden av 
eurocentrisk historieskrivning och att 
skapa en förståelse för hela världens 

historia – inte bara den svenska eller 
europeiska. 
Tvärtemot vad Skolverket tycks anse 
handlar den äldre historien inte bara om 
kuriosa och antika ruiner. Det finns en 
tydlig samtidsnytta med att svenska elever 
ska lära sig om världens historia även före 
den europeiska expansionen.  
I de länder som i modern tid har upplevt 
kolonialt förtryck och exploatering fyller 
den förkoloniala historien viktiga 
existentiella och identitetsskapande 
funktioner. Dessa är inte sällan djupt 
problematiska, exempelvis när man 
försöker återupprätta ett kalifat i 
Mellanöstern, eller när det hävdas att en 
kinesisk flotta upptäckte Amerika 1421, 
eller när militanta hinduiska nationalister 
vill återskapa en förmodad förislamisk 
guldålder i Indien.  

1208



Att i en sådan situation – när de långa 
globalhistoriska linjerna kastar en allt 
större skugga över vår samtid – ge upp alla 
försök att förstå stora delar av världens 
historia gör nästa generation sämre rustad 
än dagens att förstå sin omvärld, att skilja 
fakta från fiktion och att möta människor 
från andra länder och kulturer. 
Det mest beklämmande med den nya 
kursplanen är att den präglas av en 
kolonial syn på världens historia som man 
inom historieforskningen har övergett för 
länge sedan.  
Redan på 1930-talet påpekade den 
holländske historikern J C van Leur att 
stora delar av den utomeuropeiska 
världens historia var skriven från ett 
skeppsdäck. Från 1960-talet och framåt 
har såväl nationell som eurocentrisk 
historiesyn kritiserats grundligt, och 
särskilt från 1990 har de globalhistoriska 

perspektiven, som betonar ömsesidigt 
utbyte och påverkan mellan olika kulturer 
i historien, slagit igenom på bred front. 
Sedan minst 20 år tillbaka präglas 
grundkursen i historia vid samtliga 
svenska universitet och högskolor av de 
långa globalhistoriska perspektiven. 
Att mot den bakgrunden betrakta den 
utomeuropeiska världens historia som 
intressant endast i det koloniala 
sammanhanget från 1500-talet och framåt 
är ett misstag och ett stort kliv bakåt. Det 
står i strid med kravet på att skolans 
undervisning ska vila på vetenskaplig 
grund, och det gör svenska elever 
påfallande dåligt förberedda för att möta 
en värld som i dag, mer än någonsin 
tidigare i historien, präglas av globala 
kontakter och utbyten. 
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Docent i historia vid Linnéuniversitetet 
och ordförande i Svenska historiska 
föreningen. 
Stefan Amirell 

Sakta öppnas 
kyrkporten
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

På pappret borde inte mötet ha väckt 
särskilt stor uppmärksamhet: Påve 
Franciscus tog helt enkelt i slutet av 
september emot en präst, jesuit som han 
själv, i Apostoliska palatset i Vatikanen. 
Men just denna jesuit heter James Martin, 
är amerikan och känd för sin kamp för 
hbtq-personer i katolska kyrkan. Som 
sådan är han kontroversiell, i vissa kretsar 
kan man lugnt säga hatad. 
Det är svårt att inte se mötet i ljuset av den 
pågående lågintensiva konflikten mellan 
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”bevarare” och ”förnyare” inom kyrkan. 
Och att påven genom sin formella 
inbjudan till audiens gjorde en subtil men 
tydlig markering i denna konflikt. 
Katolska kyrkan anses ofta ”besatt” av 
sexualitet. Som katolik kan man tycka att 
den bilden är orättvis, att det i kyrkan inte 
talas mer om sexmoral än annat och att 
det snarare är omvärlden som ältar 
Vatikanens syn på just dessa frågor. 
Vad som är sant är att en hel del katoliker 
– från kyrkbänken till kurian – just vad 
gäller sex är sällsynt intoleranta. Alla 
tänkbara synder tycks för dem vara lättare 
att förlåta än att någon ligger med fel 
person. 
Påven avviker inte från kyrkans syn att det 
är en synd att ha sex med någon av samma 
kön, och utanför äktenskapet mellan 
kvinna och man. Flera av hans uttalanden 
har också kritiserats av hbtq-samfundet. 

Däremot har han också sagt försonande 
ord som att han inte vill döma, att kyrkan 
är till för syndare (det är också som en 
sådan han beskriver sig själv), att Gud inte 
överger någon. Bara det gör honom klart 
mer tolerant än många katolska präster 
och lekmän. 
Under min livstid kommer kyrkan aldrig 
att sluta se homosexualitet som en synd, 
hur mycket jag och dess ”förnyare” än 
beklagar detta. Vad man kan hoppas på är 
att tyngdpunkten förskjuts från synden till 
förlåtelsen och barmhärtigheten. 
Och att allt färre katoliker står redo att 
kasta första stenen. 
Erik Helmerson 
erik.helmerson@dn.se 
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Tänk om vi 
kunde lära 
något av 
historien om 
de apatiska 
barnen
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Nu är alla upprörda över den ensidighet 
som präglade debatten om de apatiska 

barnen. Men samma tankeförbud hittas 
i debatten om andra kultursjukdomar. 
Min ursprungliga plan var att inte skriva 
om Filters granskning av de apatiska 
barnen. Jag tänkte att det vore lite lumpet 
med tanke på mitt decennielånga horn i 
sidan till den journalist som mer än någon 
annan färgsatt bilden av fenomenet. 
Eller färg och färg, förresten. Det finns 
bara svarta och vitor kritor i Gellert Tamas 
färgskrin. Och mot den ensidigheten, och 
Tamas insinuanta och tesdrivna 
berättande, har jag riktat kritik. Det har, 
förutom en PO-anmälan och hot om 
stämning, renderat ett rättshaveristiskt 
antal inlägg i fyra olika tidningar. 
Men efterspelet till Ola Sandstigs 
reportage om barnen som tvingades 
simulera är för viktigt för att jag ska avstå. 
För att inte ägna även det kommande 
decenniet åt att svara på inlägg som 
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hovsamma redaktörer på kultursidorna 
envisas med att reprisera så vill jag försöka 
lyfta blicken och se vad vi kan lära, i stället 
för att som Tamas älta vem som sagt vad 
när. 
Nu träder läkare fram och vittnar om att 
kåren redan tidigt anade oråd. Föräldrars 
uppgifter om barn som varken åt eller 
drack stämde inte med de medicinska 
fynden. Barnen hade inte de förändringar 
på puls, blodtryck och hudens elasticitet 
som följer av vätskebrist. 
Och varför sa de ingenting? Tja, det räckte 
väl med att titta på vad som hände med 
dem som andades minsta lilla tvivel. Som 
påvisade sakfel i rapporteringen och så – 
pang – var Tamas där med släggan. Han 
har genom åren getts ett generöst 
utrymme – inte för att bemöta kritiken – 
utan för att misstänkliggöra och 
karaktärsmörda kritikerna. 

Varje redaktör som upplåtit utrymme åt 
dessa mediala hedersmord, och som 
dessutom gett Tamas privilegiet att få sista 
ordet, borde trä en brun papperspåse över 
huvudet och sätta sig i ett hörn och 
skämmas. Det är beklämmande att så 
många journalister, yttrandefrihetens 
fanbärare, verkat emot – inte för – en 
levande debatt där många röster kommer 
till tals. 
Ansvaret för läkarkårens tystnad ligger 
inte i första hand på de tysta. Utan på de 
som tystat dem. 
Den verklighet som de två före detta 
”apatiska” barnen som träder fram i Filter 
vittnar om överträffar vida vad jag kunnat 
föreställa mig. Jag trodde inte att barnen 
simulerade och jag minns inte att någon 
annan lanserade det som den enda 
förklaringsmodell heller. Däremot trodde 
jag, och tror alltjämt, att tillståndet i 
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många fall rymmer ett stort mått av 
psykosomatik. Och att man gjorde barnen 
sämre genom att behandla dem som om de 
vore dödssjuka. 
För som en läkare förklarade för mig: 
lägger man ett deprimerat barn i säng så 
blir det apatiskt. 
Begreppen placebo- respektive 
noceboeffekt är väl etablerade inom 
medicinen. I dag finns ingen inom 
professionen som ifrågasätter att man kan 
bli såväl frisk (placebo) som sjuk (nocebo) 
av det man tror botar respektive skadar. 
Och att bemötande också påverkar. 
Om man behandlar människor med 
kultursjukdomar som svårt sjuka – lägger 
in dem, sjukskriver, sätter sond eller dropp 
– förstärks upplevelsen av sjukdom. Och 
nej. Det är inte samma sak som 
simulering, utan en vedertagen kunskap 
om att mentala föreställningar ger 

kroppsliga svar. Hos oss alla. Om du 
vaknar med värk i muskulaturen och tror 
dig ha fått influensa lär du känna dig 
sjukare än några minuter senare när du 
inser att det är träningsvärk. 
Den framlidna professorn Karin 
Johannisson har skrivit åtskilligt om 
samhällets påverkan på diagnosfloran. På 
1980-talet hämtades hotbilden från miljön 
och då insjuknade människor i 
kvicksilverförgiftning, bildskärmsallergi 
och sjukahussyndromet. Under 2000-talet 
kommer det upplevda hotet i stället från 
prestations- och projektkulturen. Således 
dominerar utbrändhet, 
utmattningsdepression och andra 
trötthetstillstånd. 
Samma tankeförbud som under 15 år 
förlamat debatten om apatiska barn finns i 
dag rörande en rad tillstånd. Som kroniskt 
trötthetssyndrom, den epidemiska 

1214



utvecklingen av könsdysfori samt 
utmattning i olika former. 
Barnläkaren och forskaren Karl Sallin har 
påpekat att medierna i vissa fall skapar 
sjukdomstillstånd och ohälsa. Det leder 
mig till SVT:s ”Sjukt stressad” och frågan 
om seriens effekter på samhället och de 
enskilda som gestaltar sjukligheten. 
Man får verkligen hoppas att reportrarna 
nogsamt har redogjort för de medverkande 
unga och medieovana kvinnorna om vilka 
konsekvenser det kan tänkas få. Att de 
kanske inte kommer ut på 
arbetsmarknaden alls eftersom deras 
sjukhistorik bara ligger en googling bort. 
Vilken arbetsgivare tar risken att anställa 
någon som inte mäktar med en vanlig 
gymnasie- eller högskoleutbildning? Om 
man dukar under av stress av att gå i 
skolan – hur ska det då inte bli när man 
ska få ihop ett liv med jobb och eventuella 

småbarn? Nej, det är nog säkrast att välja 
en annan sökande. 
Jag hoppas att jag har fel. I bästa fall har 
SVT bara exploaterat och förstärkt en 
sjukidentitet. I sämsta har public service 
skapat morgondagens förtidspensionärer. 
Hanne Kjöller är journalist och fristående 
kolumnist i Dagens Nyheter. 
Hanne Kjöller 
hanne.kjoller@outlook.com 

1215

mailto:hanne.kjoller@outlook.com


 

1216



Därför kommer 
mässling 
tillbaka
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
För tio år sedan såg det ut som att 
Europa var på väg att utrota spridning 
av mässling. 
Men under första halvåret 2019 
rapporterades 90 000 fall av mässling – 
fler än under hela 2018. Vad är det som 
har hänt? 
För vissa innebär 18-årsdagen att få ta 
körkort, att få rösta eller att få dricka 
alkohol på krogen. För Ethan 
Lindenberger innebar det att han äntligen 
fick vaccinera sig. 

– Jag växte upp i Ohio, och blev aldrig 
vaccinerad som barn. Min mamma trodde 
att vaccin är skadligt och bland annat 
orsakar autism och hjärnskador. När jag 
nådde tonåren och började utveckla 
kritiskt tänkande, läste jag myndigheters 
information om vaccin och insåg snart att 
min mamma hade fel, säger han. 
Han beslutade sig för att vaccinera sig och 
berättade det för sin mamma. Hon blev 
rädd och frustrerad, men kunde inte 
stoppa honom. 
Där kunde allt ha slutat. Men Ethan 
Lindenberger började tala offentligt om 
nyttan med vaccin och hur farligt det är 
när felaktig information sprids via 
internet. Han bjöds bland annat in för att 
tala framför amerikanska senaten och 
utnämndes till en av nästa generations 
ledare av Time magazine för sin aktivism.  
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I dag står han på scenen under EU-
kommissionens och Världshälso-
organisationens gemensamma möte. Han 
är yngst av dagens talare, men de 400 
politiker, forskare samt företrädare för 
myndigheter och organisationer som har 
samlats i Bryssel lyssnar uppmärksamt på 
hans berättelse. Kanske är han en del av 
lösningen på problemet med att öka 
förtroendet för vaccin, vilket orsakat allt 
större problem den senaste tiden. 
För några år sedan hade nog ingen kunnat 
tro att det här mötet skulle behövas. År 
2012 sattes ett ambitiöst mål: åtminstone 
fem av WHO:s sex regioner skulle ha 
utrotat spridning av mässling fram till år 
2020. Många länder har sedan dess 
lyckats nå målet. 
Men nu ökar den smittsamma sjukdomen 
världen över. 

Under 2016 rapporterades drygt 5 000 fall 
i WHO:s Europaregion. Sedan dess har 
antalet fall bara ökat. 2017 rapporterades 
nästan 26 000, 2018 var siffran fler än 84 
000. Och det finns inga tecken på en 
minskning. I år har hittills fler än 90 000 
fall av mässling rapporterats. Fler än 
under hela 2018.  
Fyra länder i Europa har också förlorat sin 
mässlingsfria status i år. Storbritannien 
och Grekland bland dem. 
– Återkomsten av mässling i den 
europeiska regionen är mycket oroande 
eftersom detta är en mycket smittsam och 
potentiellt livshotande sjukdom som lätt 
kan förhindras med ett vaccin som är 
billigt, säkert och effektivt, säger 
Siddhartha Datta, programdirektör vid 
WHO:s Europakontor. 
Men det är inte bara Europa som är 
drabbat. Under årets första månader har 
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365 000 fall rapporterats i världen, nästan 
tre gånger så många fall som samma 
period föregående år. I Kongo har fler 
människor dött av mässling än av ebola 
under det senaste året. På Madagaskar 
pågår ett stort utbrott, med fler än 100 
000 fall av mässling under året. Brasilien 
hade noll fall under 2017. Förra året hade 
man över 10 000 fall. USA har det högsta 
antalet fall sedan år 1992, fler än 1 200. 
Och året är inte slut än. 
– Mässling var på nedgång i världen. Men 
nu har sjukdomen kommit tillbaka, med 
besked, och knackar på dörren till nästan 
varje land, säger Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, generaldirektör för WHO. 
Mässling är en av världens mest 
smittsamma sjukdomar. Det är därför en 
tidig indikator över att andelen 
vaccinerade minskat även mot andra 
sjukdomar. Den som är sjuk kan smitta 

mellan 12–18 personer. Det kan jämföras 
med att en eboladrabbad i snitt smittar 1–
2 personer, eftersom det krävs att man 
kommer i kontakt med den smittades 
kroppsvätskor.  
– Mässling är så smittsamt att om en 
infekterad person hade varit i det här 
rummet för två timmar sedan skulle vi 
fortfarande kunna bli smittade, säger Seth 
Berkley, vd för Gavi, som arbetar för ökad 
tillgång till vaccin i låginkomstländer. 
För att nå flockimmunitet, när sjukdomen 
inte kan spridas i befolkningen, krävs att 
omkring 95 procent av befolkningen är 
vaccinerad. I Europa ligger snittet numera 
på rekordhöga 91 procent. Omkring 86 
procent av alla barn i världen vaccineras.  
– Men även i länder där 92 procent av 
barnen i åldersgruppen vaccineras varje år 
får man ganska snart en stor grupp som 
inte är vaccinerade och därför mottagliga 
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för smittan, vilket kan leda till större 
utbrott, säger Seth Berkley. 
De nationella siffrorna ger inte alltid hela 
bilden. Ovaccinerade samlas ofta i kluster, 
vilket kan leda till utbrott. Detta har skett 
bland ultra-ortodoxa judar i delstaten New 
York i USA.  
De flesta människor som exponeras för 
viruset blir aldrig sjuka, eftersom de är 
vaccinerade. Mässling har minskat kraftigt 
i världen sedan vaccinering infördes. 
Sverige hade 12 000 fall året innan allmän 
vaccinering infördes. Förra året var det 43 
fall. 
Varje år dör omkring 100 000 människor 
av mässling, främst barn i 
låginkomstländer. Även i länder med god 
sjukvård dör människor. Här är 
dödligheten omkring en per tusen fall. 
Förra året dog 74 personer i WHO:s 
Europaregion, 32 av dem i EU-länder. Det 

är också vanligt med följdsjukdomar som 
öroninflammation, lunginflammation och 
bihåleinflammation av mässling. En del, 
som hjärnhinneinflammation, kan vara 
allvarliga. 
Trots att vaccin varje år förhindrar upp till 
tre miljoner dödsfall och ytterligare 1,5 
miljoner skulle kunna förhindras med 
ökad vaccinationstäckning i världen är det 
fortfarande många barn som inte 
vaccineras. De flesta lever i områden med 
konflikter eller med underutbyggd 
sjukvård.  
– Det kan till exempel bero på att vissa 
föräldrar har begränsad tillgång till 
sjukvård, att de tycker att det är besvärligt 
att vaccinera, att de är rädda för 
biverkningar eller att de vill senarelägga 
vaccinationer eftersom de inte inser hur 
allvarliga och till och med dödliga de 
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sjukdomar som kan förebyggas med vaccin 
kan vara, säger Siddhartha Datta.  
Den sista anledningen är ett dilemma. Ju 
fler som vaccineras i ett område, desto 
färre fall av sjukdomarna som man 
vaccinerar mot. Vilket innebär att färre 
blir sjuka och minns hur allvarliga 
sjukdomarna kan vara och därför kanske 
anser att vaccination är onödigt. 
Den inställningen har främst varit 
vanligare i länder utan några större utbrott 
på senare tid.  
– Men nu ser vi samma problem i 
utvecklingsländer som i Europa i takt med 
att vaccinationstäckningen ökar och 
sjukdomsfallen minskar. I Pakistan, ett av 
två länder där polio fortfarande sprids, 
undrar många föräldrar varför deras barn 
behöver vaccineras mot polio när det bara 
har varit 70 fall i hela landet. Det är ett 

stort hinder för att utrota sjukdomen, 
säger Seth Berkley. 
Utbrotten sprider sig lätt bortom 
landsgränserna. 
– Eftersom svenskar reser så mycket 
kommer vi också att påverkas när fallen 
ökar i omvärlden, vi kanske importerar 
fler fall. Då kommer det fortsatt att bli en 
utmaning att bryta smittkedjorna redan 
efter några fall, vilket vi oftast gör. I 
grunden har vi ett gott vaccinskydd, men 
det krävs också att smittskyddet fungerar 
effektivt, säger Adam Roth, chef för 
Folkhälsomyndighetens enhet för 
vaccinationsprogram. 
Men det finns också människor som anser 
att vaccin kan vara skadliga eller 
overksamma. WHO listade i år 
vaccinmotstånd som ett av tio hot mot 
folkhälsan. De utgör generellt en liten 
andel, men är ofta högljudda och aktiva i 
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bland annat sociala medier. 
Vaccinmotståndare har även trakasserat 
människor som uppmanat andra att 
vaccinera efter att de förlorat sina barn i 
smittsamma sjukdomar.  
En föreställning som vaccinmotståndare 
ofta sprider är att vaccinet mot mässling, 
påssjuka och röda hund, MPR, kan orsaka 
autism. Den seglivade myten går tillbaka 
till år 1998 då den brittiska läkaren 
Andrew Wakefield och forskarkolleger 
publicerade en studie i den prestigefyllda 
vetenskapliga tidskriften Lancet och 
pekade på en möjlig koppling mellan 
autism hos barn och MPR-vaccinet. 
Resultatet fick stor spridning världen över 
och tusentals oroliga föräldrar lät bli att 
vaccinera sina barn. Även i Sverige syntes 
en tydlig minskning i andelen vaccinerade 
följande år.  

Men resultaten stämde inte. Journalisten 
Brian Deer avslöjade att Andrew 
Wakefield bland annat manipulerat data 
och samlat in blodprover på ett oetiskt sätt 
– på sonens barnkalas. 
Trots att studien sedan dess dragits in, att 
Andrew Wakefield har blivit av med sin 
läkarlegitimation och att massor av studier 
kunnat avfärda en koppling sprids 
fortfarande myten att MPR-vaccinet kan 
öka risken för autism hos barn, bland 
annat av Andrew Wakefield själv.  
– Det är fascinerande att just den myten 
har så stor kraft, med tanke på alla dessa 
stora studier som gjorts som visat att den 
inte stämmer. Om det är något man kan 
säga med stor säkerhet så är det att det 
absolut inte finns något samband mellan 
MPR-vaccinet och autism, säger Adam 
Roth. 
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Men det finns också människor som är 
tveksamma till vaccin av andra 
anledningar. En europeisk undersökning 
från i våras visade att en stor andel tror att 
vaccin kan ge allvarliga biverkningar, 
orsaka sjukdomarna som man vaccinerar 
mot och försvaga immunförsvaret. Adam 
Roth tycker att man bör se 
vaccintveksamhet som ett spektrum. 
– Det är väldigt stor skillnad på att vara 
orolig för säkerheten och vilja ha mer 
information innan man vaccinerar, mot att 
aktivt sprida rykten, myter och negativ 
information kring den här fantastiska 
interventionen, säger han. 
Vaccinmotstånd är inget nytt. Ända sedan 
Edward Jenner utvecklade det första 
vaccinet mot smittkoppor har vaccination 
stött på motstånd från vissa grupper. Men 
nu kan det sprida sig snabbt och brett. Den 
som googlar information om vaccin kan 

mötas av myter och andra felaktigheter, 
särskilt i sociala medier. Det senaste året 
har trycket ökat på plattformar som 
Facebook och Google att göra något åt 
detta. Bland annat har sidor som sprider 
vaccinmyter börjat rankas ned i 
sökresultat och den som söker information 
om vaccin får länkar till pålitliga källor 
som WHO. 
Adam Roth tycker att det är en svår fråga 
om hur man ser på plattformarnas ansvar. 
Det är en sak att ta bort falska nyheter och 
felaktigheter. 
– Samtidigt får man inte ta bort 
människors frågor kring vaccin eller 
möjlighet att uttrycka tveksamhet. I vår 
situation, när vi har en väldigt bra 
vaccinationstäckning, får man inte uppleva 
det som att man trycker undan en viss typ 
av information. Det skulle kunna bidra till 
ökad polarisering, säger han. 
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I Sverige är över 97 procent av alla 
tvååringar vaccinerade. Ytterligare barn 
vaccineras senare. Det är siffror som 
många länder bara kan drömma om. En 
förklaring är den svenska modellen där 
vaccinationer sker inom barnhälsovården 
och elevhälsan. 
– Det är en etablerad institution dit 
föräldrarna ändå går med sina barn. 
Föräldrarna har stort förtroende för sin 
BVC-sjuksköterska och får bra information 
när de behöver det. Då blir det väldigt lätt 
att ta beslutet att vaccinera, säger Adam 
Roth. 
Vaccinationstäckningen har varit stabil i 
Sverige över de senaste tjugo åren och 
enligt Adam Roth är vaccinmotstånd inte 
någon större anledning till oro här. Det 
finns dock områden med lägre 
vaccinationstäckning, till exempel Järna 
och Järvafältet utanför Stockholm. 

– Men det största hotet är att man 
glömmer bort hur allvarliga sjukdomarna 
som vi vaccinerar mot är och vilken 
fantastisk effekt vaccinationerna har. Det i 
sin tur kan göra att vi blir känsligare för 
hot, reella eller inte. Rykten om att ett 
vaccin skulle vara farligt skulle kunna göra 
att vi snabbt tappar i täckning, säger han. 
Detta hände i Danmark, då rykten spreds 
om att hpv-vaccinet låg bakom 
svimningssyndromet POTS. Trots att den 
europeiska läkemedelsmyndigheten 
utredde detta och konstaterade att det inte 
fanns något samband sjönk andelen 
vaccinerade kraftigt. Det har krävt stora 
insatser för att få flickor att åter vaccinera 
sig. 
För att undvika att sådant händer här 
arbetar Folkhälsomyndigheten med att 
bygga upp motståndskraft. Enligt en ännu 
opublicerad studie är det omkring 80 
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procent i Sverige som låter vaccinera sina 
barn utan att tveka. Knappt 20 procent har 
en viss tvekan, men vaccinerar ändå. 
Ytterst få vaccinerar inte alls. 
– Jag tror inte att man ska fokusera alls på 
de som är vaccinmotståndare. De går inte 
att övertyga och det är inte heller vårt 
syfte. Vi behöver fokusera på att stödja den 
stora gruppen som vill vaccinera och de 
som känner en viss oro och vill ha mer 
information, säger Adam Roth. 
Eftersom anledningarna till att somliga 
inte vaccinerar är många finns det ingen 
enkel lösning. Myndigheter och 
organisationer kämpar för att öka andelen 
vaccinerade och öka förtroendet för en av 
medicinhistoriens största framgångar. I en 
del länder handlar det om att stärka 
sjukvårdssystemet. Flera länder har redan 
infört obligatorisk vaccination. 

Folkhälsomyndigheten tror snarare att det 
kan vara kontraproduktivt här eftersom vi 
har så god täckning och högt förtroende 
för vaccinationsprogrammet. I stället 
handlar det om att ge barnhälsovården 
den information som föräldrarna 
efterfrågar och att synliggöra nyttan med 
vaccin, bland annat genom kampanjen 
”Vaccin funkar”. 
Trots att Ethan Lindenberger har fått utstå 
hat, trakasserier och till och med dödshot 
fortsätter han prata om vikten av att få rätt 
information tidigt. 
– När man har bestämt sig är det oerhört 
svårt att få någon att ändra sig, därför är 
det mest effektivt att nå de som har frågor 
och söker efter information. Min mamma 
tror fortfarande att vaccin är farliga, säger 
han.  
Amina Manzoor 
amina.manzoor@dn.se 
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Skolverket 
backar om 
antikens 
historia
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Efter massiv kritik drar Skolverket 
tillbaka förslaget att stryka antikens 
historia ur kursplanen för historia i 
grundskolan. 
Men problemet med för få 
historietimmar i förhållande till det som 
ska ingå i ämnet måste fortfarande 
lösas, anser Skolverket. 

”Skolverket kan konstatera att det saknas 
stöd för vårt förslag och därför kan vi 
redan nu, innan remisstiden gått ut, slå 
fast att antiken kommer att finnas kvar i 
grundskolans kursplan i historia”, skriver 
myndigheten i ett pressmeddelande. 
Enligt Skolverket har reaktionerna ”varit 
många” på förslaget att skrota antiken i 
historieundervisningen, men att man 
ändrar sig beror på att man lyssnat främst 
på historielärare.  
– Vi ser redan nu att vi behöver hitta en 
annan lösning. Vi vill därför gå ut med det 
här beskedet direkt så att lärare kan 
fokusera på att lämna synpunkter på annat 
än antikens vara eller inte vara i 
kursplanen, säger Anna Westerholm, chef 
för Skolverkets läroplansavdelning. 
Skolverket skriver att problemet med för 
få timmar för allt innehåll som man måste 
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klämma in i historieämnet fortfarande 
måste lösas. 
– Att låta nuvarande kursplan bli kvar som 
i dag, med för mycket innehåll i relation 
till undervisningstiden, är inte ett 
alternativ. Vi måste hitta en lösning som 
innebär att historielärare får en kursplan 
med bättre balans mellan innehållet och 
undervisningstiden utan att viktiga delar 
tas bort. Det blir en svår nöt att knäcka 
och vi vill gärna ha lärares synpunkter om 
det, säger Anna Westerholm i 
pressmeddelandet. 
Enligt Anna Westerholm måste det till fler 
timmar historia om man ska ha in mer, 
och skolverket styr inte över timplanen, 
den är en fråga för regeringen. 
Skolverket hade förutsett att förslaget att 
dra in på antiken skulle väcka debatt, men 
möjligen inte av den omfattning den fick. 

– Vi tycker nog att det har varit ett 
uppskruvat tonläge och kanske med 
alldeles för höga förväntningar på vad runt 
11 timmars undervisning om antiken i 
årskurs 7 kan ge. Man kan knappast tro att 
eleverna får med sig kunskaper om 
antikens betydelse för rättsväsende, 
dramatik, arkitektur och annat på de 
timmarna. Skolans villkor är inte sådana. 
Det är väldigt mycket som ska få plats 
inom en väldigt liten ram, säger Anna 
Westerholm till TT. 
Runt 11 timmar i årskurs 7 är vad lärare 
uppskattar att de hinner med om antiken. 
Hela historieämnet har 16–25 timmar per 
årskurs i högstadiet. 
DN 
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Anna-Lena 
Laurén: -
Friidrottens 
stora bultande 
hjärta tilltalar 
det innersta i 
mig

LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Året var 1984, natten mellan den 4 och 5 
augusti. Den nordiska sommarnatten var 
ljus och leende. Men i vårt vardagsrum 
hade mina föräldrar täckt för alla fönster 
med filtar. 
– Nu ska vi titta på Calle Lewis, sade 
mamma när hon väckte oss. 
Vi satte oss i soffan, sömniga och 
högtidliga. I rutan dök stjärnan upp. Hans 
vackra rörelser, hans mjuka aktion, hans 
fruktansvärda accelerering. 
Som vanligt var Carl Lewis sen i starten. 
Men efter 30 meter växlade han upp och 
sedan bara flöt han ifrån alla andra med 
överjordisk lätthet och grace. 
– Calle är den elegantaste löparen! 
utropade mina föräldrar när han tog guld 
på 100 meter i OS i Los Angeles. 
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(Han kallades aldrig för något annat än 
Calle i vår familj.) 
Varför fascinerar friidrotten? Hur kunde 
den få mina ordentliga föräldrar att väcka 
oss mitt i natten för att vi inte skulle missa 
när Calle sprang? 
Påståendet att idrott och politik inte hör 
ihop är inte sant. Idrotten och vårt sätt att 
förhålla oss till den är i själva verket inte 
bara en spegelbild av politik, utan också av 
våra innersta känslor. 
Vi älskade underhuggarna. Vi hade 
hatobjekt, som den dopade Katrin Krabbe. 
Ben Johnson, som slog Carl Lewis första 
gången redan 1985, ogillade vi mest av 
alla. Han hade petat vår Calle från tronen 
och dessutom sprang han fult. När han 
åkte fast för doping var vi upprörda, men 
också nöjda. (Då det många år senare 
visade sig att även Lewis hade tagit 
otillåtna medel – visserligen inte lika 

starka som Johnson – kände jag mig 
ytterst snopen.) 
På 1980-talet var Finland ett mono-
kulturellt land. I friidrotts-VM och OS 
kunde man följa med och heja på löpare 
från de västindiska öarna, Etiopien och 
USA. De var så vackra och så eleganta, en 
fläkt av världen. 
Däremot hejade vi aldrig på någon från 
östblocket. Pappa var antisovjetisk och 
blev alltid på mycket dåligt humör när en 
sovjetisk idrottare stod på prispallen. När 
nationalsången började spelas gick han ut. 
(Han kom småspringande tillbaka så fort 
prisutdelningen var över.) 
Vi levde på spjutfinalerna, då som nu de 
enda tillfällena när Finland hade 
medaljchans. När Tapio Korjus skulle 
kasta sitt sista kast i Seoul 1988 gick min 
pappa också ut. Det är ett kast jag aldrig 
glömmer, det gick högt och fruktansvärt 
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långt och när kommentatorn vrålade 
”KULTAAAAAAAA!!!” (GULD) kom min 
pappa skenande. Han hade ändå hållit sig 
inom hörhåll. 
Med åren har friidrotten (liksom övrig 
idrott) för mig blivit en feministisk arena. 
Jag har svårt att tänka mig bättre 
förebilder för unga tjejer än kvinnor som 
springer, hoppar, kastar saker, ger sitt allt, 
segrar och misslyckas. Kvinnor som är 
bekväma i sina egna kroppar, som tar ut 
det yttersta i dem. 
Den som vill ha en kvinnlig förebild 
behöver bara gå in på Youtube och söka 
fram damernas final på 4 x 100 meter i 
Paris-VM 2003. Det franska hoppet 
Christine Arron hade misslyckats gruvligt i 
100-metersfinalen, och nu var hon ankare 
i stafetten. Mot sig hade hon amerikanska 
Torri Edwards, som hade besegrat henne 
på 100 meter. Men när Arron fick 

stafettpinnen hade Edwards inte en chans. 
Den späda lilla tjejen sprang hem guld till 
Frankrike med en segervilja som fyllde 
hela Stade de France. Stafetter inte är som 
andra grenar. 
Ibland tappar jag förstås tron på idrotten. 
Dopningsskandalerna, fusket, det korrupta 
IAAF som ger friidrotts-VM till ett land 
där kvinnor är omyndigförklarade och 
gästarbetare behandlas som slavar. 
Beslutet att straffa Caster Semenya för en 
egenskap som naturen gett henne. 
Men sedan knäcker Angelica Bengtsson 
staven, hittar inte sin reservstav, lyckas 
återfå den i sista stund och klarar 4.80. 
Och jag blir än en gång påmind om att jag 
älskar friidrott av samma orsak som jag 
älskar god litteratur. 
Den berör det innersta i mig och man vet 
aldrig på förhand hur det ska gå. 
Anna-Lena Laurén 
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Storyn 
viktigare än 
verkligheten 
för tv-skolade 
presidenter
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Två presidenter som slog igenom som 
tv-kändisar är huvudrollsinnehavare i 
ett politiskt drama som trollbinder 
världen. Det kan sluta med att Donald 
Trump tvingas från Vita huset genom 
ett potentiellt riksrättsåtal från 
Demokraterna. 

