Sven Wimnell 7 augusti 2020:
DN huvudledare och DNs debattartiklar
samt utrikes och inrikes artiklar18 juli 6 augusti 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzj.pdf

1

Sven Wimnell 7 augusti 2020:
DN huvudledare och DNs debattartlklar samt utrikes
och inrikes artiklar 18 juli - 6 augusti 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzj.pdf
Innehåll:
Sida
3

Kapitel 1: Information.
Om brev till statsministern och några till o välfärd i huhållen,
förbättringar för låginomster oc förbätringar för regeringeni
nästa val.

10

Kapitel 2: DNs huvudledare och DNs
debattartiklar 18 juli - 6 augusti 2020

242

Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN - artiklar 18 juli
- 6/7 augusti 2020

1026 Inrikes artiklar börjar på sidan 1026
-1915

2

Innehåll

Kapitel 1: Information.

5
I den länk statsråden fick fick med brev daterat 23 juli 2020 står
på sidorna 1 och 2 följande adress som är felaktig:
http://wimnell.com/omr36-49zzzzzzh.pdf. Det står 49 istället för
39 Det ska vara http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf
Statsråd m fl som fick det nu nämnda utskicket har inte fått det
brev som senare skickats till sju politiker: Brevet finns nu på
internet ,på http://wimnell.com och kan hämtas där

8
10

Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970talet
Sveriges regeringar under 100 år
Efter sekler av acceleration - nu måste människan sakta ner

13

Välfärd i hushållsverksamheterna

13
14

Barnfamiljer med bostadsbidrag.
Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till
pensionsåldrar
Socialförsäkringsbalken
Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.
Verkan av kapital
Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna
har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnadskostnader

15
15
16

Till Statsministern,
Socialministern,
Socialförsäkringsministern,
Vice statsministern
Bostadsministern
och Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson i
Vänsterpartiet.

16

Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i
bostäderna.

22

Konsumentverkets beräkningar 2020

30

Befolkningsstorlek per kommun, 2015

30

SCB-statistikhttp://www.scb.se/hitta-statistik/

Breven har beteckningen
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzi.pdf
Hälsningar 1 augusti 2020

31

Lägenhetstyper http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

31

Det är kommunerna som ger ut ekonomiskt bistånd och
försörjningsstöd

Sven Wimnell

32

Sveriges kommuner och regioner

3

40

Fastighetsägare kan höja hyror mer än nödvändigt genom
onödiga ombyggnader.
Expert kritiserar modellen som ger högre hyror

122

Socialdepartementet 30 juli 2020
Departementet bör lägga upp en organisation som handlar
om välfärd i hushållsverksamheter.

124

50

Vad säger folhälsomyndigheten, FHM. om
levnadsförhållandena?
Några sidor från Folkhälsomyndigheten

Den föreslagna organisationen om välfärd i
hushållsverksamheter

70
71
75

Vad gör Socialstyrelsen ?
www.socialstyrelsen.se
Några sidor från socialstyrelsen

127

Det som nu nämnts om områdena 640-649 är i stort sett det
som bör ingå i socialdepartementets organisation om
välfärd i hushållens verksamheter.

101
105

Per Bolund Bostadsminister
boverket.se. (29 juli 2020)

128
-217

Webbkarta för Sveriges kommuner och regioner. SKR.se

113
114
114

Avslutning
Avslutning om hushållsverksamheterna
Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i
bostäderna.
Politikområden för politiken

218

Extra tillägg från

46
49

115
117
117
117
118
118
118
121
121
121

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf
219

Här en repetition av sidorna tidigare i början.
641- 642 Det börjar med maten.
643. När det gäller bostaden har boverket krav om hur de bör
vara.
644. Till bostaden hör teknisk utrustning för vatten och avlopp ,
energi m m.
645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag.
646 Utveckling av de inre verkligheterna
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

220
221
221
225
227
227
- 237

4

Kompensation vid de lägsta inkomsterna för allrtför höga
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Från sidorna 124-127

641/642 gäller mat m m och servering. Och det gäller alla slags
mathållningar. Hemma och på restauranger, i skolor, sjukhus, på
arbetsplatser, korvkiosker o sv. Det gäller båda att laga och äta.

Den föreslagna organisationen om välfärd i
hushållsverksamheter
Den borde kunna utformas enligt det som nämnts om områdena
640- 649 och det som nämnts om bl a Sveriges kommuner och
regioner, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Botadsministern
och Boverket

643 gäller boendet. Det är bostadsministerns område. Han lär mest
vara intresserad av bostadsproduktionen. Här gäller det bostadsbehovet. Det sägs att det behöver byggas 700 000 lägenheter och då är
bostadsbristen ett stort problem. Vilka lägenheter behövs och var och
när och hur? Hur har hushällsmedlemmarna det i olka delar av landet ?
Det är många problem som bör behandlas.

Organisationen bör handla om planering: hur det var, hur det är,
hur det kan bli och hur det bör bli. Det bör sluta med prpositioner
hur det bör bli och scialdepartementet bör ta hjälp av andra
departement där det behövs.

644 gäller teknisk utrustning för vatten och avlopp , energi. telefon
m m. Här får socialdeparementet ta hjälp av andra departement . Viktigt är
bl a energiförsörjning med hänsyn till klimatet och bredband o d med
hänsyn till att kopparnätet för telefoner avskaffas.

640 är det första området som gäller hushållsnedlemmarnas hälsa,
sjukdomar och skavanker efter kön och älder, kropp och själ och
beteende med hänsyn till det.

645 gälleratt hushållen har utrustning av olika slag. T ex cykar,
bilar TV-apparater och möbler. Det finns nog mycket att säga om det.
646 gäller kläder och personlig hygien men bör utvidgas till att
gälla umgänge och samvaro med nära, kära, familjemedlemmar
och vänner, titta på TV, höra radio, läsa tidningar och böcker,
syssla med hobbyer och fritidsintressen av alla slag. Att utveckla
de inre verkligheterna.

Här ingår det som hör till coronakrien, men det kan läggas i särskild
del.
Utöver det finns mycket annat som bör behandlas. Andra sjukdomar
och förhållanden. Sjukhusverksamheter o d ingår inte men väl tillgåg
tilll sjukhus på olika sätt på olika håll i Sverige. Regionerna och kommunerna kan ge anledning till förslag. Åldrarnas och könens olika
förhållanden m m, diskriminering. Det är saker som socialdepartementet ska känna till.

Här kan socialdepartementet behöva hjälp från andra departementet
t ex kulturdepartementet. Det är verksamheter som i stort sett inte
ingår departementens ansvar. Socialdepartementet har här en stor
uppgift i att reda upp hushållsverksamheterna i 646 och ge bra förslag.
647 gäller allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter,
Kapital.
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Socialförsäkringsministern bör reda ut socialförsäkringarnas utformning med hänsyn till levnadskostnaderna , vilket inte gjorts och inte
görs nu. Och finansministern bör reda ut förhållandet mellan inkomstskatter och levnadskostnader. Något som senast behandlats i
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf

Det som nu nämnts om områdena 640-649
är i stort sett det som bör ingå i
socialdepartementets organisation om
välfärd i hushållens verksamheter.

648 gäller städnings-, rengörings- och tvättverksamheter
o d.

Det bör följas av propositioner som innehåller fasta förslag som ger
styrka åt regeringen välfärdspolitik. Men det är så många saker att det
nog inte ryms i en enda proposition. Delas det upp kan man missa det
samlade uttrycket för regeringens politik om hushållsverksamheterna. .

Det finns cirka 5 miljoner hushåll i Sverige. Om de anväder en timme
om dagen för städning o d blir det för varje dag 5 miljoner timmar och
för alla under ett år cirka 2 miljarder timmar.

Därför bör en samlande information om hushållsverksamheterna finnas
på regeringens hemsida. En information om områdenas olika innehåll
utformad så att man ser sambandet mellan områdena, att det gäller
hushållens egna verksamheter.

649 gäller personvård: barn, hemsjukvård o d .
Socialtjänsten har hand om personer som har det särdeles besvärligt
men i området 64 gäller det hushåll som vill och kan klara sig själva.
Somliga kan få assistans vissa timmar genom socialtjänsten men får
klara sig för övrigt själva.

För den totala välfärdspolitiken komplettera välfärden med politiken
för institutionerna utanför hushållen: skolor, sjukhus. kollektiva
kommunikationsmedel, domstolar, polis. klimatpolitik, försvarsmakten, kommunernas, regionernas. länsstyrelsernas och myndigheternas
verksamheter o s v.

Det här handlar om att sköta barn, uppfostra och leka med dem.
uppfostra tonåringar och om rörelsehindrade, sjuka och äldre o d som
vill klara sig själva men behöver stöd av anhöriga och vänner eller
enklare hemtjänst.

Man ska kunna klicka sig in på regeringens hemsida, regeringen.se,
och kunna läsa att regeringen bryr sig om att vi har det bra i våra
vanliga verksamheter i hemmet.

Att leka med barn kan kanske hellre ingå i område 646.

Inkomstskatterna för de lägsta inkomsterna måste förbättras. De enda
som har förmögenhetsskatt nu är de som har låga inkomster av
socialförsäkringar. det måste bort. L och C bör acceptera det och att
marknadshyror inte införs, att hyreslägenheter subventioneras och att
fastighetsägare inte fär höja hyrorna orimligt genom onödiga
ombyggnader.

Boendet i område 643 gäller huvudsakligen friska personer, både unga
och gamla. Bl a boende i kommunala boenden utan särskild bohjälp.
Om pensionärer har bohjälp kan det snarare höra till område 649.
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humanistiska värderingar som Sverige och Europa vilar på? Utifrån de
förslag som har läckt ut från kommittén ser vi en överhängande risk att
vår oro besannas då den tillfälliga lagen kan komma att permanentas.

Brevet handlar huvudsakligen om välfärd i hushållsverksamheterna och innehåller bl a saker som påverkar rösterna i
valet nästa gång.

Sverige delar med många länder både inom och utanför EU ett antal
humanistiska värderingar. Synen att människans värde och värdighet
inte får kränkas, vikten av att värna mänskliga rättigheter, familjens
betydelse, barnens bästa. Men viljan i flera av partierna tycks vara att
göra en eventuell tillvaro i Sverige så ogästvänlig och svår att betydligt
färre än tidigare ska försöka nå vårt land. Motivet för denna strävan att
kraftigt minska antalet asylsökande sägs ofta vara problem med
integrationen av de flyktingar och andra migranter som redan finns här.

De politiska partierna har inte lyckats bli ense i migrationsproblemen , vilket är katastrofalt. I DNdebatt skriver tolv
svenska kyrkoledare: Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot:

”Risk att migrationskommittén går emot
svenska folkets vilja”

Kyrkorna finns på plats över hela vårt avlånga land och visst ser vi
integrationsproblem på flera platser. Men bilden av ett genomgående
misslyckande bör bestridas eftersom vi också ser många goda exempel
på integrationsglädje.

DN FREDAG 7 AUGUSTI 2020
"DN. DEBATT 200807
Det som läckt ut från den migrationspolitiska kommittén tyder på
att de kommande förslagen kommer att gå emot grundläggande
humanistiska värderingar. Värderingar som delas av en majoritet
av svenska folket. Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt
avhumaniseras och reduceras till ett hot, skriver tolv svenska
kyrkoledare.

Vad händer om politiker talar och handlar enbart utifrån vad de tror
folk vill höra eller vad som lockar tillbaka väljare i stället för att utgå
från grundläggande värderingar? Blir också värderingarna till sist
förändrade, förvridna av ord och handlingar som avhumaniserar vissa
grupper av människor? Vi fruktar att Sverige i så fall riskerar att
förlora sin förankring i det som varit våra grundläggande värderingar.

I dag – fredag den 7 augusti – möts den migrationspolitiska kommittén
till ett av sina sista möten innan man lägger fram sitt förslag senare i
augusti. Inför den fortsatta processen är det viktigt att vi som bor i
Sverige ställer oss frågan om kommitténs förslag verkligen bygger på
värderingar som delas av en majoritet av oss. Eller är det så att flera av
förslagen bör avstyrkas, just därför att de strider mot de grundläggande

Det är oroande att kommittén väntas föreslå åtgärder som kommer att
göra integrationen ännu svårare. Det gäller exempelvis tillfälliga
uppehållstillstånd som huvudregel och mycket hårda försörjningskrav
för familjeåterförening. Sverige är redan i dag ett av de länder i Europa
som ställer hårdast krav och detta motverkar tveklöst god integration
av dem som kommit till Sverige.
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Är detta då vad Sveriges befolkning önskar? Ska det i praktiken vara
omöjligt att kunna återförenas med sin familj? Svenska kyrkan
presenterade i februari, tillsammans med Röda korset och Rädda
Barnen, en Novus-undersökning av befolkningens syn på några viktiga
migrationsfrågor. Den visade att 59 procent av de tillfrågade helt eller
delvis instämde i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha
möjlighet att återförenas i Sverige. Bara 23 procent tog helt eller delvis
avstånd från detta. Några andra viktiga frågeställningar, som ifall svårt
sjuka barn eller vuxna (exempel på ”humanitära skäl”), eller barn som
vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska ska ha möjlighet att få
stanna här, instämde ännu större andelar i.

barmhärtighet och kärlek, vilken värnar varje människas okränkbara
värde som skapad till Guds avbild och i bibelns enträgna maning att
värna om ”främlingen”.

Vad skulle det då innebära om Sverige hade permanenta
uppehållstillstånd som huvudregel, en reell möjlighet att få
uppehållstillstånd på grunden ”humanitära skäl” och försörjningskrav
för familjeåterförening på en rimligare nivå än i den tillfälliga lagen?

Speglar intentionen hos den migrationspolitiska kommittén verkligen
svenska folkets vilja? Sedan årsskiftet har företrädare för Sveriges
kristna råd mött kommittéledamöter från sju av riksdagens åtta partier.
Sverigedemokraterna har hittills inte svarat på vår förfrågan.

Vi tror att svaret är minskat mänskligt lidande, bättre förutsättningar
för integration av nyanlända och en långsiktigt hållbar
migrationspolitik som bättre motsvarar grundläggande humanistiska
värderingar.

I våra samtal har vi fört fram fem punkter gällande de frågor som
den parlamentariska kommittén enligt direktiven ska behandla:

Detta engagemang yttrar sig genom stöd och gemenskap med
människor på flykt i våra lokala församlingar i Sverige men även
genom vårt internationella humanitära arbete på många platser i
världen. Givetvis kan inte alla jordens flyktingar få en fristad i Sverige
och gränsdragningar är svåra, dock nödvändiga. Men dessa behovs
hanterande gör inte bara skillnad för de som nu lider, en inhuman
flyktingpolitik kommer också påverka oss själva.

Alla asylsökande har rätt att söka och få sin ansökan om skydd
prövad.

Migrationsfrågorna är en del i arbetet för global utveckling, mänskliga
rättigheter och en hållbar fred. Vi uppmanar ansvariga politiker att
med uthållighet och stolthet stödja varandra i arbetet för en bättre värld
att leva i – för alla människor. Vi anser att hur vi talar om och agerar i
den nuvarande situationen är en avgörande faktor för hur vi ska lyckas
i detta viktiga uppdrag.

Asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige bör som huvudregel beviljas permanenta
uppehållstillstånd . I den mån tillfälliga uppehållstillstånd ges, bör
tillståndstiden vid det första tillfället för alternativt
skyddsbehövande vara längre än 13 månader.

Kyrkorna i Sverige har sedan länge ett starkt engagemang för
människor på flykt. Detta grundar sig i en kristen människosyn, som är
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Synnerligen ömmande omständigheter för vuxna och särskilt
ömmande omständigheter för barn bör återinföras som en
humanitär grund.

Bakgrund. Sveriges kristna råd
I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer
fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna
traditionerna i vårt land.
Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika
områden.

Såväl konventionsflyktingar som alternativt skyddsbehövande ska
ha rätt till familjeåterförening.
Nivån på försörjningskraven för familjeåterförening bör sänkas.
Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras
och reduceras till ett hot. Vi behöver ge människor på flykt ett
värdigt bemötande i form av en fungerande asylrätt där Europas länder
tar ett gemensamt ansvar.
Vi uppmanar politikerna i Sveriges riksdag att i utformningen av en ny
migrationslagstiftning utgå från medmänsklighet och humanistiska
värderingar!
Kyrkoledare inom Sveriges kristna råd:
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Joakim Lundqvist, pastor, Livets ord
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
9
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DNs debattartiklar 18 juli 6 augusti 2020
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hittade man både det ena och det
andra: Elsparkcyklar och
mobiltelefoner, såväl som giftiga
däck förpestar livet under ytan.
Europeiska miljöbyråns nya
LÖRDAG 18 JULI 2020
rapport om havsmiljön i unionen
Haven blir alltmer fyllda av skräp. visar också oroande siffror. ”Våra
hav och marina ekosystem lider
Plaster, metaller och giftiga
ämnen letar sig ner på botten efter till följd av många års allvarligt
överutnyttjande och vanvård”,
sommarens picknickar och
som EU-byråns verkställande
grillmiddagar. När Föreningen
direktör Hans Bruyninckx
Kungliga Djurgårdens
uttrycker saken.
Intressenter och det ideella
initiativet Rena Botten anordnade Havsbottnarna dör. Trålning
orsakar skador vid 79 procent av
ett skräpdyk för volontärer i
de europeiska kusterna och djur
Djurgårdskanalen i Stockholm
hotas av utrotning om inget görs.