Det är oroande att se till vilken grad 
som Trumps ministrar är villiga att 
spela med, skriver DN:s Björn af Kleen, 
som reder ut turerna kring 
Ukrainaaffären.  
Washington. 
– Jag skulle vilja bekänna för dig att jag 
hade en chans att lära mig av dig.   
Det säger Zelenskyj till Trump i telefon 
den 25 juli.  
Personigt smicker är förstås inget nytt 
inom diplomatin.  
Men Zelenskyj kan mycket väl ha varit 
uppriktig när han i somras tackade Trump 
för inspiration. 
När Volodymyr Zelenskyj tillträdde som 
Ukrainas president den 20 maj i år hade 
han ingen tidigare politisk erfarenhet. 
Komikern Zelenskyj hade dock deltagit i 
en populär tv-serie, ”Folkets tjänare”, där 
han spelade rollen som okänd 
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historielärare vilken plötsligt väljs till 
landets president. Det var grunden för 
hans popularitet som kandidat. Partiet 
som han kandiderade för lånade tv-seriens 
namn. 
När Trump valdes till president i 
november 2016 hade han ingen politisk 
erfarenhet. Men likt Zelenskyj hade Trump 
spelat huvudrollen i en tv-såpa, ”The 
Apprentice”, där han framställdes som en 
framgångsrik och förmögen företags-
ledare, trots att Donald Trump vid tiden 
för seriens början var skyldig ett 70-tal 
banker motsvarande 40 miljarder kronor 
och var nära personlig bankrutt. 
I telefonsamtalet den 25 juli ber Trump sin 
ukrainska motpart att agera mot den 
demokratiska presidentkandidaten Joe 
Biden utifrån en falsk premiss. Trump 
antyder att Joe Biden, när han var Obamas 
vicepresident, skulle ha verkat för att få en 

ukrainsk riksåklagare avskedad för att 
skydda sin son Hunter Biden från ett 
möjligt korruptionsåtal. Hunter Biden satt 
i styrelsen i ett ukrainskt gasbolag 
samtidigt som fadern Joe var USA:s 
vicepresident. 
”Det är mycket snack om Bidens son”, 
säger Trump till Zelenskyj den 25 juli, ”att 
Biden stoppade åtalet och många 
människor vill förstå vad som hände... 
Biden sprang runt och skröt om att han 
stoppade åtalet så att om du kunde ta dig 
en titt på det...”. 
Det saknas bevis för att Joe Biden skulle 
ha agerat mot den ukrainska åklagaren för 
att skydda sin son Hunter Biden, som inte 
misstänks för några oegentligheter i sin 
roll som styrelseledamot. Men det låter 
onekligen suggestivt, detta att Joe Biden 
skulle ha ingripit i ukrainsk inrikespolitik 
för att skydda sin son. Det tycks som en 
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kittlande förveckling i en realityserie om 
ett amerikanskt presidentval, där en av de 
ledande kandidaterna har en problematisk 
son med en lång och smärtsam historia av 
missbruk och dåliga affärer. Vilket den 49-
årige Hunter Biden verkligen har.   
I DN-korrespondenten Anna-Lena 
Lauréns porträtt av Zelenskyj citerar hon 
statsvetaren Volodymyr Fesenko, som 
apropå den ukrainska presidentens 
bakgrund som komiker och skådespelare 
säger: ”Storyn går före verkligheten. Det är 
en global trend.” 
Trump och Zelenskyj är båda ledare som 
fått sin politiska skolning i tv-världen. I 
Trumps styrelsesätt går ”storyn” nästan 
alltid ”före verkligheten”. Det är ofta oklart 
om Trump själv är förmögen att skilja 
mellan ”storyn” och verkligheten. Ukraina-
affären är inget undantag. 

När Zelenskyj svarar Trump i telefonen 
den 25 juli låter han förstå att han tänker 
försöka bända verkligheten till 
amerikanens fördel. ”Eftersom vi har 
vunnit absolut majoritet i parlamentet 
kommer nästa åklagare att vara 100 
procent min person, min kandidat… Han 
eller hon kommer att skaffa sig insyn i 
situationen, särskilt företaget som du 
nämnde. Utredningen… handlar faktiskt 
om att återupprätta ärligheten så vi 
kommer att ta hand om det…”  
Telefonsamtalet – där två politiska 
skådespelare slår fast att man tillsammans 
ska återupprätta ”ärligheten” eller 
”uppriktigheten” mellan Ukraina och USA 
– äger rum dagen efter att 
Rysslandsutredaren Robert Mueller har 
vittnat inför kongressen i Washington DC. 
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Tidpunkten är hisnande. Vittnesmålet från 
Mueller den 24 juli markerade slutet på en 
två år lång utredning som borrat i frågan 
om huruvida Trump konspirerat med 
Ryssland för att vinna presidentvalet i 
november 2016. Otaliga gånger har Trump 
avfärdat utredningen som en ”häxjakt” och 
”fejk”. Den har konsumerat nästan varje 
dag av hans presidentskap. Den har 
skickat hans personliga advokat i fängelse, 
liksom styrelseordföranden för hans 
presidentkampanj. 
Men dagen efter att Mueller äntligen är 
klar med sitt arbete ringer Trump upp 
Ukrainas president, och uppmanar honom 
att agera mot en sannolik rival i det 
kommande presidentvalet, där Trump ska 
försöka bli omvald. 
Trump kunde ha valt att fira det faktum att 
Mueller nu skulle pensionera sig. I stället 
ger han anställda inom den amerikanska 

underrättelsetjänsten skäl att oroa sig på 
nytt. En anställd vid CIA bestämmer sig 
för att slå larm. I en rapport till 
underrättelsetjänstens generaldirektör 
skriver den anonyme visselblåsaren att 
presidentens påtryckningar mot Ukraina 
kan ”undergräva regeringens strävanden 
att avskräcka och förhindra länder från att 
försöka påverka det amerikanska valet”.  
Mueller hade nått slutsatsen att en 
sittande amerikansk president inte kan 
åtalas enligt justitiedepartementets 
nuvarande riktlinjer. Trump har tolkat 
detta som han frikändes fullständigt på 
alla punkter. Som för att manifestera sin 
oskuld ber han främmande makt om hjälp 
inför nästa val, just det potentiella brott 
som han utretts för under två år av Robert 
Mueller. 
Vad som rör sig i Trumps huvud under 
telefonsamtalet den 25 juli är förstås 
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omöjligt att säga. Men att motparten 
Zelenskyj förstår vad ”reality” innebär kan 
åtminstone inte ha varit avskräckande för 
Trump. Det är inte vem som helst som 
Trump ber om en tjänst. Det är en drygt 
20 år yngre adept, någon som vunnit ett 
presidentval genom att först agera 
president på tv. ”Du är en stor lärare för 
oss”, säger Zelenskyj till Trump den 25 
juli. Efteråt kallar Trump telefonsamtalet 
för ”perfekt”.  
I sin bok ”These truths: A History of the 
United States” påminner 
Harvardhistorikern Jill Lepore om att 
Trump har lekt med tanken på att 
kandidera till president sedan åtminstone 
mitten av 1980-talet. Och att varje skiss till 
politiskt program har innefattat löften om 
att återupprätta USA:s maktställning i 
världen, göra landet ”great again”. 

Som politiker är Trump sällan konsekvent. 
Men det finns en konstant: upplevelsen av 
att andra länder under årtionden har 
dragit nytta av USA och därmed är 
skyldiga supermakten gentjänster.  
I telefonsamtalet med Zelenskyj säger 
Trump att USA har uppträtt ”väldigt 
väldigt” generöst gentemot Ukraina. Men 
att generositeten inte har varit ömsesidig. 
Det svåruttalade ordet ”reciprocity” – 
ömsesidighet – är ett av Trumps favorit-
begrepp. Att skapa ”ömsesidighet” i 
utrikesförbindelserna är ett av hans mål 
som president. 
Kohandeln med Zelenskyj över telefon den 
25 juli är helt i linje med den agendan. I 
våras beslutade kongressen i Washington 
om att överföra nästan fyra miljarder 
kronor i militärt stöd till Ukraina. Trump 
dröjde med utbetalningen. När Zelenskyj 
och Trump talar i telefon är överföringen 
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ännu inte gjord. Under samtalet tackar 
Zelenskyj Trump för amerikanskt stöd på 
försvarsområdet. I direkt anslutning säger 
Trump att han ”dock” behöver hjälp med 
en tjänst. Äntligen maktbalans. 
Ömsesidighet. 
Det finns skäl att tro att Trump verkligen 
uppfattar samtalet som ”perfekt”. När det 
blir känt i medierna att en visselblåsare 
slagit larm låter Vita huset publicera en 
sammanfattning av telefonsamtalet. Så 
transparent agerar sällan 
Trumpadministrationen, ens under hot. 
Trump är djupt kränkt över kritiken. Om 
samtalet med Zelenskyj inte anses som 
perfekt, säger Trump, ”kommer ingen 
utländsk ledare någonsin att kunna tala 
med en annan utländsk ledare igen”. Det 
uppdagas att Trump haft diskussioner 
med Kinas ledare Xi Jinping om Joe Biden 
redan i juni i år, månaden innan 

telefonsamtalet med Zelenskyj äger rum. 
Att be utländska ledare om hjälp med att 
jaga inrikespolitiska rivaler tycks tillhöra 
Trumps politiska vardag.  
Kanske är det inte så chockerande, när allt 
kommer omkring. Men det är oroande att 
inse till vilken grad som Trumps ministrar 
är villiga att spela med i presidentens 
dokusåpa. I veckan tvingades 
utrikesministern Mike Pompeo erkänna 
att han lyssnat på Trumps telefonsamtal 
med Zelenskyj. När han pressades av 
reportrar sade den tidigare CIA-chefen 
Pompeo att samtalet handlade om att få 
bukt med korruption i Ukraina. Pompeo 
tycks acceptera att Trumps personliga 
advokat Rudy Giuliani tjänar som 
informellt regeringssändebud i Ukraina, 
trots att Giuliani undergräver Pompeos 
ställning som USA:s utrikesminister.   
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I torsdags kväll stod det klart att två 
toppdiplomater, USA:s EU-ambassadör 
Gordon Sondland och den tidigare Nato-
ambassadören Kurt Volker, skrivit ett 
utkast till ett dokument där Zelenskyj 
förpliktigade sig att utreda Joe Biden för 
korruption. Enligt New York Times var 
Ukraina införstått med att Zelenskyj inte 
skulle få besöka Vita huset förrän Ukraina 
initierat en utredning av Joe Biden. 
Utrikesdepartementets inbladning i 
Ukrainaaffären väcker allvarliga frågor 
inför valet i november 2020. Trump är 
beredd att gå mycket långt i sin iver att bli 
omvald som USA:s president. Få i hans 
närhet tänker försöka hejda honom. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 

I huvudrollerna

Donald Trump 
USA:s president sedan januari 2017. 73 år 
gammal. Fastighetsentreprenör och tidigare 
huvudrollsinnehavare i ”The Apprentice”, en doku- 
såpa som framställde karaktären ”Donald Trump” 
som en kallhamrad och framgångsrik Manhattan--
entreprenör, när han i själva verket var djupt 
skuldsatt och nära bankrutt. 
Volodymyr Zelenskyj 
Ukrainas president sedan maj 2019. 41 år 
gammal. Saknade politisk erfarenhet när han blev 
vald, men hade deltagit i en dokusåpa om en 
okänd gymnasielärare som plötsligt blev president. 
Hans presidentkampanj utspelades till största del 
på internet, han deltog i få konventionella debatter 
eller intervjuer. 
I birollerna
Rudy Giuliani  
Presidentens personlige advokat. 75 år gammal. 
Borgmästare i New York 1994–2001. Nyskild från 
sin tredje hustru Judith Nathan. Äger en 
fritidsbostad i Palm Beach i Florida där Trump har 
sin medlemsklubb Mar-a-Lago. Röker dyra 
cigarrer. 
Mike Pompeo  
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USA:s utrikesminister sedan april 2018. 55 år 
gammal. Tidigare chef för CIA och republikansk 
ledamot av representanthuset för delstaten 
Kansas. Djupt religiös. Lyssnade (samtidigt som 
det pågick) på telefonsamtalet mellan Zelenskyj 
och Trump den 25 juli, det samtal som står i 
centrum av Ukraina-affären. 
Joe Biden 
Demokratisk presidentkandidat. 76 år gammal. 
Barack Obamas vicepresident 2009–2017. Sonen 
Hunter Biden satt i styrelsen i ett ukrainskt 
gasbolag samtidigt som Joe Biden var USA:s 
vicepresident. Donald Trump antyder att Joe Biden 
utnyttjade sin ställning för att stoppa ett möjligt 
korruptionsåtal mot sonen. 
William Barr 
USA:s justitieminister sedan februari 2019. 
Tidigare justitieminister i George Bushs regering 
1991–1993. 69 år gammal. Spelar säckpipa. 
Uppfattas som mycket lojal med Donald Trump 
sedan han gjort en sammanfattning av Robert 
Muellers Rysslandsrapport som frikände Trump, 
trots att rapporten inte gör det. 

Förbud mot 
masker kan slå 
tillbaka
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Hongkongs förbud mot ansiktsmasker 
är ett tecken på ledningens 
desperation. Men effekten riskerar att 
bli den motsatta: Protesterna tog ny 
fart på fredagen och en 14-årig pojke 
uppgavs ha skjutits i benet, enligt en 
lokal källa till South China Morning 
Post. DN:s Marianne Björklund svarar 
på tre frågor om det provocerande 
förbudet. 
Peking. 
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1 Varför inför Hongkong ett förbud mot 
ansiktsmasker? 
Hongkongs ledare Carrie Lam vill hejda 
våldsspiralen genom att förbjuda 
ansiktsmasker. Många demonstranter bär 
mask för att inte identifieras, nu får 
polisen ytterligare ett verktyg för att ta fast 
dem. Men beslutet är dramatiskt – Carrie 
Lam använder sig av en undantagslag från 
det brittiska kolonialstyret. Vissa befarar 
att Carrie Lam öppnar Pandoras ask och 
att censur i sociala medier, begränsad 
yttrandefrihet och husrannsakan utan 
tillstånd kan bli nästa steg. 
  
2 Kommer det att lugna ner sig i 
Hongkong nu? 
Det syns inga tecken på det. Tvärtom har 
Carrie Lam provocerat sina motståndare 
ytterligare. Redan på torsdagen använde 
tusentals Hongkongbor sin lunchrast till 

att protestera mot lagen. Att brott mot 
maskeringslagen ger ett års fängelse eller 
böter på drygt 30 000 kronor, tycks inte 
avskräcka. Experter har också ifrågasatt 
lagens rättsliga grund. 
3 Vilka reaktioner har kommit på lagen? 
Beslutet stöds av den partitrogna kinesiska 
tidningen Global Times. Dess chefredaktör 
Hu Xijin noterar att flera länder i väst har 
liknande lagar.  
Civil Human Rights Front kallar lagen 
drakonisk och anser att den hotar 
personlig säkerhet och yttrandefrihet. 
Även den ideella organisationen Human 
Rights Watch är kritisk. 
Marianne Björklund 
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Volvobilar och 
förhandlingar 
gav diktaturen 
förtroende för 
Sverige
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
En nordkoreansk delegation har landat 
i Sverige inför helgens samtal med USA 
om Nordkoreas kärnvapen. I potten 
ligger ett tredje toppmöte mellan 
Donald Trump och Kim Jong-Un. Ska 
det äga rum i år måste mötet i Sverige 
bli lyckat. 

Att överläggningarna sker i Sverige är 
ingen tillfällighet. I januari hölls också 
samtal på svensk mark med deltagare från 
Nordkorea, Sydkorea, USA och Sverige. 
Den gången som förberedelse inför mötet 
mellan den amerikanske presidenten och 
den nordkoreanske ledaren i Hanoi, ett 
möte som strax därefter blev ett fiasko. 
När ett nytt försök nu görs att få till stånd 
en dialog är mötesplatsen självklar. 
Anledningen är att Sverige har en unik 
förbindelse med Nordkorea – av historiska 
skäl, men också för att Sverige de senaste 
åren har beslutat att spela en mer aktiv roll 
som mellanhand i frågan om Nordkoreas 
kärnvapen. 
Välutbildade nordkoreaner vet att Sverige 
var det första västland som både erkände 
nationen och som etablerade en ambassad 
i Pyongyang, 1975. Banbrytande beslut av 
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det slaget har inte fallit i glömska under 
styret av tre generationer Kim.  
Då, på 1970-talet, identifierade svenska 
företag nya affärsmöjligheter. Bland annat 
skickades tusen Volvobilar av modell 144 
till Nordkorea, som landet aldrig har 
betalat för. Skulden har för länge sedan 
övergått till svenska statens fordran och 
har med ränta vuxit till 2,8 miljarder 
kronor.  
I det långvariga, resultatlösa arbetet med 
att få betalt fick Sverige i alla fall en tätare 
relation med den isolerade nationen. 
Länge var de svenska bilarna ett vanligt 
inslag i den glesa trafiken i Pyongyang. 
Ibland med ett skramlande läte efter 
årtionden av utebliven verkstadsservice. I 
takt med att fordonsflottan förnyats och 
att bilköer år 2019 till och med kan uppstå 
i huvudstaden syns inte längre några 
gamla Volvobilar till. 

De har sålts vidare till mindre städer. Där 
rullar de fortfarande, upplyste en av DN:s 
nordkoreanska följeslagare under en 
reportageresa i landet tidigare i år.   
I Nordkorea har Sverige ett rykte som 
neutralt land.  
Svensk militär har sedan 
vapenstilleståndet efter Koreakriget 1953 
bevakat gränsen på den 38:e breddgraden 
mellan Nord- och Sydkorea. Fem svenskar 
och fem schweizare har i dag uppdraget. 
Sverige är skyddsmakt för bland annat 
USA, Kanada och Australien, vilket 
betyder att Sveriges ambassad i Pyongyang 
tar på sig konsulära uppdrag för 
medborgare från dessa länder. Genom 
åren har det inneburit att Sverige lyckats 
förhandla med Nordkorea för att få fångar 
fria. Bland annat lyckades den dåvarande 
ambassadören Mats Foyer 2009 få till 
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stånd en uppmärksammad frigivning av 
två amerikanska journalister. 
När Nordkorea för två år sedan 
provocerade omvärlden med alltmer 
avancerade missiluppskjutningar utsågs 
den socialdemokratiske riksdagsmannen 
Kent Härstedt till Sveriges särskilda 
sändebud för Koreahalvön.  
Han har sedan mitten av 1990-talet gjort 
dussintals resor till Nordkorea och skaffat 
goda kontakter. Hans nya uppgift blev att 
fortsätta bygga upp ett förtroende för 
Sverige. 
I dag är Kent Härstedts relationer i landet 
på den nivån att den statskontrollerade 
nyhetsbyrån publicerar en notis när han 
landar i Pyongyang. 
I somras hyllades Härstedt i Australien för 
att ha spelat en huvudroll i frigivningen av 
en 29-årig australier som gripits och 
hållits fängslad i en vecka i Nordkorea. 

Omvärlden fasade för en upprepning av 
vad som hänt Otto Warmbier – den unge 
amerikan som tillbringade 17 månader i 
nordkoreanskt fängelse, innan han 2018 
efter svensk hjälp blev frisläppt och 
hemsänd till USA i ett tillstånd som gjorde 
att han avled kort senare.  
I fallet Alek Sigley fick det hela ett lyckligt 
slut. ”De lyssnade”, sa Kent Härstedt, om 
den nordkoreanska sidan efter 
frisläppandet av australiern. Han 
poängterade att den snabba frigivningen 
rymde mer än den förenklade förklaringen 
att resultatet berodde på hans insats.  
Det finns flera skäl till att ett nytt möte 
mellan USA och Nordkorea kan hållas i 
Sverige. Men i båda fallen – den lyckade 
frigivningen och de nya samtalen – 
förekommer en gemensam faktor, som det 
svenska sändebudet på Koreahalvön 
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framförde efter den lyckade aktionen i 
somras: 
Allt bygger på förtroende. 
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 

Boris Johnson 
uppges ha 
lovat att söka 
Brexituppskov
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Boris Johnsons budskap utåt är 
benhårt: Det blir inga fler -
Brexituppskov. 
Men enligt ett dokument som brittiska 
medier har läst lovar Johnson 
motsatsen, att han är redo att begära 
en förlängd tidsfrist. 
Om inget avtal med EU är klart senast den 
19 oktober kommer Storbritannien att 

1243

mailto:torbjorn.petersson@dn.se


begära en ytterligare förlängning av 
datumet för Brexit. Detta har den brittiska 
premiärministern Boris Johnson gått med 
på, enligt ett dokument som refereras i 
brittiska medier. 
Det motsäger vad Johnson sagt utåt, 
nämligen att någon förlängning inte är 
aktuell och att det blir en avtalslös, så 
kallad hård Brexit den 31 oktober om det 
då inte föreligger något avtal. 
De nya uppgifterna finns i en inlaga som 
regeringen i London lämnat in till en 
domstol i Edinburgh i Skottland. 
Regeringen har där stämts för sin vägran 
att följa parlamentets beslut om att man 
måste begära förlängning hos EU om 
förhandlingarna inte gått i lås senast just 
den 19 oktober. Att döma av inlagan 
framstår alltså denna vägran som ett spel 
för gallerierna. 

Regeringen i London ville på fredagen inte 
kommentera den pågående rättsprocessen 
i Edinburgh, men framhåller att 
Storbritannien kommer att lämna EU den 
31 oktober. 
Johnsons regering gav nyligen Bryssel ett 
förhandlingsbud med modifieringar i det 
avtal som parlamentet i London tre gånger 
förkastat. Förändringarna handlar framför 
allt om hur man ska undvika att 
gränskontroller återuppstår mellan 
Nordirland och republiken Irland. 
EU-sidan har välkomnat att det kommer 
förslag men sagt att budet är 
”problematiskt” på flera punkter. 
Anders Bolling 
anders.bolling@dn.se 
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Macho-
männens 
dominans 
utmanas när 
Kosovo går 
till val
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Vjosa Osmani kan bli Kosovos första 
kvinnliga premiärminister efter 
söndagens val. 

Det är i så fall en helomvändning för ett 
land präglat av machokultur, och som 
hittills har styrts av hårdföra manliga 
krigsveteraner. 
I en direktsänd tv-debatt nyligen mellan 
två parlamentsledamöter fällde den ene en 
nedsättande kommentar om den andres 
fru. Han svarade att motståndaren ”ser ut 
som en kvinna”. När kameran slogs av 
hamnade de två i knytnävsslagsmål. 
Scenen säger en del om testo-
steronnivåerna i Kosovos politik. 
Detta är ett land som sedan 
självständigheten 2008 har styrts främst 
av veteraner från UCK-gerillans krig mot 
Serbien 1998–99. 
Helgens val utlystes sedan premiär-
minister Ramush Haradinaj kallats till en 
krigsförbrytartribunal i Haag som 
misstänkt för krigsbrott under sin tid som 
högt uppsatt befäl i UCK. Även dagens 
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president Hashim Thaci har ett förflutet 
som gerillaledare. 
Kosovo är ett land där mansdominansen i 
politiken har varit nästan total. Samtliga 
Kosovos 38 kommuner leds i dag av män, 
och i den avgående regeringen är bara en 
enda av 21 ministrar en kvinna. 
Men när landet nu går till val kan mönstret 
brytas. Den 37-åriga juridikprofessorn 
Vjosa Osmani är premiärministerkandidat 
för LDK, partiet som leder i de flesta 
opinionsmätningarna. Och Osmani menar 
att just det faktum att hon är kvinna gör 
henne lämpad att leda Kosovo. 
– I mer än 90 procent av alla 
korruptionsfall är män inblandade. En 
kvinna kan se hur sakerna står till och ta 
hand om våra medborgare på ett annat 
sätt, säger hon till Reuters. 
Om LDK får flest röster kommer 
uppdraget att bilda regering att gå till 

Vjosa Osmani. Men eftersom partiet ändå 
inte väntas få mer än 30 procent kommer 
hon att tvingas bilda en koalition med ett 
eller flera andra partier. 
Som regeringschef ”ärver” hon en rad 
brännande problem, varav den utbredda 
korruptionen är ett. Ett annat är 
arbetslösheten som drabbar upp till en 
tredjedel av landets befolkning samtidigt 
som många söker sig utomlands – antalet 
kosovarer utomlands är nästan 800 000, 
jämfört med de 1,8 miljoner som bor kvar i 
landet. 
Men den allra mest brännande frågan är, 
som vanligt, förhållandet till Serbien – det 
land Kosovo bröt sig ur efter det förödande 
kriget 1998–99. 
De flesta serber ser fortfarande Kosovo 
som en del av Serbien, vilket också är den 
serbiska regeringens ståndpunkt. Men 
både EU och USA pressar länderna att 
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normalisera sina förbindelser, vilket 
innefattar att Belgrad ska erkänna Kosovo 
som självständigt. 
Kosovo införde i fjol tullavgifter på 100 
procent för serbiska varor, i protest mot 
att Serbien hade blockerat landets 
medlemskap i Interpol, den internationella 
polisorganisationen. 
Strafftullarna blir svåra att avskaffa. Ingen 
av de ledande kandidaterna i valet, inte 
heller Osmani, förespråkar det. Ingen 
verkar heller öppen för att ”byta 
landområden” med Serbien, en idé som 
lanserades av president Thaci i fjol och 
som fick visst stöd av USA. 
Samtidigt väntas nu dialogen mellan 
Pristina och Belgrad återupptas efter att 
ha legat på is ett tag. USA utsåg i torsdags 
Berlinambassadören Richard Grenell som 
nytt ”fredssändebud” i Kosovo och Serbien 
och Donald Trump anses vara på 

offensiven för att få till en utrikespolitisk 
framgång på Balkan. 
Konflikten mellan Serbien och Kosovo är 
knappast lättare att lösa i dag än den var 
för 20 år sedan. Men med Vjosa Osmani 
som regeringschef blir det för första 
gången inte ett gammalt krigsbefäl som 
sitter på Kosovos sida av 
förhandlingsbordet – utan en jurist som 
var skolflicka när kriget bröt ut. 
Ingmar Nevéus 
Fakta. Kosovo blev självständigt 2008

Majoriteten av Kosovos cirka 1,8 miljoner invånare 
är albaner och den dominerande religionen är 
islam. En minoritet på cirka 120 000 är serber. 
I efterkrigstidens Jugoslavien var Kosovo en 
provins inom delrepubliken Serbien. 
1998–99 utkämpades ett krig mellan den 
kosovoalbanska gerillan UCK och Serbiens armé. 
Den inleddes med att över en miljon albaner drevs 
på flykt. Fler än 10 000 civila dödades under 
kriget, som avgjordes sedan västalliansen Nato 
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ingripit på kosovoalbanernas sida med 
bombningar av Serbien. 
2008 förklarade Kosovo sig självständigt. Över 
110 länder har erkänt Kosovo, bland dem USA och 
23 av EU:s medlemsstater (inklusive Sverige). 
Dock inte Serbien, inte heller Ryssland och Kina. 
Söndagen den 6 oktober hålls parlamentsval i 
Kosovo. Valen utlystes sedan premiärminister 
Ramush Haradinaj i somras kallats till förhör i 
Haag som misstänkt för krigsbrott. 

EU-länder 
enades om 
förslag till 
klimatmötet
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Många timmar och många ord krävdes 
innan EU:s medlemsländer till sist 
kunde enas om en gemensam linje 
inför årets stora klimatmöte i Chile. 
Orden vägdes på guldvåg när 
medlemsländernas klimatministrar satt 
samlade i Luxemburg under fredagen för 
att bestämma sig inför klimatmötet COP25 
i december. Till sist nådde 
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ordförandelandet Finland fram till något 
som alla kunde stötta. 
– Jag förstår att ingen är helt lycklig med 
det här, men då är vi i alla fall alla lika 
olyckliga, konstaterade den finska 
miljöministern Krista Mikkonen, strax 
innan hon fick allas godkännande. 
Exakta detaljer är ännu inte klara, men 
från svensk sida ges ändå tummen upp för 
det sätt som EU-linjen nu hänvisar till den 
rapport som FN:s klimatpanel IPCC gjort 
om 1,5-gradersmålet samt vad som görs 
för att hindra användandet av återstående 
utsläppskrediter från det gamla 
Kyotoprotokollet. 
Striden har som vanligt stått mellan mer 
klimatoroliga länder som Sverige, som vill 
att EU-länderna under år 2020 ska lova 
att förbättra sig och höja ambitionsnivån i 
Parisavtalet inför år 2030, och skeptikerna 
– främst Polen, Tjeckien och Ungern – 

som i sin tur har kämpat för att få bort 
skrivningar som rakt ut kräver att alla 
måste göra mer. 
– Vårt budskap till världen måste vara 
enkelt och tydligt: Vi ska uppdatera och 
förbättra våra ambitioner. Skillnaden 
mellan en temperaturökning på 2 grader 
eller 1,5 grader kommer att vara enorm, 
sade miljö- och klimatminister Isabella 
Lövin (MP) i debatten under mötet i 
Luxemburg. 
– Vi ser ingen flexibilitet i att öka våra 
ambitioner till år 2030, fastslog Polens 
miljöminister Slawomir Mazurek. 
– Ett beslut att öka ambitionsnivån kan 
bara fattas på toppmötesnivå, sade i sin 
tur hans tjeckiska kollega Richard Brabec. 
TT 
ANNONS: 
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Ännu en 
fångutväxling kan 
ske inom kort
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Ukraina/Ryssland. 
Ukraina och Ryssland planerar ytterligare 
en fångutväxling, enligt Ukrainas 
utrikesminister Vadym Prystayko. 
– Jag hoppas att det mycket snart, och jag 
menar bokstavligen nästa vecka, finns 
planer på en mer storskalig utväxling, 
säger han i ukrainsk tv. 
Rysslands regering har inte bekräftat de 
konkreta planerna, men säger att det sker 
arbete för en fångutväxling. 
TT-Reuters 

Jag förlorade min 
mamma och nu 
ser jag min fru 
falla offer för 
samma kraftfulla 
makt.
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Storbritanniens prins Harry stämmer 
ägarna till The Sun och Daily Mirror. 
Tidningarna anklagas för illegal avlyssning 
av telefonsvararmeddelanden, rapporterar 
brittiska medier. Uppgifterna kommer 
bara dagar efter nyheten att prinsens fru 
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Meghan stämt Mail on Sunday för att ha 
publicerat ett brev som hon skrivit till sin 
pappa. Publiceringen fick prins Harry att 
ryta ifrån i ett uttalande där han drar 
paralleller till hur hans mamma, 
prinsessan Diana, behandlades. 

Uppgörelse ger 
åtta miljarder till 
Ramallah
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Mellanöstern. 
Den israelisk-palestinska betalningskris 
som störtat president Mahmud Abbas 
självstyre i ekonomisk kris löstes på 
fredagen. De åtta miljarder kronor som 
Abbas sedan februari vägrat ta emot från 
Israel kommer nu att överföras till 
Ramallah. 
Förra året beslutade Israel att dra ifrån 
omkring 10 procent av de cirka en och en 
halv miljard kronor i tull- och 
momsintäkter man överför varje månad 
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till palestinierna – den summa självstyret 
använder till socialt stöd för ”martyrers” 
familjer. Bland dessa förmånstagare finns 
också familjer till dödade och fängslade 
terrorister, vilket är ett rött skynke för 
många av premiärminister Benjamin 
Netanyahus väljare. 
Nathan Shachar 

Cypern: Turkiskt 
fartyg kränker vår 
rätt
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Turkiet/Cypern. 
Det turkiska borrfartyget Yavuz har 
skickats till vattnen utanför södra Cypern 
där grekcypriotiska myndigheter sedan 
tidigare har godkänt att italienska och 
franska företag får borra. 
Cypern anklagar Turkiet för 
”mobbningstakter från en annan tid” och 
uppmanar landet att dra sig tillbaka från 
området, där Cypern har rätt till 
gasexploatering. 
TT-Reuters 
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31 migranter 
räddade i 
Engelska kanalen
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Frankrike. 
31 migranter som försökte ta sig över 
Engelska kanalen i gummibåtar har 
räddats, meddelar franska 
sjömyndigheter. Fyra barn och en tonåring 
fanns i gruppen som kontaktade 
räddningstjänsten efter att de stött på 
problem. 
Migranterna har uppgett att de är från 
Iran, Irak och Afghanistan. Flera av dem 
var nedkylda när de plockades upp tidigt 
på fredagsmorgonen. En av de två båtarna 

ska ha sjunkit kort efter att personerna i 
den räddats. 
Sedan i januari har fler än 1 400 migranter 
räddats av brittisk och fransk 
kustbevakning. Farleden trafikeras av 
många stora fartyg, som gör den farlig att 
korsa. Dessutom är vattnet kallt och 
strömt. 
TT-AFP 
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Uppgifter om 
prickskyttar i 
oroligt Bagdad
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Irak. Prickskyttar i Bagdad har dödat fyra 
medlemmar av de irakiska 
säkerhetsstyrkorna, uppger 
myndigheterna. 
Fredagen beskrivs som den våldsammaste 
dagen i Iraks huvudstad sedan protesterna 
inleddes i början av veckan. Sammanlagt 
har 44 personer, däribland sex 
medlemmar av säkerhetsstyrkorna, dödats 
sedan protesterna inleddes i tisdags. 
Nyhetsbyråer rapporterar dessutom om 1 
600 skadade. 

AFP:s utsända liknar de centrala delarna 
av staden vid ett slagfält efter fredagens 
protester. Kravallpolis har drabbat 
samman med maskerade demonstranter 
och använt vattenkanoner, tårgas, 
gummikulor och skarp ammunition för att 
få dem att skingra sig. 
TT-AFP-Reuters 
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Det är tragiskt att 
det förekommit så 
mycket död och 
förstörelse.
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Efter flera dagars våldsamma protester i 
Irak instämde storayatollan Ali Sistani på 
fredagen i kritiken mot regeringen, men 
manade samtidigt båda sidor till lugn. 
Över 40 personer har dött och 1 600 
skadats i protesterna i landet. 
Demonstranterna vänder sig mot utspridd 
korruption och ungdomsarbetslöshet. 
TT-AFP-Reuters 
ANNONS:Så här navigerar du i Dagens Nyheter. 

Avtalet från 
1944 gör att 
flyget slipper 
bränsleskatt
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
År 1944 undertecknades ett avtal för 
det civila flyget, Chicagokonventionen, 
som legat till grund för att flygbränsle 
än i dag inte beskattas på 
internationella rutter. 
År 2019 med klimatdebatt och 
omfattande skatter på andra bränslen 
höjs röster mot avtalet och flygets FN-
organ ICAO möts just nu för att bland 
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annat diskutera hur flygets utsläpp kan 
minskas. DN:s Torbjörn Petersson 
berättar om avtalet från 1944. 
Låt er inspireras av andan i 
Chicagokonventionen från 1944. 
Uppmaningen framfördes för några veckor 
sedan av vd-n för IATA, den 
internationella 
flygtransportsammanslutningen, i ett tal i 
just Chicago.   
Vd-n hyllade en grupp personer, som han 
kallade kloka och framsynta, för att ha 
skrivit under avtalet för den civila 
flygtrafiken för 75 år sedan – ett avtal som 
”lagt grunden för utvecklingen av den 
globalt sammankopplade världen”.  
– I dag har flyget blivit en bransch som 
befriar oss genom att låta oss uppfylla våra 
drömmar, samtidigt som det bygger 
ekonomisk tillväxt och utveckling, sa 
IATA-chefen Alexandre de Juniac. 

Han pekade också ut vad han kallade den 
rörelse som väcker ”flygskam – och som 
har sitt ursprung i Sverige” – som det 
allvarligaste hotet mot flygindustrin i 
Europa just nu. 
Chicagokonventionen undertecknades 
1944 av 52 länder och gav världen 
standarder, förfaringssätt och 
säkerhetsföreskrifter för den fredliga 
luftfarten. Den ledde även till att en 
organisation bildades som kallas 
International Civil aviation organization, 
ICAO, FN:s civila luftfartsorgan. 
Detta FN-organ tolkade den ursprungliga 
konventionen som att flygbränsle för 
internationellt bruk inte ska beskattas. 
Ordningen inrättades. Med tiden 
betraktades det hela som ett förbud. 
Mäktiga händer har sedan dess pekat i 
samma riktning. Hela systemet är 
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uppbyggt för skattebefrielse, men de 
senaste åren har kritiken ökat.   
– Det är inte hållbart att fossilt flygbränsle 
ska vara skattebefriat. Om man rör sig på 
landbacken så kostar utsläppen en krona 
och 14 öre per kilo utsläppt koldioxid. Är 
man i luften så kostar det varken 
koldioxidskatt eller skatt på 
höghöjdseffekten, säger Svante Axelsson, 
nationell samordnare för ett fossilfritt 
Sverige. 
Höghöjdseffekten är den ytterligare 
påverkan på klimatet, utöver utsläppen av 
koldioxid, som flyg på hög höjd orsakar 
genom vattenånga och kväveoxider. 
– Flyget har dubbel klimatpåverkan som 
det inte betalar för. Den internationella 
flygtrafiken får därför två rabatter, säger 
Svante Axelsson. 
Hur kan det år 2019 vara förbjudet med 
skatt på flygbränsle? 

Få är bättre rustade att svara på den 
frågan än Therése Sjöberg vid 
Transportstyrelsen. Hon är nominerad 
som svensk expert i miljökommittén i FN:s 
luftfartsorgan. Där arbetar hon med att ta 
fram underlag för ett nytt regelverk för 
flygets klimatkompensation.  
– Det är delvis ett missförstånd, säger hon 
om att Chicagokonventionen förbjuder 
beskattning av flygbränsle. 
Skrivningen i den gamla konventionen var 
inte tydlig. Så FN-organet ICAO, fyllde i 
konturerna, och tog fram en policy där det 
står att länder inte ska beskatta bränsle på 
internationella rutter. 
– Det är klart att ett regelverk som har sin 
grund från 1944 kan te sig väldigt 
ålderdomligt med dagens ögon. Men 
oavsett vad som står i 
Chicagokonventionen eller i dokument 
från ICAO så är det upp till 
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medlemsländerna att sinsemellan 
förhandla för att ta bort hindren för 
beskattning, säger Therése Sjöberg. 
Formellt finns det, enligt den svenska 
experten, alltså ingenting som stoppar 
nationer som vill komma överens med 
andra länder om att förhandla så att skatt 
läggs på fossilt flygbränsle. 
I tusentals avtal som upprättats länder 
emellan står det i dag emellertid ingenting 
om den saken. Däremot avhandlas det 
motsatta: bilaterala handelsavtal har ofta 
en klausul där det framgår att 
överenskommelse nåtts om att inte 
beskatta flygbränsle. 
Det blir därmed tydligt vilken motvind de 
möter som vill se en skatt införd. De 
kämpar mot inflytelserika krafter och mot 
det faktum att flyget inte hämmas av 
landgränser. 

– Både sjöfart och flyg lever i ett 
ingenmansland eftersom de kan tanka lite 
här och var. Om Sverige inför skatt och 
grannländerna fortsätter med 
skattebefrielse så tankar flygplanen där i 
stället, konstaterar Svante Axelsson, den 
nationella samordnaren för ett fossilfritt 
Sverige. 
När kritiken hårdnade tryckte flyget på för 
att få skapa sitt eget system för 
klimatkompensation. Och för tre år sedan 
enades ICAO efter 15 års förhandlingar om 
ett system kallat Corsia. Alla de 193 
medlemsländerna skrev under. 
Det är ett klimatkompensationsprogram, 
där vissa detaljer ännu inte är klara, men 
som saknar mål för att minska dagens 
utsläppsnivåer. År 2020 ses som ett basår, 
endast ökningen i koldioxidutsläpp ska 
därefter betalas för i form av 
kompensationsåtgärder. Det innebär att 
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flygbolag (eller snarare passagerarna) 
bekostar exempelvis trädplantering eller 
projekt som investeringar i sol-, vind- och 
vattenkraft. 
Enligt kritikerna blir det ett billigt sätt för 
flyget att komma undan skatt på bränsle 
och andra klimatavgifter.  
– Corsia är ifrågasatt för att det inte träffar 
alla utsläpp. En studie har kommit fram 
till att systemet bara träffar cirka 30 
procent av utsläppen. Detta beror bland 
annat på att höghöjdseffekten inte tas med 
i beräkningen, säger Jonas Allerup, 
klimatanalytiker vid Naturvårdsverket. 
Problematiken, menar han, är också att 
Corsia är en form av klimat-
kompensationsprogram som inte har som 
mål att minska utsläppen utan bara 
kompensera för ökningen efter år 2020. 
– Och man kan inte klimatkompensera i 
all oändlighet när vi enligt Parisavtalet 

behöver ha noll i utsläpp år 2050. Corsia 
är kritiserat av bland annat miljörörelsen, 
eftersom det kan ses som en ”quick fix” 
och på lång sikt går det inte att ha ett 
sådant system, säger han. 
Enligt Jonas Allerup finns det analyser 
som säger att om ökningstakten i flygandet 
ökar som i dag, kan flyget stå för 20 
procent av de globala utsläppen år 2050, 
mot 5–6 procent i dag. 
I Montreal i Kanada har FN:s 
luftfartsorganisation suttit i möte i över en 
vecka. De länder som vill delta i det nya 
klimatkompensationsprogrammet Corsia 
får, enligt ett förslag, inte använda sig av 
andra ekonomiska styrmedel i klimatsyfte. 
Det krockar med EU:s utsläppshandel för 
flyget. Europaparlamentet har protesterat 
eftersom utsläppshandeln ses som ett 
betydligt vassare vapen än det trubbiga 
kompensationsprogrammet. Det hela har 
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väckt farhågor för att pressen på 
flygtrafiken inom EU att minska utsläppen 
delvis kan försvinna.  
Fördelen med Corsia, som den svenska 
experten Therése Sjöberg ser det, är att 
systemet omfattar flygbolag i 193 länder i 
världen. Många bolag i Afrika, Sydamerika 
och Asien har aldrig tidigare rapporterat 
sina utsläpp. Nu måste de börja 
kompensera för dem. 
Hon säger att resolutionen som FN:s civila 
luftfartsorgan antar vid mötet inte är 
juridiskt bindande.  
– Den förbjuder inte EU eller stater att 
förhandla sinsemellan. 
Det är möjligen ett indirekt svar på hur 
Sveriges regering kan agera för att gå 
vidare med idén att undanröja de gamla 
hindren för en internationell skatt på 
fossilt flygbränsle. 

I förra veckan höll Sveriges 
infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) 
ett tal vid mötet i Montreal, där han 
framförde den svenska regeringens vilja på 
området. Och för det fick han omedelbar 
kritik från bland annat flygbolaget 
Norwegian, som menar att skatter är fel 
väg att gå. I stället förespråkar det norska 
flygbolaget insatser för bland annat ny 
teknik och mer miljövänliga bränslen.   
För Thomas Eneroth och andra som vill 
skrota skatteförbudet på flygbränsle kan 
det därför vara dags att sluta ta 
Chicagokonventionen på sådant allvar. 
Den är ändå otydlig. Strunta sedan i 
dokumenten som bygger på den och bortse 
från resolutionerna från FN:s 
luftfartsorganisation eftersom de inte är 
juridiskt bindande. Förhandla i stället 
länder emellan. 
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– Jag tror inte att det är kört. Sverige 
driver ju frågan att man ska ha rätt att 
beskatta flyget, och har gjort det med en 
flygskatt på passagerare. Om man ska göra 
det på bränslet måste man få med sig 
grannländerna och skapa ett kluster av 
länder, säger Svante Axelsson, 
samordnaren för ett fossilfritt Sverige. 
Det är mycket en fråga om hur man ska få 
i gång det hela, hur länderna ska växla upp 
och kugga i, säger han. 
– Men om Sverige får med sig resten av 
Norden och Tyskland, Storbritannien och 
Nederländerna till exempel så blir 
området tillräckligt stort för att få 
betydelse, tror Svante Axelsson.  
Torbjörn Petersson 
torbjorn.petersson@dn.se 
Fakta. Sverige är ett litet flygland

Sverige är ett litet land i flygsammanhang och står 
för mindre än 0,5 procent av de internationella 
flygtransporterna. 
Inrikes kan Sverige beskatta flygresor efter eget 
huvud – och gör det på passagerare, inte på 
bränslet, i likhet med bland annat Storbritannien. 
För 75 år sedan undertecknades ett avtal för det 
civila flyget, Chicagokonventionen, som legat till 
grund för att flygbränsle än i dag inte beskattas på 
internationella rutter. 
Konventionen eller dokument från FN:s civila 
luftfartsorganisation ICAO är inte bindande, men 
har blivit de direktiv som följts när flygbränsle 
fortsatt att undanhållas från skatt. 
EU har använt utsläppshandel, men det systemet 
utmanas nu av ett klimatkompensationsprogram, 
Corsia, från ICAO, som kritiker menar visserligen 
tvingar flygbolag över hela världen att kompensera 
för utsläpp, men som minskar pressen på 
europeiska flygbolag att göra så. 

Corsia 
Corsia står för Carbon offsetting and reduction 
scheme for international aviation och är ett 
klimatkompensationsprogram i regi av FN:s civila 
luftfartsorganisation, ICAO.  DN 
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Tyskland höjer 
skatt på flygresor
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Punktskatten på flygresor ska höjas av den 
tyska regeringen. Enligt flera medier 
kommer miljötariffen på biljettpriserna 
inom Europa öka till 10:43 euro från 7:50 
euro. Men det är bara den minsta 
höjningen av tre. Tyska regeringen 
sammanträder för att fatta ett beslut i 
flygskatteärendet på onsdag i nästa vecka, 
och väntas då också höja punktskatterna 
på medeldistansflighter till 32:57 euro från 
23:43 euro och på långdistans till 58:63 
euro från 42:18 euro, enligt Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 
De tyska skatterna kommer att börja gälla 
den 1 april 2020 som en del av ett paket 
att klimatneutralisera den tyska 
statsbudgeten.  Direkt 

Jonas Fröberg: 
Bilbolagen 
vadar 
fortfarande i 
djup dieseldy
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Samtidigt som Volkswagen och Daimler 
blickar framåt vadar man ännu i djup 
dieseldy – där du påverkas.   
Volkswagenkoncernen slår nu på stora 
elbilstrumman. Men förra året var andelen 
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sålda elbilar endast 1 procent – och då 
ingick laddhybrider.  
Vi tar det igen:  
1 procent. Resten är i princip bensin- och 
dieselbilar.  
Samtidigt fortsätter alla dieselbilar att ge 
kalla kårar. Denna vecka startade en 
uppmärksammad rättegång i tyska 
Braunschweig i närheten av Volkswagens 
huvudkontor i Wolfsburg. Förenklat 
stämmer 446 000 dieselbilsägare 
Volkswagen i Tysklands största grupptalan 
någonsin.  
Sakfrågan är ersättningar för 
dieselskandalen där 11 miljoner VW-bilar 
hade manipulerad mjukvara som fick 
bilarna att släppa ut upp mot 40 gånger 
mer skadlig kväveoxid är utlovat. 
Bara några dagar innan stämdes VW:s vd 
Herbert Diess och ordförande Hans Dieter 
Pötsch för marknadsmanipulation i 

samband med att dieselgate exploderade 
2015. De nekar till brott. 
Flera andra biltillverkare utnyttjade också 
systematiskt de stora blottorna i EU:s 
gamla avgastest för att spara pengar. 
Daimler, Opel, Renault, Volvo – listan 
med biltillverkare vars bilar släppte ut för 
mycket kan göras lång.  
Så sent som förra sommaren fick Daimler 
under galgen återkalla runt 700 000 
populära dieselbilar runt om i Europa, 
bilar med dieselrening som enligt 
tillverkarna skulle vara den bästa – Euro 
6. 
Mjukvaran ska nu ”uppdateras”.  
Jag frågade Daimlers pr-chef i Sverige i 
september vad som egentligen hänt med 
berörda Mercedesbilar på svenska 
marknaden. Hur många var fuskbilar? Har 
de åtgärdats? Efter två veckor kom ett svar 
från Tyskland, där man i stället för att 
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svara på frågorna bland annat skriver: ”Vi 
bryter inte ner siffror till lokala 
marknader” och att ”återkallningen är 
bindande i EU”. I stället hänvisar man till 
en hemsida som visar vilka modeller som 
avses.  
Så bygger bilbolagen förtroende i en tid 
när de måste förändras i grunden.  
Jonas Fröberg 
jonas.froberg@dn.se 

Gult ljus: 
I mitten av oktober visar Volvo sin första renodlade 
elbil – XC40. Vi är supernyfikna – flipp eller flopp? 

VW fasar ut 
bensin- och 
dieselbilar – 
redan nu
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Volkswagen lanserar sista bilen med 
förbränningsmotor 2033 för att kunna 
vara helt koldioxidneutralt 2050.   
– Vi står för 1 procent av världens 
koldioxidutsläpp och har ett ansvar, 
säger chefsstrategen Michael Jost.  
Michael Jost tittar över bordet på oss 
fåtalet utvalda journalister.   
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Han är chefstrateg i koncernen med över 
600 000 anställda. Alla koldioxidkurvor 
för biltrafiken pekar i dag åt fel håll. För 
andra året i rad ökar medelutsläppet från 
nya bilar i Europa. Men nu lättar 
Volkswagen på sin detaljerade plan för att 
få ner utsläppen – till noll. 
I en tid när bilbranschens framtid aldrig 
varit mer osäker.   
– Våra ingenjörer jobbar med den sista 
bilplattformen för förbränningsmotorer 
just nu, säger Michael Jost. 
Vi är i ett litet rum på Frankfurts bilsalong 
i september och Jost är förvånansvärt 
öppenhjärtig.   
EU-kommissionen har beslutat om ett 
klimatneutralt Europa 2050 i enlighet med 
Parisavtalet med mål att ha max 1,5 grads 
temperaturhöjning.   
Han säger att Volkswagenkoncernen med 
sin samlade bilflotta med nya och 

begagnade bilar står för 1 procent av 
världens koldioxidutsläpp och har ett 
ansvar.  
– Vi har åtagit oss att få ner den siffran till 
0 år 2050.  
Samtidigt, som i en parallellvärld, inleds 
en sårig rättegång mot Volkswagen i 
Tyskland. Den kan ses som ännu ett beskt 
efterspel efter den stora 
dieselgateskandalen 2015 som hittills 
kostat bolaget 300 miljarder kronor. 
Volkswagen stäms nu av 446 000 besvikna 
dieselbilsägare i Tysklands största 
grupptalan.  
Men Michael Josts jobb är att blicka 
framåt. Han fortsätter: 
– Vi ska sluta sälja bilar med 
förbränningsmotorer 2040 om vi ska nå 
målet tio år senare. För oss är framtiden 
elektrisk.  
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– Det innebär att vi ska lansera de sista 
bensin- och dieselbilsmodellerna 2033 och 
vi lanserar den sista bilplattformen som 
baseras på bensin- och dieselbilar år 2026. 
Han säger också att Volkswagen även ska 
börja tillverka vätgasbilar runt 2030, alltså 
elbilar där batteriet är utbytt mot en 
vätgastank och en bränslecell och som 
även kallas bränslecellsbilar.  
– Det tar längre tid för vätgasbilar att nå 
marknaden eftersom vi måste vänta på 
grön energi då vätgasproduktionen är 
resurskrävande.  
Nu är fokus på elbilar. Volkswagen 
lanserar just nu den första elbilen på sin 
nya elbilsplattform – som kallas MEB. 
– Vi vill erbjuda plattformen till andra – 
och Ford har redan tecknat kontrakt.   
Samtidigt blir bilar allt mer rullande 
uppkopplade datorer på hjul.  

Michael Jost tar fram sin telefon, snurrar 
den i handen i luften och låter sin blick gå 
runt bordet.  
– Ni har alla en smart telefon. Dess 
affärsmodell drivs inte av telefonerande 
utan av ett stort ekosystem med appar och 
ytterligare funktioner som man köper som 
tjänster. 
Han säger att det finns många likheter 
med den omställning bilbranschen står 
inför och nämner helt nya tjänster som 
bildelningstjänsten Weshare.  
Denna omställning mot alltmer 
mjukvarubolag är stor.  
– Vi har i dag mellan 20 och 40 
programmerare som ”knackar kod”. Vi 
kommer snart att ha mellan 2 000 och 3 
000 som gör det. Vi byter helt skepnad 
från att göra bilar till att både göra det och 
vara ett mjukvarubolag.  
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Michael Jost erkänner att Tesla länge lett 
kapplöpningen.   
– Tesla är i täten här, säger han och 
fortsätter: 
– Volkswagen kommer att kunna göra 
uppdateringar via nätet för att exempelvis 
öka effekt i motorn.  Vi kommer inte att 
kunna göra det i första skedet, men fram 
mot 2022 kan vi göra det. Då pratar vi allt-
ifrån ökad effekt till uppgradering av stere-
on.  
Så säger han utan att få frågan:  
– Då blir det som i Tesla. Jag gillar Elon – 
han hjälper oss mycket. 
Jonas Fröberg 
jonas.froberg@dn.se 
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50 år och 
återupplivad – 
bilen alltså
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Andra oktober 1969 togs den här Volvo 
Amazonen i bruk för första gången. 
Nu är den nybesiktigad för sista 
gången och fullt funktionsduglig. 
Andre ägaren på femtio år berättar 
historien som faktiskt började med DN 
Motors redaktör Lasse Swärd. 
Den här bilen fyllde femtio år i veckan som 
gick, om man räknar första registreringen 
som födelsedatum. Det finns fler 
Amazoner ur den sista årgången, modellår 

1970, förstås. 1 576 exemplar finns kvar i 
bilregistret av de 3 600 som såldes som 
nya i Sverige, men endast 421 var i trafik 
fram tills alldeles nyligen när BDO 523, en 
tvådörrars sedan-modell med Volvos 
klassiska B20-motor på 90 ystra 
hästkrafter gick igenom besiktningen efter 
några månader av pyssel och mek. Nu är 
alltså 422 stycken i bruk. 
Det hela började i mars och anstiftare till 
detta bilkulturella återupplivande heter 
Lasse Swärd. Han har de senaste 
decennierna varit en av DN Motors 
legendariska redaktörer. Strax innan han 
gick i välförtjänt pension frågade han om 
någon kunde vara intresserad av hans 
garagegrannes Amazon. Jag nappade 
direkt, att som nyfödd bli hemskjutsad 
från BB i pappas Amazon har tydligen satt 
sina spår. Jag gillar formerna och jag gillar 
att den är ett stycke svensk 
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industrihistoria – även när den som vid 
vårt första möte var täckt av ett tjockt lager 
damm. 
– Den har stått här, inomhus i 
varmgarage, ända sedan jag började 
parkera min bil här, sa Lasse. 
– Den har stått här sedan den var ny, sa 
ägaren som vill vara anonym. 
– Den ska stå hemma hos mig, sa jag, och 
slog till. Trots att den inte ville starta och 
att jag misstänkte att det kunde ta lite tid 
att få ordning på den. 
Inte ens startgas hjälpte, men motorn gick 
runt. Det gjorde inte bakhjulen – eftersom 
bromsarna låg på. De gav dock med sig så 
pass att jag som andre ägare av denna 
klenod med hjälp av en kamrat kunde 
bogsera hem den. En ordentlig tvätt, 
noggrann polering (också den med hjälp 
av en kamrat), byte av samtliga 
gummidetaljer från bränsleslangar till 

däck och torkarblad samt ny bränslepump 
gav liv åt femtioåringen som nu kan 
beskrivas som i utmärkt ”patinerat 
originalskick”. Bakbromsarna? Jo, det tog 
tid, men nu fungerar de, precis som allt 
annat. Inklusive originalradion. 
Höjdpunkten? När barnen för en gångs 
skull blev både förvånade och imponerade 
när jag hämtade dem på förskolan och i 
skolan i Amazonen! De trodde inte att en 
bil kunde vara äldre än deras pappa. 
Marcus Engström 
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Volvo ska vara 
säker – även som 
elbil
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Snart ska Volvo visa upp sin första 
moderna elbil. Det är suven XC40 som nu 
tar steget fullt ut och blir helt eldriven. 
Volvo släpper i förväg bilder på tekniken 
under skalet och menar att deras elbilar 
ska vara lika säkra som tidigare 
Volvomodeller med bensin- och 
dieselmotorer. 
DN 

”Finns behov 
av att titta 
tillbaka”
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Tre frågor till Ola Larsmo, vars roman 
”Swede Hollow” nu kommer ut i USA. 
1. Blir det något besök i Swede Hollow, 
ravinen i Saint Paul som är centrum för 
din skildring? 
– Det blir det. Parallellt med att jag skrev 
min bok, började Swede Hollow bli mer 
och mer uppmärksammat I USA. 
Dessutom åker jag till bland annat Seattle, 
dit väldigt många svenskar kom, som min 
morfars bror. 
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2. Vad är det som lockar amerikaner med 
platsen Swede Hollow i dag? 
– Jag tror att på samma sätt som staden 
en gång ville glömma den fattiga, smutsiga 
platsen där emigranter hamnade, vill man 
nu återupptäcka den, liksom lösa 
mysteriet. Dessutom är emigrationen i 
världen just nu något som ritar om 
världskartan och förutsättningarna för 
politiken, det finns ett behov av att se 
tillbaka på den egna historien. 
3. Du skriver just nu på en ny roman – 
blir det mer emigranthistoria? 
– Ja, faktiskt. Medan jag arbetade med 
”Swede Hollow” dök jag på ett annat öde 
som jag redan då bestämde mig för att inte 
släppa: fattigpojken från Uppsala som tog 
värvning för Nordstaterna. Han var 
uppriktigt engagerad mot slaveriet och 
slutade som överste. 
Malin Ullgren 

Så har de två 
pristagarna i 
litteratur valts 
ut
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
På torsdag tillkännages två 
Nobelpristagare i litteratur. Men -
kommer de att ta emot priset? ”Vi 
hoppas naturligtvis på det”, säger -
Nobelkommitténs ordförande Anders 
Olsson till DN. Externa ledamöter har 
hjälpt till att ta fram förslagen, men 
redan efter nästa års pris kan 
upplägget slopas.  
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5 mars, 2019. Anders Olssons blick 
flackade en aning när han öppnade porten 
på Sturegatan och ensam gick ut i ett 
kylslaget Stockholm. Det var som att han 
inte riktigt visste åt vilket håll han skulle 
gå. 
Styrelsemötet i Nobelstiftelsen hade pågått 
ett par timmar. Den dåvarande ständige 
sekreteraren fick det besked han ville ha. 
Följden av en kompromiss blev att två 
Nobelpris i litteratur kan delas ut hösten 
2019. 
– Det har varit olika meningar, men det är 
väldigt bra att vi har kommit till ett 
resultat efter den här långa tiden, sa 
Anders Olsson. 
Han, som sällan sett annat än 
sammanbiten ut under krismånaderna i 
Svenska Akademien, började gå i riktning 
mot Stureplan. Han drog till slut även en 
aning på smilbanden innan han plötsligt 

tog sikte på en restaurang och sa att han 
skulle gå in där. 
Sju månader har gått sedan den dagen. I 
dag är Anders Olsson inte längre ständig 
sekreterare i Akademien. I stället är han 
ordförande för den nya, omformade 
Nobelkommitté som nu lagt fram sina 
förslag på litteraturpristagare. 
Klockan 13.00 den 10 oktober kommer 
beskedet om vilka som får 2018 och 2019 
års priser. Enligt Anders Olsson har det 
gått smidigare än han kunnat tro. 
– Det viktiga är att vi kommit överens. Vi 
har verkligen diskuterat igenom 
författarskapen i grunden, säger han i ett 
telefonsamtal med DN. 
Kompromissen som gav Svenska 
Akademien möjlighet att på nytt dela ut 
litteraturpriset bestod i huvudsak av två 
delar. 
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Dels en nyordning för Nobelkommittén, 
där fem externa ledamöter tog plats under 
två år. Dels beslutet att inga ledamöter 
som förknippas med krisen under 2018 
fick vara med i kommittéarbetet. 
Den nya Nobelkommittén inledde sitt 
arbete i februari efter det att 
nomineringarna till årets priser inkommit. 
De har träffats vid fem-sex tillfällen, 
uppger Anders Olsson, för att diskutera sig 
fram till förslaget på pristagare som 
Svenska Akademiens ledamöter tar 
slutgiltigt beslut om. 
Tror du Akademien kommer att gå på det 
förslaget? 
– Det där vill jag inte alls yttra mig om. 
Men vi hoppas att det blir så. Det är allt jag 
kan säga, säger Anders Olsson. 
Akademien har varit i en långvarig kris. Är 
ni säkra på att de ni föreslår kommer att 
vilja ta emot Nobelpriset i litteratur? 