Ledare: Ett
bottennapp när haven
fylls med sopor
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Övergödning och den globala
uppvärmningen förvärrar
tillståndet, och enligt rapporten
närmar vi oss en punkt där
förstörelsen inte längre går att
reparera.
Dessutom pågår fortfarande en
aggressiv tömning av haven på
fisk och andra resurser.
Bestånden får inte den tid de
behöver för att kunna återhämta
sig. Decennier av missbruk gör att
tiden nu är knapp. Åtgärder måste
vidtas, och det fort.
Det går att lära av de insatser som
tidigare haft framgång. EU:s
regelverk för kemikalier har

förbättrat situationen vad gäller
föroreningar. Och i Östersjön ser
man att en del arter klarar sig
bättre. Byrån rapporterar även att
överfisket på vissa håll har lugnat
sig. Nordatlanten går mot
återställning efter gemensamma
insatser för att reglera
fiskeindustrin.
Plastskräp är fortfarande ett stort
problem. Före coronakrisen
fördes många viktiga diskussioner
om hur Europa och världen på
sikt skulle kunna gå mot ett mer
plastfritt tillstånd. De har nu lagts
på hyllan. Hygienkrav och
sjukdomsskräck innebär
12

förmodligen att vi får leva med en
del av plasten, särskilt när det
kommer till förpackningar för
livsmedel. Men det betyder förstås
inte att den ska hamna i naturen.
Lösningarna för att rena haven
finns framför allt på systemnivå.
EU är ett globalt föredöme när det
gäller att lösa kollektiva problem
där ett enskilt land eller en aktör
inte tjänar på att sluta fiska så
länge inte andra också gör det. De
europeiska regelverken har, om de
följs, potential att lösa denna
allmänningens tragedi.
Överenskommelserna och tilliten
länderna emellan kan möjliggöra

att ekosystemen får välbehövlig
vila. Detta hamnar ofta i
skymundan när man talar om
unionens problem.
Men det finns också vissa aspekter
av miljöproblemen som bara
individer kan åtgärda. Vi har alla
ett ansvar att lämna parker och
vild natur i gott skick.
Skräpdykarna vid Djurgården i
Stockholm förundras inte över
hur så mycket olika slags bråte
kan hamna på botten. Det som
lämnas på land kommer förr eller
senare att blåsa ner i vattnet, som
initiativtagarna säger till Sveriges
Radio. Särskilt om man fikar eller
13

festar vid badklippor och
sandstränder.
Det är dock inte alltid lätt. I
storstäderna är papperskorgarna
ofta överfyllda och soporna
staplas runt omkring. Visst är det
beklagligt att människor tror att
de gjort sitt när de lägger ännu en
påse skräp ovanpå. Folk borde
veta bättre. Men det finns också
ett ansvar hos kommuner att se
till att dimensionera
sophämtningen efter behov. På
sommaren måste man
uppenbarligen ställa fram fler
tunnor.

Annars är risken att måsar och
råttor ser sin chans att få ett
mellanmål, och kakpaketet eller
ölburken flyger snart ner i sjön.
DN 18/7 2020
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med ansvar för
resurseffektivitet och
cirkularitet, skriver
företagsledare och experter
inom hållbarhet och
sophantering.
Varje stor kris innebär nya
LÖRDAG 18 JULI 2020
möjligheter. Coronapandemin är
DN. DEBATT 200718
inget undantag. När den akuta
Utan omprövning av gamla
smittspridningsfasen passerat
sanningar riskerar den
börjar det mödosamma arbetet
ekonomiska återhämtningen att
med att resa samhället efter den
stjälpa mer än hjälpa.
största ekonomiska chock sedan
Omstarten efter coronakrisen är
den stora depressionen på 1930en möjlighet att skapa ett mer
talet. Aldrig tidigare har talesättet
hållbart samhälle. Regeringen
”slarva aldrig bort en rejäl kris”
bör inrätta en ny myndighet
varit så passande som just nu.

”Ny myndighet
behövs för att
klara cirkulär
ekonomi”
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Dessvärre är historien full av
exempel där statliga stödåtgärder
snarare stjälpt än hjälpt. Ofta på
grund av att allt fokus har legat på
att återställa det som varit i stället
för att se krisen som en möjlighet
till utveckling och förbättring. För
att travestera managementgurun
Peter F. Drucker: ”Den största
faran i turbulenta tider är inte
turbulensen själv”, utan att möta
nya utmaningar med föråldrade
metoder och verktyg. Detta blir
extra viktigt i en tid då behovet av
progressiva klimat- och
miljöåtgärder är större än
någonsin.

Coronapandemin har förändrat
våra liv i grunden. Både när det
gäller hur vi arbetar,
kommunicerar och umgås med
andra människor. Samtidigt har
många företag tvingats anpassa
sina produktions- och
affärsmodeller som en följd av
nedstängningar i världsekonomin.
När globala värdekedjor kapas
eller begränsas har behovet av att
hushålla med befintliga resurser
blivit allt viktigare.
De senaste månadernas
undantagstillstånd i
världsekonomin har sått frön till
nya tankesätt, inte minst när det
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gäller att utnyttja energi och
material mer effektivt och
samtidigt minska beroendet av
slösaktiga konsumtionsmönster
och linjära materialflöden. Krisen
har helt enkelt tvingat oss att bli
mer resursfokuserade och
effektiva. Dessa nya lärdomar bör
vi ta fasta på och utnyttja även när
ekonomin vänder uppåt.
EU-kommissionen presenterade
nyligen en handlingsplan för en
cirkulär ekonomi. Planen syftar
till att bryta de linjära
materialflöden som dominerar i
dag och resultera i en smartare
användning av både produkter

och material. Bland förslagen
märks skärpta krav kring hur
produkter designas, hur vi
återvinner ingående material och
återanvänder komponenter och
vad som händer när produkter
tjänat ut. Om produktionen och
konsumtionen ställs om i riktning
mot cirkularitet finns stora vinster
att hämta. Pengar sparas, trycket
på naturen minskar och utsläppen
av växthusgaser, främst koldioxid,
reduceras kraftigt. I dag står
materialanvändningen för nära
hälften av de globala
koldioxidutsläppen. Det råder
därför inget tvivel om att
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ekonomin måste bli mer
materialeffektiv och cirkulär för
att vi ens ska ha en chans att
uppnå målen i Parisavtalet.
Ekonomisk tillväxt och klimatoch miljöhänsyn framställs ofta
som oförenliga. Men faktum är att
den omställning av ekonomin som
nu förestår – mot fossilfrihet –
öppnar stora möjligheter för
affärslivet att utveckla smarta
lösningar som bygger på
resurseffektivitet och cirkularitet.
Samstämmiga studier visar att
cirkulär politik och lagstiftning
skulle ha positiva
samhällsekonomiska effekter,

både när det gäller att skapa nya
jobb, spara pengar och reducera
klimat- och miljöpåverkan. I
dagsläget saknar emellertid
Sverige en sammanhållen
resurseffektivitetspolitik. I stället
görs många små punktinsatser,
men som regel utan samordning.
Detta innebär att det är omöjligt
att övergripande kvantifiera och
kartlägga den svenska
resursanvändningen och ännu
svårare att komma tillrätta mer
onödigt resursslöseri.
En av samhällets största
ödesfrågor – hur vi utnyttjar både
energi och material – måste
18

hanteras på ett mer effektivt och
ansvarsfullt sätt. Dagens linjära
produktionsmodeller håller inte i
en värld med snart åtta miljarder
människor och där
materialanvändningen har stor
och ökande negativ påverkan på
både klimatet och den biologiska
mångfalden.
För att klara den planetära
gränsen för hållbar
resursanvändning måste det
svenska utnyttjandet av
jungfruliga råvaror minska med
75 procent till år 2050. Sverige är
dock sent på bollen och trots ett
gott utgångsläge har vi hamnat på

efterkälken jämfört med många
andra EU-länder, däribland
Finland och Nederländerna som
ligger långt före.
I flera europeiska länder har
nationella myndigheter
reformerats och lagstiftning
skärpts för att öka tempot i den
cirkulära omställningen.
Vi välkomnar och uppmuntrar
regeringens arbete med en
nationell strategi för cirkulär
ekonomi och anser att inrättandet
av ett tvärpolitiskt
klimatkollegium är ett steg i rätt
riktning. Det är dock långt ifrån
tillräckligt. Historiska
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erfarenheter visar att lagstiftning
och styrmedel är det mest
effektiva sättet att främja teknisk
innovation och klimatsmarta
beteendeförändringar. För att
Sverige ska kunna komma ikapp
omvärlden uppmanar vi
regeringen att inrätta en ny
expertmyndighet för cirkularitet
och resurseffektivitet.
En central uppgift för den nya
myndigheten bör vara att utveckla
nya regelverk, riktlinjer och
styrmedel för att främja smartare
resursanvändning – inom såväl
privat som offentlig sektor.

I uppdraget skulle också ingå att
utveckla metoder och
tillvägagångssätt för att ställa om
offentliga varu- och tjänsteinköp i
en mer cirkulär och resurssmart
riktning.
Omställningen till en mer cirkulär
ekonomi omfattar ett stort antal
politikområden och sfärer –
därför behövs det också en central
samordningsmyndighet som
genom sammanvägning och
analys alltid sätter
resurseffektivitet i främsta
rummet.
Ökad resurseffektivitet leder inte
bara till ett klimatsmartare
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samhälle. Det gör oss också mer
motståndskraftiga och uthålliga i
händelse av framtida kris och
konflikter. Låt oss därför ta
tillfället i akt i samband med
återstarten av den svenska
ekonomin att låta den cirkulära
ekonomins principer vara
vägledande. Det sparar pengar,
det skapar jobb, det ökar
tryggheten i materialförsörjningen
och det minskar drastiskt trycket
på både miljö och klimat.
Genom en dedikerad
expertmyndighet skulle Sverige
ges ett kraftfullt verktyg som på
sikt skulle kunna göra oss till en

global ledarnation inom
cirkularitet och resurseffektivitet.
Fakta. Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för
ekonomiska modeller som
kännetecknas av en hög grad av
återvinning och effektivt
resursutnyttjande. Detta till
skillnad mot linjär ekonomi, där
produkter säljs, konsumeras och
slängs.
Biologiskt material ska kunna
komposteras, och övrigt material
designas så att det i fallande
ordning går att återanvända,
21

materialåtervinna och
energiutvinna.
Källa: NE och Wikipedia
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Recycling AB
Joel Smedberg, vd Brighteco AB
Anders Wijkman,
styrelseordförande Circular
Sweden
Lars Zetterberg, IVL Svenska
Miljöinstitutet

Ola Alterå, ordförande Mistra
REES
Evalena Blomqvist, senior
forskare RISE
Tony Clark, vd Avfall Sverige
Carl Dalhammar, Mistra REES
Nina Ekelund, generalsekreterare
Hagainitiativet
Annika Fernlund,
styrelseordförande Polyplank
Rajni Hatti-Kaul, programchef
Mistra STEPS
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gågatan kan notera att ännu fler
affärslokaler gapar tomma än
tidigare.
Redan innan konkurrerade
gigantiska köplador och den
ökande e-handeln ut många
mindre affärer. Pandemin blir
dödsstöten för ännu fler. Kvar blir
de större kedjorna, men de har det
SÖNDAG 19 JULI 2020
också kämpigt när allt färre går på
stan för att shoppa.
Konkurserna har stått som spön i
Amazon har revolutionerat
backen. Restauranger slår igen.
handeln i många länder. Att de
Butiker får stänga. Många ser med
levererar varor inom 48 timmar
stor smärta sina livsverk gå upp i
har förändrat kundernas vanor
rök. Coronaviruset märker även
och alla branscher har fått ställa
stadskärnorna. Flanörer på
om för att möta förväntningarna.

Ledare: Måtte inte
stadsbilden bli
fattigare efter
pandemin
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Det är enklare, billigare och
bekvämare att med några
knapptryck få det man vill ha
hemlevererat i stället för att ta sig
in till stan, betala dyr parkering
och lägga timmar på ett ibland
fruktlöst letande.
Näthandeln har samtidigt flera
fördelar: Firmor i nischsegment
klarar sig bättre när de kan ha
kunder i större geografiska
områden och för konsumenterna
blir utbudet bredare än de lokala
butikerna kan erbjuda. I dessa
dagar bidrar inköp på nätet till
mindre smittspridning och frigör
tid till annat än shoppande. Men

det går inte att komma ifrån att ehandeln, i kombination med
pandemin och affärscentrum,
föröder många stadskärnor. Och
städer är – och har i alla tider
varit – viktiga mötesplatser.
I farsotens spår följer också en
hög arbetslöshet, vilket får till
följd att köpkraften minskar.
Färre kommer att unna sig att
dricka femtiokronorslatte på kafé
eller att få manikyr, vilket pressar
serviceföretag med små
marginaler ytterligare.
Kommuner får dessutom betydligt
lägre skatteintäkter, samtidigt
som de ska klara alltifrån ökade
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insatser i äldreomsorgen till att
betala ut mer försörjningsstöd.
Sveriges kommuner och regioner,
SKR, bedömer att skatteintäkterna till kommunsektorn
kommer att minska med 15–20
miljarder kronor och att de
generella statsbidragen behöver
öka med omkring 8–10 miljarder
2021 för att underskott ska kunna
undvikas.
Dessutom krävs resurser för att
klara att komma i kapp med vård,
omsorg och skola och det är oklart
hur mycket pengar det handlar
om. Staten står för
merkostnaderna för vård och

omsorg under 2020, men
pandemin och dess strukturella
effekter på ekonomin ser ut att bli
långvarig.
När smittan väl ebbat ut kommer
inte vardagen att återgå till hur
den såg ut innan. Favorithaket
klarade sig kanske inte och
kommuner kan bli tvungna att
göra hårdare prioriteringar i sina
budgetar. I Storbritannien pågår
en diskussion om hur samhället
kommer att förändras när flera
städer aviserat att de inte har råd
att öppna badhus och bibliotek
igen.
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Staden har aldrig varit statisk.
Den förändras, byggs ut, får nya
invånare – och mister kära inslag
och aktiviteter. Ur kreativ
förstörelse föds ofta nya
spännande verksamheter, men
pandemin medför mer förgörelse
än vanligt. Många småföretagare
kommer att vara brända efter att
ha gått i konkurs.
Att inte rädda dem under en
period av vad som i praktiken är
ett näringsförbud har ett pris i
form av färre nyetableringar i
framtiden. Därför är det viktigt att
kommuner och staten gör insatser
redan nu så att det då finns

entreprenörer som är villiga och
förmögna att återskapa en levande
stad. Inte bara storbolag utan
även enskilda firmor kan vara
värda att hjälpa tillfälligt.
När den sociala distanseringens
tid så småningom är över kommer
människor att vilja mötas igen.
Dagens uppdämda behov av att
dansa, gruppträna, spela och gå
på kulturevenemang och
konferenser torde skapa stora
utrymmen att fylla. Glöm inte att
det glada 1920-talet följde efter
spanska sjukan.
DN 19/7 2020
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publiceras en av de första
vetenskapliga
fallbeskrivningarna av en
långtidssjuk patient, skriver
forskare vid Uppsala
universitet.
Covid-19 har endast varit känt
under ett halvår och vi förstår
ännu inte alla mekanismer som
styr sjukdomsutvecklingen. Det
finns därför en mycket stor risk
för att vi kommer att få fler
obehagliga överraskningar än de
vi redan fått.
Från Italien kom precis
oroväckande nyheter om att
många smittade som inte befinner

”Flodvåg av
långtidssjuka
covid-19patienter väntar”
SÖNDAG 19 JULI 2020
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Hittills har sjukvård och
forskning fokuserat på de som
är svårt sjuka i covid-19.
Samhällsspridningen i Sverige
gör att även primärvården
måste förbereda sig på ett stort
antal patienter med komplexa
och långdragna symtom. Nu
27

sig i riskgrupperna kan löpa stor
risk att aldrig bli friska efter
covid-19. I Holland genomfördes
nyligen en studie på 1 622
covid-19-patienter med långvariga
symtom. Genomsnittsåldern för
dessa patienter var 53 år och 91
procent av dem hade inte behövt
sjukhusvård under
sjukdomsförloppet och faller
således under kategorin med
”milda symtom”. Innan de
insjuknade klassade sig 85
procent av dessa personer som
friska. En till flera månader efter
insjuknande i covid-19 var det

bara 6 procent som ansåg sig vara
friska.
Den stora samhällspridningen i
Sverige gör att primärvården
måste förbereda sig på en flodvåg
av människor med komplexa och
långdragna symtom (se faktaruta)
under de kommande åren.
Stödgrupper för människor som
inte blivit friska efter covid-19 har
bildats i många länder. En av de
svenska grupperna har nu nästan
12 000 medlemmar som desperat
försöker ge varandra råd om hur
deras symtom kan lindras.
Flertalet av dessa är tidigare friska
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unga och medelålders kvinnor och
män.
Alla i dessa grupper har inte tagit
positiva virus- eller antikroppstest
och man kan därför inte med
säkerhet veta att deras symtom
beror på covid-19. Fler och fler i
gruppen får dock påvisade
antikroppar i de test som nu
erbjuds. De uppvisar samma typ
av symtom som de som ännu inte
hunnit testa sig. Nästan samtliga,
inklusive de som redan testats
positiva, vittnar om svårigheter
att få behandlingsstöd hos
primärvården som just nu saknar
erfarenhet och riktlinjer om hur

denna patientgrupp ska
behandlas.
Många blir dessutom misstrodda
och får diagnosen ”ångest”, en
diagnos som också nämndes i en
artikel i DN (7/7 –20), som möjlig
förklaring till patienternas
symtom. Vi har mycket svårt att
hänföra dessa typer av besvär till
ångestsjukdom.
Vid ångestsyndrom kan
hyperventilering vara ett symtom
som kan leda till syrebrist i
hjärnan. Covid-19-patienter
hyperventilerar inte, tvärtom har
de ofta svårt att andas. Att några
av symtomen hos patienter med
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långvarig covid-19
överensstämmer med
ångestsymtom är dock helt logiskt
och förväntat. Många
forskningsrapporter visar
nämligen på en förhöjd risk för
blodproppar, så kallade venösa
och arteriella tromboser, hos
covid-19-patienter. Blodproppar
kan leda till syrebrist i en mängd
olika vävnader och därmed
framkalla liknande symtom som
vid en ångestattack.
Med alla svåra intensivvårdsfall är
det inte konstigt att sjukvård och
forskning har fokuserat på att ta
fram vårdprogram med

behandlingsstrategier för de
svåraste covid-19-fallen. Man har
inte hunnit fokusera på de som
kämpar med ett långdraget
sjukdomsförlopp i en vardag som
står i mycket stark kontrast till det
nyligen friska liv de levde innan
smittan.
Samtliga undertecknare av
debattartikeln har kopplingar till
sjukvården och sjukvårdsrelaterad
forskning och har varit
engagerade i patienter med
covid-19, några har själva haft
sjukdomen och vissa har anhöriga
som är drabbade. Några av oss har
precis rapporterat i en preprint30

artikel, som just nu genomgår
peer review-granskning, en av de
första vetenskapliga
fallbeskrivningarna som i detalj
följer hela sjukdomsförloppet,
från smittotillfället i mitten av
mars fram till i dag, för en patient
med långdragna och komplexa
covid-19-symtom.
Det handlar om en tidigare helt
frisk maratonlöpande kvinna som
nu, 125 dagar efter insjuknandet i
konstaterad covid-19, fortfarande
har dagliga besvär efter
infektionen. Under den aktiva
virusfasen av sjukdomen hade
hon endast lätta symtom med

irriterade lungor och kunde då
leva och träna som vanligt. En så
kallad Elisa-analys av blodprover
som togs efter denna fas visade att
kvinnan smittats av sars-CoV-2viruset.
Dag 45 efter smitta fick hon
plötsligt väldigt svårt att andas
och fördes till sjukhus med
ambulans. Efter några timmar
med syrgas kunde hon syresätta
normalt igen. Värt att notera är att
man så här länge efter
smittotillfället inte kunde hitta
virus i kvinnans luftvägar. Hon
fick åka hem dagen efter då
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lungröntgen och EKG inte kunde
visa sjukdomstecken.
Några dagar senare, det vill säga
cirka nio veckor efter att de första
milda symtomen dök upp, blev
hon väldigt sjuk. Många symtom
kom i skov (symtom 1–8 i
faktarutan).
Kvinnans antikroppar mättes var
tredje dag under hela
sjukdomsförloppet. Hon testades
antikroppspositivt från dag 28
efter smitta till dag 85, alltså i
totalt 57 dagar.
I rapporten beskrivs hur kvinnan
hade turen att få bra
behandlingsstöd från

primärvården. Hon behandlades
med både receptbelagda och ickereceptbelagda mediciner för att
minska risken för blodproppar
och lindra övriga komplexa
symtom. Flera av dessa symtom
kan härröra från virusets
påverkan på nervsystemet som är
svårstuderad. I rapporten betonas
också vikten av empatiskt och
informativt bemötande av
drabbade patienter.
Det är glädjande att regeringen nu
har gett Socialstyrelsen i uppdrag
att nagelfara situationen för
personer med långvarig covid-19.
Det är dock av yttersta vikt att
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primärvården får det stöd som
behövs för att kunna ta till sig alla
tillgängliga forskningsresultat vad
gäller diagnostisering och
behandling av denna
patientgrupp. Utan denna
kunskap riskerar många tidigare
friska personer som tappat
arbetsförmågan på grund av
långdraget covid-19-förlopp att bli
misstrodda och stå utan hjälp från
Försäkringskassan. På så sätt
drabbas de dubbelt, vilket kan öka
risken för sekundär psykisk
ohälsa.
Det är svårt att tillräckligt betona
vikten av skyndsam utvärdering

av olika terapier för att hjälpa alla
med långdragna covid-19symtom. Detta är viktigt även för
att förstå om tidig behandling av
individuella symtom kan mildra
och förkorta långtidssjukdom hos
tidigare helt friska människor. Nu
när vi börjar få fungerande virusoch antikroppstestning på plats i
Sverige är det enklare att
identifiera individer vars besvär
kan hänföras till covid-19 och
därmed rekrytera patienter till
denna typ av utvärdering.
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Hudåkommor som vätskeblåsor
på fötter, blödningar i huden och
inflammation i små blodkärl
Ökad hjärtfrekvens (takykardi)
Utmattning
Långtidsfeber