Anders Olsson skrattar kort innan han 
svarar: 
– Vad ska man tro? Vi hoppas naturligtvis 
på det. Det finns inget annat att göra utan 
vi jobbar så gott vi kan. Det är bara arbete 
som räknas här. 
En central del i Akademiens arbete efter 
krisen har varit att återuppbygga 
förtroendet för institutionen i omvärlden. 
Anders Olsson talar om att man måste 
kommunicera mer men uppger att man 
”inte haft tid att göra så mycket intervjuer 
med utländska medier”. 
– Där är förtroendet fortfarande alldeles 
för lågt för vårt arbete. Det är väldigt 
viktigt att vi gör allt vi kan för att 
återupprätta det förtroendet. 
Kommer ni att höra av er till pristagarna 
innan beskedet för att säkerställa att de vill 
ta emot priset? 
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– Jag vill inte gå in på just sådana saker 
nu. Vi får vänta tills det är dags. 
När förslaget att ta in externa sakkunniga i 
Nobelkommittén först lades på bordet 
(efter ett möte på Gotland sommaren 
2018) avfärdades det av flera ledamöter i 
den då decimerade Svenska Akademien. 
Den gamla kommittén hade redan den 31 
maj det året slagit fast de ”korta listorna” 
både för 2018 och 2019 års priser, visade 
ett brev. Och enligt DN:s uppgifter ansåg 
även flera ledamöter att prisarbetet inte 
hade något att göra med själva konflikten 
inom Akademien. 
Sprickan mellan Akademien och 
Nobelstiftelsen var under en period djup. 
Bland annat utredde stiftelsen möjligheten 
att genom permutation (ändring av villkor 
i testamente) av Nobels testamente 
överlåta uppdraget att dela ut 
litteraturpriset till en annan institution. 

Allteftersom började dock parterna gå 
varandra till mötes. I november förra året 
presenterades de fem externa sakkunniga: 
litteraturkritikerna Mikaela Blomqvist, 
Rebecka Kärde och Kristoffer Leandoer, 
författaren Gun-Britt Sundström och 
kritikern och frilansande 
förlagsredaktören Henrik Petersen. 
När DN söker dem veckorna innan 
pristagarna tillkännages vill ingen av dem 
svara på frågor om arbetet. 
”Jag tänker att eftersom jag inte får nämna 
författarna så blir det ganska poänglöst att 
prata om arbetet. Sådär allmänt är det inte 
så mycket att säga utöver att vi läst en 
massa och sen diskuterat det lästa. Men 
jag är spänd på att se vad ni tycker om 
författarna vi valt”, skriver Henrik 
Petersen i ett mejl. 
”Vi har inte haft tillträde till Akademiens 
egna överläggningar utan enbart fört 

1274



samtal i kommittén”‚ skriver Gun-Britt 
Sundström per mejl. 
Den nya Nobelkommittén valdes på ett 
tvåårigt mandat. Enligt Anders Olsson är 
det osäkert om man kommer att fortsätta 
ta hjälp utifrån. 
– Det kan vi inte bestämma nu, utan det 
får vi göra nästa år. Om vi ska fortsätta 
med en utvidgad kommitté eller återgå till 
hur det var tidigare, säger han. 
I våras ifrågasatte författaren Elise 
Karlsson i en intervju med TT hur 
Akademien hanterar risken för läckor 
kring Nobelpriset eftersom de externa 
ledamöterna bara sitter i två år. Bland 
annat eftersom de får tillgång till 
namnlistor. 
– Det är klart att det är ett problem, men 
det är det hur man än vrider och vänder på 
det, säger Anders Olsson, som bekräftar 

att de externa ledamöterna fått skriva 
under sekretessavtal. 
I centrum för Elise Karlssons kritik stod 
den externa ledamoten Henrik Petersen 
eftersom han haft uppdrag för förlaget 
Modernista. 
Henrik Petersen uppger att han skrivit 
under ett sekretessavtal. 
”Det ämnar jag inte bryta, varken nu, om 
två år eller senare”, skriver han i ett 
mejlsvar och fortsätter: 
”Ingen bad mig att sluta på Modernista, 
men jag tyckte själv att det skulle kännas 
för stökigt att vara kvar, så de enda 
uppdrag jag har där nu och för överskådlig 
tid är ett översättningsarbete (danske 
Jonas Eikas novellsamling ’Efter solen’), 
samt redigering av Andreas Lundbergs 
kommande roman.” 
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Inledningsvis var det tänkt att den nya 
Nobelkommittén skulle innehålla tio 
ledamöter. Men de blev enbart nio. 
Kort efter att Anders Olsson på Sturegatan 
offentliggjort att litteraturpriset återigen 
skulle delas ut meddelade Akademien att 
ledamoten Horace Engdahl ”på eget 
initiativ lämnar den litterära 
Nobelkommittén för att inte äventyra 
litteraturprisets framtid genom att 
försvåra samarbetet mellan Svenska 
Akademien och Nobelstiftelsen”. 
Horace Engdahl skriver i ett mejl, apropå 
frågan hur han ser på den nya kommittén, 
att det inte finns ”så mycket att säga just 
nu”. 
”Det är först när allting är klappat och 
klart med de nya pristagarna som det är 
möjligt att avge ett omdöme om hur den 
nya modellen har fungerat”, skriver 

Horace Engdahl utan att vilja kommentera 
varför han lämnade kommittén: 
”Vad som sedan låg bakom min 
bedömning att ett sådant steg var påkallat 
kan jag inte redogöra för utan att bryta 
mot Akademiens och Nobelstiftelsens 
sekretessregler.” 
När Akademien presenterar pristagarna på 
torsdag blir det första gången som namnen 
läses upp av den nya ständige sekreteraren 
Mats Malm. Han är fåordig när DN talar 
med honom veckorna innan 
tillkännagivandet. 
– Det är fullt upp. Det är ett spännande 
arbete. Det har fungerat väldigt fint med 
den externa Nobelkommittén. 
Hur har det varit att ha en större 
Nobelkommitté än tidigare? 
– Det är en stor fördel att få fler 
perspektiv. Akademien har ju tagit in 
experthjälp utifrån tidigare på olika sätt. 
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Det här är en ny modell vi provar nu, säger 
Mats Malm. 
Kommittéordförande Anders Olsson 
berättar att en utmaning för de externa 
ledamöterna varit att hinna läsa in sig på 
författarskap. Framför allt de personer 
som tidigare varit nominerade, och som 
akademiledamöter därmed redan har 
djupare kännedom om. 
– Arbetet har förändrats så till vida att vi 
måste träffas lite mer och prata igenom 
allting noggrant. Så att alla känner sig 
delaktiga i processen. Det är väldigt 
viktigt. Jag tror att vi får tänka på det ännu 
mer framöver, säger Anders Olsson. 
Hugo Lindkvist 
hugo.lindkvist@dn.se 

Så mycket tjänar ledamöterna. 
Den nya Nobelkommittén presenterades först i 
november 2018 och består efter att Horace 

Engdahl lämnat av nio personer. Fyra ledamöter i 
Svenska Akademien och fem externa sakkunniga. 
Uppdraget sträcker sig under åren 2019 och 2020. 
Kommittén lägger fram förslag på de två 
pristagare som Svenska Akademien fattar 
slutgiltigt beslut om kort innan pristagarna 
tillkännages den 10 oktober. 
Ersättningen för att sitta i Nobelkommittén är cirka 
10 400 kronor i månaden (Svenska Akademiens 
årsredovisning, 2018). Akademien står också för 
resor till och från mötena, uppger ordförande 
Anders Olsson. 
Ersättningen för uppdraget som ordförande i 
Nobelkommittén är cirka 12 100 kronor i månaden 
(Svenska Akademiens årsredovisning, 2018). 

Här är ledamötena i Nobelkommittén. 
Kristoffer Leandoer. Är 58 år, författare, 
översättare och litteraturkritiker i SvD. Är gift med 
Sveriges ambassadör i Albanien och bor där 
sedan tidigare i år. Debuterade 1987 med 
diktsamlingen ”Dykarklocka” och har gett ut ett 
flertal diktsamlingar och andra böcker. 2017 fick 
han Karin Gierows pris på 80 000 kronor av 
Svenska Akademien. I SvD förra året fick han 
frågan vad han hoppas kunna tillföra till 
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kommittén: ”Gott litterärt omdöme och gott humör. 
Och en hög grad av diskretion.” 
Rebecka Kärde. Är 28 år, litteraturkritiker i DN och 
bosatt i Berlin. Skriver även för filmmagasinet 
FLM. Tilldelades i fjol Svenska Akademiens 
kritikerpris om 100 000 kronor. När det 
offentliggjordes att hon blivit ledamot fick hon 
frågan om det var ett halvt steg in i Akademien. 
”Det får vi se. Jag vet ännu inte om jag gift in mig i 
kungafamiljen eller fått jobb i hovstallet”, svarade 
hon. 
Henrik Petersen. Är 46 år och bor i Stockholm. 
Har länge varit kritiker i HD/Sydsvenskan och 
arbetat som översättare och redaktör. Petersen 
har jobbat för Modernista och bland annat 
Brombergs förlag. ”Det gick som en rysning upp 
längs med ryggraden när jag fick frågan”, sa 
Henrik Petersen när det offentliggjordes att han 
blir ledamot i kommittén. Han är den enda av de 
externa sakkunniga som enligt offentliga uppgifter 
inte blivit prisad eller fått ett stipendium av 
Svenska Akademien. 
Gun-Britt Sundström. Är 74 år och bor i 
Stockholm. Mest känd för romanerna 
”Maken” (1976) och ”För Lydia” (1973). Är 
verksam som översättare och litteraturkritiker. I en 

intervju med Vi läser tidigare i år berättade hon om 
sin tidigare skepsis till Svenska Akademien: ”Jag 
har tyckt att institutionen är löjlig i sin högtidlighet 
och att kopplingen till hovet är pinsam. Jag 
tackade ja när det visade sig att de bara ville ha 
hjälp med att utse pristagare, men frågan är om en 
republikan bör delta.” Fick 2009 stipendiet ur Lena 
Vendelfelts minnesfond på 60 000 kronor, som 
delas ut av Svenska Akademien. 
Mikaela Blomqvist. Är 32 år och litteratur- och 
teaterkritiker. Bosatt i Göteborg. Är medarbetare 
på Göteborgs-Posten och Aftonbladet och 
tilldelades Svenska Akademiens kritikerpris om 
100 000 kronor för 2018. Tidigare i år blev hon 
porträtterad av nätmagasinet Ozy som ställde 
frågan om hon är den som kan återupprätta 
förtroendet för litteraturpriset. ”Det här verkar vara 
ett perfekt jobb. Att få möjlighet att läsa mycket 
och framför allt att diskutera böckerna med 
kompetenta människor”, sade hon. 
Ledamöter från Svenska Akademien 
Anders Olsson. Professor i litteraturvetenskap, 70 
år och ordförande i Nobelkommittén. Var 2018–
2019 ständig sekreterare i Svenska Akademien 
efter att ha efterträtt Sara Danius. Ledamot i 
Akademien sedan 2008. 
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Per Wästberg. Författare, 85 år. Har varit ledamot i 
Svenska Akademien sedan 1997. Var tidigare 
ordförande i Nobelkommittén. 
Kristina Lugn. Poet och dramatiker, 70 år. 
Ledamot av Svenska Akademien sedan 2006. Var, 
innan nya inval gjordes, under slutet av 2018 den 
enda kvinnliga ledamoten i institutionen. 
Jesper Svenbro. Poet och filolog, 75 år. Invaldes 
2006 i Svenska Akademien. Röstade för att förra 
ledamoten Katarina Frostenson skulle uteslutas, 
men höll sig i hög utsträckning utanför de 
offentliga bråken i Akademien under 2018. 
Från ett inställt Nobelpris till en inrättad 
Nobelkommitté.

26 april, 2018. Svenska Akademien tar efter -
påtryckningar från Nobelstiftelsen ett preliminärt 
beslut att ställa in Nobelpriset i litteratur 2018. 
Beskedet kommer efter flera avhopp på kort tid 
från Akademien. 
4 maj, 2018. Det offentliggörs att Nobelpriset 
ställts in: ”Beslutet har fattats mot bakgrund av en 
numerärt försvagad Akademi och av ett minskat 
förtroende för Akademien i omvärlden”, står det i 
ett pressmeddelande. 

15 juni, 2018. Nobelstiftelsen skriver ett brev till 
Akademien och kräver att en ny Nobelkommitté 
inrättas som ska arbeta och fatta beslut om Nobel-
priset ”helt självständigt”. 
Juli, 2018. Ett möte på Gotland äger rum. 
Akademiledamöterna Per Wästberg och Kjell Esp-
mark deltar, tillsammans med dåvarande medlaren 
Eric M Runesson och Nobelstiftelsens vd Lars 
Heikensten. Efter mötet presenteras ett första 
förslag på en ny Nobelkommitté. Förslaget 
avfärdas senare. 
9 augusti, 2018. Svenska Akademien svarar i ett 
brev på Nobelstiftelsens krav och uppger att man 
inte är beredd att möta kravet på att inrätta en 
självständig Nobelkommitté, men öppnar för att 
föra en dialog kring en kompromisslösning. 
18 augusti, 2018. Lars Heikensten bekräftar i en 
DN-intervju att Nobelstiftelsen har undersökt de -
juridiska möjligheterna att göra ändringar av före-
skrifterna kring litteraturpriset. 
19 november, 2018. Svenska Akademien 
meddelar att man, i samråd med Nobelstiftelsen, 
beslutat att bilda en ny Nobelkommitté. Fem 
akademiledamöter och fem externa sakkunniga 
ingår. 
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10 december, 2018. På Nobeldagen säger Lars 
Heikensten i en intervju att det, trots den nya 
kommittén, inte är säkert att det kommer att delas 
ut ett Nobelpris i litteratur nästa år: ”Jag har 
förhoppningar, men jag är inte alls övertygad.” 
5 mars, 2019. Ett styrelsemöte i Nobelstiftelsen 
äger rum. Efter mötet berättar ständige 
sekreteraren Anders Olsson att två Nobelpris, för 
2018 och 2019, kommer att delas ut under hösten. 
Ledamoten Horace Engdahl lämnar Nobel-
kommittén ” på eget initiativ”. 

Olga 
Tokarczuk. 
”Dagens 
propaganda i 
Polen är värre 
än på kommu-
nisttiden”
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
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Wroclaw. Olga Tokarczuk är en av 
Polens främsta författare och har blivit 
överöst med litterära priser. Men av de 
styrande högernationalisterna beskylls 
hon för att vara ”antipolsk”. Inför 
landets parlamentsval möter DN:s 
Michael Winiarski en feminist och 
vegetarian som inte riktigt passar in i 
en alltmer bakåtsträvande nation. 
Titta här, ett av mina fönster slets upp, och 
en hel del vackra saker förstördes, hela 
köksgolvet var fullt med glaskross, säger 
Olga Tokarczuk när hon möter på trappan 
till sitt hem, som är inrymt i en vacker 
jugendvilla från 1912 i utkanten av 
Wroclaw. 
Hon ser ändå glad ut under sina bruna 
dreadlocks (mer om frisyren och vad den 
heter på latin senare). 
Dagen innan jag besöker Olga Tokarczuk 
drabbas sydvästra Polen av en ovanligt 

ilsken storm som ställer till med kaos i 
hennes kök. Wroclaw proklamerar 
katastrofläge och myndigheterna 
uppmanar befolkningen att hålla sig 
inomhus. 
Därför börjar vi med att prata 
väderfenomen, ett ämne hon alltid varit 
fascinerad av. 
– De senare åren har varit ovanligt torra, 
och förändringarna sker mycket snabbare i 
dag. Och vädret blir mer oförutsägbart.  
Innan vi går in i det praktfulla huset 
tänder hon en smal Voguecigarett, men 
försöker dölja den när jag tar fram 
kameran. 
Hon pekar upp mot ytterväggen. Där syns 
en rad kulhål.  
Det är spår från ett av andra världskrigets 
ruskigaste slag, som stod kring Wroclaw 
från februari 1945, eller Breslau som 
staden då hette. 
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Den sovjetiska Röda armén var på väg mot 
Berlin. Auschwitz hade just befriats, och 
Hitler gav order om att ”Festung Breslau” 
skulle försvaras till sista man. 
Resultatet av tre månaders bittra strider 
om ”fästningen”, som slutade med tysk 
kapitulation den 6 maj, blev en ofattbar 
förstörelse. 80 procent av staden var 
jämnad med marken, 100 000 soldater 
och civila var döda. 
– Vilken paradox, att tyskarna gjorde så att 
staden förstördes och att det var 
polackerna som sedan byggde upp den, 
säger Olga Tokarczuk. 
Lager på lager av gammal och nyare 
historia ligger alltså över denna bygd, 
nedre Schlesien, och det var inte långt 
härifrån som Olga Tokarczuk växte upp.  
Före kriget tillhörde villan en judisk 
köpman, Rosner, men om hans familj 

lyckades fly eller infångades av Gestapo 
vet hon inte. 
Det man däremot vet är att alla judar i 
området deporterades och mördades av 
nazisterna. När Tredje riket krossades 
flydde eller fördrevs de tyskar som levt här 
i århundraden. Breslau blev Wroclaw, och 
tyskarna ersattes av polacker som tvingats 
lämna den del av östra Polen som 
inkorporerades i Sovjet-Ukraina efter 
kriget. 
Några av dem var Olga Tokarczuks 
farföräldrar. 
Ett skäl till hennes glada humör är att 
priserna fortsätter att regna över henne. 
Det senaste, som hon fick i söndags, var 
utnämningen till ambassadör för polska 
språket. Motiveringen var hennes insatser 
för att stärka ett ”vackert, korrekt och etisk 
polskt språkbruk”.  
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– Ett mycket prestigefyllt pris, eftersom 
det är Polens språkråd som delade ut det 
och de förklarade att mitt språk kan ses 
som ett mönster för god polska. Oerhört! 
Jag som aldrig ens har funderat på hur jag 
skriver, jag använder språket rent intuitivt 
och det kommer till mig helt naturligt. 
Tidigare har hon bland annat två gånger 
tilldelats Nike, Polens finaste litterära 
utmärkelse. Och 2018 fick hon det 
internationella Man Booker-priset i 
England. Hennes böcker finns översatta 
till 30 språk. 
Men hon hyllas inte överallt. Nyligen fick 
hon ett hederspris i småstaden Klodzko 
vid gränsen mot Tjeckien, där hon bor på 
deltid.  
Det fick lokala företrädare för PIS 
(regeringspartiet Lag och rättvisa) att gå 
till hård attack, och Olga Tokarczuk 
kallades för ”förrädare”. 

Hennes många priser innebär ett dilemma 
för de styrande Polen. I somras sade den 
polske kulturministern att han gläds åt 
varje pris som en polsk författare får, men 
att det vore bra om Olga Tokarczuk var 
förnuftig och ”förstod sig på det polska 
samhället”. 
Ibland är angreppen mer brutala, som 
senast när hon stämplades som 
”antipolsk” av PIS-företrädare. För några 
år sedan blev hon också mordhotad på 
sociala medier och tvingades ha livvakter. 
Det inträffade efter att hon fick Nike-priset 
för ”Jakobsböckerna” – som handlar om 
en rörelse för att konvertera judar till 
kristendomen på 1700-talet. I en tv-
intervju sade hon att det vore bra om 
polackerna också kunde tala om de 
mörkare sidorna i sin historia. 
– Jag nämnde tre saker: morden på judar, 
koloniseringspolitiken som Polen bedrev i 
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de östliga områdena och livegenskapen, 
alltså en form av slaveri. Jag möttes då av 
så mycket hat och dödshot att jag inte 
vågade gå ut.  
Har du övervägt att emigrera på grund av 
detta hat? 
– Nej, jag är för gammal för att börja om 
någon annanstans. Men jag vet många 
som talar om att ge sig av, precis som 
många i Israel lämnar sitt land. 
Hon ställer fram svampsoppa, som hon 
lagat av helgens svampskörd i Sudeternas 
skogssluttningar. På köksbordet tronar en 
stolt fjällskivling, som hon panerar och 
steker.  
Även en så till synes harmlös sak – att hon 
väljer att inte äta djur – väcker ilska i 
dagens Polen. En ledande PIS-politiker 
förklarade nyligen att vegetarianism och 
veganism är ”omoraliska och antikristna 
ideologier”. 

– Det finns förstås ingen sådan ideologi, 
och det är lika grundlöst som när katolska 
kyrkans biskopar angriper ”lgbt-ideologi”. 
Här har vi ett tungt civilisatoriskt problem. 
Varför blir då den kristna högern så 
våldsamt provocerad av vegetarianer? 
Olga Tokarczuk tror att det handlar om att 
de hotar den gudagivna ordningen, där 
djuren är underordnade människan, 
”skapelsens krona”. 
Hur oroliga ska vi vara för demokratin i 
Polen? När jag frågar om det inte är 
överdrivet att jämföra med Ungern och 
Ryssland är hennes svar: Nej, det finns i 
högsta grad anledning till oro. 
– Det där vet du ju redan, att PIS steg för 
steg kopplar ur de mekanismer som 
behövs i ett liberalt demokratiskt 
samhälle. Därför är det kommande polska 
valet så viktigt. 
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PIS har redan lyckats pacificera 
domstolarna, gjort om public service-tv till 
en megafon för regeringen, och nu siktar 
man på att ”återpolonisera” – alltså ta 
kontroll över – de återstående fria 
medierna. 
– Vad de har gjort med public service-tv 
måste man leva här och se själv för att 
förstå omfattningen av, att man kan 
bedriva en så primitiv propaganda. Jag 
minns ju den kommunistiska tv:n, och 
dagens tv är faktiskt mycket värre. Då 
visste alla att tv ljög, nu är propagandan 
smartare utformad. De är ute efter att få 
det exakt som i Ungern, en auktoritär stat 
som styr över alla områden. 
Hur påverkar det ditt skrivande att leva i 
ett land som går åt ett tydligt auktoritärt 
håll? 
– Min generation författare debuterade 
efter 1989, då landet blev fritt och vi 

föreställde oss att vi skulle vara apolitiska. 
För mig var det feminismen som först 
gjorde mig politiskt intresserad. Den första 
chocken var att den första demokratiska 
regeringen släppte in religions-
undervisning i skolan. Och sedan infördes 
en hård abortlag. 
– Jag är inte något politiskt djur, men att 
behöva tala om problem som har sopats 
under mattan gjorde mig plötsligt till en 
politisk författare. 
Olga Tokarczuk är inte den första som 
noterar att PIS i grund och botten står för 
en nationell socialism; en mycket starkt 
centraliserad stat som styr ekonomin i 
kombination med en nationalistisk 
ideologi. Man hänvisar till den nationella 
traditionen, blodet, språket, katolicismen.  
– Att allt det sker under så fredliga villkor 
och att vi är med i EU invaggar många i 
falsk säkerhet, att inget ont kan hända. 
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Men EU har ju låtit Ungerns demokrati 
falla samman totalt. 
Hon pekar också på något specifikt polskt: 
Den starka katolska kyrkan visar nu sin 
mörka sida, genom att sälla sig till 
makthavarna, och hon menar att den nog 
aldrig har spelat en så demonisk roll som i 
dag. Hon påminner om att statsmakten 
först förknippades med de länder som 
delade Polen mellan sig (Ryssland, 
Tyskland, Österrike) och sedan den 
kommunistiska staten som alla avskydde. 
Och det är just denna misstro mot 
överheten och eliterna som PIS odlar. 
– För dem är fienden några påhittade 
eliter som måste bekämpas. Till eliterna 
tillhör artister, kulturutövare, läkare, 
affärsmän – alla som har nått någon form 
av framgång betraktas som ett hot. Och 
ovanpå det finns antisemitismen, som 
sitter djupt. 

Hon har en förklaring till att 
antisemitismen är så stark, trots att det 
praktiskt taget inte finns judar kvar i 
Polen.  
–  I Polen symboliserar juden den andre, 
under de långa tiderna av samlevnad blev 
han en främmande figur i vårt samhälle. I 
dag, när det finns politiska krafter som 
underblåser detta – flyktingar släpps inte 
in – så återkommer juden som den 
främmande. Det är en antisemitisk 
besatthet som finns, och fanns även under 
kommunismen. När jag växte upp hade jag 
ingen aning om det, eftersom det inte 
fanns judar och ingen talade om det. 
Därför blev jag förvånad när det kom 
tillbaka.  
Hon har också funderat på det märkliga 
psykoanalytiska fenomenet – hon är 
utbildad psykolog – att i ett Polen utan 
judar har hon och många i hennes 
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generation erfarit en sorts saknad efter 
någonting. 
– Vi lever i ett land där någonting fattas. 
Men vad? Och så åker man till Krakows 
tidigare judiska stadsdel Kazimierz, och 
inser att väldigt många polska 
kulturpersonligheter var judar, utan dem 
skulle det inte finnas en polsk kultur. 
Därför kände jag på 1980-talet en längtan 
efter alla de människor som var borta. För 
de flesta polacker förknippas judendomen 
med Förintelsen, som det sista kapitlet i en 
tusenårig samlevnad, men de flesta av dem 
har ingen aning om vilka judarna är, 
varifrån de kom och vad de gjorde här. 
Polen var ju det land i Europa som hade 
flest judar. 
Tar man inte med judarna i bilden om 
man skriver om polsk historia eller 
litteratur, då ljuger man och förfalskar, 
anser hon. Det var därför hon tog sig an 

predikanten Jakob Frank, och han blev en 
metafor, inte bara för judarnas närvaro i 
Polen, utan för olika strategier för 
assimilering från judarnas sida.  
Åratal av research resulterade i 950-
sidorsromanen ”Jakobsböckerna”, som 
utspelar sig i den östra delen av 1700-
talets polsk-litauiska samvälde, och som 
blev en dundersuccé. 
Också flera andra av hennes berättelser 
handlar om gångna tider, till exempel i 
hennes senaste novellsamling 
”Opowiadania bizarne” (”Bisarra 
berättelser”, ännu ej på svenska), där en av 
historierna utspelar sig på 1600-talet i en 
liten by i Galizien. Ett område med 
flytande gränser där litauer, judar, rutener 
(ukrainare och belaruser) och polacker 
levde sida vid sida. 
Var det där och då den polska identiteten 
– vad den nu är – uppstod? 
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Nationalskalden Adam Mickiewicz, som 
var född i det som i dag är Belarus, inledde 
trots allt sitt mest kända diktverk ”Herr 
Tadeusz” med orden: ”Litauen, mitt 
fosterland!”  
Flera andra polska författare – som 
Czeslaw Milosz och Bruno Schulz (hennes 
stora förebild) – kom också från dessa 
östliga gränstrakter. 
Hon vill inte överbetona betydelsen av sin 
egen bakgrund, där farmodern var 
ukrainska, för sitt skrivande. 
– Ja, pappa berättade att hon talade 
ukrainska. Men någon sådan medvetenhet 
hade hon inte, man var helt enkelt 
lokalbefolkning. Hon bodde på samma 
plats, men hann få tre pass: först var hon 
medborgare i Österrike-Ungern, sedan i 
Polen och sedan, när Röda armén kom 
1939, blev hon under en kort tid sovjetisk 

medborgare fram till det tyska anfallet 
1941. 
Även om hon själv inte säger sig identifiera 
sig med några ukrainska rötter, anser hon 
att de som bor i Wroclaw och Nedre 
Schlesien är en särskild variant av 
polacker, eftersom de härstammar från 
”Kresy”, det polska begreppet för de 
östliga – numera förlorade – utkanterna 
av Polen.  
– Men vi är också präglade av att vi klev in 
i ett område som var totalt tyskt, alltså en 
våldsam krock mellan två mycket olika 
kulturer.  
Trots att 98 procent av tyskarna hade för-
drivits? 
– Ja, naturligtvis var det tomt här, men 
det är en sak som jag allt oftare tänker på 
– vi talar om att kultur är människor som 
möts, men jag tror att även platser är 
kulturellt präglade, och starkt påverkar 
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folks mentalitet. Det har blivit ett tema i 
mitt författarskap. 
Man beräknar att tio procent av Wroclaws 
befolkning nu är ukrainare, som har 
anlänt för att arbeta de senaste åren. Såväl 
från Lviv i västra Ukraina som från krigets 
Donetsk.  
– Det är något mystiskt med det, att de 
gärna slår sig ner just här. Jag pratade 
med en ung ukrainska som sade att för 
henne är Wroclaw den enda staden i Polen 
där hon känner sig hemma. 
Polen hade alltid varit multietniskt, 
påpekar hon, och det var först efter kriget, 
Förintelsen och folkfördrivningarna som 
kommunisterna kunde skapa ett etniskt 
”rent” land. 
Den typiska polska självbilden är att man 
är ett offer för utländska förtryckare, men 
samtidigt är ett öppet och tolerant land.  

– Det är en förenkling. Polen var aldrig 
bara ett offer, utan koloniserade och 
erövrade andra. Men det får inte 
skolbarnen veta, eftersom man har gjort 
polackerna till martyrer och upprorsmän 
som dör för sin frihet på barrikaderna. 
Och nej, Polen var inte bara tolerant, även 
om judarna fick slå sig ned här. 
Hon säger att historien ständigt måste om-
tolkas, och hon berättar att feminismen 
var en stor upptäckt, för den gav henne ett 
nytt intellektuellt instrument att se på den 
polska historien med. 
– Som författare av historiska romaner har 
jag en intellektuell skyldighet att titta på 
kvinnornas plats i den polska historien. 
Och det gör jag till exempel i 
”Jakobsböckerna”. 
I stället för den uttjatade frågan om hon 
går och väntar på ett Nobelpris eller inte 
vill jag veta något om hennes dreadlocks, 
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ett ämne som hon utförligt behandlar i en 
av novellerna i ”Bisarra berättelser”.  
– Frisyren har det latinska namnet ”Plica -
polonica” (polsk hårfläta) och den är 
mycket pragmatisk och praktisk. Jag 
anlade den av en slump. Men i forntiden 
bar alla sådant hår, åtminstone innan 
kammen uppfanns, säger hon och skrattar. 
Just nu skriver hon på en bok som handlar 
om förflyttningen av miljoner polacker 
österifrån till Nedre Schlesien. 
– Det var ett fascinerande storskaligt 
experiment att flytta tre miljoner 
människor hundratals kilometer ända hit, 
till ett rikt område, med vacker natur och 
arkitektur. En sådan roman har inte 
tidigare skrivits. 
Michael Winiarski 

Utbildad psykolog.

Olga Tokarczuk (född 1962) är utbildad psykolog 
och författare. 
Hon undervisar i kreativt skrivande på universitetet 
och är engagerad i Polens gröna parti. 
Redan 1979 fick hon noveller publicerade i en 
tidskrift. Själva bokdebuten kom 1993, med en 
roman som utspelar sig i 1600-talets Frankrike och 
Spanien. Genombrottet kom 1996 med 
”Gammeltida och andra tider” (på svenska 2006). 
Andra uppmärksammade verk är ”Daghus, 
natthus” (på svenska 2005) och ”Löparna” (på 
svenska 2009). 
”Jakobsböckerna” från 2015 (alla svenska 
översättningar är gjorda av Jan Henrik Swahn, 
Ariel förlag) är hennes senaste roman, 2018 kom 
novellsamlingen ”Spel på många små trummor” på 
svenska. 
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Giftet från  
Vietnamkriget 
drabbar 
generation 
efter 
generation
LÖRDAG 5 OKTOBER 2019
Under mer än tio års krig spred USA 
tusentals ton av växtgiftet Agent 
orange över Vietnam. Syftet var att 

avlöva djungeln för att fienden inte 
skulle kunna gömma sig. 
DN:s Paul Hansen och Michael -
Winiarski har träffat några av de 
oräkneliga offren för historiens största 
kemiska krig. 
Det amerikanska militärplanet av typ 
C-123 glider långsamt just ovanför 
trädtopparna och sprutar avlövningsmedel 
över den täta vietnamesiska djungeln. Det 
är sommaren 1969, och USA befinner sig 
mitt i det tio år långa kriget i Vietnam.  
Det tunga propellerplanet har fyllt sina 
behållare för växtgift på den väldiga 
militärbasen i Da Nang, och är nu på väg 
för att tömma innehållet över Vietnams 
centrala högland.  
Ett tiotal år senare spanar skrotsamlaren 
Nguyen Than efter metallavfall och annan 
bråte bland de täta snåren runt det 
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nedlagda flygfältet i Da Nang. Han vet inte 
att området är förgiftat. 
Da Nang är hamnstaden där USA för 
första gången – året var 1965 – landsatte 
reguljär stridande trupp i större skala 
under Vietnamkriget. 
Flygbesprutningen syftar till att döda 
vegetation så att fienden – 
nordvietnameserna och den 
sydvietnamesiska gerillarörelsen FNL – 
inte ska kunna gömma sig under 
lövmassorna.  
Besättningens uppdrag är riskabelt: Nere 
på marken döljer sig fienden och väntar på 
att kunna skjuta ned besprutningsplanet. 
Trots modern teknik och överlägsen 
militär styrka har USA-armén inte lyckats 
matcha gerillan, som genomför 
blixtsnabba attacker och sedan försvinner i 
skydd av djungeln.  