Fakta. Vanliga postvirala långtidsbesvär
efter covid-19
Brännande känsla i lungor,
luftvägar
Brännande, stickande, domnande
hud
Svårigheter med
temperaturreglering
Ändrad eller förlorad smak
Abnorm törst
Yrsel och huvudverk

Anna Rostedt Punga, professor
och överläkare i klinisk
neurofysiologi, Uppsala universitet
och Akademiska sjukhuset
Maria Strømme, professor i nanoteknologi
Mohammad Alimohammadi,
specialistläkare, docent i
dermatologi, Uppsala universitet
34

Mohamed Eltahir, läkare,
doktorand i farmaceutisk
biovetenskap, Uppsala universitet
Anita Eshraghi, specialistläkare i
dermatologi
Maria Godås, specialistläkare i
dermatologi
Hirsh Koyi, överläkare, Gävle
sjukhus, docent i lungsjukdomar,
Uppsala universitet
Sara Mangsbo, biträdande lektor i
antikroppsläkemedel, docent i
experimentell immunterapi,
Uppsala universitet
Ida Olsson, doktorand i
farmaceutisk biovetenskap,
Uppsala universitet

Ingela Svedberg, specialistläkare i
dermatologi

35

Det är anmärkningsvärt, med
tanke på att 2019 var det elfte
värsta året någonsin när det
kommer till bantning av den
unika miljön.
Det var det brasilianska institutet
för rymdforskning, INPE, som
offentliggjorde dessa oroande data
tidigare i juli. Bara dagar efteråt
sparkade regeringen den
ansvarige forskaren. Brasilien,
som tidigare var ett land med en
mer progressiv hållning i
klimatfrågan, har blivit en
hemvist för alltmer hårdföra
förnekare.

Ledare:
Bolsonaro eldar
upp både
regnskog och
demokrati
MÅNDAG 20 JULI 2020

Under de fem första månaderna
av 2020 ökade avverkningen av
brasiliansk regnskog med 34
procent jämfört med förra året.
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President Jair Bolsonaro för en
politik där hänsyn till framtida
generationer anses löjlig. Den
europeiska kritiken avfärdar han.
EU är enligt honom en
”miljösekt”.
Den nationalkonservative
presidenten fick förra året hård
kritik efter att skogsbränder
ohejdat härjat i Amazonas. Hans
underlåtenhet skapade en
diplomatisk kris, och fortfarande
vägrar ett antal EU-länder att
skriva under det frihandelsavtal
som förra året förhandlades fram
mellan Brasilien och unionen.
Avtalet måste följas av ett löfte om

att ta hand om regnskogen, menar
flera.
Regnskogen har med sin särskilda
växtlighet en särskild roll för
balansen i den globala miljön, och
dess tillstånd reglerar därmed
vädret inte bara i regionen.
Forskare uppskattar att 30–60
procent av regnskogen kan
förvandlas till en torr savann på
några årtionden om ingenting
drastiskt görs. Det kan i sig
ytterligare snabba på den globala
uppvärmningen.
Det är alltså av största vikt att den
brasilianska regeringen tar
kontroll över situationen. Förbud
37

mot eldning av skogen har införts,
men uppenbarligen är det lite si
och så med efterlevandet.
I normala fall börjar
”eldsäsongen” i augusti. 2020
satte den i gång redan i juni
månad. När skogen brinner
frigörs mer mark till odling. Det är
förståeligt att man vill öka
intäkter till jordbruket, men det
kan inte ske på bekostnad av
Amazonas.
Det har nu gått så långt att
investerare reagerat. Tidigare i
somras skickade ett antal
internationella storföretag ett brev
till landets regering med krav om

stopp för miljöförstörelse. Om
inte åtgärder vidtas för att
förbättra situationen skulle
Brasilien förlora stora intäkter,
lydde uppropet.
Brasilianska företag känner av
den globala pressen. ”Numera
kräver de flesta investerare att
man håller en viss standard för att
de ska kunna köpa aktier eller
värdepapper,” som Marcelo Bacci,
ekonomichef på Suzano, ett av
Brasiliens pappersmassabolag,
säger.
En ny studie visar på ytterligare
brister. En femtedel av all soja
som importeras till EU från
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Brasilien kommer från mark som
blivit odlingsbar genom illegal
skogsskövling. Det handlar om
soja som importeras för att bli
djurfoder på den europeiska
kontinenten.
Tillit är grunden i goda
handelsrelationer. Sojarapporten
illustrerar varför medlemsstater
tvivlar på om detta är rätt läge att
ratificera avtalet med Brasilien.
Tidigare har europeiska
boskapsuppfödare trott sig kunna
lita på certifieringar av odlare,
men rapporten visar att även
godkända företag missköter sig.

För den brasilianska regeringen
vore det inte svårt att göra något
åt fusket. Enligt forskare som
Ekot har pratat med finns all
information tillgänglig. Men
politisk vilja saknas.
Det är lättare att tysta experter än
att lösa problemen.
DN 20/7 2020
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är dags att ge vården ett nytt
kunskapsuppdrag, skriver 16 representanter från hälso- och
sjukvården samt forskning.
I februari, innan covid-19pandemin lamslog Sverige,
skickade Tankesmedjan Vård och
Vetenskap ut en enkät till landets
regionpolitiker med ansvar för
hälso- och sjukvård, där man
ställde frågor om sjukvårdens
relation till forskning och
vetenskap. Resultatet kunde inte
varit tydligare.
Över 90 procent av de svarande
politikerna vill att hälso- och
sjukvården ska ha en närmare

”Utbytet mellan
vård och
forskning måste
stärkas”
MÅNDAG 20 JULI 2020

DN. DEBATT 200720

Vårdens medarbetare besitter
en enorm innovationskraft,
vilket blivit tydligt under
pandemin. En ny undersökning
visar samtidigt att en majoritet
av Sveriges regionpolitiker vill
ge dem ett större mandat. Det
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relation till forskning och
vetenskap än i dag. Lika många
anser att det behövs ett mer
systematiskt arbete för att göra
forskning, förbättringsarbete och
lärande till en naturlig del av
sjukvårdens vardag. Och viktigast
av allt – 90 procent av politikerna
tycker att vården behöver ge
medarbetarna ett större eget
ansvar och mandat.
Svaren visar att det finns en vilja
att ge hälso- och sjukvården bättre
förutsättningar att jobba med den
egna verksamhetens
kunskapsutveckling. Det
verksamhetsnära utbytet mellan

vård och forskning i Sverige
behöver stärkas, och arbetet bör
ske nära medarbetarna och
patienterna för att bli en del av
vardagen.
När covid-19 drabbade sjukvården
med full kraft sattes de etablerade
styrsystemen ur spel.
Medarbetare långt ner i
organisationen fick större
utrymme att prioritera och fatta
beslut. Problemformuleringarna
växte på alla nivåer fram ur det
dagliga sjukvårdsarbetet. Som ett
resultat av detta har vi under de
senaste månaderna gång efter
annan fått bevittna den enorma
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innovationskraft som vårdens
medarbetare runt om i landet
besitter.
När de första fallen av covid-19
togs om hand i sjukvården var
kunskapen om komplikationer
och deras behandling närmast
obefintlig. Metoderna för att mäta
virussmitta var dåligt utvecklade.
Inom några veckor startade
hundratals forskningsprojekt på
laboratorier och sjukhus runt om i
landet. Både statliga
forskningsfinansiärer och privata
insamlingsstiftelser ställde upp
med ekonomiskt stöd. Nya
metoder för virusdiagnostik och

antikroppsbestämning har redan
tagits fram, och forskning om allt
från vaccin till effekten av social
isolering för äldre pågår med full
kraft.
Nya former och forum för att
snabbt tillämpa
forskningsresultaten i sjukvården
har också utvecklats. Svenska
Läkaresällskapet ordnar varje
vecka nätbaserade seminarier där
forskare och personal som arbetar
med covid-19-patienter redogör
för det aktuella kunskapsläget.
Fler än tusen personer följer
regelbundet dessa seminarier.
Exempelvis rapporterades tidigt
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från flera sjukhus om en ökad risk
för blodpropp, varpå riktlinjer för
hur detta skulle förebyggas kunde
tas fram. Ett ytterligare exempel
är de regionala enheterna för
evidensbaserad medicin i bland
annat Skåne och Västra Götaland.
De samverkade dagligen med
Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering för att
snabbt ta fram vetenskapligt
kvalitetsgranskade
kunskapssammanställningar till
stöd för vårdens medarbetare.
Inom primärvården har verktyg
för nätbaserade patientkontakter
utvecklats på rekordtid och

innovativa lösningar tagits fram
för att stärka samverkan med den
kommunala vården och
omsorgen. I Region Jönköping
kan sjuksköterskor i
hemsjukvården ”ronda” sina
patienter tillsammans med läkare
på distans via en app. I Stockholm
har vårdcentraler bildat
samverkanskluster för att stödja
hemsjukvården i sin kommun.
Vi har alltså i detta extremt
pressade läge sett en sällan
tidigare skådad innovativ
verkshöjd i vården. Frågan är nu:
hur får vi denna viktiga kraft att
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bli vardag och verklighet – hur
institutionaliserar vi detta?
Vårt svar är att vi vill att Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)
och ansvariga politiker i
respektive region ger hälso- och
sjukvården ett kunskapsuppdrag
som utvidgar den nationella
kunskapsstyrningen. I detta
uppdrag bör följande delar ingå:
Arbeta systematiskt för att
forskning, förbättringsarbete och
lärande ska bli en naturlig del av
sjukvårdens vardag i både
regioner och kommuner. Fokus
ska både vara på att utveckla den
medicinska kvaliteten och på hur

patienter och anhöriga upplever
att deras behov tillgodoses. Det
senare kräver att patienter och
anhöriga blir mer delaktiga i
vårdens utveckling. Denna
utveckling bör ske med nära
anknytning till den befintliga
nationella kunskapsstyrningen.
Ta fram mätbara mål och
strategier för att snabbare ta till
sig ny kunskap som utvecklar den
egna verksamheten. Sjukvårdens
forskningsstrategier har tidigare
främst fokuserat på att skapa goda
förutsättningar för den forskning
som bedrivs av
universitetssjukvården. Detta har
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varit viktigt för den internationellt
starka kliniska forskning Sverige
har i dag, men har samtidigt gjort
att den forskning som sjukvården
behöver för att utveckla den egna
verksamheten, även utanför
universitetssjukhusen, ofta har
blivit eftersatt. Därför behöver till
exempel sjukvårdens itplattformar utvecklas så att
medicinska data görs tillgängliga
för forskning och utveckling som
syftar till att förbättra vården.
Utveckla ett styr- och
ledningssystem som låter proffsen
vara proffs och stimulerar
långsiktigt utvecklingsarbete,

forskning och utbildning. De
ekonomiska styrsystem som i dag
dominerar karaktäriseras av stor
detaljstyrning och hög
administrativ belastning. Det har
gått ut över medarbetarnas
arbetsmiljö och möjligheter att
baserat på sitt professionella
kunnande utveckla den egna
verksamheten. I
Tillitsutredningen har regeringen
tagit fram förslag till nya styr- och
ledningssystem för offentlig
sektor. SKR behöver ta
utredningens förslag vidare och
utforma konkreta förslag på hur
tillitsbaserade ekonomiska
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styrmodeller kan tillämpas i
sjukvården.
Frågan är extra komplicerad
eftersom besluten som behöver
fattas i dagsläget ligger hos varje
region i Sverige. För att få fart på
arbetet behöver därför regeringen
ta en aktiv roll, där socialminister
Lena Hallengren (S) leder en ny
strategisk samverkansgrupp på
temat ”God och nära vård” med
representanter från SKR och
regionerna.
Covid-19-pandemin har orsakat
stort lidande och belastat
sjukvården svårt men har
samtidigt öppnat ett fönster för

att ta tillvara medarbetarnas
förmåga att utveckla den egna
verksamheten. Det är med stor
glädje vi ser att en överväldigande
del av de politiker som arbetar
med hälso- och sjukvård också vill
se en sådan utveckling.
Utmaningarna ska inte
underskattas, men låt oss
tillsammans börja detta arbete
medan möjligheternas fönster
ännu står på glänt.
Tobias Alfvén, ordf Svenska
Läkaresällskapet
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Lars B Dahlin, prefekt institutionen
för translationell medicin, Lunds
universitet
Henrik Engblom, ordf Svenska
hjärtförbundet
Ami Hommel, ordf Svensk sjuksköterskeförening
Stefan James, ordf Svenska
Kardiologföreningen
Bengt Johansson, vice ordf
Svenska Kardiologföreningen
Mats G Karlsson, forsknings- och
utbildningschef, Region Örebro
län
Bertil Lindahl, ordf i Nationella
programområdet hjärta-kärl

Stefan Lindgren, seniorprofessor i
medicin, Lunds universitet
Hannie Lundgren, forskningschef
Region Skåne
Jan Nilson, ordf Tankesmedjan
vård och vetenskap, ordf Kungl.
Vetenskapsakademins
hälsokommitté
Jonas Oldgren, verksamhetschef
UCR
Ingemar Petersson,
forskningschef Skånes
universitetssjukvård
Ingalill Rahm Hallberg, professor
emeritus i vårdvetenskap, Lunds
universitet
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Kristina Sparreljung,
generalsekreterare för HjärtLungfonden
Kristina Åkesson, prodekanus vid
medicinska fakulteten, Lunds
universitet

Ledare: Alla
har rätt till en
individuell
bedömning
TISDAG 21 JULI 2020

Sveriges coronastrategi sades
redan från början gå ut på att
skydda äldre. Trots det fanns det
inte tillräckligt med
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skyddsutrustning på boendena
och personal som testats positivt
ombeddes eller beordrades att
arbeta.
Därefter, när äldre hade symtom
som tydde på att de var sjuka, fick
de inte alltid träffa en läkare som
gjorde en individuell bedömning
av deras tillstånd. Tvärtom uppger
var femte region för Inspektionen
för vård och omsorg, Ivo, att
bedömningarna i början av
pandemin var ”mer generella än
individuella”. Beslut om bland
annat palliativ vård, alltså vård i
livets slutskede, ”gjordes lite för
snabbt”.

Det är oacceptabelt. Att inte
försöka bota, och i stället lindra
för att göra den sista tiden i livet
så smärtfri som möjligt, innebär
att man ger upp, vilket i en del fall
kan vara den bästa lösningen.
Men den sortens beslut ska fattas
tillsammans av två läkare, enligt
Socialstyrelsens riktlinjer, och
givetvis måste varje person
bedömas för sig.
Därför är uppgifterna som DN
publicerade i helgen, om att
palliativ vård sattes in för tidigt,
skrämmande läsning. Samtidigt
kommer de knappast som någon
överraskning.
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Under våren har DN pratat med
flera personer som är kritiska till
att deras föräldrar eller andra
äldre släktingar inte har
behandlats mot corona. I stället
för dropp och syrgas har de fått
palliativ vård med morfin, vilket
en del anhöriga har accepterat,
medan andra krävt sjukhusvård.
Det senare har ibland lett till att
den äldre har överlevt, vilket inte
är särskilt konstigt eftersom
siffrorna för geriatrisk vård i
Stockholm visar goda resultat.
Bland de som vårdats fram till i
början av maj för covid-19 var
överlevnadsgraden 80 procent.

Ett exempel är pappan till en
distriktsläkare. När sonen fick
beskedet att det var mot reglerna
att skicka fadern från
äldreboendet till ett sjukhus
protesterade han: ”När det går att
göra skillnad med syrgas och
dropp – varför ska man inte göra
det?” frågar han retoriskt.
Sjuksköterskan Sonja Aspinen är
inne på samma linje: ”Jag har sett
många exempel på patienter med
dålig syresättning som vårdats
som palliativa på äldreboende,
och sedan har de fått komma till
sjukhus där de har fått syrgas och
blivit friska från covid-19.”
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Även om ingen av de potentiellt
felaktiga bedömningarna kan
göras ogjord, finns det alltså
mycket att lära för framtiden. Inte
minst eftersom Sveriges
sjunkande dödstal varken betyder
att pandemin är över eller ens på
väg att avta.
I lördags meddelade
Världshälsoorganisationen WHO
att antalet nya coronafall hade
ökat med nästan 260 000 under
de senaste 24 timmarna, vilket är
den största ökningen någonsin på
ett dygn. Vidare är det inte
omöjligt att det kommer en andra
coronavåg eller en ny pandemi

och då behöver Sverige vara
förberett, så att ingen gör om
samma misstag.
Det gäller framför allt inom
äldreomsorgen och det är bra att
Ivo ska granska möjligheterna att
kunna erbjuda syrgas på
äldreboendena. Detta finns på
många ställen i Norge och i
samband med pandemin fick alla
äldreboenden i grannlandet i
uppdrag att öka sin
syrgaskapacitet.
Om det fungerar där, borde det
även kunna göra det här.
DN 21/7 2020
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genomföras, skriver Eva
Alfredsson, Mikael Malmaeus
och Sandro Scocco.
För att nå regeringens mål om
nollutsläpp 2045 måste omstarten
av ekonomin efter
coronapandemin bygga på
hållbara investeringar. I en ny
rapport från Arena Idé kan vi visa
att om omstarten görs i en
tvåstegsraket, först ekonomin och
sedan hållbarhet, tar den svenska
utsläppsbudgeten slut redan
innan de viktiga investeringarna
hunnit genomföras. Även med ett
omedelbart fokus på hållbara
investeringar efter pandemin är

”Sverige har inte
råd med att vänta
med investeringar”
TISDAG 21 JULI 2020

DN. DEBATT 200721

För att nå målet om nollutsläpp
2045 krävs hållbara
investeringar redan nu. En ny
rapport visar att om omstarten
görs i en tvåstegsraket – först
ekonomin och sedan hållbarhet
– tar den svenska
utsläppsbudgeten slut redan
innan de viktiga
investeringarna hunnit
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det långt ifrån säkert att
koldioxidbudgeten räcker till
nödvändiga investeringar för att
nå klimatmålet.
Investeringar är i hög grad det
som byggt vårt välstånd. De
investeringar vi gör i dag avgör
framtidens möjligheter och vår
framtida konsumtionsnivå.
Investeringar är också nödvändiga
för att nå klimatmålen, men även
hållbara investeringar leder till
utsläpp av koldioxid och andra
växthusgaser. Att ställa om till
nollutsläpp förutsätter att
koldioxidbudgeten räcker till
dessa investeringar.

Trots kraftigt minskad ekonomisk
aktivitet och minskat resande i
spåren av det nya coronaviruset
beräknas de globala utsläppen av
växthusgaser under innevarande
år bara minska med 4–7 procent
enligt en nyligen publicerad
artikel i Nature. Det är betydligt
lägre än den minskningstakt på
8–15 procent per år som krävs för
att vi ska klara Parisavtalets mål
om max 1,5–2 graders
temperaturhöjning.
Det räcker dock inte att minska
utsläppen med en viss
procentandel varje år. Klimathotet
är en konsekvens av att koldioxid
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ackumuleras i atmosfären. För att
klara Parisavtalet måste de
sammanlagda utsläppen hållas
inom ramen för den resterade
koldioxidbudgeten.
Utgångspunkten för vår rapport
är att Sveriges återstående
utsläppsbudget för att klara 2gradersmålet är knappt 670
miljoner ton. Skattningen utgår
utifrån en studie i Nature. Det
finns dock klimatforskare som
menar att den är avsevärt mindre.
Totalbudgeten kan jämföras med
våra årliga utsläpp som ligger i
storleksordningen 50 miljoner ton
(inom Sverige).

I rapporten från Arena Idé,
baserad på en forskningsartikel vi
publicerade i Ecological
Economics förra året, har vi
beräknat koldioxidutsläppen för
en rad olika investeringar – både
konventionella och så kallade
gröna investeringar – och tagit
fram ett antal scenarier för en
omställning av ekonomin.
Analysen visar att
stimulansåtgärder post-corona
måste fokusera på hållbara
investeringar. Vi har inte råd – ur
ett koldioxidbudgetperspektiv och
inte heller finansiellt – med en
tvåstegsraket, det vill säga att
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först få igång ekonomin (vilket
kan ta flera år) och sedan rädda
klimatet.
Enligt OECD krävs det närmare 7
000 miljarder dollar per år de
närmaste 20 åren för att nå FN:s
hållbarhetsmål. Och
Internationella
energimyndigheten har räknat ut
att energiomställningen kräver
fördubblade investeringsnivåer
samt att befintliga och
kompletterande investeringar
inriktas mot hållbar energi.
Men, samtidigt som investeringar
är nödvändiga för att ställa om
orsakar de, liksom all annan

produktion och konsumtion,
utsläpp av koldioxid och andra
växthusgaser och kräver energi
och naturresurser. Beräkningar
visar att en miljon svenska kronor
i investeringar orsakar utsläpp på
i genomsnitt 30 ton koldioxid.
Investeringar är därmed ungefär
dubbelt så koldioxidintensiva som
konsumtion och produktion.
Investeringarna äter alltså upp
koldioxidbudgeten snabbare än
vad konsumtion och produktion
gör men om investeringar är
klimatsmarta bidrar de till att
minska utsläppen långsiktigt. Då
är de investeringar i begreppets
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verkliga mening och ger
avkastning i minskade utsläpp
över tid.
Rapporten visar att investeringar
som sannolikt är nödvändiga för
att ställa om ekonomin till att bli
fossilfri, i kombination med andra
nödvändiga investeringar såsom
bostadsinvesteringar, kommer att
ta en betydande del av vår
koldioxidbudget i anspråk.
Samtidigt leder dessa
investeringar till minskade
utsläpp över tid. I beräkningarna
antas investeringarna kunna
minska de nationella CO2utsläppen med 25–50 procent och

att de får effekt successivt under
en 10-årsperiod.
I det optimistiska scenariot blir de
ackumulerade utsläppen trots
detta 455 miljoner ton CO2utsläpp fram till 2030, och i det
mer pessimistiska scenariot 580
miljoner ton CO2-utsläpp
(reguljära utsläpp plus
investeringar).
Även med ett extremt starkt fokus
på omställning innebär det att vi
förbrukat mellan 70–85 procent
av vår budget fram till 2045 redan
2030. Att klara netto-noll-utsläpp
2045 ser ut att bli tufft även om vi
gör allt rätt.
56

Å andra sidan, om investeringarna
skjuts upp två år för att först
fokusera på att bara få igång
ekonomin kommer hela
koldioxidbudgeten vara förbrukad
år 2032 i det pessimistiska
scenariot. I det optimistiska
scenariot skulle motsvarande ske
om investeringarna dröjer mer än
fyra år.
För att vi ska kunna investera i en
omställning till en
koldioxidneutral ekonomi inom
ramen för Sveriges resterande
koldioxidbudget måste
investeringsbesluten verkställas
snarast och samtidigt vara väl

avvägda. En svår kombination
men en situation vi försatt oss i
genom att inte agera tidigare.
Eftersom BNP är lika med
konsumtion plus investeringar är
en lösning att under en period öka
andelen investeringar och minska
andelen konsumtion. Detta skulle
kunna göras genom ökad skatt –
en ”klimatvärnskatt” – som
används till ökade investeringar i
hållbara transporter,
energiomställningen och
investeringar i bostäders
energieffektivitet samt
investeringar i hållbara FoUprojekt.
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Det skulle också kunna ske genom
skatteincitament som stimulerar
hushåll och företag att öka
investeringarna i det som bidrar
till ökad hållbarhet. Ur ett
koldioxidperspektiv är rätt
investeringar mycket lönsamma.
Våra beräkningar indikerar en
möjlig avkastning på tre gånger
insatsen på tio års sikt.
Att göra ekonomin hållbar är en
investering vi inte har råd att
avstå ifrån. Men ska vi hinna
ställa om inom ramen för
koldioxidbudgeten är det bråttom.
Ju tidigare vi kommer igång desto
bättre kan vi leva framöver.

Eva Alfredsson, fil. dr, forskare miljöstrategi, KTH
Mikael Malmaeus, docent i
miljöanalys
Sandro Scocco, chefsekonom,
Arena Idé
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Bryssel hade gett illavarslande
signaler.
Men att det finns en uppgörelse
betyder inte att det finns någon
enighet, tvärtom präglades
drabbningen av gräl och dåligt
humör. Och slutresultatet har
allvarliga brister.
Sifferexercisen kring pengar har dominerat rapporteringen. Under
tiden har toppmötet kastat ett
antal viktiga principer överbord.
Kraftfulla stimulanser finns redan
på plats, exempelvis
centralbanken ECB:s närmast
gränslösa löften att köpa
statsobligationer. Nu föds ändå en

Ledare: EU:s
principer fick vika
för
coronamiljarderna
ONSDAG 22 JULI 2020

Efter fyra dygns gastkramande
toppmöte kom EU-ländernas ledare på tisdagsmorgonen till
slut överens. Det var kanske i sig
en bedrift, och ambitionen att
starta om unionens ekonomi efter
coronavirusets härjningar är det
inget fel på. Ett sammanbrott i
59

”återhämtningsfond” på 750
miljarder euro, varav 390
miljarder ska pytsas ut som rena
gåvor till medlemsländerna.
De ”fyra sparsamma”, däribland
Sverige, ville egentligen att allt
skulle vara lån. Eftersom
Frankrikes president Emmanuel
Macron och Tysklands
förbundskansler Angela Merkel
drev en gemensam linje hamnade
kompromissen av naturliga skäl i
deras härad.
Det bekymmersamma är att EUkommissionen ska låna upp
miljarderna på
finansmarknaderna, och att

länderna tillsammans borgar för
summan. Ett dåligt prejudikat
skapas, som Merkel tidigare alltid
varit emot. Syftet är primärt att
rädda det skuldtyngda Italien, och
det må vara lovvärt.
Förhoppningen om goda
strukturreformer och produktiva
investeringar i utbyte är dock en
illusion. Risken är uppenbar att
pengarna går till medborgarlöner i
stället för nya jobb.
Macron betraktar den kollektiva
skuldsättningen som en fransk
landvinning för framtiden.
Återbetalning blir ett senare
dilemma. EU-kommissionen är
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för sin del ytterligt nöjd med att
paketet öppnar för att den tillåts
ta in ”egna” skatter, även om de
kallas avgifter, på till exempel
plast. Ett ordentligt kliv i
federalistisk riktning har tagits,
sedan får folket tycka vad det vill
om överstatlighet.
Stödet från coronafonden ska i
teorin gå till de länder som har
drabbats hårdast. Desto
märkligare då att parametrarna
som bestämmer nivån hämtats
från före krisen när det gäller
arbetslöshet och bnp. Sverige drar
ett av de kortare stråna. Däremot
gynnar det Italien, Spanien och

andra Medelhavsländer, men
också medlemmarna i Centraloch Östeuropa som har haft
relativt få smittade.
De fyra sparsamma försökte
pressa fram villkor om att
bidragsmottagare ska acceptera
EU:s värderingar om demokrati,
rättsstatliga principer och
yttrandefrihet. Därav blir intet.
Polens och Ungerns
nationalkonservativa regeringar
har redan gett sig på unionens
grundbultar genom att
underminera domstolarnas
oberoende och ta kontroll över
medierna. Coronakrisen har
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utnyttjats för att stärka det
auktoritära greppet. För Macron
och Merkel var EU:s ”enighet”
kring återhämtningsfonden
viktigare än att Viktor Orbán och
hans polska vänner håller sig till
demokratiska spelregler.
Parallellt med fonddebatten har
också EU:s långtidsbudget lagts
fast. Här får Sverige ett tröstpris i
form av höjd rabatt på
medlemsavgiften, men måste
ändå betala mer för att fylla det
hål som uppstått genom
Storbritanniens utträde. En
sorglig konsekvens av brexit är
också förlusten av en tung svensk

allierad även i kommande strider
om ekonomi och frihandel.
Frankrike är toppmötets segrare,
tillsammans med Italien, Polen
och Ungern. Det finns det ingen
större anledning att jubla åt.
DN 22/7 2020
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Sverker Sörlin, professor i
miljöhistoria.
”En historisk dag för Europa!”,
twittrade Emmanuel Macron. Ja,
men inte bara för Europa. Avtalet
i Bryssel är i själva verket ett
tecken på en historisk
förskjutning av politikbegreppet
och en fingervisning om vad vi
kan vänta av politiken i det nya
och helt annorlunda århundrade
som vi alltmer börjar inse att vi
lever i. Det är en större och rikare
form av politik. Och det beslut
som just tagits har tydligare än
någon annan enskild politisk
handling hittills förmått fånga hur

”Brysselavtalet
är början på en
ny historia”
ONSDAG 22 JULI 2020

DN. DEBATT 200722

Natten mot tisdagen slöts ett
historiskt avtal mellan EUländerna. Räddningspaketet är
inte bara ett svar på
coronakrisen och dess
ekonomiska efterverkningar,
utan också en fingervisning om
framtidens politik, skriver
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de kriser som vi nu upplever
tillsammans kan hanteras – om de
alls ska kunna lösas.
Det yttre motivet för att agera på
en ekonomisk skala världen förut
aldrig skådat är en pandemi och
dess följder. Men det enorma
stödprogrammet har potential att
inte bara att rädda Europa, eller
för den delen euron som de mest
klentrogna försökt göra gällande.
Avtalet bygger på att genomföra
en ny fas i moderniseringens
historia. Det vilar faktiskt på
något så otidsenligt som en
politisk idé om att det är möjligt
att ta sig ur kriser och tänka sig

framtiden som radikalt
annorlunda och bättre. Inte en
återgång till det normala 2019,
utan en politik för den värld vi ska
leva i.
Europa gör detta samtidigt som
Kina och USA väljer helt andra
vägar. Dessa kolosser lever ännu
kvar i en realpolitik som vilar på
kontroll av naturresurser, särskilt
fossil energi, och exklusiv
nationell säkerhet. De för ett
farligt geopolitiskt nollsummespel
som successivt höjer konfliktnivån
och inte erbjuder någon lösning
på klimatkrisen. Den åsidosätter
också mindre staters intressen
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och mänskliga fri- och rättigheter
överallt.
Brysselavtalet är bekräftelsen på
att det ”slut på historien” som
Francis Fukuyama förkunnade
med sin bok 1989 var en alldeles
felaktig idé. I Bryssel den 21 juli
2020 är historien tillbaks på
världens scen. Den skapas mitt
framför våra ögon.
Och det sekel som våra barn ska
leva i dess helhet kommer att vara
i alla delar lika storslaget, tragiskt
och märkvärdigt som det vi nyss
lämnade bakom oss.
Och det skapas av människorna
själva i ännu fler och djupare

betydelser än det förra som
innebar demokratins födelse och
genombrottet för jämställdhet och
frihet.
Man bör se på Brysselavtalet som
den punkt där flera förut åtskilda
kriser och processer möts. En nivå
är den globala, geopolitiska nivån
där Europas väg innebär bevarad
välfärd och solidaritet med svårt
coronadrabbade länder, men
samtidigt ett delat ansvarstagande
för världens gemensamma
klimatsäkerhet.
En annan är den nationella
politikens nivå. Dagordningen
under det senaste årtiondet har
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satts av populister som förenas av
sin misstro mot överstatliga
lösningar och förakt för mångfald
och skapande. De har lyckats
pressa liberala, gröna och
reformistiska krafter över hela det
politiska spektrum att
kompromissa med sin insikt att
lösningarna på de flesta stora
utmaningar kräver inte bara
samarbete utan också
investeringar. Att bygga det
tjugoförsta århundradets samhälle
är inte billigare än att bygga
nittonhundratalets. Gröna
infrastrukturer, digitalisering,
välfärd och omsorg är just vad

våra resurser behövs till. Att
avskaffa fossila bränslen på ett
eller ett par årtionden är en
extrem utmaning som kommer att
mobilisera Europas budgetar,
företag och hushåll som om det
rådde krig. Men det är den
klokaste investering vi kan göra
och även den mest
fredsbefrämjande och den som
allra bäst säkrar liv, hälsa och
välstånd.
Den tredje och den mest
grundläggande är den nya
politiska nivå som erbjuds av
begreppet antropocen. Tanken är
nu välbekant. Världens samhällen
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och människor har blivit den
största verkande kraften på
planetär nivå, större än naturens
egna processer. Vi deltar alla i
omgestaltningen av jorden och
alla dess livsuppehållande system.
Jorden själv har därmed blivit en
del av oss, en politisk aktör,
omöjlig att tänka bort.
Hittills har vi mest av allt skadat
jorden och de livsuppehållande
systemen och vi hotar nu
planetens gränser. Den
antropocen vi lever i är också
orättvis och ohållbar. De rikaste
och största skadar mest och bär
det största ansvaret – utan att ta

det. Den kloka vägen ut är att göra
det möjligt att bygga
välfärdssamhällen som inte
bygger på orättvisa uttag av
gemensamma resurser i
atmosfären, världshaven, den
biologiska mångfalden.
Antropocen politik är en historiskt
ny politik för vårt nya århundrade.
Begreppet introducerades år 2000
av Nobelpristagaren Paul Crutzen.
På senare år har det kopplats allt
närmare till en förståelse av
”global environmental
governance”. En tidig milstolpe i
detta tänkande var FN:s
miljökonferens i Stockholm 1972.
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Men under många årtionden var
detta ännu väsentligen en politik
för miljön i snäv mening. Den
levde åtskild från de stora sociala,
ekonomiska och geopolitiska
skeendena. Så kan det inte förbli.
Det är just därför avtalet är så
väsentligt: det kopplar samman
en hel kontinents politiska
prioriteringar med en förståelse
av det samtidiga och oupplösliga
sambandet mellan alla dessa
politiska nivåer. Den politik som
här tar form är framprovocerad av
en kris, men dess djupare och
långsiktiga drivkrafter finns i en
förståelse som för bara ett par

årtionden sedan inte ens var
möjlig att tänka. Den
begreppsliggjordes, som så ofta,
först inom forskning och
idédebatt. Men verkligt
genomgripande nya förståelser
stannar sällan där. De omgestaltar
den värld vi lever i och de skapar i
en yttersta instans villkoren för
vår framtid.
Beslutet i Bryssel bekräftar också
vad vi länge vetat om kriser. De är
påskyndare och förlösare.
Pandemin, föregången av
finanskrisen 2008–2009 och den
underliggande klimat- och
miljökrisen och de geopolitiska
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spänningar som ökar i
Mellanöstern, Sydkinesiska havet,
Arktis – dessa kopplade kriser ser
nu en politik födas som äntligen
inger en smula hopp. Den politik
som här tar form med Europa
som global ledare och progressiv
kraft har också en skala som gör
den omöjlig att genomföra för
enskilda länder. Den pressar
tillbaks den
samhällsundergrävande
populismen.
Ända sedan Europa uppstod som
politisk idé på 1600-talet har det
förts en aldrig avstannande debatt
om var ansvaret ska ligga. Hos

nationalstaterna – furstarna,
parlamenten – eller på en
gemensam nivå? Svaret har aldrig
varit ett antingen-eller utan ett
både-och. Men trenden går
obevekligen mot ett mer och mer
gemensamt ansvarstagande.
Sverige har klokt drivit på för
rättsstatsmekanismen och ökat
klimatåtagandena i avtalet. Men i
övrigt har detta inte varit vårt
lands största stund. Sveriges idéer
ledde en gång utvecklingen. Nu
förhandlar man med oss så att vi
åtminstone inte bromsar den. Vad
Europa nu genomför tillsammans
är vår tids version av den politik
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för modernisering, välfärd,
solidaritet och rättvisa som den
svenska samhällsmodellen vilat på
och som gjort Sverige till ett av
världens mest framgångsrika och
framsynta länder. Från Bryssel
har det nu utgått ett budskap till
världens folk och en av de platser
där man borde lyssna mest
uppmärksamt är Stockholm. Det
är dags att bejaka.