Hur kommer man åt denna gäckande, 
osynliga fiende? 
En av dessa fiender är militärchauffören 
Nguyen Trong Binh, som under flera år 
kör lastbil med förnödenheter till FNL-
gerillan längs Ho Chi Minh-leden från 
Nord- till Sydvietnam. Han överlever, men 
får på något sätt det kemiska medlet på 
sig. 
USA hävdar att man krigar för att rädda 
den fria världen och demokratin i 
Sydvietnam undan Kinas och Sovjets 
försök att sprida kommunismen över östra 
Asien – och hela världen.  
Nordvietnam och FNL säger sig föra ett 
befrielsekrig, som syftar till att kasta ut de 
utländska förtryckarna från Vietnam, 
liksom man tidigare gjort med japanerna 
1945 och fransmännen 1954. 
För USA är alla medel tillåtna, till och med 
kemisk krigföring. Även om det inte 

1292



behöver definieras så, eftersom gifterna 
som sprids över Vietnams djungler och 
åkrar inte är direkt riktade mot 
fiendesoldater, utan mot växtlighet. 
Den amerikanske presidenten John F 
Kennedy har 1962 gett militären tillstånd 
att sätta in Agent orange och andra 
växtgifter i Vietnam – detta redan innan 
USA har satt in reguljära styrkor i 
Sydvietnam. Växtbekämpningsmedlen 
tillverkas av kemiföretag som Monsanto 
och Dow Chemical. 
Generalerna har lovat att Agent orange, 
som det vanligaste 
växtbekämpningsmedlet kallas för, ska 
bidra till att vinna kriget åt USA. 
”Vietcong”, som FNL-gerillan benämns i 
USA, ska tvingas ut från sina gömställen ut 
på öppet fält – och dessutom berövas sin 
försörjning genom att skördar förstörs av 
växtgift. 

Under de tio år som Operation Ranch 
Hand pågår kommer USA:s 
besprutningsplan att genomföra 20 000 
flyguppdrag, och totalt sprida 80 miljoner 
liter Agent orange över Vietnam. Det 
kommer inte att förändra utgången av 
kriget. 
Men det kommer att förändra livet för den 
blivande officeren Nguyen Huu Hung, som 
visserligen är för ung för att hinna delta i 
striderna innan kriget är slut, men som 
senare kommer att drabbas av det kemiska 
kriget. 
Trots massiv giftbesprutning, 
brandbomber, napalm, vit fosfor, 
klusterbomber och en större mängd fällda 
sprängbomber än under hela Andra 
världskriget och som mest över 550 000 
USA-soldater stationerade i Vietnam år 
1969, tvingas supermakten ge upp.  
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I januari 1973 skriver USA och 
Nordvietnam under ett fredsavtal i Paris. 
Två år senare erövras – eller befrias om 
man så vill – den sydvietnamesiska 
huvudstaden Saigon av Nordvietnam. 
Vietnam återförenas. 
Då har under ett årtionde en yta 
motsvarande Småland besprutats med 
Agent orange. Följderna för miljön och 
civilbefolkningens hälsa är omfattande och 
långvariga. Redan 1963 hade 
vietnameserna slagit larm om en ökning av 
fosterskador och genetiska missbildningar. 
Och 1969 vänder sig Nordvietnams ledare 
Ho Chi Minh direkt till president Richard 
Nixon i en skrivelse där han förklarar att 
USA måste ta ansvar för Agent orange. 
Han får inget svar. 
Försvarshögkvarteret Pentagon hävdar att 
Agent orange inte förorsakar några 
varaktiga skador på människa och natur. 

Men snart visar forskning i USA att dioxin, 
den farligaste verksamma substansen i 
Agent orange, orsakar födelseskador på 
försöksdjur. Och snart börjar många av de 
nio miljonerna amerikanska 
Vietnamveteranerna slå larm om ökad 
frekvens av cancer och missbildningar hos 
sina barn. 
Men 50 år senare är det i första hand 
Vietnam som lever med det onda arvet 
efter USA:s krigföring; i den förorenade 
jorden, i de skadade människorna och hos 
de ännu ofödda barnen. 
○ ○ ○ 
Några år efter krigsslutet, i början av 
1980-talet. Nguyen Than letar efter 
järnskrot intill den överväxta startbanan 
på den nedlagda militärflygplatsen i Da 
Nang. Att sälja skrot av olika slag – som 
fragment av granater och annan bråte – är 
vad han kan försörja sin familj på. 
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Vad han då inte vet är att det kring det 
gamla amerikanska flygfältet finns en stor 
mängd kvarlämnade tunnor med växtgiftet 
Agent orange. Även marken är förorenad 
av gifterna, bland annat dioxin, en starkt 
cancerframkallande substans. 
Han hinner aldrig få veta vad han har 
utsatts för, innan han 20 år senare dör 
efter en utdragen och plågsam 
sjukdomstid. 
Hans änka, Ngo Thi Hong, berättar att 
maken först blev illamående och svag, och 
därefter började få stora svulster på benen. 
– Bölderna blev allt större och de vandrade 
uppåt kroppen. Till slut var de dubbelt så 
stora som han själv. Han togs in på 
sjukhus, men de kunde inte rädda honom. 
Ngo Thi Hong blev ensam kvar med deras 
tre döttrar. Efter mannens bortgång blev 
hon tvungen att ta ett tungt arbete på en 
tegelfabrik för att försörja familjen, och 

det är fortfarande en daglig kamp för 
överlevnad. 
Makens död tycktes vara ett oförklarligt 
mysterium. Ovissheten var svår att leva 
med. Vid denna tidpunkt, 2001, fanns det 
ännu inte någon forskning om följderna av 
Agent orange som hon kände till. 
– Vi visste inte vad som hade hänt honom, 
även om vi hade våra misstankar. Nu 
måste vi härda ut och hoppas på att det 
inte blir ännu sämre. 
Det hon syftar på är att också hennes tre 
barn är sjuka eller skadade på olika sätt, 
sannolikt drabbade av Agent orange. De är 
andra generationens offer för den kemiska 
krigföring som USA bedrev i deras land på 
1960- och 1970-talen. 
”Andra generationen”, därför att de själva 
inte utsattes för växtgiftet utan har ärvt 
skadorna efter sin pappa, som kom i 
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kontakt med bekämpningsmedlet Agent 
orange. 
Vi möter familjen i deras lilla hus i 
utkanten av Da Nang, och vi tas emot av 
Ngo Thi Hong framför huset. 
Hennes dotter Nguyen Thi Ha är 37 år och 
äldst av de tre systrarna. 
Halsen och armarna täcks av bölder och 
hon är nästan blind på sitt högra öga.  
Hon sitter med 6-årige sonen Truong Quoc 
Thieu i knät men grimaserar efter en kort 
stund och tar fram en egen stol till pojken. 
– Smärtan är konstant. 
Hennes pojke är tredje generationens offer 
för Agent orange. Han har ett onormalt 
stort huvud och – säger hans mor – 
problem med minnet och svårt att skilja på 
figurer och tecken. 
Han reagerar inte när vi hälsar. 
Hela familjen är drabbad i olika grad. 
Truong Quoc Thieus 12-åriga bror har 

hittills klarat sig undan med lindriga 
symptom och går i skolan. Skadorna och 
sjukdomarna kommer genom flera led från 
hans morfar. 
Nguyen Thi Ha säger att hon är rädd att 
hon kommer att sluta på samma sätt som 
sin far. 
– Jag är oroad för mina symptom. Redan 
när jag föddes hade jag små tecken på att 
något inte var som det ska, och med tiden 
har det bara blivit sämre. 
Hennes mamma får inget stöd från 
myndigheterna, och hennes och systrarnas 
sjukpension är mager, motsvarande 120 
svenska kronor per månad. Ibland får de 
ett litet bidrag från någon 
frivilligorganisation. 
Hongs andra dotter, Nguyen Thi Hanh, 34 
år, föddes med en krökt ryggrad och med 
åren har hennes tillstånd förvärrats. Hon 
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har svåra smärtor men får inte någon 
behandling. 
 När vi frågar hur hennes liv har blivit 
kommer tårarna. 
– Mamma är snäll. Men jag saknar pappa. 
Vad var det bästa med honom? 
– Att han älskade sina döttrar så mycket. 
Mamma Hong har svårt att sova och 
grubblar på framtiden. Hon hoppas att få 
mer stöd. 
– Ingenting lindrar den sorg och smärta 
som vi har genomlevt. Men vad händer 
den dag då jag är borta och barnen är kvar, 
utan omvårdnad? De blir helt ensamma. 
○ ○ ○ 
Tra Thanh Lanh, biträdande chef för 
centret för Agent orange-offer i Da Nang, 
är med under vårt besök hemma hos 
familjen. Han säger att det inte finns 
någon vetenskapligt säker koppling mellan 
en individs skador och Agent orange. 

– Det skulle kosta tusentals dollar att 
utreda varje enskilt fall, men symptomen 
är typiska för personer som har exponerats 
för dioxin. De har ofta bölder och det är 
vanligt med missbildningar som 
puckelrygg och kortvuxenhet . 
Pham Truong vid huvudkontoret för 
Vietnam Association of Victims of Agent 
orange i Hanoi instämmer: trots mycket 
forskning har det inte varit enkelt att 
påvisa de exakta mekanismerna för hur 
dioxin påverkar människan. Det 
vietnamesiska hälsoministeriet har 
kopplat 17 olika sjukdomar till dioxin, 
medan USA har fastslagit 15. 
– Klart är att jämförande studier av 
exponerade och icke exponerade har visat 
på en kraftigt förhöjd frekvens av flera 
sjukdomar. Vi har också konstaterat att 
det finns en överföring till andra och tredje 
generationen. Och i USA har man sett en 
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förhöjd frekvens av ryggmärgsproblem 
bland barn till krigsveteraner. 
○ ○ ○ 
Nguyen Huu Hung är 22 år när han går 
med i Vietnams reguljära armé. Året är 
1975 och freden har just kommit, så han 
hinner inte delta i några strider mot USA. 
Den amerikanska besprutningen med 
kemikalier som Agent orange är ett 
avslutat kapitel sedan fyra fem år. 
Men, visar det sig långt senare, i det 
område utanför Da Nang där han är 
stationerad har luften han andas och 
vattnet han dricker höga halter av gifter 
som dioxin, 2,4,5-T och 2,4-D. 
Efter två år, 1977, omplaceras Nguyen Huu 
Hung till ett förband i Vietnams centrala 
högland. Där möter han sin fru, och de får 
så småningom fem barn tillsammans. 
De bor kvar där till 1994, då Hung lämnar 
armén – som löjtnant. De flyttar till ett 

enkelt hus i en by strax norr om hans 
gamla hemstad Da Nang. 
Det var under de sista åren i armén som 
Nguyen Huu Hung märkte att barnen är 
sjuka. 
– Men vi förstod inte varför. Flera år 
senare, 2002, fick vi besök av en läkare, 
och han undersökte mig och döttrarna. 
Sedan hamnade vi på en lista över Agent 
orange-offer och fick sjukbidrag, berättar 
Hung, som är änkeman sedan hustrun gick 
bort 2005.  
Han bjuder oss besökare på lunch. Stekt 
fisk och kokt ris med grönsaker. Han 
saknar sin högra arm, som han förlorade 
vid en arbetsplatsolycka, så matlagningen 
innebär en viss möda. Men den 
ansträngningen är ingenting mot vad det 
betyder att vara ett offer för USA:s 
kemiska krigföring, om än i efterhand. 
Sedan snart 20 år lider Hung av kronisk 
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svår huvudvärk och måste ta flera sorters 
smärtstillande mediciner och 
sömntabletter varje dag. 
Tidigare var han inte helt säker på 
sambandet mellan barnens sjukdomar och 
Agent orange, men han tror på 
myndigheterna när de säger att sambandet 
nu går att fastställa. 
Det som till slut övertygade honom var att 
när han tog kontakt med flera av sina 
soldater som tjänstgjorde tillsammans 
med honom i centrala höglandet visade 
det sig att tolv av dem hade haft samma 
hälsoproblem. 
Mer än 40 år senare är han sig lik på 
porträttet han har på väggen: en stilig 
officer i Vietnams armé i slutet av 1970-
talet.  
I dag är han 66 år, och livet blev inte vad 
han hade tänkt sig den gången när han 

blev en del av en krigsmakt som besegrat 
världens starkaste supermakt. 
Av hans fem barn är tre friska. Två av hans 
döttrar – som bor med honom – är sjuka. 
Den äldsta, 38-åriga Nguyen Thi Hanh, är 
passiv hela dagarna, dricker maniskt stora 
mängder vatten och vandrar fram och 
tillbaka med en vattenkanna. Av och till får 
hon plötsliga vredesutbrott. 
Hennes yngre syster Nguyen Thi Hau 
ligger alldeles stilla i ett låst rum medan 
Nguyen matar henne. Hon är 34 år och 
sängliggande dygnet om. 
Vi tittar in där hon ligger på en brits, med 
både armar och ben förtvinade och 
förvridna. Ingen, inte heller hennes far, 
kan kommunicera med henne. Ibland ger 
hon ett tyst kvidande ljud ifrån sig för att 
visa att hon känner igen sin pappa. 
– Hon kräver tillsyn 24 timmar per dygn 
på grund av sin hjärnskada. Men de tar 
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inte emot henne på Agent orange-centret, 
de säger att hon är ett för tungt fall. 
– Jag vet inte vem jag ska klandra, för det 
var kriget som gjorde oss till offer för 
Agent orange och dioxin. Men det är 
alldeles för grymt mot mina flickor. 
Han säger att det är svårt att få det att gå 
ihop ekonomiskt, även om han ibland får 
hjälp av välgörenhetsorganisationer eller 
enskilda besökare. 
– Det är inte pengar jag behöver 
egentligen, utan att få hjälp med barnen. 
Jag måste göra allting med min ena arm; 
ta hand om döttrarna, tvätta, handla och 
laga mat. Jag måste också byta blöjor på 
min dotter. Det är en mardröm att stå helt 
utan hjälp. 
Nguyen sätter sig i soffan under 
ungdomens soldatporträtt. 
Eftermiddagssolen steker ute på den lilla 

gatan. Dottern vankar av och an med sin 
vattenkanna. En enstaka bil passerar förbi. 
– Ärligt talat, ibland vill jag inte ens leva, 
utan skulle hellre avsluta mitt liv. Jag 
önskar att min dotter dör före mig, för hur 
ska hon klara sig ensam när jag inte finns? 
Men så blir det nog inte. 
Han får mer liv i ögonen när 29-årige 
sonen Nguyen Huu Hoa kommer och 
hälsar på. Med sig har han sin 7-åriga 
dotter Dang. Hon är delvis förlamad och 
har en lättare hjärnskada, och äter 
dagligen medicin mot epilepsi. Hon är 
tredje generationens offer för Agent 
orange. 
Först är Hoa påtagligt misstänksam mot 
vår närvaro. Vad är ni utländska 
journalister ute efter? Han vill inte att han 
och hans dotter blir fotograferade. 
– Det här är inget att skoja med, ska ni 
lägga ut det på Youtube? 
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Han säger att det har förekommit att 
någon har lagt ut filmsnuttar på nätet där 
man har hånat hans dotter. 
Vi förklarar att syftet med att besöka hans 
familj är att berätta för omvärlden vad den 
kemiska krigföringen gjorde med många 
människor i Vietnam. 
Till slut går han med på att vi kan stanna 
och berättar att han upptäckte dotterns 
hälsoproblem när hon var tre månader och 
att hon vårdades på olika institutioner 
under flera år. 
– Jag är säker på att hon har fått sina 
sjukdomar från min pappa. Själv är jag i 
stort sett frisk, förutom att jag är extremt 
mager. 
Flickan kryper upp i hans famn. Hon kan 
inte tala, men utstöter små skrik. 
– Jag får bra kontakt med henne när jag är 
mycket med henne, men hon känner inte 
igen sin farfar. Nu går hon på en 

specialskola där hon får regelbunden 
träning och terapi. 
Hoa skilde sig från Dangs mor men har 
efter separationen inte kunnat få en 
nystart i livet. Liksom många andra Agent 
orange-offer i Vietnam är han 
stigmatiserad. I hans fall har 
pariastämpeln betytt att han inte har 
kunnat gifta om sig. 
Nguyen Huu Hung, hans pappa, berättar 
vad som hände: 
– Min son träffade en flicka som han ville 
leva med. Men hennes föräldrar satte 
stopp när de träffade vår familj. Vi var ju 
alla sjuka, och de misstänkte att även 
hennes barn skulle riskera att födas med 
fosterskador.  
○ ○ ○ 
Till ett av rehabiliteringscentren för barn i 
Ho Chi Minh-staden kommer varje dag 
156 barn i åldrarna 2–18 år. Tio av dem är 
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föräldralösa och bor här permanent, för de 
övriga är det ett dagcenter med såväl 
skolundervisning som rehab på 
programmet.   
En del av dem är offer för Agent orange. 
Ingen vet hur många, men en stor del av 
dem är barnbarn till personer som har 
exponerats för dioxinet. De flesta har olika 
former av hjärnskador. Cerebral pares 
(CP), olika former av autism, blindhet. 
Normalt sett kan de vara kvar på centret, 
som drivs av Arbetsministeriet, tills de 
fyller 18 år. 
– Problemet är vad som ska hända med 
dem sedan. Oftast får de tas om hand av 
familjen, men det är en stor belastning och 
det är en fråga som vi grubblar på. Till 
skillnad från många andra länder har vi 
ingen budget för det i Vietnam, säger 
centrets direktör Nguyen Xuan Thang. 

Han säger sig vara stolt över personalen, 
som mest består av sköterskor och 
speciallärare. 
– De är verkliga proffs. 
Nguyen Xuan Thangs dröm är att barnen 
ska kunna fullfölja sin behandling även 
sedan de blivit myndiga, helst i en 
yrkesskola så att de kan göra något 
produktivt, men också ta hand om sig 
själva. 
– Det är inte riskfritt att de återgår till 
samhället, de kan vara farliga för andra 
och det sociala stigmat är starkt. Dessutom 
kan föräldrarna inte arbeta om deras barn 
är hemma hela tiden. 
○ ○ ○ 
Krigets lämningar finns överallt. Några av 
dem är det tiotalet Friendship Village som 
drivs av vietnamesiska krigsveteraner med 
hjälp av försvarsmakten och utländska 
sponsorer. 
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På institutionen, utanför huvudstaden 
Hanoi, lever sedan 1993 ett drygt 
hundratal tredje generationens offer för 
Agent orange. Grupperna är indelade efter 
barnens utveckling. Vi hälsar på en klass 
där barnen är 8–18 år, men de befinner sig 
mentalt på en fyraårings nivå. Här lär de 
sig grundläggande färdigheter, som att gå 
på toaletten och att borsta tänderna. 
– Några tillverkar konstgjorda blommor, 
andra får träna sig att skriva bokstäver och 
siffror upp till 20. En del har börjat uttala 
vissa ord, berättar läraren Nguyen Thi 
Oanh, som har arbetat i Vänskapsbyn i 
snart 20 år.  
Att barnen är offer för för föräldrars eller 
far- och morföräldrars exponering för 
Agent orange har de papper på. 
– Vi får en certifiering med dokumentation 
från de lokala hälsomyndigheterna, 
berättar Nguyen Thi Oanh. 

Ute på gården sitter tre äldre män på en 
bänk i eftermiddagssolen. De är 
krigsveteraner som har kommit till 
Vänskapsbyn för sin regelbundna 
behandling mot följderna av att ha 
exponerats för Agent orange. En av dem, 
70-årige Nguyen Trong Binh, var 
lastbilschaufför i den nordvietnamesiska 
armén och levererade mat till de stridande 
enheterna. Ofta var hans uppdrag att köra 
längs Ho Chi Minh-leden till FNL-
förbanden i Sydvietnam, en väg genom 
Laos och Kambodjas djungler som utsattes 
för USA-flygvapnets bombningar och 
besprutades med växtbekämpningsmedel. 
– Jag visste inte att jag exponerades för 
Agent orange. Jag har inte drabbats så 
svårt, har haft en del hudproblem. Men 
när min dotter föddes 1976 var hon 
förlamad i båda benen. Tack och lov var 
hon frisk i huvudet. Inget kan jämföras 
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med detta, kemiskt krig är det värsta som 
kan hända en människa. Men jag vill inte 
tänka på det. Jag försöker glömma, det är 
alldeles för smärtsamt. 
Nguyen Thi Van Long, 31 år, har bott i 
Vänskapsbyn sedan 1996. Hon räknas som 
andra generationens offer, hennes pappa 
exponerades för Agent orange. 
– Jag tycker mycket om att vara här, säger 
hon. 
Hon kan varken läsa eller skriva. Hon har 
svårt med andningen och synen. Hennes 
ögon är utstående på ett sätt som kan bero 
på överfunktion av sköldkörteln 
(hypertyreos). 
Chefen för Vänskapsbyn, överste Nguyen 
Thuy Long, säger att de 120 platserna inte 
på långa vägar tillfredsställer behovet. 
Enligt reglerna får barnen stanna här i fem 
år, men många blir kvar mycket längre. 
Det finns ingenstans att skicka dem. 

– Problemet med Agent orange-offren är 
mycket stort. Siffrorna är osäkra men vi 
vet att fyra miljoner människor 
exponerades för giftet under kriget, men 
det finns ytterligare många miljoner civila 
som har utsatts för det efter kriget i 
kontaminerade områden. De genetiska 
skadorna vandrar över till barnen och 
snart föds den fjärde generationen offer. 
Hur länge det ska pågå är det ingen som 
vet. 
○ ○ ○ 
Trots att det snart har gått ett halvt 
århundrade sedan krigets slut är frågan 
om ansvaret för Agent orange långt ifrån 
utagerad. I USA har amerikanska 
krigsveteraner i årtionden drivit 
rättsprocesser mot kemiföretagen 
Monsanto och Dow Chemicals.  
Företagens första försvarslinje var från 
början att det saknas tillräckliga bevis för 
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att Agent orange är farligt för människan 
och att sjukdomarna har orsakats av deras 
produkter. 
Det andra argumentet var att det var 
USA:s regering som under kriget beställde 
Agent orange och beslutade att sätta in 
det, och att företagen därför inte hade 
något ansvar för skadorna. 
Men sedan avslöjades att Dow Chemical 
och tre andra kemiföretag redan i mitten 
av 1960-talet nått förlikning med en grupp 
Vietnamveteraner, för att slippa både 
rättegång och att erkänna sin skuld. Det 
handlade om närmare två miljarder 
kronor i skadestånd.  
1991 antogs en lag om Agent orange i USA, 
och amerikanska veteraner som har 
drabbats av någon av de 14 listade 
sjukdomarna – bland annat olika 
cancerformer – har haft rätt till ersättning. 
Det har gett över en halv miljon 

Vietnamveteraner ersättning för skador 
som orsakats av Agent Orange. 
Men för drabbade vietnameser är det en 
helt annan historia. När VAVA (Vietnam 
Association for Victims of Agent orange/
Dioxin) och andra organisationer för det 
kemiska krigets offer har begärt 
kompensation för sina offer har ingenting 
hänt. 
Förra året förnyade den vietnamesiska 
regeringen sina krav på ersättning, sedan 
en amerikansk domstol beordrat 
Monsanto att betala 289 miljoner dollar 
(motsvarande 2,5 miljarder kronor) till en 
skolvaktmästare för att hans exponering 
för växtgiftet Roundup – som har samma 
ingredienser som Agent orange – bidragit 
till att han fått en dödlig cancer. 
– Utslaget är ett lagligt prejudikat som 
vederlägger tidigare påståenden om att de 
växtbekämpningsmedel som Monsanto 
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och andra kemikalieföretag försåg USA:s 
armé med under kriget skulle vara 
ofarliga, sade en talesman för Vietnams 
utrikesministerium. 
Inte heller har Vietnam som land, som 
besprutades med 80 miljoner liter av 
Agent orange, kompenserats.  
– Våra forskare har beräknat att en 
fjärdedel av Vietnams yta och fyra 
miljoner människor direkt utsattes för 
giftet, i första hand i södra delen av landet. 
En halv miljon har fått olika skador. Några 
av de många platser där Agent orange 
lagrades har rensats, delvis med hjälp av 
pengar från USA, men fortfarande är ett 
20-tal platser kontaminerade och räknas 
som ”hot spots”, säger Pham Truong vid 
Vava i Hanoi. 
Michael Winiarski 

Detta är Agent orange 

Agent orange var ett samlingsnamn för kemikalier 
som USA spred som avlövningsmedel under en 
stor del av Vietnamkriget. Medlet sattes in för att 
de amerikanska och sydvietnamesiska 
regeringsstyrkorna inte kom åt FNL-gerillan och 
Nordvietnams soldater som gömde sig i landets 
stora djungelområden.  
1962 inleddes en besprutningskampanj kallad 
Operation Ranch Hand, och den pågick till 1971. 
Över 75 miljoner liter växtgift beräknas ha spridits 
över Sydvietnam och områden i Kambodja och 
Laos där nordvietnameserna opererade. 
Medlet fick sitt namn av att det levererades i 
tunnor märkta med orange ränder. Det mesta av 
giftet spreds via helikoptrar och flygplan. 
Amerikanerna besprutade även med Agent blue 
som dödade böndernas grödor. 
Den verksamma substansen bestod av lika delar 
2,4-D (2,4-diklorfenoxiättiksyra) och 2,4,5-T (2,4,5-
triklorfenoxiättiksyra), samma innehåll som det 
numera förbjudna svenska växtgiftet hormoslyr. 
Giftverkan tros bero på att dioxin uppstod som 
oönskad biprodukt. 
Agent orange tillverkades av Monsanto 
Corporation och Dow Chemical för den 
amerikanska staten. 
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Enligt olika bedömningar förstördes omkring 20 
procent av Sydvietnams skogar av Agent orange. I 
dag är stora områden fortfarande ofruktbara på 
grund av giftet. 
Kemikalierna fick stora konsekvenser för 
befolkningens hälsa. Många av de miljoner som 
exponerats utvecklade fysiska och mentala 
sjukdomar och såväl barn som barnbarn har fötts 
med missbildningar. 

Därför 
drömmer 
brexitörerna 
om ett nytt 
imperium
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
När det brittiska imperiet var som störst 
täckte det nästan en fjärdedel av 
jordens yta. I dag finns inte mycket 
kvar. 
Men med Brexit har drömmen om en ny 
typ av imperium väckts. Hur ska 
Storbritannien nå utanför Europa? 
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Prins Harry och Meghan Markle har 
blivit utsända på en längre resa till 
Afrika. Det är bara början. 
Samma dag som den 178 år gamla 
resebyrån Thomas Cook kollapsar under 
skulder på 1,7 miljarder pund landar prins 
Harry och Meghan Markle i Sydafrika. Det 
är det brittiska utrikesdepartementet som 
har skickat ut prinsparet. De följande två 
veckorna turnerar de i Afrika: Sydafrika, 
Angola, Botswana och Malawi. 
Den internationella bilden av 
Storbritannien har skadats av Brexit, 
upplever det brittiska UD. Kungafamiljen 
ska användas strategiskt för att reparera 
den. Prins Harry sänds enligt uppgift till 
södra Afrika för att han har en ”ung, 
mångkulturell familj som representerar 
det moderna Storbritannien”. Och när 
Storbritannien nu ska lämna EU sträcker 

landet sig efter ekonomiska möjligheter på 
annat håll. 
Först och främst i länder som en gång i 
tiden hörde till det brittiska imperiet. 
”Samväldet” kallas det (The 
Commonwealth), en organisation av stater 
som nästan alla är tidigare brittiska 
kolonier. Den som studerade Meghan 
Markles fem meter långa brudslöja vid 
prinsparets bröllop förra året kunde 
notera att skapelsen var broderad med en 
blomma från vart och ett av samväldets 53 
länder. Geopolitik och ekonomisk strategi 
utförd i ljuv spets. 
Allt fastklämt med tiara och hårnålar. 
Boris Johnson må inte ha mycket 
gemensamt med Meghan Markle men 
premiärministerns vision för 
Storbritannien efter Brexit handlar om 
något liknande. Storbritannien ska lämna 
EU för att kunna återta sin historiskt mer 
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naturliga roll som en global, liberal och 
ekonomisk stormakt, tänker han sig. 
Storbritannien ska ekonomiskt knytas mer 
till länderna i sitt tidigare imperium. Och 
mindre till Bryssel. 
”Ut ur EU och in i världen”, som 
magasinet The Spectator uttryckte saken 
på ett berömt omslag 2016. Boris Johnson 
har varit chefredaktör för just The 
Spectator. Han är mycket präglad av 
magasinets politiska tradition. 
Samtidigt som prins Harry och Meghan 
Markle steg av planet i Johannesburg den 
23 september ringde tusentals brittiska 
turister i panik till sina försäkringsbolag 
eftersom de satt fast utomlands. 
Resebyrån Thomas Cook hade gått i 
konkurs efter 178 år och därmed ställt in 
alla sina flyg. 150 000 britter var 
strandade i utlandet. Den brittiska 
regeringen fick aktivera vad som kom att 

kallas ”operation Matterhorn”: den största 
brittiska repatrieringsoperationen i 
fredstid. För att få hem de övergivna 
charterturisterna. 
Thomas Cook, mannen bakom den nu 
konkursade resebyrån, började under 
mitten av 1800-talet anordna gruppresor 
för religiösa nykterister i Leicestershire. 
Det hör till en av historiens ironier att 
företaget han startade skulle utvecklas åt 
det håll det gjorde. Dagens brittiska 
charterturister är berömda för många ting: 
måttlighet gällande alkohol är inte en av 
dem. 
Thomas Cook började med att arrangera 
mindre inrikesresor men fick snabbt smak 
för äventyr. 
Snart seglade han betalande passagerare 
nerför Nilen. 
Före kollapsen för två veckor sedan hade 
resebyrån Thomas Cook 19 miljoner 
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kunder per år, 22 000 anställda och 500 
fysiska resebyråer som nu står 
igenbommade längs med huvudgator i 
mellanstora brittiska städer. Thomas Cook 
höll envist fast vid sin gamla affärsmodell 
samtidigt som kunderna för länge sedan 
hade lärt sig boka egna flygresor på nätet. 
Skulderna hopade sig och när efterfrågan 
på resor till Turkiet gick ned på grund av 
de politiska oroligheterna och Brexit 
skakade pundet på valutamarknaderna, ja 
då gick det plötsligt inte mer. 
Varumärket Thomas Cook hade klarat två 
världskrig, sex brittiska monarker samt 
det brittiska imperiets långsamma 
officiella sönderfall. Men här, på randen 
till det brittiska utträdet ur EU, tog det 
slut. 
Thomas Cooks konkurs skapade rubriker 
över nästan hela världen. Detta var inte 
bara en av världens äldsta resebyråer. 