Ledare: Trump
spelar fult med
den federala
polisen
TORSDAG 23 JULI 2020

Några tusen mammor med gula
tröjor vandrar på Portlands gator.
De protesterar mot polisbrutalitet
och rasism, tillsammans med mer
radikala element. President
Donald Trump möter dem med

Sverker Sörlin, professor i
miljöhistoria, KTH
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federala styrkor som använder
batonger, pepparsprej och tårgas.
I omärkta bilar kommer
civilklädda poliser, som utan att
identifiera sig griper människor
på gatan. Scenerna från delstaten
Oregons största stad är
förskräckande.
Upprinnelsen är att
afroamerikanen George Floyd dog
under ett polisingripande i
Minneapolis för ett par månader
sedan. Därefter har en protestvåg
under samlingsnamnet Black lives
matter sköljt över världen. På en
del håll har dock demonstranterna

vandaliserat butiker och förstört
annan egendom.
Lag och ordning ska
upprätthållas. Polisen har ett
legitimt våldsmonopol. Men
frågan är vem som har det
primära ansvaret att säkra gator
och torg i USA: Är det den
federala staten eller städerna och
delstaterna? Det finns poliser på
alla tre nivåerna. Nu har de blivit
spelpjäser i en hård politisk strid.
Presidenten vill bli återvald i höst
och söker allehanda strider med
demokrater, i detta fall i Portland.
Borgmästaren och guvernören har
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däremot en ovilja mot att federala
trupper dyker upp oanmälda.
Delstaten Oregons ledning har
också stämt flera federala
polismyndigheter för att de spär
på oroligheterna och hotar
mötesfriheten. En federal domstol
ålade nyligen delstatspolisen att
bara använda tårgas och
pepparsprej vid upplopp, men
dessa regler gäller inte för federala
styrkor.
Trump väljer ändå att skruva upp
konfliktnivån genom att överväga
att sätta in federala poliser i fler
”demokratstyrda” städer, bland
annat Chicago, Philadelphia och

Detroit. New Yorks borgmästare
Bill de Blasio kontrade på
tisdagen med att han kommer att
vidta juridiska åtgärder om den
federala polisen kommer dit.
I USA hyser många medborgare
en misstro mot staten och det
finns en tradition av att de ska
kunna skydda sig själva. Många
amerikaner vill kunna slå tillbaka
mot Washington om så krävs och
anser sig ha grundlagsstadgad rätt
att bära vapen. Villkoren varierar
emellertid mellan delstaterna.
Den stora mängden skjutvapen
bland befolkningen är en viktig
faktor i situationen, liksom den
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ökade polariseringen.
Oförsonligheten har ökat i
debatten, och det politiska våldet
har flyttat ut på gatan. Att
Trumpadministrationen laddar
revolvrarna i stället för att mildra
spänningarna bådar inte gott.
Presidentens tilltag har tydliga
auktoritära drag.
Donald Trump skyr inga medel
för att skapa en bitter och
upptrissad stämning. Hans
kampanjorganisation pumpar nu
ut olycksbådande tv-reklam om
att USA blir en laglös anarki om
Demokraternas presidentkandidat
Joe Biden får flytta in i Vita huset.

Trumps huvudbudskap är att
återställa ”lag och ordning” och
Portland fungerar bra i hans
mörka narrativ. I förra valrörelsen
var det invandrare som
framställdes som hotet mot en ljus
framtid – denna gång är det
demonstranter uppbackade av
syltryggade demokrater.
Men Trump måste sluta leka med
elden. När han gör sin förgiftande
retorik till praktisk politik kan det
snabbt bli farligt.
Våldseskaleringen riskerar att
urarta i kränkningar och förlorade
människoliv.
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Världens mäktigaste demokrati
mår inte bra av att konfliktnivån
ökar ytterligare. Särskilt inte inför
höstens presidentval.
DN 23/7 2020

”Löneskillnader
finns – men inte
inom
låglönesektorn”
TORSDAG 23 JULI 2020

DN. DEBATT 200723

Flertalet studier av
löneskillnader mellan
flyktinginvandrare och infödda
svenskar tar inte hänsyn till
yrkestillhörighet. På nästan
halva den svenska
arbetsmarknaden tjänar
personer med flyktingbakgrund
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som etablerat sig på
arbetsmarknaden lika mycket
eller mer än kontrollgruppen,
skriver fyra professorer.
Svensk integrationspolitik har
misslyckats. Därför måste
flyktinginvandringen stramas åt.
Det är i alla fall vad som hävdas i
den politiska debatten. Men om
ett av huvudmålen är att
migranterna skall bli produktiva
medlemmar i arbetskraften har
politiken varit lyckad.
Sysselsättningen för de nya
medborgarna startar visserligen
svagt. Men över tiden hamnar den
i närheten av genomsnittet för

Europas medborgare. Med lönen
som mått på duglighet är
resultatet ännu starkare. Flyktinginvandrare har lika hög eller
högre lön än jämförbara infödda
svenskar på nästan halva den
svenska arbetsmarknaden.
Med över 80 miljoner flyktingar i
dag och prognoser om ännu fler i
framtiden är möjligheten att
etablera sig på arbetsmarknaden i
nya hemländer en viktig fråga för
allmänhetens välvilja att öppna
landets gränser. Men omfattande
studier från olika länder visar på
problem. Sysselsättning närmar
sig nivån för den infödda
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befolkningen först efter ett par
decennier i de nya hemländerna.
Lönen som en värdemätare på
produktivitet fortsätter att släpa
efter även på längre sikt. Hur ser
det ut i Sverige, som har Europas
största andel av befolkningen med
flyktingbakgrund?
För att få svar har vi mellan åren
2003 och 2013 studerat drygt 100
000 personer som kom till Sverige
före 1997 och som etablerats på
arbetsmarknaden. Som
kontrollgrupp används 100 000
män och kvinnor födda i Sverige
med statistiskt liknande
egenskaper som immigranterna.

Många tidigare studier
kännetecknas av att de inte tar
hänsyn till att flyktinginvandrare
främst arbetar inom
samhällssektorer med de lägsta
lönerna. Vad vi känner till har det
heller inte gjorts någon matchning
liknande vår för att skapa en
kontrollgrupp som är jämförbar
med flyktinggruppen.
Med undantag för den globala
finanskrisen 2007–2008 var
svensk arbetsmarknad stark
under den period vi undersökt.
Hela 84 procent av
kontrollgruppen hade
sysselsättning, vilket är unikt högt
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inom västvärlden i modern tid.
Motsvarande medeltal för
perioden uppgick till 65 procent
för de som anlände till Sverige
som flyktingar före 1990 (många
från Mellanöstern), 60 procent för
icke-europeiska flyktingar som
beviljades asyl mellan 1990 och
1996 (en stor grupp från
Nordafrika) och 72 procent för
europeiska flyktingar som fick
Sverige som nytt hemland under
samma period (huvudsakligen
före detta Jugoslavien). Fram till
2013 hade dessa invandrares
sysselsättning vuxit till strax

under nivån för hela EU:s
befolkning.
I vår studie delas
arbetsmarknaden upp i fyra olika
kategorier beroende på
arbetsuppgifternas karaktär. Det
framgår då att flyktinggruppen
har en lägre sannolikhet än
kontrollgruppen att hamna inom
kategorin kognitiv och icke-rutin,
med de mest välbetalda jobben.
Personer som kommit till Sverige
som flyktingar har även något
sämre chanser än jämförbara
svenskar att få arbete inom
administration och försäljning
(kognitiv rutin). Däremot har
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migranter med flyktingstatus en
större sannolikhet att jobba med
manuella arbetsuppgifter inom
både service (icke rutin) och
varuproduktion (rutin). Här finns
också huvuddelen av
låglönejobben i Sverige.
Skillnaden i lön mellan flyktinginvandrare och den inhemskt
födda befolkningen är störst inom
de mest välbetalda jobben. För
området kognitiv icke rutin är
gapet 25 procent. Förklaringar till
invandrarnas lägre lön kan vara
att de är mindre produktiva,
lönediskriminering, att det är
lättare för infödda svenskar att

göra lönekarriär där
ersättningarna är höga, samt olika
lång arbetslivserfarenhet. Tar vi
hänsyn till det sistnämnda
halveras gapet. Inom kategorin
administration och handel är
skillnaden 4 procent högre för
inhemskt födda, men i stort sett
hela gapet kan förklaras av att
svenskfödda har fler år på
arbetsmarknaden. Med lika lång
arbetslivserfarenhet finns ingen
löneskillnad. Även inom området
manuella rutinbaserade jobb
försvinner lönegapet mellan de
två grupperna när man
kontrollerar för andra skillnader
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än födelseland. Motsvarande
resultat för arbete som vård och
omsorg är 4 procents högre lön
för invandrare med asylbakgrund.
Vad kan vi lära av denna studie
från tidigare vågor av
flyktinginvandring för att bättre
förstå
arbetsmarknadsintegrationen för
dagens och morgondagens
flyktinginvandrare?
Integrationspolitikens
misslyckande eller framgång kan
bara avläsas i ett mera långsiktigt
perspektiv. Integrationen måste få
ta tid och erbjuda goda
möjligheter för invandrarna att

rusta sig för en föränderlig och
krävande arbetsmarknad. För
infödda svenskar tar det minst
tolv års skolgång för att kunna
kvalificera för arbetsmarknaden.
Om ett huvudmål för
migrationspolitiken är att
flyktingar som beviljats asyl skall
bli produktiva medlemmar i
arbetskraften måste resultatet
bedömas som lyckat. Den stora
grupp flyktinginvandrare som vi
studerat uppnår en
sysselsättningsgrad nära EU-nivå
på drygt 70 procent över tiden,
och inom en stor del av
arbetsmarknaden är de minst lika
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identiska med flyktinggruppen
som den offentliga statistiken
tillåter. Matchningsvariabler som
använts är kön, ålder, utbildning,
bostadsort, familjesituation,
yrkeserfarenhet, företagskategori
och bransch. I studien delas
arbetsmarknaden upp i fyra olika
huvudkategorier.
Kognitiv icke rutin som i allmänhet
kräver akademisk utbildning med
arbetsuppgifter inom bland annat
teknologi, finans, forskning,
utbildning, media, medicin,
sjukvård och ledarskap. Drygt fem
av tio jobb i Sverige finns inom
detta växande område. Här

produktiva som jämförbara
svenskar.
Fakta. Så gjordes
undersökningen
100 000 män och kvinnor födda
1954–1980 som kom till Sverige
före 1997 ingår i undersökningen.
Med hjälp av årlig individdata från
SCB, kombinerat med
arbetsgivaruppgifter om
yrkestillhörighet och löner har
personerna följts på
arbetsmarknaden under perioden
2003–2013. Som kontrollgrupp
användes 100 000 män och
kvinnor födda i Sverige som är så
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betalas också de klart högsta
lönerna samtidigt som
lönespridningen är större än på
andra områden.
Kognitiv rutin med arbetsuppgifter
inom administration och
försäljning. Mer än var tionde
person på arbetsmarknaden tillhör
detta yrkesområde.
Manuella kognitiva
arbetsuppgifter. Hit hör
exempelvis barnomsorg,
äldreomsorg, hotell- och
restaurangarbete, taxi och
rengöring. Totalt 15 procent av de
sysselsatta tillhör denna kategori.

Manuellt rutinarbete. Många av
dessa jobb finns inom
varuproduktion, reparation och
underhåll. Mer än var femte
person på den svenska
arbetsmarknaden tillhör detta
område.
Christopher F Baum, professor i ekonomi och socialt arbete,
Boston College
Hans Lööf, professor i
nationalekonomi, KTH
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Andreas Stephan, professor i
nationalekonomi och finans, JIBS,
Jönköping
Klaus F Zimmermann, professor i
arbetsmarknadsekonomi och
befolkningsekonomi, United
Nations University, Maastricht

Ledare: Framtiden
vi skapar nu blir
bättre än många
tror
FREDAG 24 JULI 2020

Trots att industrin går på halvfart,
så har kostnaderna för att släppa
ut koldioxid inom EU:s system för
utsläppsrätter (EU ETS) stigit
under de senaste månaderna, mot
nya rekordnivåer. Trots att
utsläppen alltså temporärt
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minskat under coronakrisen har
det inte blivit billigare, utan
tvärtom dyrare, att skita ned.
Det är en påminnelse om att
systemet för att sätta pris på
utsläpp numera fungerar. En
historisk förbättring, många år
efter sjösättningen 2008 var EU
ETS ett politiskt sorgebarn. På tok
för många utsläppsrätter spreds,
många dessutom gratis.
”Cap and trade doesn’t work”, deklarerade Wall Street Journal
självsäkert i juni 2009, av goda
skäl.
Bara med tillkämpad entusiasm konstaterar ett antal forskare i en

utvärdering att EU ETS minskade
utsläppen med motsvarande 3,8
procent av EU:s totala utsläpp
(inom unionen) mellan 2008 och
2016.
Det var ändå något.
På senare år har systemet
reformerats och det har gett
resultat. Överutdelningen av
utsläppsrätter har stoppats,
gratisutdelningen minskat, och
priserna har inte kollapsat, som
de gjorde efter finanskrisen.
Numera syns en tydlig årlig
minskning på upp till 4 procent
från de stora utsläppskällor som
ingår i systemet.
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Det riktigt intressanta med att
utsläppspriserna nu stiger är att
det speglar en förväntan om allt
högre klimatambitioner också
framöver. Tyskland antas skrota
överskott av utsläppsrätter och
snabbare fasa ut kol. EU förmodas
skärpa utsläppsvillkor.
Detta märks i hela ekonomin. I
industrin pågår arbetet för fullt
med att ta fram eldrivna
motorfordon och göra tung
produktion som stål- och
cementtillverkning fossilfri inom
några år. På börsen sjunker fossila
energiföretag medan förnybara
stiger. Vattenfall meddelar nya

avskrivningar på sin tyska
kolkraft.
Utvecklingen har tagit fart även
utanför Europa. Under Donald
Trump kommer sannolikt mer
kolkraft att ha tagits ur bruk än
under någon tidigare president,
inklusive Barack Obama. Den är
helt enkelt inte lönsam.
Kolkraften ratas också av andra
skäl. När framsynta amerikanska
storföretag gått in på
energimarknaderna och
efterfrågat förnybart så har det,
tvärtemot förväntan i statiska
ekonomiska modeller, drivit ner
priserna för både vind- och
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solenergi eftersom marknaderna
haft snabb produktutveckling och
stordriftsfördelar.
Detta och andra exempel från
företagsrådgivaren Rebecca
Hendersons bok ”Reimagining
capitalism” visar att många
internationella storbolag är redo
att axla ett betydande miljöansvar
och driva på utvecklingen.
Walmart har exempelvis på
senare år föresatt sig att av
klimatskäl effektivisera
kommunikationer och minska
energiförbrukningen, något som
även sparat företaget betydande
pengar.

Politiken gör också sitt, om än på
andra nivåer än den federala. Det
var i Kalifornien som Volkswagens
utsläppsfusk avslöjades, inte av
tyska eller europeiska
myndigheter, vilket visar ännu en
fördel med internationella
marknader.
För lite och för sent, absolut, så
långt har Greta Thunberg rätt,
men betydligt mer än förut. Vi vet
inte vilka projekt som kommer att
lyckas, men en dramatisk
omställning bort från fossila
bränslen har tydligare konturer än
för bara några år sedan. Om
åtminstone några projekt lyckas
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är det sannolikt vad vi kommer att
tänka på som definierande för vår
tid. Om inte nu, så när vi i
framtiden ser tillbaka.
DN 24/7 2020

”Coronakrisen
visar att vi kan
vinna kriget mot
demens”
FREDAG 24 JULI 2020

DN. DEBATT 200724

Äldre och demenssjuka är
särskilt utsatta under
pandemin, men kraftsamlingen
för att hitta ett botemedel har
också varit hoppingivande. När
världen väl hittat ett vaccin mot
covid-19 är det dags att ta sig
an nästa utmaning, nu när 4086

talisterna går in i riskzonen för
demens, skriver Henrik Frenkel,
som i ett års tid fick leva med
en felaktig alzheimerdiagnos.
Världen väntar med spänning på
ett vaccin mot covid-19. Den
kraftsamling som sker just nu
bland politiker, forskare och
läkemedelsbolag är helt unik. Men
också hoppingivande. Det visar att
när mänskligheten är tillräckligt
hotad kan man satsa vilka
resurser som helst för att vinna
kriget mot en dödlig sjukdom.
För en speciell grupp, de 50
miljoner världen över som har
den dödliga och obotliga

sjukdomen alzheimer, betyder ett
vaccin mot covid-19 mer än för
andra. Det är ju faktiskt de
demenssjuka som haft den högsta
dödligheten under pandemin.
Det är också en grupp som väntat
i över 30 år på ett banbrytande
botemedel mot sin egen sjukdom.
Det senaste läkemedlet kom ut på
marknaden 2004 och har enbart
symtomlindrande effekt.
Forskningen kring alzheimer har
ideligen sprungit in i väggen. Över
200 miljarder kronor har plöjts
ner i stora läkemedelsstudier
världen över, och samtliga har
misslyckats. Det är väl därför alla
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som har diagnosen alzheimer ser
kraftsamlingen runt vaccin för
covid-19 med både förväntan och
en viss avund.
Alzheimer är inget normalt
åldrande. Det är en sjukdom i
hjärnan skapat av ett protein i
kroppen som klibbar ihop sig till
plack. Patientens hjärnceller
förtvinar sakta men obönhörligt,
och helt utan återvändo. Patienten
förlorar gradvis alla sina kognitiva
förmågor. Det kan börja
smygande med dåligt närminne.
Och så går det sakta utför till dess
att man inte ens känner igen sin
egen familj.

Man ska inte relativisera olika
sjukdomar, men till skillnad mot
covid-19, som har dödstal på
några procent per antal smittade,
så dör alla som har alzheimer.
Man dör med eller av alzheimer.
Jag var själv en av de över 25 000
svenskar som varje år drabbas.
Jag fick våren 2019 diagnosen
kognitiv svikt och trolig alzheimer
efter omfattande utredningar på
Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna. För en dryg månad sedan
ändrades min diagnos till endast
kognitiv svikt. Diagnosen
alzheimer togs bort efter nya
avancerade
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röntgenundersökningar.
Osäkerheten är dock fortfarande
stor, eller som min
specialistläkare sagt flera gånger:
”Riktigt säkra blir vi först vid
obduktionen!”
Jag har under det här året på nära
håll sett hur vården fungerar för
de över 160 000 människor i
Sverige som har alzheimer. Allt
fler svenskar kommer att drabbas
av sjukdomen under de närmaste
10–20 åren. Det är den stora
gruppen 40-talister, rock & rollgenerationen, som nu går in i riskzonen för demens.

Alzheimer är också den sjukdom
som kostar samhället mest, mer
än cancer, stroke och hjärtkärlsjukdomar tillsammans.
Socialstyrelsen har beräknat de
årliga kostnaderna till över 60
miljarder per år (mer än hela
försvarsbudgeten), och den
summan kommer att stiga kraftigt
de kommande åren och bli en
börda för hela samhällsekonomin.
Samtidigt är alzheimer en dold
sjukdom i vårt samhälle, trots att
den drabbar snart sagt varje familj
eller släkt. Det enda som
uppmärksammas är en del
lovande forskningsrön samt
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ömmande fall. Sjukdomen är
omgärdad av ett stigma. Det är
sålunda få eller inga som
rapporterar med insikt om hur
sjukdomen verkar, och hur
sjukvården hanterar patienter.
Det är också typiskt att man säger
att alzheimer är de anhörigas
sjukdom. Det här är en
patientgrupp som nämligen
saknar röst.
Därför kommer här några
slutsatser från mitt eget år i
”Alzheimerland”.
1 Diagnostiken kring alzheimer är
outvecklad. Sverige ligger långt
framme när det gäller forskning

kring nya och enklare former av
diagnostik. Ändå är precisionen
när man i dag sätter diagnoser för
låg. Den kanske mest ledande
auktoriteten i Sverige på
diagnostik, professor Oskar
Hansson på Lunds Universitet,
berättade i Studio Ett nyligen att
30 procent av
alzheimerdiagnoserna är felaktiga.
Det är slumpartat beroende på var
i landet man kommer med sina
minnesproblem. Dessutom får
många vänta på sin diagnos alltför
länge, ibland över ett år. Hamnar
man på sjukhusens
specialistkliniker för kognitiva
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sjukdomar ökar chansen att få en
träffsäker diagnos. Men inte ens
det är säkert. Jag fick själv bära en
felaktig Alzheimerdiagnos i ett
drygt år, vilket i praktiken innebär
att leva med en dödsdom.
2 Ingen individuell vårdplan. Får
du cancer sätts det omedelbart in
en vårdplan som kan bestå av
operation, strålning och
cytostatika. Sju av tio som får
cancer i dag blir följaktligen
botade.
Med alzheimer finns det ingen
botande behandling. Man får som
patient en symtomlindrande
medicin och i bästa fall en

kuratorkontakt. I övrigt lämnas
patienten därhän med all sin
chock och förtvivlan. Det görs mer
eller mindre regelbundna
uppföljningar men bara för att
följa sjukdomens nedbrytning av
din hjärna. Den som får en
diagnos kan få höra att hen har
”5–7 friska år” kvar innan
demensen tar över. Men patienten
får ingen som helst hjälp att
hantera sin sjukdom under de här
friska åren.
Det mest häpnadsväckande är att
det finns färsk forskning från
Karolinska institutet som visar att
patienter med milda symtom, och
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som får hjälp med att sätta upp
program för motion, kost, sömn
och hjärngymnastik, förbättrar sin
kognition med i snitt 25 procent.
De som får hjälp kan följaktligen
bromsa sitt insjuknande. Men den
hjälpen finns inte i sjukvården.
3 Patienten glöms bort.
Internationellt försöker både
sjukvård och forskning tillvarata
patientens kompetens att förstå
och hantera sin egen sjukdom.
Det lyser helt med sin frånvaro
inom alzheimervården. Som
patient träffar man sin läkare 1–2
timmar per år. Det är som om
patienten blir omyndigförklarad i

samband med diagnosen.
Sannolikt har det att göra med att
alzheimer är kopplad till hög ålder
och bristande kognition, och
därmed räknas patienter som i
övrigt är helt friska bort som en
resurs för sin egen friskvård.
4 Ingen kraft i
opinionsbildningen.
Forskningen kring alzheimer får i
Sverige bara en tiondel av de
resurser som till exempel går till
cancerforskningen. En förklaring
kan vara att genombrotten inom
cancer har varit fler och mer
uppmärksammade, men också att
aktörernas opinionsbildning inom
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alzheimerområdet är både
splittrat, kraftlöst och närmast
uppgivet. Varför kan cancer samla
in över 60 miljoner på bara en tvsänd gala, medan det är helt tyst
kring alzheimer? Jag saknar den
samlade kraften från forskare,
läkare, politiker, myndigheter,
organisationer, patienter och
anhöriga. Utan opinion blir det
inga framsteg.
Så när forskningen väl har vunnit
kampen mot covid-19, liksom man
lyckades stoppa dödligheten i hiv,
anser miljontals patienter världen
över att det är på tiden att bryta
stigmat och tystnaden, och dags

att knäcka den medicinska
forskningens allra svåraste gåta,
alzheimer.
Henrik Frenkel, journalist,
ambassadör för Alzheimerfonden
och skapare av bloggen och
podcasten ”Hjälp, har jag
Alzheimer?!”
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till oerhörda övergrepp mot
uigurer och kazaker.
Uigurer är ett turkfolk som
företrädesvis lever i den
autonoma regionen Xinjiang i
nordvästra Kina. De flesta är
sunnimuslimer och utpekas som
terrorister, extremister och
separatister av ledarna i Peking.
För detta trakasseras de å det
grövsta.
Under det kommunistiska styret
har andelen kineser ur hanmajoriteten ökat markant i
Xinjiang, från omkring 5 procent i
början på 1950-talet till uppåt 50
procent i dag. Det sker genom

Ledare:
Kommunistdiktatur
ens övergrepp
måste upphöra
LÖRDAG 25 JULI 2020

På en video för poliser bort rader
av män med slätrakade huvuden
och ögonbindlar från ett tåg.
Associationen går osökt till
Förintelsen. Men scenen utspelar
sig i dagens Kina.
Kommunistdiktaturen är skyldig
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inflyttning, men också genom att
uiguriska kvinnor utsätts för
tvångssterilisering, tvångsaborter
och obligatorisk
”familjeplanering”. Födelsetalen
har sjunkit dramatiskt sedan 2015
och småbarn skiljs från sina
föräldrar för att uppfostras av
staten på barnhem.
Xinjiang har blivit en polisstat,
med en grotesk
övervakningsapparat. I Foreign
Policy (15/7) skriver två jurister
om hur hankineser och kameror
kontrollerar uigurer i vartenda
hushåll, samtidigt som partiet gör
allt för att ingen information om

vad som händer ska sippra ut till
omvärlden. Artikelförfattarna har
rätt i att kalla det ett folkmord.
I Xinjiang bor 2 procent av Kinas
befolkning, men 22 procent av
polisgripandena i landet äger rum
där. Mellan en och två miljoner
uigurer – uppåt var tionde
invånare i provinsen – har
skickats till så kallade
omskolningsläger. Där måste de
mot sin vilja byta språk,
uppfattningar och vanor för att
passa in i Kommunistpartiets
bisarra idé om ett ”perfekt”
samhälle.
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Vittnesmålen om vad som pågår i
lägren är förfärliga. Människor
utsätts för våldtäkt, tortyr och
medicinska experiment.
Internerna kameraövervakas
konstant i trånga celler, tvingas
att äta fläskkött och bestraffas
systematiskt för påstått syndfullt
leverne. Många försvinner
spårlöst. Myndigheter i New York
beslagtog häromveckan tio ton
mänskligt hår som misstänks ha
tagits från fångar i lägren.
Omvärlden tar nu avstånd från
Pekings så kallade
säkerhetslagstiftning i Hongkong.
Storbritannien, Australien och en

lång rad andra länder river upp
utlämningsavtal med Kina.
Även förgripelserna mot uigurer
borde orsaka tydligare
internationella protester och få
kännbara konsekvenser för
kommunistregimen i Peking. Efter
toppmötet mellan EU och Kina i
juni sade kommissionens
ordförande Ursula von der Leyen
att ”respekten för mänskliga
rättigheter och grundläggande
friheter är icke förhandlingsbar”.
Men ord räcker inte.
Unionen borde förhindra att
kinesiska makthavare kan resa
och placera pengar i Europa. Ett
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annat sätt är att ställa krav i
handelsavtal, såsom EU gör för att
sätta press på Brasilien att leva
upp till klimatåtaganden och att
värna Amazonas. Enskilda kan
undvika att köpa Kinatillverkade
varor.
Att rapportera om övergreppen är
också av stor vikt. Ingen ska
kunna säga att de inget visste.
BBC:s Andrew Marr gjorde en
insats (19/7) när han visade
videon med den avskyvärda
tågtransporten och krävde svar i
studion av Kinas ambassadör i
Storbritannien. Pekings
representant vägrade dock att

kännas vid scenerna från
Xinjiang. Som om oförrätterna
aldrig hänt och bildbevisen på
regimens agerande inte fanns.
Att förfölja sina egna medborgare
måste bli kännbart för förövarna
och för dem som försvarar dem.
DN 25/7 2020
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årig kulinarisk tradition bryts,
skriver ledande namn inom
svensk gastronomi och
restaurangbranschen.
Världens första statligt
finansierade gastronomiska
universitetsutbildning,
Restaurang- och hotellhögskolan
LÖRDAG 25 JULI 2020
vid Campus Grythyttan, Örebro
DN. DEBATT 200725
Örebro universitet vill flytta den universitet, är ifrågasatt av
lärosätets ledning som föreslår en
gastronomiska utbildningen
flytt från Hällefors kommun till
från Grythyttan. Orten anses
Örebro.
vara för liten och för avlägsen.
Anledningen är ortens litenhet
Men det är Grythyttans
och avståndet till Örebro.
särpräglade miljö som är dess
Det fordras en politisk viljeyttring
styrka och dess identitet. En
för att rädda utbildningen.
flytt skulle innebära att en 50-

”En flytt från
Grythyttan hotar
svensk
gastronomi”
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Varför har Campus Grythyttan en
världsledande gastronomisk
utbildning och forskning? Här
kommer tre skäl:
1 Utbildningen och forskningen
vid Campus Grythyttan har, och
kommer att fokusera på,
hantverksutbildning för matsal
och kök samt sensorisk analys
med koppling till retorik,
lingvistik och semantik. Här har 3
000 yrkesutövare inom
upplevelseindustrin
utexaminerats och 14 doktorsavhandlingar producerats.
Institutionens alumnstudenter
återfinns inom såväl svensk som

internationell gastronomi och har
i sin gärning gett global status åt
Sverige och lärosätet. Som
ambassadörer med sin mentala
och intellektuella hemvist i
Grythyttan utgör
alumnstudenterna dessutom en
bas för rekrytering av sökande till
Campus Grythyttan.
Hösten 1990 startade den första
högskoleutbildningen riktad mot
servitörer och kockar. Genom
riksdagsbeslutet den 6 maj 1992
med efterföljande regleringsbrev
för Örebro universitet
permanentades platsen för
Restauranghögskolan.
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Anledningen till val av ort var
Grythyttans gästgivaregårds
förankring i den svenska
restaurangbranschen sedan 1970talet samt lokaliseringspolitiska
skäl.
2 De flesta världsledande
restauranger och gastronomiska
institut finns i särpräglade
miljöer. Grythyttan utgör en
sådan plats. Historiskt intressant
och naturmässigt särartad har
Grythyttan vunnit
världsrenommé. Gastronomi är
ett tvärvetenskapligt ämne med
konstnärlig inriktning, och en
inspirerande miljö är en

förutsättning för innovation och
konstnärligt skapande.
Gastronomi är platsanknuten som
få andra ämnen. Valet av plats är
en viktig förutsättning för att
lyckas med gastronomiska
projekt. Medarbetare, studenter,
forskare och gästföreläsare har
poängterat den kreativa atmosfär
som råder vid Campus
Grythyttan. Geografisk placering
är inte bara en fråga om fysisk
lokalisering, det handlar också om
professionalitet, nätverk och
tradition. Grythyttan har etablerat
en identitet under det nära
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halvsekel som platsen varit känd i
gastronomiska sammanhang.
3 Det svenska måltidsundret har
blivit verklighet genom en ny
akademiskt utbildad generation
av måltidshantverkare som lärt
sig att analysera gastronomiska
upplevelser på ett metodiskt och
hållbart sätt. Campus Grythyttans
alumnistudenter har genom sina
nätverk och praktiska
erfarenheter från kök och matsal
blivit inspiratörer för såväl svensk
primärproduktion av livsmedel,
livsmedelsindustri som
dagligvaruhandel och
besöksnäring och är synliga i den

mediala världen. Genom en 30årig tradition inom gastronomisk
forskning har det kunnat
utvecklas europeiska och
internationella nätverk med
tvärvetenskapliga
forskningskontakter.
En annan viktig faktor för
utbildningen och forskningen är
kokboksmuséet som bland annat
innehåller hovtraktören Tore
Wretmans samling, omgärdad av
måltidsbiblioteket med mer än 40
000 ämnesanknutna böcker. Tack
vare Gourmand World Cookbook
Awards har internationella
kontakter utvecklats inom
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måltidslitteraturens område och
svenska kokboksförfattares alster
har kunnat översättas och sprida
kännedom om det svenska
måltidsundret. Biblioteket är ett
av världens tio främsta i sitt slag.
Att flytta till Örebro innebär att
kopplingen till en 50-årig
gastronomisk tradition går
förlorad, utbildningen tappar sin
geografiska förankring och
därmed sin identitet. En flytt
skulle medföra att verksamheten
hamnar på en gastronomisk ickeplats.
Det fysiska avståndet till moderuniversitetet är av underordnad

betydelse då pandemin visat att
den digitala tillvaron kan bjuda på
möjligheter till undervisning av
studenter i skilda världar.
I en resolution beslutad av
Europaparlamentet fastställs att
Europa har ett gastronomiskt arv
att ta ansvar för. Beslutet har
ratificerats av EU:s 27
medlemsstater vilket innebär att
utbildningen står på politisk stabil
grund. Den svenska
Gastronomiska Akademien och
Måltidsakademien har arbetat
fram ett dokument – Symbolum –
om hur Sverige kan profilera en
akademisk grundutbildning och
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forskning i en europeisk kontext
inför framtiden. Dokumentet har
förankrats i den Europeiska
Gastronomiska Akademien och
den Internationella
Gastronomiska Akademien. Dessa
akademier besökte Skandinavien
våren 2018 och genomförde bland
annat ett mycket uppskattat besök
vid Campus Grythyttan.
Med en kommunal och regional
strategi och vilja att skapa ett
restauranggymnasium med
riksintag intill Campus Grythyttan
kan orten bli ett av Europas mer
kompletta utbildningscentrum

inom besöksnäringen – ett
nordiskt gastronomiskt hem.
Sverige är det enda landet i
världen med en statligt
finansierad akademisk utbildning
för yrkesverksamma kockar,
servitörer och sommelierer. Låt
Måltidens Hus i Norden förbli en
inspirationskälla och ett centrum
för måltidens estetiska gestaltning
på universitetsnivå även i
framtiden.
Fakta. Gastronomisk utbildning
I dag finns tre
universitetsutbildningar i Sverige
inom gastronomi. Äldst och med
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flest studenter är Campus
Grythyttan med start 1990.
Därefter kommer Umeå
universitet som i dag har fokus på
arktisk gastronomi med
anknytning till samisk kultur samt
ledarskap och Kristianstad
Högskola med inriktning mot
gastronomi inom så kallad ”food
service” och
livsmedelsproduktion, det vill säga
vardagslivets gastronomi.