Thomas Cook var en symbol för det 
brittiska imperiet. 
Nu tycktes dess sista rester rasa. 
”Problemet med engelsmännen”, sa 
författaren Salman Rushdie, ”är att de inte 
kan sin historia” och anledningen till att 
de inte kan sin historia ”är att så mycket av 
den utspelade sig på andra sidan 
jordklotet”. 
Bara 22 stater i världen (däribland 
Sverige) har undvikit att någon gång bli 
invaderade av Storbritannien. Detta 
innebär inte att alla stater utom 22 var del 
av det brittiska imperiet, bara att brittiska 
soldater (och i en del fall 
statssanktionerade pirater) har varit där. 
Och därmed säger siffran något om 
Storbritanniens globala maktambitioner 
genom tiderna. 
När det brittiska imperiet var som störst 
gick solen aldrig ner över det. Och detta 
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jättelika imperiums spöken finns överallt i 
debatten om Brexit. 
Fast vända ut och in. 
Brexitörer pratar ofta om den 31 oktober 
(dagen när Storbritannien ska lämna EU) 
som ”självständighetsdagen”. Det finns 
planer på ett brittiskt 
”självständighetsmuseum” finansierat av 
entusiaster som ska berätta om den långa 
vägen till Brexit. Som vore Storbritannien 
en kolonialstat på väg att slå sig fri från en 
europeisk övermakt. 
När det i själv verket är Storbritannien 
som under pompa och ståt glatt förtryckt 
en knapp fjärdedel av jordklotet. 
Det har länge förts en debatt i 
Storbritannien om det brittiska folkets 
bristande kunskaper om sitt koloniala 
förflutna. Allt från hur britterna 
utvecklade föregångaren till Hitlers 
koncentrationsläger under Boerkriget till 

hur viktig slavhandeln faktiskt var för det 
brittiska imperiet. 
Traditionellt har man i Storbritannien i 
stället lyft fram imperiets slut. Vilket kom 
till relativt fredligt. 
I alla fall jämfört med hur andra imperium 
har fallit. 
”Det finns bara ett imperium i 
världshistorien där det styrande folket 
utan påtryckningar utifrån eller trötthet på 
att styra frivilligt har lämnat ifrån sig sin 
hegemoni över andra folk och gett dem 
deras frihet”, sa den tidigare 
Labourledaren Clement Attlee vid en 
föreläsning i Oxford 1960. 
I verkligheten var det inte riktigt så enkelt. 
Och visst fanns det ”press utifrån” att 
släppa kolonierna. 
Inte minst finansiellt. 
Ekonomen John Maynard Keynes 
påpekade efter andra världskrigets slut 
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1945 att både imperiet och hela den 
brittiska krigsmaskinen överlevt enbart 
tack vare amerikanska krigslån. 
Storbritannien behövde nu inse att landet 
helt enkelt inte hade råd att vara en 
stormakt längre. 
Men varken Labourpartiet eller de 
konservativa lyssnade. Sedan dog John 
Maynard Keynes. 
Av överarbete. 
En återkommande myt bland många 
brexitörer är att Storbritannien inte fick 
någon del av den amerikanska 
Marshallhjälpen efter kriget. Det var 
därför som den brittiska ekonomin gick så 
dåligt och Storbritannien aldrig reste sig 
och blev en industriell stormakt som 
Västtyskland. 
I själva verket fick Storbritannien en större 
andel Marshallpengar än något annat 
europeiskt land. Däremot använde man 

inte resurserna särskilt klokt, i hög grad 
eftersom Storbritannien vägrade ge upp 
idén om sig självt som imperium. 
Och global stormakt. 
Brexit är på många sätt en dröm om att 
bygga ett nytt imperium. Under 
folkomröstningen 2016 lyfte brexitörerna 
ofta fram vad de såg som den långsiktiga 
ekonomiska rationaliteten i att klippa 
banden med Europa och i stället försöka 
återknyta dem med landets forna kolonier. 
Europa och dess ekonomier växer ganska 
långsamt. Många ekonomier inom 
”samväldet” ökar snabbare. 
Motargumentet är då förstås att Europa 
fortfarande är världens största marknad 
och länderna inom ”samväldet” står för 
mindre än 10 procent av all brittisk export. 
Dessutom är efterfrågan på finansiella 
tjänster (vilket är vad den brittiska 
ekonomin i hög grad är specialiserad på) 
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inte jättestor i många av samväldets 
länder. 
I alla fall inte för tillfället. 
”Samväldet” bildades för att många av de 
forna kolonierna fortfarande kände starka 
kulturella kopplingar till Storbritannien 
och brittiska institutioner. 
Men det betyder inte att relationen är 
okomplicerad. 
Boris Johnson skapade stor kontrovers för 
ett par år sedan när han i en av sina 
tidningskolumner påstod att Barack 
Obama hade ett ”nedärvt hat mot 
Storbritannien” eftersom den amerikanske 
presidentens farfar misstänks ha torterats 
av britterna i Kenya. Att brittiska soldater 
torterade, kastrerade och mördade fångar i 
Kenya på 1950-talet framgår av officiella 
dokument som blev tillgängliga först för 
några år sedan. 

Folk har hurrat efter prins Harry och 
Meghan Markle under resan i Sydafrika. 
Men i drottning Elizabeths spira blänker 
en juvel framslipad ur världens största 
diamant: och den är stulen från Sydafrika. 
Samtidigt är det inte heller så enkelt som 
att Brexit bara är en nykolonial dagdröm. 
Effekten av ett dött imperiums längtan 
efter myten om sig själv. 
Boris Johnsons regering är den mest EU-
kritiska i Storbritannien någonsin. Men 
den är också den med mest etnisk 
mångfald hittills. 
Inrikesminister Priti Patel och 
finansminister Sajid Javid representerar 
dessutom någonting som faktiskt existerar 
även i väljarkåren: Stora grupper med 
bakgrund i södra Asien röstade för Brexit. 
Detta trots att folkomröstningskampanjen 
sommaren 2016 var full av 
främlingsfientlighet. 
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Det är svårt att dra exakta slutsatser av 
folkomröstningsresultatet vad gäller hur 
olika minoriteter röstade, men tittar man 
exempelvis på västra London så sticker 
väljare med bakgrund i just södra Asien ut. 
De är i högre grad för ett utträde ur EU än 
andra väljare. 
Den välbeställda medelklassen i London 
var emot Brexit. 
Det gäller inte medelklassväljare med 
bakgrund i södra Asien. 
Och tittar man utanför London så röstade 
nästan varenda valkrets med en större 
minoritet från södra Asien för Brexit. Det 
förklarar inte resultatet men visar att 
Brexitväljarna inte alls bara var vita 
arbetarklassväljare i avindustrialiserade 
städer i norra England. 
Michael Gove som är minister i Boris 
Johnsons regering pratade ofta i 
kampanjen om att EU:s fria rörlighet i 

praktiken ledde till ett ”rasistiskt 
invandringssystem” i Storbritannien. 
Blonda polacker kunde komma in på 
enbart ett pass, samtidigt som mörkhåriga 
indier fick kämpa i månader med visum 
och blanketter. 
Brexitmotståndarna försökte under 
folkomröstningskampanjen att appellera 
till britternas europeiska identitet för att få 
dem att stoppa Brexit. 
De glömde att stora grupper i det brittiska 
samhället inte har något sådant: 
En europeisk identitet. 
Prins Harry och Meghan Markle vinkade i 
onsdags adjö till Sydafrika: 
”Afrika har alltid hållit mig i sin famn på 
ett sätt som jag inte kan beskriva”, sa 
prinsen. 
I månader har det viskats om att 
kungahuset funderar på att utlokalisera 
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prins Harry till Afrika mer permanent. För 
att främja de brittiska relationerna. 
Och de ekonomiska intressena. 
Imperiet har fallit. Och imperiet består. 
Diamanterna i drottningens spira är tunga. 
Och Brexit då? Nej, just nu går det inte så 
bra med Brexit. 
Katrine Marçal 
katrine.marcal@dn.se 

22 stater i världen har aldrig varit invaderade av 
Storbritannien: 
Andorra 
Belarus 
Bolivia 
Burundi 
Centralafrikanska republiken 
Guatemala 
Elfenbenskusten 
Kirgizistan 
Kongo-Brazzaville 
Liechtenstein 
Luxemburg 

Mali 
Marshallöarna 
Monaco 
Mongoliet 
Paraguay 
São Tomé och Principe 
Sverige 
Tadzjikistan 
Tchad 
Uzbekistan 
Vatikanstaten 
Källa: Stuart Laycock, brittisk historiker 
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Niklas 
Orrenius: 
Khashoggis 
mördare 
sprider 
intolerans i 

moskéer och 
skolor
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019

Vid lunchtid i onsdags tog jag 
tunnelbanans röda linje till Tekniska 
högskolan. Jag promenerade över 
Valhallavägen och stannade till utanför ett 
vackert krämfärgat stenhus med gröna 
markiser. 
Svartgnistrande bilar med blå 
diplomatskyltar stod parkerade utanför. 
Från balkongen hängde en välbekant grön 
flagga med den muslimska 
trosbekännelsen på arabiska och ett 
liggande svärd. 
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”Royal Embassy of Saudi Arabia”, stod det 
på en mässingsskylt. Jag betraktade 
övervakningskameran som var riktad mot 
ambassadens besökare, och kunde inte 
låta bli att undra om den var påslagen. 
För ett år sedan försökte Saudiarabiens 
konsulat i Istanbul stänga av sina 
övervakningskameror, när ett gäng 
saudiska statstjänstemän/mördare skulle 
sopa igen spåren efter sig själva. De hade 
just slagit ihjäl och styckat en kollega till 
mig: regimkritikern och tidningsmannen 
Jamal Khashoggi som skrev kolumner i 
Washington Post. Hans brott: att ha 
kritiserat det saudiska kungahuset. 
Utanför den saudiska beskickningen stod 
hans fästmö, den turkiska 
Mellanösternkännaren Hatice Cengiz, och 
väntade. Hon var lycklig då, har hon 
berättat, ”a girl in love”. Hennes fästman 
skulle bara in på konsulatet för att ordna 

de papper som krävdes för att de skulle 
kunna gifta sig. 
I onsdags placerade sig Hatice Cengiz åter 
utanför det saudiska konsulatet i Istanbul. 
Inte för att vänta på sin fästman den här 
gången, utan för att kräva rättvisa. Vid det 
här laget vet hela världen att Jamal 
Khashoggi mördades därinne på 
konsulatet – enligt CIA och FN på order 
från högsta ort, från landets kronprins 
Mohammed bin Salman. 
”Det finns ingen grav, ingen kropp. Jag har 
ingen plats där jag kan sörja”, skriver 
Hatice Cengiz i The Guardian. 
I en akrobatisk manöver i amerikanska 
PBS häromdagen försökte kronprinsen 
både ta på sig ansvaret för mordet – ”allt 
ansvar landar på mig, eftersom det hände 
på min vakt” – och förneka att han känt till 
”detta fruktansvärda brott”. 
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Kronprins Mohammed bin Salman är som 
en maffialedare, ett familjeöverhuvud med 
hänsynslösa hejdukar med bensågar till 
sitt förfogande. Med en viktig skillnad: 
maffialedare brukar inte styra över 
mäktiga stater med enorm militärmakt, 
och de brukar inte få fjäsk från 
amerikanska presidenter. ”Tack 
Saudiarabien” twittrade Donald Trump 
när oljepriserna sänktes, bara några 
veckor efter mordet på Jamal Khashoggi. 
Samtidigt är Khashoggifallet, i all sin 
vidrighet, bara toppen på ett isberg av 
saudiska övergrepp. Saudiarabien är ett 
land vars ledning straffar sitt eget folk med 
metoder som stympning, piskning och 
offentliga halshuggningar. Bloggaren Raif 
Badawi dömdes 2012 till tusen piskrapp 
och tio års fängelse enbart för att han 
upprättat ett nätforum för offentlig debatt. 

Vad angår då detta oss, i Sverige? Ett svar 
är förstås att mänskliga rättigheter är en 
angelägenhet för alla människor, överallt. 
Ett annat svar är att Sverige hjälper 
Saudiarabien att upprätthålla sitt brutala 
styre, genom att sälja vapen för flera 
miljarder till landet. Ett exempel är Saabs 
flygande stridsledningscentral Erieye, som 
enligt läckta uppgifter används av 
Saudiarabien i kriget i Jemen. 
Ett tredje svar är att Saudiarabien har 
stort inflytande även på människor här i 
Sverige. Saudiska stiftelser finansierar 
flera svenska moskéer, och kan därmed 
sprida sin människofientliga och 
sekteristiska ideologi även i svenska 
städer. Saudifinansierade Bellevuemoskén 
i Göteborg, en av Sveriges största moskéer, 
har under många år haft kopplingar till 
radikal islamism och terrorism. 
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2009 lät Bellevuemoskén en av 
terrorgruppen al-Shabaabs ledare tala hos 
sig. Den nu döde IS-terroristen Michael 
Skråmo var, innan han reste till Syrien, 
predikant i Bellevuemoskén och dess 
ungdomsavdelning. Enligt 
Försvarshögskolans rapport ”Mellan 
salafism och salafistisk jihadism” har ”i det 
närmaste samtliga som rest från Göteborg 
till jihadistiska grupper i Syrien varit 
besökare i Bellevuemoskén”. 
Moskéns representanter tar avstånd från 
IS och från terrorism, precis som 
Saudiarabiens regim. Och bilden i 
Försvarshögskolans rapport är inte heller 
att själva församlingen står för terror-
rekrytering – mer att moskén har fungerat 
som mötesplats för radikala grupper. 
Många som går till Bellevuemoskén och 
andra saudifinansierade moskéer är bara 
vanliga, hyggliga svenska muslimer som 

går till moskén för att den är en plats att 
be på.  
Men de riskerar att påverkas av en farlig 
antidemokratisk retorik strax under 
terrornivån, med budskap som leder till 
isolering och fientlighet mot det 
demokratiska systemet. Och där spelar 
den saudiska varianten av islam stor roll. 
I fjol var den karismatiske somalisk-
kanadensiske predikanten Said Rageah på 
besök i Bellevuemoskén. Han har gjort sig 
känd för kontroversiella uttalanden om 
kvinnor, homosexuella och icke-muslimer. 
– Islam säger till kvinnor: stanna hemma 
så mycket ni kan, gå inte ut i onödan, 
predikar han. 
Det är ett budskap helt i linje med 
statsideologin i Saudiarabien, där kvinnor 
lever som andra klassens medborgare, 
berövade grundläggande rättigheter. 
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I Örebro finns den arabiska friskolan Al-
Salam, som delvis finansieras av den 
saudiska staten. Skolchefen Hussein 
Aldaoudi blev känd 2011 när han i SVT:s 
Uppdrag Granskning uttalade att ”riktiga 
muslimer” inte kan vara homosexuella. 
Förra året granskade SvD skolan och dess 
saudiska kopplingar. Ägarstiftelsens förra 
ordförande förklarade syftet med att 
Saudiarabiens kungahus finansierar en 
skola i Örebro: att ”förmedla den sanna 
bilden av islam”. 
Av samma skäl grundade Saudiarabien år 
1961 det islamiska universitetet i Medina, 
som utbildar missionärer: ”Universitetets 
huvudmål är att sprida islams budskap 
över världen.” 
Många unga svenska muslimer har genom 
åren rest till Medina och studerat, för att 
sedan återvända hem till Sverige och 

predika den saudiska läran – där avsky 
mot shiamuslimer ingår. 
– Folk som pluggar där kommer hem och 
sprider sedan den här giftiga sekterismen. 
De har lärt sig saker som att shiiter är 
värre än smuts. Det är dåligt för 
integrationen och det är dåligt för Sverige, 
har Mohammad Fazlhashemi, professor i 
islamisk teologi vid Uppsala universitet, 
sagt. 
2017 kunde DN avslöja att den svenska 
staten stöttade den saudiska staten i dess 
missionsverksamhet. Via CSN har svenska 
skattepengar hjälpt till att finansiera 71 
svenskars utbildning vid 
Medinauniversitetet – ett lärosäte där 
endast män är välkomna. 
Efter avslöjandet stoppade regeringen 
fortsatta CSN-pengar till studier i Medina. 
Men utbildningen där är kraftigt 
subventionerad av Saudiarabien, och unga 
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svenska män åker dit för att studera även 
utan CSN-bidrag. Och de Saudiutbildade 
predikanterna kan fortsätta att resa runt i 
svenska moskéer och föreläsa. 
Det har de all rätt att göra, eftersom 
Sverige är en demokrati med 
yttrandefrihet. Ingen behöver vara orolig 
för att gå in i ett svenskt konsulat och 
aldrig komma ut levande igen. 
Men de senaste åren har jag träffat många 
demokratiskt sinnade svenska muslimer 
som oroas över hur Saudiarabiens 
intoleranta variant av islam vinner mark i 
Sverige, dopad av miljondonationer. Det 
vore bra om fler fick upp ögonen för den 
maktkamp som pågår i svenska moskéer, 
och den roll som regimen som på maffiavis 
mördade Jamal Khashoggi spelar där. 
Niklas Orrenius 
niklas.orrenius@dn.se 

Karin Bojs: 
Smeden som 
sålde sin själ 
för 6 000 år 
sedan
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
Det var en gång en smed som kände 
sig deppig och medioker. Men en dag 
råkade han träffa på djävulen. De två 
gjorde en deal. 
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Under några år skulle smeden få magiska 
krafter att smida vilka metaller som helst. 
Han skulle bli bäst i världen, smedernas 
smed. Men priset var högt. Han måste 
betala med sin själ. När tiden var ute 
skulle djävulen kassera in själen igen, och 
smeden skulle hamna i helvetet. 
Dock blev djävulen blåst på affären. Med 
hjälp av de kunskaper om smide smeden 
hade erhållit, nitade han fast djävulen i ett 
träd och lyckades på så vis smita undan 
uppgörelsen. 
Denna gamla folksaga, i olika varianter, 
förekommer hela vägen från Irland till 
Indien. 
I keltisk och norsk tradition blir smeden 
varken insläppt i himlen eller helvetet. I 
stället irrar han runt i evigheten med en 
urholkad kålrot som lampa, så småningom 
transformerad till de pumpor vi använder 
vid halloween. 

Folklorister i många länder har studerat 
sagan om smeden och djävulen. Wilhelm 
Grimm – en av bröderna bakom Bröderna 
Grimms sagor – hävdade på 1800-talet att 
den och många andra folksagor var rester 
av en urgammal indoeuropeisk tradition. 
Fast Wilhelm Grimm kallade traditionen 
för ”indogermansk” och trodde som 
många andra forskare på den tiden att den 
indoeuropeiska kulturen hade utgått från 
Nordeuropa. En idé som användes och 
missbrukades av nazisterna i deras 
vurmande för den ”ariska rasen”. 
I dag florerar motsvarande idéer hos 
indiska nationalister, som påstår att de 
indoeuropeiska språken har utgått från 
nuvarande Indien. 
Den nya dna-forskningen visar dock 
entydigt att de indoeuropeiska språken 
måste ha spridits till Europa och Indien 
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från stäpperna norr om Svarta havet och 
Kaspiska havet. 
Så sent som för några veckor sedan 
publicerades två studier, en i Science och 
en i Cell, på 523 forntida skelett. De visar 
tydligt att det gick en folkvandring från 
stäpperna ner till nuvarande Indien för 3 
500 år sedan. Vilket stämmer exakt med 
seriösa lingvisters uppfattning om hur det 
gick till. Och totalt motbevisar de indiska 
nationalisternas ovetenskapliga påstående. 
I folkvandringarnas spår följde inte bara 
föremål och språk, utan också myter och 
sagor. Numera finns mycket bättre 
redskap än vad bröderna Grimm och deras 
samtida folklorister hade till buds. 
Bland annat arbetar en del av dagens 
indoeuropéister med släktträd, så kallade 
fylogene- tiska träd, inspirerade av dna- 
forskning. 

De jämför likheter och skillnader i 
folksagor som förekommer i många olika 
språk, arbetar sig systematiskt bakåt i 
tiden och försöker förstå när sagan kan ha 
sitt ursprung. 
I veckans nummer av brittiska 
vetenskapsakademins tidskrift Royal 
Society Open Science publicerar 
folkloristen Sara Graça da Silva från 
Lissabon och antropologen Jamie Tehrani 
från Durham en sådan studie. 
De har undersökt 275 sagor varav 76 
verkar vara riktigt gamla. Bland annat 
kommer de Silva och Tehrani fram till att 
sagan om smeden och djävulen är uppåt 6 
000 år gammal, och berättades av tidiga 
indoeuropéer. 
Det finns komplikationer i den här typen 
av forskning. Dna ärver man bara av sina 
föräldrar, men en saga kan du också lära 
dig av din granne. 
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Och visst var metallurgi en avgörande 
beståndsdel i den tidiga indoeuropeiska 
kulturen. Men i början handlade det om 
att gjuta koppar och brons. Konsten att 
smida järn kom senare. Och djävulen i 
kristen tappning är också ett betydligt 
senare påfund. 
Det är dock helt naturligt att folksagor 
förnyas med tiden. Folkvandringar och 
kulturer överlagras på varandra, det är så 
vår historia alltid har sett ut. 
När indoeuropéerna nådde nuvarande 
Grekland utvecklades den mykenska 
kulturen, med embryot till det grekiska 
språket, vilken kan vara bra att känna till 
för alla som har åsikter om vad skolbarn 
behöver lära sig om antiken. Homeros 
hjälte Odysseus var en del av en mycket 
större indoeuropeisk tradition. 

Som vi nu får nya verktyg att nysta upp. 
Med ny dna-teknik, men också med hjälp 
av föremål, språk, myter, sånger och sagor. 
Karin Bojs 
vetenskap@dn.se 
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Sammanflät-
ning av 
partiklar
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
Spöklikt intrasslade partiklar eller 
neutriner från fjärran galaxer är två 
värdiga kandidater till årets Nobelpris i 
fysik. 
Fysik kan vara så många olika saker. Från 
det allra största, som upptäckten av 
gravitationsvågor – svallvågorna från 
kolliderande svarta hål – som fick 
Nobelpriset 2017, till det minsta av de 
minsta: massan och identiteten hos de 
gäckande neutrinopartiklarna, som 
belönades två år tidigare. Från de mest 

svårbegripliga fenomenen, som de 
topologiska fasövergångarna, som 
världens vetenskapsjournalister slet sitt 
hår över 2016, till det konkreta och 
praktiskt användbara, som den blå LED-
lampan, ämnet för 2014 års fysikpris. 
Det är svårt att veta åt vilket håll 
fysikkommittén har vänt sina blickar i år. 
Men jag gissar på det kvantmekaniska 
fenomenet intrassling eller 
sammanflätning. Två partiklar som är 
sammanflätade märker alltid vad som 
händer den andra i samma stund som det 
sker, oavsett hur långt ifrån varandra de 
befinner sig.  
Företaget Clarivate Analytics, som varje år 
presenterar en lista över tänkbara 
Nobelpristagare, är inne på samma linje. 
De föreslår Artur Ekert, en av pionjärerna 
inom kvantkryptografin, där 
sammanflätning används för att kryptera 
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data på ett sätt som är helt omöjligt att 
forcera. 
Men jag tror inte på Ekert, utan på hans 
föregångare John Clauser, Alain Aspect 
och Anton Zeilinger, som var och en på 
olika sätt har visat att sammanflätade 
partiklar finns och påverkar varandra. 
Två kvinnor som nämns i spekulationerna 
är Lene Vestegaard Hau, som har bromsat 
och stoppat ljus, och Margaret Murnane, 
som gör världens snabbaste blinkande 
lasrar för att spela in atomernas rörelser 
under pågående kemiska reaktioner. Jag 
är tveksam. Haus resultat bygger på 
andras teknikutveckling, och Murnanes 
kanske inte är i Nobelprisklass. Dessutom 
handlade förra årets pris om ljus, och 
Nobelkommittén brukar vilja variera sig. 
Då gissar jag hellre på 
astropartikelfysikern Francis Halzen, 
mannen bakom det kubikkilometerstora 

mätinstrumentet IceCube nere i Antarktis 
is. IceCube fångar in spår av neutriner från 
rymden, och är världens första instrument 
för neutrinoastronomi. Förra sommaren 
kunde de för första gången koppla 
neutrinernas ursprung till en himlakropp i 
en annan galax. 
Nobelkommitténs tidigare ordförande 
Olga Botner var också talesperson för 
IceCube. Men i december förra året 
lämnade hon Nobelkommittén, och det 
borde vara fritt fram för ett fysikpris till 
Halzen, utan risk för anklagelser om jäv. 
Maria Gunther 
maria.gunther@dn.se 
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Äntligen dags 
för gensaxen
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
Gensaxen Crispr har varit en het 
kandidat till Nobelpriset ända sedan 
den upptäcktes vid bland annat Umeå 
universitet. I år borde det äntligen vara 
dags för uppfinnarna att få priset i 
kemi. 
Ända sedan jag började tippa 
Nobelpristagare i DN 2014 har jag, varje 
år, gissat på ett kemipris eller medicinpris 
till Emmanuelle Charpentier och Jennifer 
Doudna. Det gjorde även min vikarie Per 
Snaprud förra året. När Doudna och 
Charpentier tillsammans omvandlade en 
bakteries försvarssystem Crispr/Cas9 till 
en gensax som kan klippa upp, byta ut 

eller stänga av bitar av arvsmassan 
revolutionerade de ett helt forskningsfält. 
Crispr är troligen decenniets viktigaste 
uppfinning, och har gjort det möjligt att 
skräddarsy organismer och få fram 
botemedel för svåra sjukdomar. Samtidigt 
medför ett så lättanvänt och kraftfullt 
verktyg också svåra etiska dilemman och 
kontroversiella resultat, som när den 
kinesiske forskaren He Jiankui avslöjade 
att han ändrat arvsanlagen på 
tvåäggstvillingarna Lulu och Nana innan 
de föddes förra året. 
Nu borde det i alla fall äntligen vara dags 
för ett Nobelpris till Charpentier och 
Doudna. Nobelkommittén kan tidigare ha 
avvaktat en bitter patentstrid om rätten till 
upptäckten, men den är avgjord sedan 
länge. Att Emmanuelle Charpentier var 
anställd vid Umeå universitet när 
upptäckten gjordes är förstås extra roligt. 
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Feng Zhang, som var först att visa att 
gensaxen går att använda i flercelliga 
organismer, har ibland nämnts i 
spekulationerna, men jag har svårt att tro 
att han får en del av priset. Nobelprisen 
delas i tre lika delar om alla pristagarna 
har samarbetat eller jobbat helt 
självständigt, men ingetdera är fallet här. 
Det andra alternativet – att ge Zhang halva 
summan och Doudna och Charpentier en 
fjärdedel var – vore djupt orättvist, anser 
jag. Värt att nämna är ändå att Feng Zhang 
också har samarbetat med Karl Deisseroth 
om optogenetik, en av Amina Manzoors 
kandidater till medicinpriset. Så 
möjligheten finns att han kan ha varit 
inblandad i två av årets tre 
naturvetenskapliga Nobelpris. 
Kemipriset skulle annars kunna gå till 
astrokemisten Ewine van Dishoeck, som 
för närvarande leder i en omröstning 

bland kemister. Hon har visat hur 
molekyler i tunna gaser och mikroskopiska 
dammpartiklar kan fogas samman till 
stjärnor och planeter. 
En annan favoritgissning i repris är John 
Goodenough, för utvecklingen av 
litiumjonbatteriet i våra mobiler, datorer 
och elbilar. I somras fyllde han 97 år. Han 
skulle bli den äldste Nobelpristagaren 
någonsin – ett år äldre än fysikpristagare 
Arthur Ashkin var förra året. 
Maria Gunther 
maria.gunther@dn.se 
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Anna-Lena 
Laurén: Det 
kommer att 
svida, men 
Ukraina måste 
på något sätt 
bli överens 

med djävulen i 
Kreml
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
Ukrainas president Volodymyr 
Zelenskyj är beredd att ge Donbass 
specialstatus. I  Kiev anklagas han för 
förräderi – den så kallade Steinmeier-
modellen betraktas av många ukrainare 
som en trojansk häst.  
Moskva. 
O avsett hur man ser på kriget i Ukraina 
kvarstår ett faktum: Det går inte att få fred 
i Ukraina utan Ryssland. 
Den 1 oktober meddelade Ukrainas nya 
president Volodymyr Zelenskyj att han har 
skrivit under den så kallade 
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Steinmeiermodellen. Den lades fram av 
Tysklands president Frank-Walter 
Steinmeier år 2016 och är som koncept 
betraktat mycket enkelt:  
Det ryskkontrollerade området i Donbass 
ska få autonom status inom Ukraina. Alla 
trupper ska lämna området. Val enligt 
ukrainsk lag ska genomföras, övervakat av 
OSSE. Ukraina ska återfå kontrollen över 
sina gränser. 
Alla länder i den så kallade 
Normandiegruppen – Ukraina, Ryssland, 
Tyskland och Frankrike – har godkänt 
modellen, på engelska Steinmeier formula. 
Med andra ord har vi en enkel lösning som 
alla är överens om. Vad är problemet? 
De är flera.  
Ur ukrainsk synvinkel är den största 
farhågan att Steinmeiermodellen visar sig 
vara en trojansk häst. Det låter bra med 
oberoende val, men den ryska 

propagandan har haft fritt spelrum i 
Donbass sedan 2014. En stor del av 
invånarna har lämnat regionen och det är 
inte sannolikt att de kvarvarande väljarna 
röstar på Kievlojala partier. Det kommer 
att krävas en omfattande logistisk och 
administrativ process för att alla som 
bodde i Donbass före krigsutbrottet ska 
kunna rösta. Men det är möjligt.  
Det måste vara absolut säkert inte bara att 
alla ryska trupper lämnat området, utan 
också att valmyndigheterna inte 
motarbetar den ukrainska centralmakten. 
Sådana saker kan vara mycket svåra att 
kontrollera i praktiken.  
Steinmeiermodellen säger inte huruvida 
området först ska få autonom status och 
därefter hålla val, eller tvärtom. Det finns 
många oklarheter som måste redas ut, och 
varje oklarhet är en potentiell fälla. 
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Slutligen finner många ukrainare tanken 
att Ryssland på det här sättet belönas 
djupt motbjudande.  
Den 19 september demonstrerade 
hundratals människor utanför 
presidentadministrationen i Kiev mot vad 
de kallar ”Putinmodellen”. Enligt 
demonstranterna är Steinmeiermodellen 
lika med högförräderi. En grupp ukrainska 
beslutsfattare har skrivit under en vädjan 
till Zelenskyj att inte välja den vägen, 
bland dem de före detta 
utrikesministrarna Volodymyr Ochryzko 
och Bohdan Tarasiuk.  
Samtidigt påpekar Mykola Kapitonenko, 
professor i internationella relationer vid 
Taras Sjevjtenko-universitetet i Kiev, att 
Ukraina betalar ett pris hur man än gör. 
Om man inte går in för autonomi i 
Donbass väljer man i stället att 
fortsättningsvis ha en frusen konflikt. 

– Vi vill ha fred utan att betala priset. 
Därav alla emotionella reaktioner hos 
ukrainska politiker, säger Kapitonenko till 
oberoende Hromadske. 
– Nu pressas Zelenskyj att dra ”röda 
linjer”. Men om vi ritar ut samtliga parters 
röda linjer på en karta kommer det inte att 
finnas något att förhandla om. Det skulle 
leda oss in i Porosjenkos trygga position 
att fred endast kan accepteras på Ukrainas 
villkor, något som inte går att uppnå i 
dagens situation, säger Kapitonenko.  
Hans uttalande får mig att tänka på mitt 
eget hemland. I juni och juli 1944, under 
Röda arméns storoffensiv på Karelska 
näset, hängde Finlands öde på en skör 
tråd. Finland lyckades efter förtvivlad 
kamp stoppa ryssarna, men i fredsavtalet 
1947 förlorade man Viborg, Petsamo och 
Karelska näset. Ända fram till dess att 
kommunisterna förlorade valet 1948 var 
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Finlands självständighet i vågskålen. I 
väst, inte minst inom den svenska 
utrikesförvaltningen, var man övertygad 
om att Finland skulle bli en sovjetisk 
satellitstat. 
Finland var i en annan situation än 
Ukraina, inte minst för att man befann sig 
på den förlorande sidan i andra 
världskriget. Men det finns en likhet: Hur 
man än vänder sig måste man på något 
sätt komma överens med djävulen som 
sitter i Kreml. 
Zelenskyj är visserligen inte ensam vid 
förhandlingsbordet – med sig har han 
Frankrike och Tyskland. Ukraina har fler 
vänner i väst än Finland hade 1944–1947. 
Kruxet är att ingen av dem är redo att offra 
en enda soldat för att Ukraina ska få Krim 
och Donbass tillbaka.  
Dessutom kommer Frankrike och 
Tyskland att pressa inte bara Putin. De 

kommer också att pressa Zelenskyj, 
eftersom de äntligen vill få till stånd 
konkreta framsteg i Donbass.  
I en förhandling mellan två krigförande 
länder, varav det enda landet är betydligt 
mäktigare än det andra, är det sällan 
moralen som går segrande ur striden. Det 
är Ukraina som har blivit invaderat, 
Ukraina som har blivit felat. Men ändå 
måste Ukraina kompromissa för att få 
fred. Jag kan inte sätta mig in i Zelenskyjs 
tankegångar, men den uppmärksammade 
fångutväxlingen som genomfördes mellan 
länderna för en månad sedan tyder på att 
han inser detta. 
Han tycks prioritera att få slut på våldet, 
att göra livet drägligt för sitt folk. Det 
förutsätter beslut som kommer att svida. 
Men till syvende och sist: Kan en 
europeisk ledare prioritera något annat? 
Anna-Lena Laurén 
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Fakta. Steinmeiermodellen

Steinmeiermodellen är i praktiken en förenklad 
form av Minskavtalet. Den presenterades av den 
tyska utrikesministern Frank-Walter Steinmeier år 
2016. 
Modellen går ut på att det ryskkontrollerade 
området i Donbass ska få autonom status inom 
Ukraina, att alla trupper ska lämna området och att 
val ska genomföras, övervakade av OSSE. 
Modellen var ett sätt att genomföra Minskavtalet i 
praktiken, men efter att det ukrainska parlamentet 
godkände specialstatus för Donbass 2015 har 
inget hänt. Den viktigaste orsaken är att Ryssland 
har behållit sin kontroll över området, inklusive 
över Ukrainas gränser. Dessutom ansåg kritikerna 
att den specialstatus som parlamentet godkände 
för Donbass inte var tillräckligt långtgående. 
Frågan om den av Ryssland annekterade 
Krimhalvön ingår inte vare sig i Minskavtalet eller i 
Steinmeiermodellen. 

Korruptions-
skandal kastar 
skugga över 
valet
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
I Portugal har såväl regerings- som 
oppositionsparti opinionssiffror som 
svenska S och M bara kan drömma om. 
I dag, söndag, är det val och 
valrörelsen har dominerats av en 
korruptionsaffär. Men den stora frågan 
är troligen vilka som blir sittande 
premiärminister António Costas 
stödpartier i regeringsförhandlingarna. 
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När allt fler européer röstar på partier på 
ytterkanterna är Portugal ett under av 
mittenpolitik. 
Inför valet i dag dominerar två partier. 
Premiärminister António Costas 
socialdemokratiska Partido Socialista, PS, 
ligger runt 37 procent i 
opinionsmätningarna. 
Det enda egentliga oppositionspartiet är 
Moderaternas och Kristdemokraternas 
systerparti, med det i svenskt 
sammanhang udda namnet Partido Social 
Democrata, PSD. 
PSD har cirka 27 procent, enligt en 
sammanvägning av flera opinionsinstitut. 
En handfull övriga partier väntas ta plats i 
parlamentet, med 10 procent eller mindre 
vardera av väljarkåren. 
Det senaste valet, 2015, vanns av PSD. 
Men det var António Costa som med hjälp 
av två vänsterpartier lyckades bilda 

regering. En koalition som har hållit 
oväntat väl. 
Den besparingspolitik som den borgerliga 
regeringen tidigare fört byttes under 
Costa, med EU:s goda minne, mot en 
expansiv ekonomisk politik där 
minimilöner och pensioner höjdes. 2015, i 
sviterna av finans- och eurokrisen, låg 
arbetslösheten på omkring 13 procent, 
enligt Eurostat. I augusti i år hade den 
sjunkit till 6,2 procent. 
En opinionsundersökning av pro-
europeiska tankesmedjan ECFR visar att 
den egna ekonomiska situationen är den 
viktigaste framtidsfrågan för portugiserna. 
De är också fortfarande oroliga för landets 
ekonomi. 
Men väljarna bekymrar sig även för 
korruption. Det har fått extra näring 
denna valrörelse när en tidigare 
försvarsminister i Costas regering är 
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misstänkt i en omfattande 
brottsutredning, där vapen har stulits från 
ett militärförråd. Oppositionsledaren Rui 
Rio har under valrörelsen gått hårt åt 
Costa om de stulna vapnen. 
Men PS fortfarande markanta övertag i 
opinionen gör att den stora frågan är om 
António Costa ska fortsätta med sin 
rödröda koalition eller inte. Costa själv 
kampanjar intensivt för att verkligen få 
anhängarna att gå och rösta. 2015 var 
valdeltagandet bara 56 procent.  
Premiärministern varnar för att Portugal 
riskerar att hamna i samma sits som 
grannen Spanien. Där har 
socialdemokraterna, trots att man vann 
valet i våras, inte lyckats komma överens 
med vänstern i regeringsfrågan. Ett nytt 
val väntar i november, det fjärde spanska 
parlamentsvalet på lika många år. 

I stället för att enbart söka stöd vänsterut 
kan António Costa också möjligen välja att 
ta in ett grönt parti som växt snabbt från 
låga nivåer i regeringsunderlaget. 
Pia Gripenberg 
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Nordkorea: 
”USA
kom inte med 
något nytt”
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
Nordkorea har i princip satt en tidsfrist 
om att nå en kärnvapenuppgörelse med 
USA innan årets slut. Därför stod 
mycket på spel när parterna träffades i 
Stockholm – men förhandlingarna bröt 
samman. 
– Vi är besvikna på USA, säger 
Nordkoreas chefsförhandlare Kim 
Myong-Gil. 
ANNONS: 

Förhandlingarna hölls på 
konferensanläggningen Villa Elfvik Strand 
på Lidingö, där USA:s särskilda sändebud 
för Nordkorea, Stephen Biegun, träffade 
sin motpart Kim Myong-Gil. 
Innan samtalen startade sade Kim Myong-
Gil att han var optimistisk och hade höga 
förväntningar, men tidigt på kvällen 
meddelade han att samtalen hade 
avslutats och att han var besviken på USA. 
– Förhandlingarna har inte nått våra 
förväntningar och har därför avbrutits, 
sade han på en presskonferens vid 
nordkoreanska ambassaden på Lidingö 
och fortsatte:  
– USA tog inte med sig något nytt till 
förhandlingsbordet. 
Enligt Kim Myong-Gil ligger bollen nu hos 
USA. Om dialogen ska återupptas måste 
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USA erkänna orsaken till att 
förhandlingarna avbrutits. 
– Eller så kan de stänga dörren för dialog 
för gott. 
DN har sökt USA:s ambassad i Stockholm 
för en kommentar, men talespersonen Bill 
Martin ville på lördagskvällen inte uttala 
sig eftersom han inte kände till att 
förhandlingarna hade avbrutits. 
– Det är intressant, men jag har inga 
kommentarer om detta, sade han. 
Men en talesperson för USA:s 
utrikesdepartement uppger att 
Nordkoreas kommentarer inte återspeglar 
innehållet eller andan i de över åtta 
timmar långa samtalen, skriver Reuters. 
I stället uppger USA att man har haft ”bra 
samtal” med Nordkorea i Sverige, skriver 
AFP. 
Tidigare på lördagen bekräftade 
utrikesminister Ann Linde på Twitter att 

samtalen pågick och skrev att det var 
”uppmuntrande” att samtalen pågick och 
att man måste nå fram till att prata om 
kärnvapennedrustning och en fredlig 
lösning.  
Anledningen till att mötet ägde rum i 
Sverige var sannolikt för att det uppfattas 
som någorlunda neutral mark. Sverige har 
goda relationer med både USA och 
Nordkorea, bland annat har svenska 
ambassaden i Pyongyang 
skyddsmaktsuppdrag för USA:s räkning. 
Mötet på Lidingö var sannolikt sista 
chansen att få till en uppgörelse i år, 
menar Jerker Hellström som är 
säkerhetspolitisk analytiker på 
Totalförsvarets forskningsinstitut. 
– Om inte något händer under natten (till 
söndagen reds. anm) tror jag det blir 
väldigt svårt att få till ett nytt samtal 
mellan Stephen Biegun och Kim Myong-
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Gil. Någon av sidorna måste komma med 
ett bättre bud och enligt nordkoreanerna 
är det USA, säger han. 
Nordkorea har mer eller mindre satt en 
tidsfrist för att få någon form av eftergifter 
från USA innan året är slut. 
Landet hoppas på ekonomiska 
sanktionslättnader, både från USA och FN, 
i utbyte mot att de lägger delar av sitt 
kärnvapenprogram i malpåse. 
Jerker Hellström menar att det är nu eller 
aldrig. Om länderna inte kan enas innebär 
det att vi nästa år kommer att få se 
fortsatta provokationer från Nordkorea 
som destabiliserar regionen. Man kan 
också vänta sig en ny punkt på agendan 
mellan USA och Kina. 
– Då kommer samtalen även att omfatta 
Nordkorea, inte som nu främst teknologi 
och handel. 

Om de mot förmodan lyckas komma 
överens tror Hellström att det kan bli tal 
om ytterst små steg framåt, att USA häver 
någon typ av ekonomiska sanktioner mot 
Nordkorea. 
– Det kan handla om att tillåta viss export, 
man har talat om kol och textilier. I utbyte 
skulle Nordkorea kunna stoppa delar av 
arbetet som man bedriver vid Yongbyon-
anläggningen, där man ägnar sig åt 
urananrikning. 
I det långa loppet vill Nordkorea ha ett 
officiellt diplomatiskt erkännande – vilket 
skulle innebära att parterna öppnar 
ambassader i varandras länder – medan 
USA vill att Nordkorea ska skrota hela 
kärnvapenprogrammet. 
Omvärlden följer utvecklingen noga, inte 
minst Japan och Sydkorea som känner sig 
hotade av Nordkoreas ballistiska robotar. 
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Men enligt Jerker Hellström handlar 
mötet i Stockholm bara om kärnvapen. 
– Det är tydligt att Trump inte bryr sig om 
kortdistansrobotar. Så länge de inte hotar 
det amerikanska fastlandet är de mer eller 
mindre acceptabla, vilket är ett problem 
för Sydkorea och Japan. 
UD vill inte kommentera Nordkoreas 
uttalande och att förhandlingarna 
avbrutits. 
Marit Sundberg 
marit.sundberg@dn.se 
Juan Flores 
juan.flores@dn.se 
Viviana Canoilas 
viviana.canoilas@dn.se 
Dela 

Nytt parlament 
och ny president 
ska utses i tät 
följd
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
På söndagen hålls parlamentsval i 
Tunisien, det enda land där arabiska 
våren lyckats hittills. 
Favoriter i valet är milt islamistiska 
Ennahda och ett nybildat populistiskt 
parti. Valet är också ett slags genrep inför 
nästa helgs presidentval, som står mellan 
två helt oprövade kort. 
Det har funnits en oro för lågt deltagande 
eftersom parlamentsvalet hamnat mitt i 
det tudelade presidentvalet. Men intresset 
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har ökat efter presidentvalets första 
omgång, där de etablerade kandidaterna 
slogs ut av två helt oprövade kort: den 
tidigare juridikprofessorn Kais Saied och 
mediemogulen och populisten Nabil 
Karoui. 
Den senare sitter i häkte, anklagad för 
penningtvätt. Ändå är det meningen att 
han och Saied ska mötas i en andra och 
avgörande presidentvalsomgång den 13 
oktober. 
Att parlaments- och president—valen 
krockar beror på att den förra presidenten 
Beji Caid Essebsi avled den 25 juli. Enligt 
grundlagen måste då en ny president 
väljas inom 90 dagar. Parlamentsvalet var 
schemalagt sedan tidigare. 
Anders Bolling 
anders.bolling@dn.se 
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Vandring med 
havsutsikt
SÖNDAG 6 OKTOBER 2019
Njut av storslagen natur och en härlig 
strand på en och samma resa. Här är 
sju kustnära vandringar i Europa där du 
kan kombinera berg och bad. 
1 
Drottningen av leder i Nordnorge 
Var? Dronningruta, Vesterålen, Norge. 
Hur långt? 17 kilometer. 
Alla jag känner nickar uppskattande så 
fort Lofoten kommer på tal, men knappt 
någon har hört talas om Vesterålen. De 
båda ögrupperna ligger intill varandra 
mellan polcirkeln och Nordkap och är lika 
storslaget vackra. Men Vesterålen är 
mindre turistisk: konstmuseerna och 

hantverksbodarna är färre, den orörda 
naturen är öns signum. Tack vare 
Golfströmmen är klimatet relativt milt och 
havet fullt av liv – vilket lockar både valar, 
fåglar och givetvis naturälskarna. 
Här finns en rad vandringsleder och mest 
känd är Dronningruta mellan Stø och 
Nyksund. Dronningruta har fått sitt namn 
från drottning Sonja, som lär vara särskilt 
förtjust i leden och som har gått den flera 
gånger. Räkna med att Dronningruta är en 
heldagstur, för mig brukar den ta åtta 
timmar – visserligen med pauser som 
inkluderar pyssel med skoskavsplåster och 
choklad. Det är en relativt krävande 
vandring, rödmarkerad enligt norska mått. 
Ibland är det brant, på något ställe finns 
rep att hålla sig i. Eller brant … 
norrmännens benämning är kort och gott 
”luftigt”. 
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Krävande ja – men ack så vackert. Jag 
håller Dronningruta för en av världens 
vackraste vandringsleder, inte minst för 
att den är så varierad: höga berg som 
ramlar ner i Atlantvågor, små 
sandstränder och – om det är säsong – 
marken full av hjortron. 
Läs mer: dronningruta.no 
Tänk på: Man behöver inte gå hela leden, 
det finns kortare alternativ. 
2 
Bortom turisthetsen på Mallis 
Var? Från Cap de Ses Salines till Cala 
Figuera, Mallorca, Spanien. 
Hur långt? 16 kilometer. 
Snöra på vandringskängorna och upptäck 
ett annat Mallorca. Inte långt från de 
populära turiststränderna finns orörd 
bergsnatur och vandringsleder av olika 
svårighetsgrad. Att vandra på Mallorca har 
blivit otroligt populärt de senaste åren. 

Myndigheterna har satsat på att utveckla 
vandringslederna på ön. Lederna har blivit 
mer tillgängliga och många är utmärkta 
med träskyltar. Den massiva bergskedjan 
Sierra de Tramuntana i väst lockar flest 
vandrare. 
Min favoritvandring löper dock utmed 
östkusten. Jag brukar starta vid Cap de Ses 
Salines, öns sydligaste punkt, och gå 
norrut till Cala Figuera, 16 kilometer bort. 
Under hela vandringen har man utsikt 
över havet. Man passerar en rad ”calas”, 
badvikar, som Caló des Màrmols, Cala 
s’Almunia och Cala Llombards. 
Varma sommardagar är kustvandring ett 
mycket bättre alternativ än en het 
bergsvandring. Att det fläktar från havet är 
välkommet. Och när värmen – eller 
vandringen – blir för påfrestande är det 
bara att slänga av sig kläderna och ta ett 
dopp i någon turkosfärgad vik. Konstigt 
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nog verkar det inte vara så många som har 
upptäckt ”min” kustled. Jag brukar bara 
träffa ett fåtal andra vandrare, men de jag 
möter är lika entusiastiska som jag. 
Läs mer: www.infomallorca.net/?lg=en 
Tänk på: Ta med badkläder, här finns flera 
helt fantastiska badvikar. 
3 
Europas längsta ravin 
Var? Samariaravinen, Kreta, Grekland. 
Hur långt? 17 kilometer. 
Kreta är en idealisk ö för vandring. Särskilt 
populärt är det att gå i raviner. Samaria 
heter den längsta – som faktiskt är längst i 
Europa – och mest välbesökta. Leden är 
vacker och väl värd att lägga en dag på. 
Man ska dock inte förvänta sig någon 
fridfull promenad. Under högsäsong 
kommer man att dela upplevelsen med 
hundratals andra vandrare och vissa 
sträckor går det inte att komma ifrån 

lämmeltågskänslan. Systerravinen Imbros 
är kortare och inte fullt lika välbesökt. 
Att gå Samariaravinen tar vanligtvis fem 
till åtta timmar, beroende på hur många 
och långa pauser man tar. Vandringen 
kräver inte nödvändigtvis 
vandringskängor, utan det räcker med ett 
par bra gymnastikskor. Ta med en 
ryggsäck med vatten (en vattenflaska 
räcker, det går att fylla på med källvatten 
längst vandringen) och liten matsäck, samt 
skavsårsplåster, solskydd och allt man kan 
tänkas behöva under vandringen. 
Vid ledens slut väntar ett kafé med kall öl 
och färskpressad juice, men under själva 
vandringen finns inget till försäljning. Ett 
par kilometer från ledens slut ligger byn 
Agia Roumeli där det finns gott om 
lunchrestauranger och kaféer. Och här kan 
man ta det efterlängtade havsdoppet. 
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Läs mer: www.kalimera.nu/grekland/
kreta/vandra-i-samariaravinen-pa-
kreta.html 
Tänk på: Under själva vandringen finns 
ingen försäljning. 
4 
Upplev ett annat Grankan 
Var? Från Cruz de Tejeda till Artenara, 
Gran Canaria, Kanarieöarna. 
Hur långt? 8 kilometer. 
Bästa tipset för den som vill uppleva ett 
annorlunda Gran Canaria är att bege sig 
upp i bergen. Här finns hela 800 kilometer 
vandringsled. Turistbyråerna har kartor 
över leder med olika svårighetsgrad. 
Utmärkande för Gran Canaria är de många 
klimatzonerna. Under en och samma 
vandring kan man uppleva subtropisk 
värme, skogar, raviner och rent 
alpliknande bergsområden. 

Bergsbyn Cruz de Tejeda är en bra 
vandrarbas, här startar flera fina 
vandringsleder. Byn i sig är kanske inte är 
värd en omväg, även om de flesta 
turistbussarna på örundtur stannar här. 
Men utsikten är fin – bland annat över 
Roque Nublo, en av världens största 
naturliga klippor. I byn ligger dessutom 
Gran Canarias enda parador – ett boende i 
den statliga hotellkedjans regi, ofta beläget 
på en spektakulär plats – som 
rekommenderas till den som vill stanna i 
bergen i några nätter. 
En klassisk, relativt lätt vandring är den 
från Cruz de Tejada till byn Artenara. Det 
är en åtta kilometer lång, ganska stillsam 
tretimmarsvandring. Under vandringen 
har man fin utsikt över Roque Nublo – den 
mytomspunna klippan som har varit en 
viktig plats sedan urminnes tider. 
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Läs mer: www.rockyadventure.com/
rockyadventure.html 
Tänk på: Var beredd på alla slags väder. 
Även om det är varmt nere vid havet – 
packa tröja och regnkläder. 
5 
Levada- vandring på Madeira 
Var? Levada do Catstelejo, Madeira. 
Hur långt? 3 kilometer. 
Synonymt med Madeira är vandring, 
blommor och vacker natur. På ön finns 
oändliga möjligheter till aktiviteter och 
äventyr. Här finns bland annat den unika 
urskogen Laurisilva, som sedan 1999 är 
upptagen på Unescos världsarvslista. Och 
de nybyggda motorvägarna och tunnlarna 
gör att det numera är relativt smidigt att ta 
sig runt ön. 
Mer och mer populärt är det att 
levadavandra. Att gå utmed de gamla 
bevattningskanalerna är ett bra sätt att få 

grepp om Madeira. Det finns drygt 200 
mil levador av olika längd och 
svårighetsgrad att välja mellan. För den 
höjdrädda kan somliga leder vara en 
utmaning. På vissa håll stupar det brant 
ner i en dal eller i havet. 
Men lättrampade Levada do Castelejo 
klarar också den höjdrädda. Den tar bara 
ett par timmar från start till mål. Här går 
man bokstavligen genom folks trädgårdar, 
det kan nästan kännas som att man 
tränger sig på, men man brukar bara 
mötas av ett vänligt: ”Bom dia”, god 
morgon. Här och där har folk ställt ut 
korgar med äpplen – betalningen lägger 
man i skålen intill. Längs vägen växer 
passionsfrukt, avokado, eukalyptus, 
vindruvor och Afrikas blå lilja. Min guide 
plockar guava från träden och dukar upp 
till en picknick med utsikt över havet. 
Läs mer: www.visitmadeira.pt 
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Tänk på: För den höjdrädda kan somliga 
leder vara en utmaning. På vissa håll 
stupar det brant ner i en dal eller i havet. 
6 
Bornholmsk klippkust med bästa utsikten 
Var? Från Melsted till 
Helligdomsklipperne, Bornholm, 
Danmark. 
Hur långt? Cirka åtta kilometer. 
Danska Bornholm, den lilla ön som mäter 
tre gånger fyra mil, har kommit att bli 
synonymt med cykling. Men faktum är att 
Bornholm också lämpar sig alldeles 
utmärkt för vandring. Förr i tiden anlades 
stigar över ön, härifrån skulle man ha 
uppsikt över havet och upptäcka 
främmande fartyg. I dag är stigarna fina 
vandringsleder. Klippkusten på 
nordostsidan är särskilt vacker. Ett tips är 
att börja vandringen i det lilla fiskeläget 
Melsted. Leden följer den klippiga kusten 

och havsutsikten är konstant. Det är 
korsvirkeshus, skorstenar från gamla 
rökerier och rödvita flaggor om vartannat. 
Första naturliga stoppet kommer efter 
bara ett par kilometer – Gudhjem. Här kan 
man passa på att ta en paus – varför inte 
äta lunch? Mest känt är Bornholm för den 
rökta sillen. Testa specialiteten ”Sol over 
Gudhjem” som består av rökt sill, rå 
äggula, rädisor, purjolök – allt på ett grovt 
bröd. 
Slutmål är Helligdomsklipperna, en av 
Bornholms mest populära sevärdheter. 
Tusentals år av vågor har eroderat 
kustlinjen och skapat djupa klyftor. 
Klippväggarna är branta med djupa gångar 
och grottor – en av grottorna är 60 meter 
djup. Missa inte Bornholms Konstmuseum 
som ligger i närheten. 
Läs mer: www.visitdenmark.se/danmark/
resmal/bornholm 
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Tänk på: Den som är ute efter en rejäl 
vandring ska satsa på Bornholm runt, 
Bornholms kyststi, en elva mil lång 
klassiker. 
7 
Den gamla postturen till Gásadalur 
Var? Från Bøur till Gásadalur, Färöarna. 
Hur långt? Cirka fyra kilometer. 
Var man än befinner sig i den här övärlden 
är det aldrig mer än fem kilometer till 
havet. Med ett läge långt ute i 
Nordatlanten har naturen alltid haft ett 
starkt inflytande på människorna på 
Färöarna. Färöarna lockar fågelturister – 
men också vandrare. Vandring på 
Färöarna handlar nästan alltid om 
dagsturer. Marken är privat och det finns 
inte någon allemansrätt. Sover gör man på 
hotellen. 
En populär vandring är den mellan de 
avlägsna byarna Bøur och Gásadalur. Den 

är bara några kilometer lång, men det är 
ändå en rätt ansträngande vandring över 
ett berg. Länge var apostlahästarna det 
enda sättet att komma till Gásadalur, som 
brukar kallas en av Europas mest isolerade 
byar. Fram till 2004 gick brevbäraren 
varje dag från Bøur den långa vägen över 
berget för att kunna dela ut post i 
Gásadalur. Men 2004 sprängdes en tunnel 
genom berget och Gásadalur gjordes mer 
tillgängligt för omvärlden. I dag är det i 
brevbärarens fotspår man vandrar. 
Hela Färöarna har blivit mer lättillgängligt 
de senaste åren. Färjor och 
subventionerad helikoptertrafik länkar 
numera samman de avlägsna öarna, och 
tunnlar genom berg och under vatten 
förbinder mer närliggande öar med 
varandra. 
Läs mer: www.visitfaroeislands.com 
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Tänk på: Visa hänsyn. Marken är privat, 
på Färöarna finns inte någon allemansrätt. 
Text och 
De bästa tipsen inför vandringen

Utrustning. Gör det inte så komplicerat, man 
behöver inte shoppa en helt ny utrustning bara för 
att man ska vandra någon dag. Tre saker är dock 
viktiga: att vara varm, torr och mätt. 
Vädret vid kusten och i bergen ändras hela tiden. 
Först kan det vara rejält kallt och då behöver man 
en varm tröja. Plötsligt börjar det regna och då är 
regnkläder ett måste. Sedan blir det väldigt varmt 
och då är det skönt med en keps, solhatt eller buff 
(ett multifunktionellt tygstycke som kan användas 
som mössa, halsduk – skyddar mot vind, kyla, sol 
och damm). 
Fundera igenom vilket slags väder du kan tänkas 
möta under vandringen – packa därefter. Ha en 
lagom stor ryggsäck, det finns ingen anledning att 
bära för tungt. Ta med ordentligt med vatten. 
Kängor. Den som ska ut på en längre vandring 
och bära en tung ryggsäck behöver självklart ett 
par rejäla kängor – man vill ju varken vricka foten 
eller få skoskav. Men ska man bara göra en 

dagstur med lätt packning kanske de lite lättare 
trekkingskorna som redan står i garderoben 
funkar. Det är dock viktigt att man har gått in 
skorna. Åk inte till fjällen med splitternya kängor. 
Hur fort går jag? En massa faktorer spelar roll. 
Den egna dagsformen och konditionen, hur tung 
packningen är, väderförhållandena, och hur 
naturen ser ut. Självklart är det lättare att vandra 
på en flack stig jämfört med ett brant fjäll. 
Gradering. Ett generellt råd är att inte gå ut för 
hårt. Det är inget självändamål att maxa. Se till att 
ta många pauser och att njuta av naturen. Ett tips 
är att gå på en guidad tur. Med en erfaren guide 
får man ut så mycket mer. 
Hitta rätt. Också den som går en utmärkt led har 
stor nytta av karta och kompass. Självklart är 
kartan viktig ur säkerhetssynpunkt, men den gör 
också vandringsupplevelsen större. Man kan lista 
ut var de fina rastplatserna finns och hur höga 
fjällen man passerar är. Träna med karta och 
kompass före resan. 
Bada. Ta med badkläder – att snöra av sig 
kängorna och stiga ner i kallt vattnet är svårslaget. 
Mobilen. Var beredd på att mobiltelefonen kanske 
inte funkar i bergen. Det beror dels på att 
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telenäten inte är utbyggda, dels på den kuperade 
terrängen med stora avstånd. 
Tänk på. Vandring är gemenskap med dem man 
går med. Det är pauser med gott fika. Det är 
tystnad och naturupplevelser. Och det är 
tillfredsställelsen att sänka ner fötterna i en sval 
bäck. Ha därför inte för bråttom. Stressa av. 
Studier visar att vandring i naturen sänker 
stressnivåerna rejält. Pulsen går ner och mängden 
av stresshormonet kortisol minskar. 

Putins 
ständige 
utmanare: 
”Varför skulle 
inte Ryssland 
kunna vara ett 
normalt land?”
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019
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Gång på gång har han ställt upp i val 
mot Putin. Gång på gång har han 
förlorat – stort.  
När hans äldste son försvann skickade 
kidnapparna pojkens avhuggna finger 
till honom och meddelade att han, 
pappan, måste sluta med politiken.  
– Ryssland behöver inte vara ett evigt 
auktoritärt land. Jag är en människa 
som har levt under en tid av politiska 
underverk, säger den ryska 
oppositionsledaren Grigorij Javlinskij.  
Moskva. 
Grigorij Javlinskij är på ett strålande 
humör när vi träffas på Jablokos 
partikontor i centrala Moskva. Han visar 
in mig till sitt arbetsrum och frågar vad jag 
vill dricka.  
– Kaffe? Te? Vodka? undrar han glatt.  
Är det något Javlinskij själv är känd för är 
det inte att dricka vodka. Han har samlat 

underskrifter. Inte tillåtits ställa upp i val. 
Samlat nya underskrifter. Lyckats ställa 
upp i val. Sett sina röster bli stulna. Blivit 
hotad. Blivit kritiserad. Och plötsligt, för 
några veckor sedan, sett sitt parti göra 
comeback i Moskvas 
kommunfullmäktigeval, besegra 
Putinpartiet Det enade Ryssland i fyra 
valkretsar och vinna fyra mandat. 
Fyra mandat är inte mycket. Men det är 
Jablokos första valseger i den ryska 
huvudstaden sedan 2009. 
Låt oss först backa bandet. 
För trettio år sedan, under perestrojkans 
storhetstid, var Grigorij Javlinskij en av 
Sovjetunionens viktigaste hjärnor. Född av 
ryska föräldrar i ukrainska Lviv hade han 
gjort blixtkarriär efter att han flyttat till 
Moskva för att studera ekonomi.  
År 1990 blev Javlinskij ordförande för 
kommissionen för ekonomiska reformer. 

1353



Han utarbetade ett program för hur 
Sovjetunionen skulle bli en 
marknadsekonomi, som fick namnet ”500 
dagar”. Samma år blev Javlinskij vice 
premiärminister i Rysslands regering 
under Boris Jeltsin. 
Programmet genomfördes, men i 
modifierad form. Javlinskij avgick i 
protest. Sedan dess har han aldrig suttit i 
en regering.  
Respekterad för sin intellektuella kapacitet 
har Javlinskij alltid varit. Men också 
kritiserad – därför att han själv alltid har 
föredragit att sitta på läktaren och 
kritisera. 
År 1993 var han med och grundade det 
socialliberala, västvända partiet Jabloko. 
(Jabloko betyder äpple. Den första 
stavelsen fick partiet från Javlinskijs 
efternamn.) Följande år valdes han in i 

duman och samma år gick ryska trupper in 
i Tjetjenien.  
Javlinskij protesterade energiskt mot 
kriget. När den tjetjenska ledaren 
Dzjochar Dudajev meddelade att en grupp 
ryska soldater som hölls fångna i en 
jordhåla skulle avrättas reste Javlinskij till 
fronten och lyckades få sju soldater fria. 
Dem förde han hem till Moskva, 
tillsammans med tjugo stupade i kistor. 
Kort därefter kidnappades hans äldsta son 
Michail – en fysikstudent som också var en 
skicklig pianist. Kidnapparna skar av ett av 
hans fingrar och skickade det till 
Javlinskij. De bifogade ett meddelande att 
om han inte lämnade politiken skulle 
kidnapparna nästa gång hugga av sonen 
huvudet.  
Michail befriades. Han kunde aldrig mer 
spela piano.  
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Bägge sönerna sändes därefter till London, 
där de sedan dess har bott permanent.  
– Vet ni hur mycket jag skulle ge för att få 
leva tillsammans med mina barn? Mina 
barn kan inte bo i Ryssland, sade 
Javlinskij under ett valtillfälle i Olonets. 
Det var ett av ytterst få tillfällen då 
Javlinskij har talat om sin familj.  
Under större delen av 1990-talet var 
Grigorij Javlinskij en av landets mest 
kända politiker. Han satt i duman från 
1994 till 2003 – skarp, välformulerad och 
briljant, men också en person som hade 
svårt att samarbeta med andra inom 
oppositionen. 
Han hudflängde Jeltsin för det 
misslyckade privatiseringsprogrammet 
och för Tjetjenienkriget. Putin kritiserade 
han för det återupptagna kriget i 
Tjetjenien och för hans alltmer auktoritära 
politik.  