Palle Borgström,
förbundsordförande
Lantbrukarnas Riksförbund
Alexandra Charles, fd nattklubbsdirektör, ordförande och grundare
av 1,6 miljonerklubben för
kvinnors hälsa
Björn Frantzén, mästerkock med Sveriges första 3-stjärniga
restaurang
Christina Möller, KF:s fd
provkökschef, ordförande i Lilla
Sällskapet – Sveriges äldsta
Malin Ackholt, förbundsordförande gastronomiska samfund
Hotell- och Restaurangfacket
Henrik Norström, president för
den svenska satsningen i Bocuse
d’Or
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Karsten Thurfjell, kulturjournalist Sveriges Radio, ständig
sekreterare i Gastronomiska
Akademien
Andreas Stenberg, vd för Årets
Kock AB
Agneta Yngve, professor emeritus
i kostvetenskap, Uppsala
universitet, preses i
Måltidsakademien

Ledare:
Meritokratin får
aldrig låta mått
och medel bli
mål
SÖNDAG 26 JULI 2020

Få världar är så genomsyrade av
meritokratins ideal som den
akademiska. Intagning,
rekryteringar och beviljande av
forskningsmedel baseras på så
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formella kriterier som det bara går
för att maximera möjligheterna
till tävlan på lika villkor.
Ändå höjs nu kritik mot
meritokratin inom akademin.
Mest profilerad är förmodligen
Yaleprofessorn Daniel Markovits,
som ägnade sin
inledningsföreläsning för
universitetets juridikstudenter
2015 och sedermera boken ”The
meritocracy trap” åt att beskriva
meritokratin som ett förljuget
ideal.
Markovits, som har
akademikerföräldrar och examen i
flera ämnen från elituniversitet i

både Storbritannien och USA, ger
en inblick i en utbildningsvärld
som blivit besatt av mätbarhet,
status och pengar. Jakten på de
högsta betygen börjar för den
amerikanska akademikerklassen
med intagningen till rätt förskola
och skola och hinner redan före
universitetsstudierna kosta
miljontals kronor.
Det är inte undra på eftersom
akademins formella meriter blivit
helt avgörande för en ung
människas framtid. Samma
kandidatexamen kan fördubbla
eller tredubbla livsinkomsten om
den tas vid rätt elituniversitet, och
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allt fler karriärer inom
administration och affärsliv är
förbehållna personer med sådan
examen.
Elituniversitetens platser besätts,
trots de formellt likvärdiga
kraven, i allt högre utsträckning
av barn till de allra rikaste, låt
vara med ökad representativitet
vad gäller kön, nationalitet och
etniskt ursprung.
Samtidigt är Markovits skeptisk
till om höga meritokratiska
prestationer gynnar de kvaliteter
man verkligen vill åt.
Elitstudenterna beskrivs som
”eminenta får” – smarta, men

smala i sina intressen och stöpta i
samma form.
Sverige är inte på långa vägar
USA. Vi har framför allt inte
samma enorma skillnader i
privata utbildningsinvesteringar,
utan allmän förskola och skola.
Men akademiska trender från
landet i väster söker sig också hit.
I böcker som Jonna Bornemarks
”Det omätbaras renässans”
kritiseras en växande press från
institutionerna att maximera det
mätbara. Utöver en pedantisk
kunskapssyn, som förbiser värdet
av fantasi och nyfikenhet för att
ensidigt värdera det strikt
107

empiriska, förväntas leverans av
godkända studenter och
publiceringar.
Också i Sverige finns indikationer
på att en allt vanligare inställning
till studier är som den till
datorspel: det handlar om att med
rätt manövrer ta sig till nästa nivå,
att fylla cv:t med imponerande
meriter för maximala poäng.
I boken ”Lost in thought”
beskriver filosofen Zena Hitz från
Maryland i USA hur viljan att
fördjupa sig i och diskutera konst,
litteratur och idéer kom tillbaka
först efter att hon lämnat sin
välavlönade universitetstjänst och

en tillvaro där alla lever och
tänker lika.
Det fördjupande allvaret
negligeras, menar Hitz.
Undervisningen sköts av de lägst
ansedda och betalda i
universitetshierarkin. Stora
nedskärningar sker på den
personliga handledningen. Precis
de verksamheter där rätt person
genom sitt exempel och via livligt
tankeutbyte kan väcka och
överföra en verklig kärlek till
ämnet.
Mått som betyg och examina, och
medel som pengar och poster, kan
vara utmärkta belöningar och
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incitament. Men någonstans på
vägen tycks de mer
svårkvantifierade kvalitetsvärden
som är akademins egentliga
strävan ha hamnat i skymundan.
Det var aldrig meritokratins syfte,
och kan inte accepteras som dess
resultat.
DN 26/7 2020

”Vår definition
av teknik är
alldeles för
begränsad”
SÖNDAG 26 JULI 2020

DN. DEBATT 200726

Även byggnader, städer och
vägar är ett slags maskiner;
varaktiga strukturer som sätter
ramarna för ny teknologi. Om
de utformas på fel sätt skapas
en uppförsbacke som hindrar
långsiktig hållbarhet. Sveriges 109

teknikutbildningar måste ta sig
an nya kunskapsfronter i
samarbete med
samhällsvetenskaperna, skriver
Lars Marcus och Christian
Isendahl.
Få sitter i en så privilegierad
position när det gäller att göra
skillnad i de kritiska
hållbarhetsutmaningar vi i dag
står inför som ledningarna på
landets tekniska högskolor och
universitet. Hoppet i dessa frågor
ställs i dag nästan helt till ny
teknik. Samtidigt är det just vår
snabba teknikutveckling som
försatt oss i denna belägenhet.

Teknikutveckling är nödvändig,
men vi kan inte längre blunda för
kontrasten mellan förfiningen hos
ny teknik och vår naivitet kring
dess samhälleliga effekter. Vi lever
helt enkelt med en för snäv
definition av teknologi och missar
därmed nödvändig
kunskapsutveckling för en
omställning till långsiktig
hållbarhet. Tekniska högskolor
och universitet måste här ta sig an
nya forskningsfronter.
Dagens snäva förståelse av teknik
gör att vi uppfattar en elvisp som
en mer avancerad artefakt än en
skolbyggnad. Vi kan illustrera
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detta med diskussionen om
smarta städer, det vill säga hur
våra städer skall bli ”enklare att
använda” med hjälp av
informationsteknologi. Detta
förutsätter att vi installerar ett lager av teknik över våra städer,
bestående av sensorer, sändare
och bärbara enheter som
smartmobiler. Därmed möjliggörs
ett oerhört flöde av information
där vi själva i lika hög grad är
sändare som mottagare. Detta kan
ge oss kännedom om
köbildningar, tillgång på
elsparkcyklar eller personliga
erbjudanden när vi närmar oss

olika butiker. Dessa exempel
skrapar bara på ytan på de
möjligheter som öppnar sig.
Den byggda staden framstår här
som en ren bakgrund som främst
bidrar med trivsel genom attraktiv
utformning. Men i praktiken är
våra städer i sig sofistikerade
artefakter som vuxit fram under
lång tid, där generationer av
erfarenhet och kunskap allt
eftersom byggts in. Med mycket
litet underhåll gör de ett lika bra
jobb i dag som för ett eller två
hundra år sedan. I dag kan vi
behändigt susa nedför Sveavägen i
en Tesla där man tidigare åkt
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spårvagn eller häst och vagn, och
Brunnsparkens specifika läge gör
den till den plats där man kan
möta flest göteborgare i dag precis
som vid förra sekelskiftet.
”Maskiner” av detta slag, som
byggnader, städer och vägar, är
synnerligen långlivade strukturer
som sätter ramarna för det mesta
vi gör, inte minst annan teknologi.
De kan förefalla enkla men är i
praktiken mycket avancerade i sin
förmåga att strukturera både våra
vardagsliv och övergripande
samhällsprocesser. Våra bostäder
sorterar och sätter ramarna för
något så komplext som

familjelivet, och den rumsliga
strukturen hos våra städer är
avgörande för att upprätthålla
social integration, lokala
marknader och urbana ekosystem.
Utformar vi dessa ”maskiner” på
rätt sätt, ser vi hur de kan stödja
dessa processer över mycket lång
tid. Gör vi det inte, har vi byggt en
uppförsbacke som försvårar alla
andra åtgärder.
Antropologin som sorterar
människans verktyg i olika
grupper kan hjälpa oss se hur det
vi i dag betraktar som teknik bara
är en kategori bland flera, något vi
kan kalla instrument. Det handlar
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om optimerade högenergiverktyg
som aktivt kan utföra ett fåtal
specifika uppgifter med hög
effektivitet, exempelvis elektriska
köksredskap. Städer och
byggnader däremot utgör en
annan typ av teknologi som vi kan
kalla anläggningar, vilka i
kontrast är lågenergiverktyg som
med stor anpassningsförmåga ger
passivt stöd till en mängd skilda
funktioner. I dag ser vi inte den
oerhörda forskningsfront dessa
utgör utan söker lösningarna
inom konventionella teknikramar.
Vi glömmer att det nya per

definition inte ser ut som vi
förväntar oss.
En annan underutvecklad
kunskapsfront är hur teknik
förändras beroende på de sociala
sammanhang den landar i.
Uttrycket ”guns don’t kill people,
people kill people” summerar idén
om teknik som något oberoende.
Men all teknik är en förlängning
av människan och kommer
därmed alltid att förändra oss,
med en pistol i handen har vi
blivit ett vapen. Ett annat fall är
bilen, som först sågs som en
outtröttlig häst, men som i det
nyckfulla sammanhang samhället
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utgör kom att förändra vårt sätt
att leva. Ett aktuellt exempel är
sociala medier, vilka skulle
förenkla utbytet inom små lokala
nätverk, men som även blev ett
verktyg för centraliserad
övervakning. Vi bör därför fråga
oss vad de stora effekterna av
självkörande fordon och 5G blir.
Det handlar inte bara om ökad
trafiksäkerhet och snabbare
internet.
Här finns all orsak för
teknikvetenskaperna att
samarbeta med
samhällsvetenskaper och
humaniora, som är vana att

utveckla kunskap om komplex
materia som hur människor
samverkar i samhällen. Dagens
kunskapsutmaningar handlar
således inte bara om ny teknik
utan även om att förstå hur teknik
fungerar i ett samhälleligt
sammanhang. Exempelvis
behöver smarta städer-lösningar
utvecklas utifrån en djup
förståelse av våra städer som
byggd miljö och tillsammans med
de juridiska ramverk de ska verka
inom; dessa är en del av det
tekniska systemet, utan dem är
maskinen helt enkelt inte färdig.
114

Problemet är således inte
teknikutveckling i sig utan ett på
tok för begränsat
teknologibegrepp. En orsak till
detta är att teknisk innovation i
dag upprätthålls tämligen
okritiskt av ett institutionellt
system av universitet,
myndigheter och företag, där det
spelar stor roll att
teknikutveckling är en
grundpelare för ekonomisk
tillväxt, men detta riskerar
utestänga nya forskningsfronter
och utvecklingen av andra former
av teknologi av största betydelse

om vi ska anta dagens
utmaningar.
Det finns således all anledning för
ledningarna på landets tekniska
högskolor och universitet att
tillsammans med ansvariga
politiker och myndigheter se till
att teknikforskningen antar de
utmaningar som ett mer komplett
teknologibegrepp öppnar för, så
att den kunskapsutveckling som
nu så väl behövs leder till
långsiktig hållbarhet och inte
fortsätter driva oss mot ödesdigra
katastrofer. Det är dags att få upp
ögonen för teknikforskningens
fullständiga kunskapsfront.
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Sveriges relativt små och
snabbfotade tekniska universitet
med god förankring i det
övergripande samhällsbygget har
här goda förutsättningar att vara
tidigt på bollen.
Christian Isendahl, professor i
arkeologi, Göteborgs universitet
Lars Marcus, professor i
stadsbyggnad, Chalmers tekniska
högskola

Ledare: När det
gäller är det
vanligen USA man
kan lita på
MÅNDAG 27 JULI 2020

Från europeisk horisont är det
vanligt att vara kritisk mot mycket
som sker i USA, särskilt under
republikanska presidentskap och i
synnerhet under Donald Trump. I
det senare fallet finns dock
mycket att kritisera.
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Samtidigt är det viktigt att medge
att denna kritik emellanåt bygger
på höga förväntningar och krav
som inte ens ställs på våra egna
institutioner. Detta gäller inte
minst värnandet av mänskliga
rättigheter i konfrontation med
stora och aggressiva diktaturer.
Kina har nyligen genom påstådda
säkerhetslagar inskränkt de
friheter i Hongkong man inför
överlåtandet 1997 lovade skulle
vara kvar inom ramen för ”ett
land – två system”. Då är det från
USA som den mest resoluta
responsen kommer.

President Trump har initierat
lagstiftning som innebär
amerikanska sanktioner mot de
personer som står bakom
människorättskränkningar i
Hongkong, och ett slut på den
särskilda handelsstatus som
Hongkong åtnjutit jämfört med
Fastlandskina på grund av sitt
friare ekonomiska och politiska
system.
EU har förvisso via kommissionen
kritiserat säkerhetslagarna, men
samtidigt gjort klart att det inte
finns någon sanktion att backa
upp kritiken med. Tvärtom har
det varit en tydlig prioritering från
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EU-håll att komma vidare i
förhandlingarna om ett
investeringsavtal med Kina.
Mesta möjliga respons är inte
nödvändigtvis bästa möjliga
respons. Generella åtgärder som
försvårar handelsutbyte riskerar
att främst gå ut över de redan
drabbade Hongkongborna och
kan i värsta fall försvaga områdets
position gentemot den kinesiska
centralmakten. Detsamma kan
inte sägas om riktade åtgärder
mot högt uppsatta personer
inblandade i grova brott och
människorättskränkningar.

Sådana Magnitskij-lagar införde
USA 2012 mot de inblandade i
mordet på en advokat i Ryssland
2009, och liknande sanktioner
hotar nu de som sätter mänskliga
rättigheter ur spel i Hongkong.
Liknande lagar har förvisso
införts i några EU-länder, men
inte av hela unionen. Också i
relation till det auktoritära
Ryssland och reaktioner mot
ryska människorättsbrott ligger
Europa ofta i lä.
Det var på samma sätt USA som
bjöd in Angela Gui att vittna i
kongressen. Amerikanerna har
tydligt och resolut markerat mot
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den kinesiska kidnappningen av
hennes far, den svenske
förläggaren Gui Minhai, liksom
den efterföljande
skenrättegången.
Även från europeiskt håll har det
kommit instämmanden i denna
sak, men ofta i kölvattnet av
amerikanska initiativ och
knappast med samma omsorg om
de inblandade personerna som
visats i USA.
När det fria och demokratiska
Taiwan nu hotas av eskalerande
kinesisk militär aggression, och
när andra länder kring
Sydkinesiska havet hotas av

kinesiska anspråk på deras
territorium, är det återigen till
USA och dess militära makt som
hoppet står. Europeiska länder
låter sig i sådana frågor ofta
tystas. I Sverige har Skatteverket,
statligt ägda SAS och andra
företag ändrat beskrivningen av
Taiwan efter den kinesiska
diktaturens anspråk på landet.
Ser vi längre tillbaka i historien
har förstås Europa än större
anledning att känna tacksamhet
för USA:s resoluta agerande mot
auktoritära staters brott och
militära aggression. EU bildades
för att detta arv slutligen skulle
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förpassas till historien, på vår
kontinent och i världen. I denna
strävan är USA trots alla sina ofta
påpekade brister vanligen en
allierad, och inte sällan ett
föredöme.
DN 27/7 2020

”Sverige
behöver en ny
kärnkraftslagstiftning”
MÅNDAG 27 JULI 2020

DN. DEBATT 200727

För tio år sedan drev Alliansen
igenom en ny
kärnkraftslagstiftning. Nu är
den hopplöst föråldrad och är i
stället ett hot mot en långsiktigt
hållbar energiförsörjning.
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Sverige behöver fler små
reaktorer, och på fler platser än
vid de tre befintliga
kärnkraftverken, skriver Ulf
Kristersson (M) och Nyamko
Sabuni (L).
Ren, konkurrenskraftig och
leveranssäker svensk el är en
förutsättning för välfärd, jobb och
klimatomställningen. Därför
behöver Sverige kärnkraften.
Moderaterna och Liberalerna
föreslår nu politiska åtgärder som
krävs för att möjliggöra nästa
generations kärnkraft.
Svensk elproduktion som bygger
på vattenkraft, kärnkraft och en

växande andel vindkraft är renast
i hela EU. Här finns unika
förutsättningar att leda den gröna
omställningen – inte bara i
Europa utan i världen. För att det
ska bli möjligt krävs kraftfulla
politiska åtgärder: Vi måsta ställa
om Sverige och fasa ut de fossila
bränslena.
De stora koldioxidutsläppen sker i
dag i industrin och i
transportsektorn. Att göra dessa
sektorer fossilfria kommer att
kräva en omfattande elektrifiering
med målet att bilar, lastbilar och
industri går på el – då måste den
leveranssäkra elproduktionen
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byggas ut. Det kommer att
behövas ny elproduktion, framför
allt i södra Sverige, och energikällor som levererar under årets
alla dagar och timmar.
Det här kan vi lösa, och vi kan lösa
det både kostnadseffektivt och
miljövänligt. Men då måste
Sverige säkerställa en robust och
långsiktig elförsörjning som
bygger på en kombination av alla
fossilfria kraftslag, inklusive
kärnkraften.
Det första som krävs är att
säkerställa en energipolitik som
bygger på långsiktighet och
klimatnytta. Det kräver kraftfulla

elnätsinvesteringar, att vi säkrar
lokal elproduktion, inte minst i
södra Sverige, och att vi tar en
förutsättningslös diskussion om
fortsatt drift av befintliga
kärnkraftsreaktorer. Att stänga
reaktorer i förtid är ett misstag
som kommer att stå Sverige dyrt.
Utöver detta måste vi också
säkerställa förutsättningar för att
bygga nästa generations
kärnkraft. Kärnkraften producerar
energi utan att påverka klimatet.
Den kan producera el när den
efterfrågas och behöver inte
kompletteras med exempelvis
energilagring för att fungera. De
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här egenskaperna är ovärderliga
när de fossila bränslena över hela
världen i snabb takt behöver
ersättas med ren energi.
Här har våra partier varit tydliga
med att det krävs en färdplan för
nästa generations kärnkraft i
Sverige. För att möjliggöra detta
krävs långsiktigt arbete och en
bred palett av åtgärder. Det
handlar bland annat om att
säkerställa möjligheter till
forskning och utveckling, stabila
investeringsförutsättningar samt
lagstiftning och standardiseringar
som möjliggör fler reaktorer.

Kärnkraftsindustrin är inne i ett
spännande skede. Just nu sker en
intressant utveckling från få stora
till många små reaktorer. Dagens
största reaktorer kan försörja hela
Stockholm med el. De små
reaktorerna är lagom stora för att
försörja städer i Katrineholms
storlek.
Inspirerade av flyg- och
varvsindustrins effektiva
tillverkningsprocesser görs
reaktorerna tillräckligt små för att
kunna serietillverkas i fabriker.
Med moderna
tillverkningsmetoder kan
kostnaden för reaktorerna tryckas
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ned och riskerna för förseningar
och fördyringar minska avsevärt.
Små reaktorer öppnar också för
helt nya användningsområden,
som att leverera fjärrvärme även
till små eller medelstora städer
eller att förse en processindustri
med ånga. Detta skulle på många
håll direkt kunna ersätta fossila
bränslen. Reaktorer kan också
producera vätgas eller avsalta
havsvatten.
För ganska precis tio år sedan,
den 17 juni 2010, beslutade
riksdagen att avskaffa Lagen om
kärnkraftens avveckling.
Samtidigt beslutades om en ny

paragraf i miljöbalken som
åtminstone i teorin gör det möjligt
för regeringen att ge tillstånd för
nya reaktorer. Det får dock bara
finnas tio reaktorer placerade på i
förväg utpekade platser.
Dessutom får nya reaktorer bara
byggas vid de tre platser där det
finns kärnkraftverk i dag.
Utvecklingen av de små
reaktorerna gör att de här
begränsningarna nu ter sig som
hopplöst föråldrade. Utvecklingen
inom kärnkraften har gått fort.
Det som för tio år sedan skulle
kunna ha varit en robust
lagstiftning för att på sikt säkra
124

energiförsörjningen har nu blivit
ett hot mot just en långsiktigt
hållbar energiförsörjning. Därför
föreslår Moderaterna och
Liberalerna i dag att:
• Ta bort förbudet mot att driva
fler än tio reaktorer för att kunna
möta utvecklingen inom
kärnkraftsindustrin. Det kan bli
aktuellt att bygga många mindre
reaktorer snarare än några stora
för att möta Sveriges ökande
behov av el och för att säkerställa
att det finns elproduktion som
fungerar oberoende av väder och
vind.