År 2002 anföll tjetjenska terrorister 
Dubrovkateatern under uppsättningen 
”Nord-Ost” och höll en hel teatersal som 
gisslan. Javlinskij gick in i den belägrade 
byggnaden, förhandlade med 
terroristledaren i 50 minuter och lyckades 
få med sig åtta barn ut från teatern.  
I valen gick det däremot trögt. Javlinskij 
ställde upp mot Putin i presidentvalet 
2000 och fick 5,8 procent av rösterna. I 
dumavalet år 2003 såg Jabloko ut att hålla 
sin plats i duman. Under natten ringde 
Putin Javlinskij för att gratulera honom. 
Nästa morgon meddelade 
Centralvalnämnden att Jabloko bara fick 
4,3 procent och inte hade klarat spärren på 
5 procent. Mycket tyder på att valnämnden 
justerade siffrorna under natten. 
Sedan dess har Javlinskij gradvis 
marginaliserats i rysk politik. År 2005 
utnämndes han till professor på Högre 
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ekonomiska skolan i Moskva. Som 
föreläsare är han uppskattad. Javlinskij 
talar, i motsats till de flesta ryska politiker, 
ett språk utan floskler. Han är mycket 
distinkt och enkel i sitt sätt att uttrycka 
sig. 
Som ordförande för Jabloko avgick han 
2008. Men han fortsatte att aktivt delta i 
den politiska debatten, och en sak skilde 
honom från andra oppositionella: Han 
talade konsekvent för att oppositionen 
skulle delta i val, trots att de är riggade. 
– Att delta i alla lagliga procedurer är den 
enda vägen framåt. Alternativet är våld 
och blodsutgjutelse. I Ryssland är den 
saken viktig att förstå, säger han där vi 
sitter på hans arbetsrum på 
Jablokokontoret. 
År 2011 inleddes en våg av protester mot 
Putinregimen efter flagrant fusk i 
dumavalet. I presidentvalet 2012 fick 

Javlinskij inte delta. Han samlade in två 
miljoner underskrifter – som inte 
godkändes av centralvalnämnden. 
Ändå lönade sig hans envishet. Tack vare 
att Jabloko hela tiden hade deltagit i val 
hade partiet rätt att sända observatörer till 
vallokalerna. Tusentals medborgare 
anmälde sig. Sociala medier svämmade 
över av vittnesmål om valfusk. I Ryssland 
debatterades plötsligt en fråga som dittills 
hade hållits för självklar: att 
valmyndigheterna fuskar. 
Under tiden fortsatte Jablokos kräftgång. 
Dumavalet 2003: inga mandat. 2007: inga 
mandat. 2011: inga mandat. 2016: inga 
mandat. 
Men i regionalvalet för några veckor sedan 
vann Jabloko mandat i Moskva, Pskov och 
Chabarovsk. Javlinskij är stolt, samtidigt 
som han understryker att det här bara är 
ett litet steg. 
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– Om ni frågar folk på Moskvas gator var 
stadsfullmäktige ligger har de inte en 
aning. Moskvaduman är ett dekorativt 
organ, en imitation. Det har inte ens ett 
budgetutskott.  
Under hela sommaren har Moskvabor 
demonstrerat mot valfusk och korruption. 
Kraven på att fängslade demonstranter ska 
släppas har delvis krönts med framgång. 
En sådan här aktivitet har vi inte sett på 
länge i Ryssland. 
– Det är bra, men det är fortfarande bara 
aktivism. Journalister kämpar för andra 
journalister, artisterna kämpar för andra 
artister. Folk har inte förstått att man 
måste skapa politiska strukturer, politiska 
partier som kan påverka. 
Tidigare uppmanade de andra 
oppositionsledarna till bojkott. Nu talade 
Aleksej Navalnyj i stället om att rösta 
smart. 

– Att ”rösta smart” är en felaktig strategi. 
Navalnyj uppmanade i praktiken folk att 
rösta på stalinister. Vad är det för skillnad 
mellan kommunisterna och Enade 
Ryssland? Alla är de för kriget i Ukraina 
och annekteringen av Krim.  
Vad tror ni om Jablokos möjligheter i 
nästa dumaval? 
– 2021? Det är långt dit. Men vår 
auktoritet har vuxit. Folk behöver segrar, 
det går inte att förlora hela tiden. Jag har 
en sådan konstitution att jag kan ta 
förluster, men det har inte alla människor.  
Javlinskij har en bakgrund som elitboxare 
i sin födelsestad, västukrainska Lviv. Två 
gånger blev han ukrainsk juniormästare i 
boxning, 1967 och 1968. 
– Jag var 11 år då jag började boxas och 17 
när jag slutade. Det har naturligtvis 
påverkat mig. Boxning handlar om att stå 
ut, att ha tåga. Cassius Clays (Muhammad 
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Alis) princip: Dansa som en fjäril, sticka 
som ett bi. När du är i en situation som 
Jabloko är det en bra regel.  
Javlinskij lutar sig tillbaka och ler.  
– Jag hade två saker i min barndom: 
boxning och Beatles. Vi lyssnade på dem 
på alla sätt vi kunde. Vi hade inga 
kassetter utan grammofonskivor gjorda på 
röntgenfilmer. De såldes i hemlighet på 
basaren och på torg. Det var världen, det 
var livet, det var allt. Jag läste också 
samizdat (förbjuden dissidentlitteratur), 
Solzjenitsyn, Ginzburg. Men jag var ingen 
expert på det. De som öppnade världen för 
mig var Beatles, de gav mig ett gemensamt 
språk med resten av världen.  
Lviv, västra Ukrainas huvudstad, kallar 
Javlinskij sitt fosterland. 
– Pappa satte mig i ukrainsk skola och 
sade: Om du äter ukrainskt bröd måste du 
kunna ukrainska språket. Jag hade ryska 

en gång i veckan, allt annat var på 
ukrainska. Jag talar och skriver antagligen 
bättre ukrainska än många ukrainska 
presidenter. 
Javlinskij är en av de få ryska politiker 
som entydigt har fördömt annekteringen 
av Krim och den ryska krigföringen i östra 
Ukraina. Han kallar Rysslands politik i 
Ukraina ett brott rakt av. 
– Minst 13 000 döda i Donbass, kanske 
fler. Det är kriminellt.  
Krimannekteringen fick ett brett stöd i 
Ryssland. Går det att tala kritiskt om den 
till en större publik? 
– Jag reste 40 000 kilometer under 
senaste presidentvalet och träffade folk. 
Det är inte sant att bara en liten krets av 
människor i Ryssland förstår detta. Om 
man träffar folk och håller ett öppet, 
hederligt samtal, så förstår de. 
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Många anser Ryssland aldrig blir en del av 
väst. Att dess auktoritära rötter är för 
djupa. 
– Jaså? Det har jag inte märkt. Att Putin är 
auktoritär, det ser jag. Att Ryssland är ett 
evigt auktoritärt land ser jag inte alls. 
Ryssland är ett normalt, vanligt land. Med 
vanliga, trevliga människor.  
Kommer Ryssland att bli en demokrati 
under er livstid? 
– När jag föddes år 1952 levde Stalin 
fortfarande. År 1985 kunde jag inte 
föreställa mig att kommunistpartiet inte 
skulle finnas om fem år. Jag är en 
människa som har levt under en tid av 
politiska under. Därför kommer jag alltid 
att vara optimist, till och med när det inte 
finns några skäl för det.  
Sin strategi tänker Javlinskij inte ändra 
på.  

– Att delta i val på nytt. Och på nytt. Och 
på nytt. Och sedan ringer Putin och 
gratulerar dig till valsegern. Och sedan 
ändrar de på resultaten i efterhand. Så går 
det till. Men det är som det är. Jag har 
inget annat land. Jag har ingen annan tid 
att leva i. Det här är mitt land och det här 
är den tid jag lever i.  
Man måste delta i alla lagliga procedurer, 
man måste delta i val. Också om de är 
riggade. För alternativet är värre, säger 
Grigorij Javlinskij. 
Grigorij Javlinskij är van vid att bli 
knockad och stiga upp. Och stiga upp, och 
stiga upp. Min ungdoms boxning fostrade 
mig i uthållighet, säger han. 
Arthur Bondar 
Fakta. Grigorij Javlinskij

Född: Den 10 april 1952 i Lviv, Ukraina. 
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Bakgrund: Javlinskijs far var dekorerad 
krigsveteran och ledde ett barnhem för 
föräldralösa. Han hade själv förlorat sina föräldrar 
under inbördeskriget. Mamman, som var rysk 
jude, undervisade i kemi. 
År 1967 började Javlinskij studera ekonomi vid 
Plechanovinstitutet i Moskva. Som utexaminerad 
jobbade han bland annat för att förbättra 
arbetsförhållandena för arbetare i kolgruvor. 
År 1990 skrev Javlinskij ”500 dagar”, en plan för 
hur Sovjetunionen skulle övergå till 
marknadsekonomi på mindre än två år. Planen 
omsattes aldrig som sådan. Javlinskij avgick och 
grundade forskningsinstitutet Epitsentr. 
Javlinskij kritiserade Jegor Gajdars chockterapi 
1992, då priserna i Ryssland släpptes fria. Han var 
rådgivare åt Boris Nemtsov, men deras vägar 
skildes åt då Nemtsov var lojal med Jeltsin, som 
Javlinskij tidigt tog avstånd från. 
År 1993 var Javlinskij med och grundade det 
liberala partiet Jabloko, ett av Rysslands äldsta 
partier. 
Javlinskij kritiserade starkt gripandet av oligarken 
Michail Chodorkovskij år 2003. Han ansåg att 
Putins regim bara var en fortsättning av Jeltsins. I 

början av Putins regim stödde han dock Aleksej 
Kudrins liberala ekonomiska reformer. 
1996, 2000 och 2018 ställde han upp i 
presidentvalet. Som mest fick han 7,3 procent av 
rösterna år 1996. År 2012 godkände valmyndig-
heterna inte hans kandidatur. 
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Partilojaliteten 
utmanar 
statsskicket
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019
Analys 
New York. När Donald Trump i 
direktsänd tv ber andra nationer att 
hjälpa honom vinna val uppmanar han 
till lagbrott. Men partikollegor i 
kongressen väljer att tiga om eller 
bortförklara maktmissbruket. En sådan 
lojalitet skapar ett politiskt klimat som 
utmanar USA:s statsskick i grunden. 
George Washington varnade för det 
redan 1796. 

För många var det länge omöjligt att 
föreställa sig Donald Trump som USA:s 
president. I dag är det omöjligt att 
föreställa sig ett USA där Trump inte 
längre är president. 
I veckan ställde sig Trump framför tv-
kamerorna i Vita husets trädgård och 
erkände rakt ut att han bett utländska 
regeringar skada politiska motståndare. 
Han förklarade att inte bara Ukraina, utan 
även Kina borde göra det, om de inte vill 
riskera repressalier från Washington. 
I direktsänd tv tycktes Trump missbruka 
sitt presidentämbete och av allt att döma 
bryta mot den lag som förbjuder utländska 
regeringar att blanda sig i amerikanska 
val. 
Det var, som flera politiska veteraner i 
Washington påpekade, som om Richard 
Nixon mitt under Watergate-utredningen i 
tv skulle ha förklarat att han inte bara 
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godkänt inbrottet i Demokraternas 
högkvarter, utan själv utfört det. 
Beteendet måste betraktas som ett öppet 
försök att testa gränserna för USA:s 
politiska system av maktdelning, ”checks 
and balances”. Trump har tidigare sagt 
rakt ut att lagen inte gäller för honom. 
Eller som han uttryckte det i den berömda 
video som läckte strax före valet 2016, där 
han skröt om sexuella övergrepp: ”When 
you’re a star, they let you do it” (när du är 
en stjärna, låter de dig göra det).  
– Trump missbrukar helt öppet makten i 
sitt ämbete för personlig vinning och han 
räknar med att republikanerna i 
kongressen vänder bort blicken, sade den 
nyligen avhoppade republikanen Justin 
Amash. 
Republikanerna i kongressen har inte bara 
vänt bort blicken utan även ryckt ut till 
Trumps försvar. Senatorn Marco Rubio 

förklarade på fredagen med en 
axelryckning att Trump bara måste ha 
skämtat om Kina. Senatorn John Cornyn 
fortsatte att prata enbart om utredningar 
av familjen Biden. Senatorn Mitt Romney 
skrev en bekymrad tweet, men har inte 
ställt sig bakom riksrätt. 
Det är ingen naturlag att ett parti måste 
stödja en president oavsett vad denne gör. 
När Nixon avgick var det just för att det 
egna partiet började tröttna på att försvara 
hans skandaler. Det finns demokratiska 
mekanismer för att avsätta en president 
som öppet och stolt missbrukar sitt 
ämbete. Det är poängen med riksrätt. Bara 
20 republikaner i senaten behöver erkänna 
det de flesta av oss nu har sett med egna 
ögon: att Trump själv skryter om lagbrott i 
direktsändning. Ändå framstår det som en 
fullkomligt oöverstiglig tröskel politiskt. 
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Inför presidentvalet 2016 sade Trump som 
bekant att han skulle kunna mörda en 
person på öppen gata utan att förlora 
väljarstöd. Få förstod att det även gäller 
stödet från partikollegorna i senaten. 
Detta är något nytt i amerikansk politik. 
Republikanerna präglas nu av en doktrinär 
partilojalitet som utmanar själva 
fundamentet i USA:s statsskick, där 
maktdelning är en avgörande princip.  
När George Washington höll sitt 
avskedstal som president 1796 varnade 
han för ett politiskt klimat där lojaliteten 
mot det egna partiet är starkare än 
lojaliteten mot nationen. Detta riskerade, 
enligt Washington, att göra politiker 
sårbara för inflytande från andra länder. 
225 år senare har USA en president som 
öppet ber landets främsta geopolitiska 
rival, Kina, att hjälpa honom att bli 
omvald.  

Den väsentliga frågan att ställa är vilka 
som tjänar på att Trump avgår och vilka 
som tjänar på att han sitter kvar. Väldigt få 
republikaner i senaten har i dag något 
omedelbart att vinna på att Trump stupar. 
Deras öden är allt för djupt 
sammanflätade.  
I den omtalade boken ”How democracies 
die” skriver Steven Levitsky och Daniel 
Ziblatt att ”det är bättre att förlora ett val 
än att förlora demokratin”. De kommande 
månaderna lär avslöja hur många 
republikaner i Washington som 
fortfarande håller med om det påståendet.  
Martin Gelin 
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Ytterligare en 
visselblåsare 
träder fram i 
Ukrainaaffären
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019
En ny visselblåsare med 
förstahandsinformation har talat med 
amerikanska myndigheter om 
Ukrainaaffären. Det uppger mannens 
advokat Mark Zaid, som även har den 
förste uppgiftslämnaren som klient. 
Båda uppges arbeta inom 
underrättelsetjänsterna.  

Advokaten Mark Zaid säger i en intervju 
med ABC News att han nu företräder två 
hemliga visselblåsare, som har 
information om president Donald Trumps 
agerande i samband med Ukrainaaffären. 
Trump anklagas bland annat för att ha 
försökt pressa landets president 
Volodymyr Zelenskyj att utreda Joe Biden 
och dennes son Hunter Biden för 
korruption.  
Att Trump kan ha använt 
presidentämbetets makt för att komma åt 
en politisk motståndare, och bett ett 
främmande land att påverka utgången av 
ett amerikanskt val, anses så allvarligt att 
Demokraterna undersöker om man ska 
försöka ställa Trump inför riksrätt.  
Uppgifterna kom ursprungligen fram 
genom en formell anmälan från en hemlig 
visselblåsare, som inte själv hade 
förstahandsinformation om 
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telefonsamtalet, men som hade samlat 
uppgifter från ett tiotal vittnen.  
Nu har alltså en andra visselblåsare, som 
enligt advokaten Mark Zaid själv bevittnat 
en del av händelserna, lämnat information 
till underrättelsetjänsternas 
generalinspektör, Michael Atkinson. Han 
är ett slags internrevisor på en post som 
finns inom många myndigheter i den 
amerikanska statsapparaten (Inspector 
General). De har bland annat som uppdrag 
att motverka korruption och ineffektiv 
användning av statliga medel.  
Enligt Zaid kan den nya visselblåsaren 
bekräfta vissa av anklagelserna som kom 
fram i den ursprungliga, skriftliga 
anmälan mot Donald Trump, och skulle 
alltså kunna motbevisa Trumps 
påståenden om att anmälan var ”helt 
felaktig”.  

I det ursprungliga sjusidiga dokumentet 
anklagas även Vita huset för att ha försökt 
mörklägga skandalen genom att 
uppgifterna om Trumps telefonsamtal 
lades i ett särskilt säkerhetssystem, för att 
förhindra att de läckte – även detta något 
som kan innebära maktmissbruk.  
Enligt Zaid har den nye visselblåsaren 
ännu inte vittnat för det kongressutskott 
som sköter utredningen.  
Juan Flores 
juan.flores@dn.se 
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Upploppen kan 
vara av den 
farligaste 
sorten
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019
Irakiska demonstranter och 
säkerhetsstyrkor drabbade samman på 
söndagsmorgonen i utkanterna av 
huvudstaden Bagdad. Fler än hundra 
civila har nu dödats under de 
veckolånga kravallerna i ett tiotal 
städer, och oroligheterna visar inga 
tecken på att avta. 

I Bagdad försökte demonstranterna ta sig 
fram till Befrielsetorget i stadens centrum, 
en symboliskt laddad plats med många 
historiska minnen. Regimen, om det alls 
går att kalla den splittrade ledningen så, 
gör allt för att hålla de protesterande från 
stadens centrala delar. Under 
våldsamheterna har polisen skjutit skarpt 
mot demonstranter och paramilitära 
enheter har gjort razzior mot oberoende 
medier, främst tv-kanaler. 
Demonstranterna protesterar mot 
arbetslöshet och korruption; mot den 
klan- och sektbaserade svågerpolitik som 
rått i landet sedan diktaturens fall 2003; 
mot Irans allt fastare grepp om Iraks 
politik och ekonomi, och mot USA:s 
närvaro – dess ambassad i Bagdad lär vara 
den största i världen. 
Naturligtvis går demonstranternas åsikter 
isär beträffande många av dessa spörsmål, 
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men det finns en gemensam nämnare: 
frustrationen över att vardagslivet i ett av 
världens – på papperet – rikaste länder 
hela tiden blir allt knappare och mer 
slitsamt. 2003, då de amerikanska 
invasionsstyrkorna störtade Saddam 
Husseins tyranni, upphörde Irak att vara 
en regelrätt stat. Under Saddams långa 
styre hade hans sunnimuslimska klan från 
staden Tikrit favoriserats. Men fram till 
det första Irakkriget 1991, då västmakterna 
inledde sanktioner mot landet, var Irak en 
av regionens mer välmående stater. 
Stabiliteten under Saddam berodde dels 
på statens terror mot medborgarna, men 
också på att oljeintäkterna stimulerade 
ekonomin och inte hamnade i några få 
privatpersoners fickor. I dag, när Iraks 
svaga centralregering måste dela med sig 
av oljan till den självstyrande kurdiska 
enklaven i norr, och många av de 

främmande oljebolagen betalar mutor i 
stället för skatt, så räcker intäkterna inte 
till att gjuta liv i ekonomin. 
För att naturtillgångar skall delas 
broderligt i ett land krävs ett minimum av 
politisk effektivitet. Iraks förvaltning 
rensades från Saddam-trogna efter USA:s 
invasion. De nya institutioner som 
upprättades under USA:s beskydd är svaga 
och infiltrerade av särintressen. Sedan 
2003 har Irak dessutom tvingats utkämpa 
två nya krig, först mot al-Qaida och sedan 
mot terrorsekten IS. Bägge krigen vanns, 
med amerikansk hjälp, men till oerhörda 
materiella och medmänskliga kostnader. 
Sunnimuslimerna dominerade Irak efter 
att det skapats av britterna 1921. Efter 
USA:s invasion 2003 gick initiativet över 
till shiitiska ledare och grupper, några av 
dem pro-iranska, andra inte. Den irakiska 
statens försvagning skapade ett vakuum 
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som Iran har utnyttjat på ett skickligt vis, 
ekonomiskt och militärt. 
Under den senaste veckans protester har 
de unga ropat ”Irak är inte till salu!” och 
”Iran dra åt h-e!”. Irak, som var 
självförsörjande både i fråga om mat och 
enklare industrivaror, importerar i dag 
nästan allt från Iran, till och med mjölk, 
kyckling och grönsaker. Det energirika 
Irak importerar till och med el och 
naturgas från Iran. För Irans ekonomi, 
hårt pressad av sanktioner, är denna 
”kolonisering” av Irak desto viktigare. 
De flesta folkuppbåd skingras då de möts 
av skarpa skott. Men ibland, när historiska 
processer mognat, så kan effekten bli den 
motsatta, så att folkmassorna växer trots 
livsfaran. Det var det som skedde i 
Teheran 1979 och i Kairo och Libyen 2011. 
Vissa tecken tyder på att dagens irakiska 
upplopp är av denna farligare sort, den 

som uppstår då människor känner att de 
inte längre har något att förlora. Över 
hälften av Iraks befolkning lever i dag i vad 
Världsbanken betecknar som ”fattigdom”. 
Lösningen är dock mindre enkel än i 
Egypten, där diktatorns fall öppnade för 
nya politiska möjligheter. Varken den 
irakiske premiärministern Adel Abdul 
Mahdis avgång eller de nyval som nu 
diskuteras skulle ge någon plötslig och 
magisk lindring. Irak som det fungerar i 
dag är en nästintill omöjlig konstruktion – 
intimt lierad med både USA och Iran. Den 
kan i bästa fall hållas ihop, men knappast 
blomstra. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 
Fakta. Reformer föreslås för att mildra 
protesterna
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Iraks premiärminister Adel Abdul Mahdi 
presenterade på söndagen ett 17-punktsprogram 
med målet att hitta en lösning på de dödliga 
protesterna i landet. 
Bland punkterna finns subventionerade bostäder 
för fattiga, stipendier för arbetslösa och ytterligare 
initiativ för arbetslösa ungdomar. Dessutom ska 
familjerna till de drygt 100 personer som dött i den 
senaste veckans protester ersättas ekonomiskt. 
TT-Reuters 

Linde hoppas på 
nya 
kärnvapensamtal i 
Sverige
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019
Nordkorea avbröt kärnvapensamtalen 
med USA. Men utrikesminister Ann 
Linde (S) hoppas kunna locka tillbaka 
parterna till Sverige inom kort. ”Vi 
uppfattar att det förts konstruktiva 
samtal”, säger hon. 
På lördagen övergav Nordkorea 
förhandlingarna om landets 
kärnvapenprogram och robottester. 
Efteråt målades vitt skilda bilder av mötet 
upp. 
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Den nordkoreanska delegationen var 
besviken på bristen på ”nya och kreativa” 
lösningar från Washington. USA uppger i 
stället att man hade ”kreativa idéer och 
hade bra diskussioner”. Även svenska 
utrikesdepartementet uppfattar mötet som 
konstruktivt. 
”Parterna har kunnat klarlägga positioner 
för varandra i olika frågor på sätt som vi 
hoppas har lagt grunden till fortsatt dialog. 
Situationen omfattar många svåra frågor 
där parterna ofta står långt ifrån varandra. 
Inget kan förväntas lösas ut vid ett enskilt 
möte”, säger utrikesminister Ann Linde. 
Utrikesministern uppmanar Nordkorea 
och USA att se till att dialogen inte stannar 
av. Länderna har bjudits in till ett nytt 
möte om två veckor. Hittills har bara USA 
tackat ja. 

Tiotusentals trotsade 
maskeringslag
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019

Hongkong. Polisen använde tårgas mot 
aktivister i Hongkong på söndagen, där 
tiotusentals personer fortsatte att trotsa 
den nyligen aktiverade nödlagen som 
förbjuder att de demonstrerande maskerar 
sig. 
Detta trots att aktivisterna enligt de nya 
reglerna riskerar ett års fängelsestraff om 
de täcker sina ansikten. Många hade med 
sig färgglada paraplyer, som ofta använts 
som en symbol för en tidigare 
demokratirörelse, men som på söndagen 
även skyddade mot ett ihållande spöregn. 
TT-AFP-Reuters 
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Protester mot 
fredsplan i Kiev
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019

Ukraina. Tusentals människor 
demonstrerade på söndagen i centrala 
Kiev mot planerna på att ge ökat självstyre 
till utbrytarrepublikerna i östra Ukraina. 
Demonstranterna skanderade ”nej, till 
kapitulation” och några höll upp plakat 
med kritik mot landets president 
Volodymyr Zelenskyj. 
Zelenskyj förbereder sig för att hålla sitt 
första möte med sin ryske motpart 
Vladimir Putin för att försöka blåsa liv i en 
fredsplan som ska göra slut på en fem år 
lång konflikt med de rysstödda 
separatistrebellerna i östra Ukraina. 
TT-AFP 

Fem mördade i 
Kitzbühel
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019

Österrike. Fem personer har mördats i 
skidorten Kitzbühel i Österrike under 
natten mot söndagen, uppger polisen i 
Tyrolen. 
Den misstänkte ska själv ha lämnat över 
sig till polisen och erkänt morden, 
rapporterar lokala medier som fått 
uppgifterna från polisen. 
Den misstänkte förövaren är en 25-årig 
man som tagit sig in i huset och dödat de 
fem personerna. Han ska sedan tidigare ha 
känt familjen som bodde i huset. 
TT-Reuters 
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Carl Johan von 
Seth: Tullar 
ska tvinga fram 
minskning av 
globala utsläpp
MÅNDAG 7 OKTOBER 2019
Sveriges klimatpåverkan sker mest 
utomlands. Ju offensivare klimatpolitik 
som införs, desto mer riskerar vi att 
outsourca utsläppen. 

Men de tillträdande EU-
kommissionärerna i Bryssel har en idé 
som ska råda bot på fossilimporten: 
koldioxidtullar. 
Sveriges koldioxidutsläpp minskar. Och 
minskar inte. Det beror på vad man mäter. 
Territoriella utsläpp kallas det som 
länderna brukar jämföra med varandra på 
FN-möten. På den punkten kan svenska 
förhandlare också skryta med skapliga 
minskningar: 25 procent lägre utsläpp 
sedan 1990. 
Men det som kallas konsumtionsutsläpp är 
en annan, och inte lika smickrande, 
historia. 
Här är tanken att dra av det som Sverige 
exporterar, addera allt vi importerar och 
summera klimatavtrycket i ett slags 
förbrukningsperspektiv. 
Knäckfrågan blir då denna: Hur mycket 
utsläpp alstrar andra länders industrier 
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som ett led i att tillfredställa svenska 
konsumenter? 
Mycket, är svaret. De senaste decennierna 
har Sverige i hög grad outsourcat 
klimathotet. En beräkning från OECD 
tyder på att Sveriges ”koldioxidimport” 
ökade med uppemot 50 procent mellan 
1995 och 2011. Numera alstras det mesta 
av våra utsläpp utomlands. 
Klimatgaserna har bäddats in i det globala 
flödet av varor. Men vad är då lösningen? 
Går problemet att komma åt genom 
särskilda koldioxidtullar? Den tillträdande 
EU-kommissionen vill försöka. 
Två saker har hänt de senaste 25 åren som 
först måste betänkas. 
För det första har Kina blivit världens 
dominerande industrination. Mellan 1997 
och 2007 ökade Kina sin utsläppsexport – 
alltså den mängd klimatgaser som kan 
kopplas till varuexporten – från 600 

miljoner ton till över 2 000 miljoner ton 
koldioxid. 
Att utsläppen har emigrerat beror mest på 
Kinas och Indiens industriella framgång. 
För det andra skrevs det första 
klimatavtalet inom FN, Kyotoprotokollet, 
under 1997. Länder som Kina och Indien 
deltog, men behövde inte ta på sig några 
utsläppsmål. USA drog sig av det skälet 
senare ur. I huvudsak var det Europa som 
åtog sig bindande utsläppsmål och som – 
väldigt försiktigt – började införa olika 
klimatåtgärder. 
Till mindre del har utsläppen 
omlokaliserats på grund av rika länders 
klimatpolitik. 
En studie från 2015 visade att 
Kyotoprotokollet ledde till en ökad 
koldioxidimport med 8 procent i de 
nationer som hade bindande åtaganden. 
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Det kallas koldioxidläckage. Ett lands 
utsläppsminskning kan i vissa fall leda till 
ökningar i ett annat land, så att 
klimateffekten blir plus minus noll – i 
värsta fall ännu mer kol i atmosfären. 
Även om det saknas bevis för att detta 
klimatpolitiska läckage är ett stort 
problem nu kommer dilemmat att bli 
kännbart i takt med att de politiska 
ambitionerna höjs. 
Paranoia och ovilja att bidra mer än någon 
annan är redan ett bekymmer i 
klimatarbetet. USA drog sig ur 
Kyotoprotokollet av rädsla för att Kina och 
Indien skulle få ett konkurrensmässigt 
försprång. I en relativt nära framtid, med 
tyngre åtaganden, kommer risken för fusk 
och läckage öka. En rapport för Nordiska 
ministerrådet varnade i fjol för just det. 
Risken är att vi snart kommer att tala om 

de nya skatteparadisen – koldioxid-
paradisen. 
Vilket för oss tillbaka till det förslag som 
har förts fram av EU-kommissionens 
tillträdande ordförande, Ursula von der 
Leyen. Hon vill skärpa EU:s utsläppsmål 
till 2030, sjösätta en ”green new deal” och 
införa en europeisk klimatlag. 
Den oväntade punkten i von der Leyens 
programförklaring handlar om att EU ska 
införa en gränsskatt på koldioxid. Idén om 
ett slags klimattullar är visserligen inte ny. 
Den stod på dagordningen under Barack 
Obamas presidentperiod. Poängen är just 
att stoppa läckage och försvara 
konkurrenskraft. Men inget land har ännu 
infört systemet. 
Den tillträdande handelskommissionären 
Phil Hogan kommer att få uppgiften att 
hitta en lösning som inte bryter mot 
Världshandelsorganisationens regler. 
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Det finns svängrum i de internationella 
avtalen. Länder får åsidosätta frihandelns 
principer om det är nödvändigt för att 
skydda hälsa och liv, eller för att bevara 
ändliga naturresurser. Enligt flera 
bedömare är det därför möjligt för EU att 
hitta giltiga argument för sina 
koldioxidtullar, om de utformas rätt. 
Allt det tekniska kring idén om 
klimattullar framstår som outsägligt 
snårigt. Att beräkna koldioxidinnehållet i 
en importerad vara är svårt, i många fall 
kanske omöjligt. Själva tullavgiften som 
sedan läggs på importen kan dessutom 
inte gripas ur luften. Klimattullen måste 
matcha de konkreta kostnader som 
inhemska producenter ställs inför genom 
utsläppsskatter och annat. Annars 
kommer anklagelser om dold 
protektionism. 

Ett knep för att undvika konfrontation 
med andra länder vore att låta intäkterna 
från koldioxidtullen öronmärkas till 
klimatåtgärder. Gärna i form av 
tekniköverföring till de länder som släpar 
efter. 
EU kommer att möta många hinder i 
försöket att införa systemet. 
Men poängen med modellen är tydlig. 
Vilka väljare kommer att vara beredda till 
allt större uppoffringar om utsläppen 
fortsätter att flytta utomlands? 
Carl Johan von Seth 
carljohan.vonseth@dn.se 
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