• Tillåt byggnation av reaktorer på
fler platser än de tre befintliga
kärnkraftverken. Nya reaktorer
har fler tillämpningsområden än
elproduktion. Det och att de är
små gör dem intressanta både för
industrin och för fjärrvärmenäten.
Vi kan inte ha en lagstiftning som
hindrar oss att dra nytta av de nya
möjligheterna.
Klimatkrisen och utmaningarna i
den svenska energiproduktionen
kan och måste mötas med ny
teknik. Men då får inte politiken
omöjliggöra teknikutvecklingen
genom föråldrad lagstiftning.
Fakta. Kärnkraft i Sverige
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Kärnkraften står för cirka 40
procent av elproduktionen i
Sverige.
Källa: Strålskyddsmyndigheten

Det finns i dag totalt sju
kärnreaktorer i drift, på tre platser.
Forsmarks kärnkraftverk har tre
reaktorer i drift. Oskarshamn har
en reaktor i drift, sedan två
Ulf Kristersson (M), partiledare
reaktorer stängdes 2017. Vid
Nyamko Sabuni (L), partiledare
Ringhals är i dag tre reaktorer i
drift varav en ska stängas under
2020, en fjärde stängdes av 2019.
Tidigare har kärnkraft producerats
i bland annat Barsebäck
(reaktorerna stängdes 1999 och
2005) och Ågesta, som stängdes
1974.
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har samarbetat i en aldrig tidigare
skådad omfattning för att få stopp
på viruset. Redan nu finns
hoppfulla framsteg.
Men enligt en undersökning från
MSB ställer sig så mycket som en
tredjedel av svenskarna
tveksamma inför att vaccinera sig
mot covid-19 när det i framtiden
finns ett godkänt vaccin.
TISDAG 28 JULI 2020
Det är inte så konstigt. När
Under pandemin har drömmen
svenskarna massvaccinerades mot
om ett vaccin hela tiden hägrat vid svininfluensan fick hundratals
horisonten. Vi måste stå ut med
den obotliga neurologiska
restriktioner och isolering tills det sjukdomen narkolepsi. Narkolepsi
finns på den globala marknaden.
var en okänd biverkning av det
Forskare från världens alla hörn
vaccin Sverige använde sig av i

Ledare:
Vaccination
kommer att bli
en fråga om
solidaritet
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den pandemin. Eftersom bara 1 av
10 000 drabbades missades den
under framtagningen. Det är en
oändlig sorg för de drabbade och
deras anhöriga.
Samtidigt vet vi inte vilka
konsekvenser svininfluensan
skulle ha fört med sig om
massvaccinationen inte hade
utförts, och vilka bestående men
personer som i så fall hade
insjuknat hade haft i dag. Av drygt
fem miljoner vaccinerade var det
ungefär 500 personer som fick
sjukdomen.
Det är möjligt att visa respekt för
de drabbade och på samma gång

hindra att framtida policyval
domineras av den så kallade
”identifierat offer-effekten”. På
grund av vår natur har vi lättare
att känna empati för de drabbade
om det finns ansikte och namn på
var och en av dem – som i
narkolepsifallet – medan vi har
svårare att föreställa oss smärtan
hos de som hade drabbats av
svininfluensan i ett alternativt
scenario, eftersom de förblir
siffror i en statistisk uträkning.
Hade Folkhälsomyndigheten inte
förespråkat vaccination kunde vi
nu ha haft många levande
berättelser om lidande till följd av
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svininfluensan. Det måste vägas
in när vi bedömer beslutet.
Det är fortfarande oklart exakt
vad för typ av risk man utsätter
sig själv för när man smittas av
coronaviruset. Hur kommer de
som har varit sjuka att må i
framtiden? Kommer skador på
lungor och andra organ bli
bestående? I takt med att
kunskapen om sjukdomen ökar,
både inom forskningen och bland
allmänheten, är det troligt att
inställningen till vaccin förändras.
Forskare beskriver på DN Debatt
(21/7) hur många patienter efter
månader av covidsjukdom inte

blir bättre. Andra har svårt att
utföra vardagssysslor utan att bli
utmattade. Detta drabbar också
tidigare friska, unga och starka
individer.
Den dag ett covidvaccin lanseras
kommer det troligen inte att vara
100 procent riskfritt. Det är det få
medicinska behandlingar som är.
Vid vaccination är det dock
särskilt viktigt att ansvariga
myndigheter så långt som möjligt
garanterar patientens säkerhet,
och informerar om kända risker.
Till skillnad från andra
behandlingar genomförs
vaccinationer inte bara för
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patientens egen skull. Starka och
friska vaccineras också för att
skydda andra och minska risken
för personer som inte själva kan ta
vaccinet. Om en stor del av
befolkningen är immun är det
säkert också för riskgrupper att
vistas ute i samhället.
Att hoppas på det bästa, i stället
för att vaccinera sig, är – med ett
noggrant undersökt vaccin –
därför varken rationellt eller
solidariskt.
Covid-19 är inte den sista
sjukdomen att sätta världen i kris.
För att få stopp på såväl denna
som framtida pandemier är det av

högsta vikt att förtroendet för
vaccinationer som sådana
bibehålls. Det i sin tur kräver att
ansvariga myndigheter gör en
rimlig riskbedömning när
coronavaccinet väl blir tillgängligt.
DN 28/7 2020

130

departementet att köra vidare i
det koloniala arvets spår,
skriver Lennart Rohdin.
Rörelsen Black lives matter sprids
över världen. I land efter land
lyfter man fram och gör upp med
hur rasism och förtryck drabbat
TISDAG 28 JULI 2020
landets minoriteter. Rasismens
DN. DEBATT 200728
förövare raderas bort. Då väljer
I land efter land gör man upp
den socialdemokratiska
med rasism och historia i
skolministern Anna Ekström
spåret av rörelsen Black lives
inom kort att radera Sveriges
matter. Samtidigt ska Sveriges
nationella minoriteter, rasismens
behandling av nationella
minoriteter inom kort raderas ur offer, ur grundskolans kursplan i
Sveriges historia. Sveriges
grundskolans kursplan i
koloniala arv lever vidare.
historia. Trots stark kritik från
berörda grupper väljer

”Sveriges
koloniala arv
lever vidare”
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Sveriges fem nationella
minoriteter – judar, romer,
samer, sverigefinnar och
tornedalingar – erkändes 1999 av
riksdagen. Bakgrunden är hur
Sverige – kungariket Sverige och
det demokratiska Sverige som tog
över för hundra år sedan – fram
till i dag sett på och behandlat de
historiska minoriteterna i Sverige.
Kungariket koloniserade
successivt de vidsträckta
landområden vi i dag kallar
Norrland. Där levde samer och
finsktalande långt innan riket
etablerade sin närvaro. Redan

1977 uttalade riksdagen därför att
samer är ett urfolk i Sverige.
Intresset för naturtillgångarna i
norr inleddes redan under
Vasakungarna. Men först med
industrialismens framväxt blev
tillgångarna ovan och under jord
och i vattendragen särskilt
värdefulla. Lagstiftningen
ordnades så att tillgångarna
kunde exploateras maximalt. Så
byggdes det moderna Sverige.
Priset fick minoriteterna betala.
Det demokratiska Sverige
fortsatte förvalta och exploatera
det kungamakten lagt beslag på,
och som särskilt samer berövats.
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Juridiskt kallas det väl närmast
häleri.
Sveriges historia har fler mörka
fläckar – ofta i modernitetens och
framstegets namn. Folkskolan
blev ett instrument för att
osynliggöra och undantränga det
som inte var ”svenskt”. Skolan
undervisade bara i och på svenska
språket. Historia handlade bara
om den ”svenska” historien.
Generationer skolbarn har gått ut
skolan utan kunskap om att det
alltid också funnits ett annat
Sverige vid sidan om. Det präglar
ännu i dag många beslutsfattare.

Skolan drev fram till mitten av
1900-talet en massiv
tvångsförsvenskning av samiskoch finsktalande elever i norr.
Man sågs som andra klassens
medborgare. I många fall bars
skammens inre sår vidare.
Tornedalingar, som på 60- och
70-talet av statens intensiva
rationaliseringspolitik i skogs- och
jordbruk tvangs flytta söderut,
bytte ofta bort sina finska
familjenamn för att känna sig
välkomna i det ”svenska” Sverige
– till och med blivande ministrar i
regeringen.
133

Antisemitism tvingar också
dagens svenska judar till
omfattande
säkerhetsarrangemang. I slutet av
1930-talet nekades judar att söka
skydd i Sverige undan nazismens
folkmord. Vid svenska universitet
demonstrerade studenter som såg
arbetstillfällen hotade av en
handfull judiska flyktingar.
Många av dessa studenter har
sedan dess fyllt framträdande
positioner i Sverige.
Länge saknade romer och resande
möjlighet att slå sig ned och leva
ett ordnat liv någonstans, De
drevs runt i Sverige under

ständiga hot om övergrepp.
”Tattar-kravallerna” i Jönköping i
slutet av 1940-talet är bara ett av
otaliga exempel. I bygget av
välfärdssamhället förordade bland
annat paret Myrdal folkhygieniska
experiment för att få bort icke
önskvärda folkelement.
Tvångssterilisering drabbade inte
bara, men i särskilt hög grad,
romer och resande. Först med
systrarna Taikons kamp fick
romer i Sverige på 1960-talet rätt
att bosätta sig i en kommun,
bosätta sig i en fast bostad och gå i
svensk skola.
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Det rasbiologiska institutet i
Uppsala tillkom för övrigt under
den svenska demokratins första
årtionden. Uppgiften var att
kartlägga ”lägre stående grupper”.
Det handlade, som man
benämnde dem då, om ”finnar”,
”lappar”, ”zigenare” och ”judar” –
Sveriges fem nationella
minoriteter.
Synen på minoriteter har ingen
grund i socialdemokratisk
ideologi. Men, efter att under lång
tid ha lett det moderna
välfärdsbygget och särskilt ha
värnat arbetstillfällen i skog,
gruvor och vattenkraftsutbyggnad,

har maktapparaten haft särskilt
svårt att erkänna det pris
minoriteterna fått betala på
vägen. Allt fler, särskilt yngre,
socialdemokrater runt om i landet
ser nu att mänskliga rättigheter
också måste omfatta de nationella
minoriteterna.
Det var först när Bildt-regeringen
1994 lovat utreda Sveriges
anslutning till Europarådets
minoritetskonventioner, som den
tillträdande socialdemokratiska
regeringen insåg att den inte
kunde backa – om än utan någon
större entusiasm. De som utrett
minoritetspolitiken under
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socialdemokratiska regeringar har
verkligen inte upplevt något större
intresse för sitt arbete.
När Sverige ratificerade
minoritetskonventionerna
innebar det bland annat att elever
i Sveriges skolor skulle få kunskap
också om de nationella
minoriteterna. Sedan 2002 står
det i skolans olika läroplaner, och
har sedan utvecklats i
kursplanerna i historia, religion,
samhällskunskap och historia. I
höstas lade Skolverket fram
förslag på reviderade kursplaner.
Det väckte stor uppståndelse att
antikens historia hade plockats

bort ur undervisningen i historia
på grundskolans högstadium.
Stoffträngsel angavs som motiv,
men Skolverket tvingades backa.
Föga uppmärksamhet väckte det
däremot att Skolverket med
samma motiv plockade bort de
nationella minoriteterna ur
kursplanen för historia på
högstadiet. Först sedan förslaget
lagts tvingades Skolverket inse att
man ”missat” att samråda med de
nationella minoriteterna. Krav på
samråd i frågor som rör de
nationella minoriteterna bygger
på Europarådets
minoritetskonventioner och sedan
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2010 också på Lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.
För syns skull kallade Skolverket
till ett möte som inte ens
uppfyllde minimikrav på
möjlighet att påverka förslag som
läggs. Skolverkets undanflykt blev
nu att lägga allt om nationella
minoriteter i undervisningen om
mänskliga rättigheter i ämnet
samhällskunskap. Att
minoriteternas historia inte är en
egen historia utan en följd och en
integrerad del av Sveriges historia
har Skolverket ingen susning om.

Skälet för att koncentrera
undervisningen om nationella
minoriteter någon annanstans
skulle vara på att det råder
stoffträngsel i ämnet historia.
Hittills har alla kursplaner oavsett
ämne inneburit att det förutom
om de nationella minoriteterna
också ska undervisas om
jämställdhet, kön och sexualitet,
även i historia. Dessa aspekter
anser Skolverket däremot fortsatt
måste återfinnas i samtliga
kursplaner, även i historia. Då
råder ingen stoffträngsel. Då
handlar det ju om något som rör
majoritetsbefolkningen. De
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nationella minoriteterna kan väl
inte kräva likabehandling?
Först i början av juni inbjöds de
nationella minoriteterna med kort
varsel till samråd med
utbildningsdepartementet. Trots
en samfällt starkt kritisk opinion
från de nationella minoriteterna
fanns det inget utrymme för
verklig dialog. Departementet kör
vidare i det koloniala arvets spår.
Hur skulle det se ut om svenska
elever fick lära sig om hur
samhället, inte minst under
socialdemokratiskt styre, sett på
och behandlat de nationella
minoriteterna i Sverige? Vart tog

uppgörelsen med rasism och
kolonialism i spåren av Black lives
matter vägen i Sverige?
Lennart Rohdin, regeringens
särskilda utredare av en stärkt
minoritetspolitik
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vänja sig vid borttappade kollin
och långa leveranstider.
Men en svensk etablering är inte
nödvändigtvis något för liberaler
att hurra över. Amazon har blivit
stort genom att bryta mot ett antal
viktiga liberala principer. En är att
marknaden inte får domineras av
ONSDAG 29 JULI 2020
någon enskild aktör, om den ska
Det finns tecken på att nätjätten
kunna skapa frihet och jämlikhet.
Amazon är på väg till Sverige.
Ägaren Jeff Bezos uttalade mål
Många konsumenter ser fram
har hela tiden varit att hitta
emot att få hem paket på ett
marknader att helt dominera som
snabbt och smidigt sätt, till låga
monopolist, snarare än att skapa
priser. Det skulle bli en lättnad för goda förutsättningar för handel.
svenskar, som med Postnord fått
I Amazons modell ingår att göra
företaget till en oumbärlig

Ledare: Liberaler
bör vara på sin
vakt inför
Amazon
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mellanhand mellan konsument
och producent. Allteftersom
företaget konkurrerar ut alternativ
genom att dumpa priserna blir
små säljare helt beroende av den
infrastruktur de tillhandahåller.
Den som gillar konkurrens bör
därför oroa sig för Amazon.
Företaget redovisar ofta förluster
och slipper på så vis betala skatt.
Mindre aktörer som saknar de
juridiska resurser som krävs för
att ta fram
skatteplaneringsupplägg får då
dra ett större lass för samhällets
gemensamma kostnader.

Att arbetare behandlas på ett
värdigt sätt och inte utnyttjas eller
hindras från att påverka sin
situation är ytterligare en viktig
liberal grundprincip. Amazon har
kunnat sänka både kostnaderna
och tiden för leveranser eftersom
de negligerar grundläggande
rättigheter. Det är inte konstigt att
paketen kommer dagen efter
beställning när arbetarna uppger
att de inte får vare sig tid att gå på
toaletten eller möjlighet att följa
säkerhetsprotokoll (Guardian,
5/2).
På tre år har över 600 ambulanser
behövt tillkallas bara till Amazons
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brittiska lagerlokaler. Arbetare
hindras på många håll från att
organisera sig. Och i Kina finns
tecken på att en del av deras
produkter tillverkas genom
tvångsarbete som uigurer utför i
omskolningsläger (Reuters, 23/7).
Liberalismen ställer sig kritisk till
alla former av maktkoncentration.
Amazon är värderat till mer än 1
500 miljarder dollar, en siffra som
får många länders ekonomier att
se små ut – och som förväntas
växa i coronakrisen då allt fler
väljer att beställa hem från nätet i
stället för att handla i butik.

Tidigare har såväl Annie Lööf (C)
som Mikael Damberg (S) använt
svenska arbetares pengar som
lockbete för multinationella
företag med konton i
skatteparadis. Facebook fick 100
miljoner kronor när bolaget lade
sina serverhallar i Luleå. Därefter
har energiskatten för datahallar
sänkts i syfte att locka hit fler
techjättar – bland annat Amazon.
Vår attraktionskraft ska inte bestå
av allmosor till miljardärer. Det
räcker dock inte att uttala ett
principiellt motstånd mot att låta
särintressen styra politiken.
Liberaler måste dra slutsatser från
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verkligheten. Och i verkligheten
lyckas mäktiga företag gång på
gång charma ministrar och
kommunpolitiker.
I stället för att önsketänka fram politiker med perfekta instinkter,
är det viktigt att insistera på
skarpa åtgärder. Konkurrenslagar
måste skärpas och efterföljas.
Skatteplaneringen ska hindras.
Och arbetares rättigheter
garanteras. Först då kan vi fira
snabba leveranstider.
DN 29/7 2020

”Värdlandsstödsavtal med
Finland
planeras”
ONSDAG 29 JULI 2020
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Sveriges försvarssamarbeten är
viktiga för Sverige och för
andra länder i vår del av
Europa. Om freden utmanas
måste vi ha möjlighet att agera
gemensamt. Nu fördjupar vi
samarbetet ytterligare med
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Finland genom ett
värdlandsstödsavtal, skriver
försvarsminister Peter Hultqvist
(S).
Sveriges försvarssamarbeten med
andra länder är avgörande för
försvaret av vårt land. En skarp
situation någonstans i
Östersjöregionen påverkar alla
länder i området. Därför måste vi
redan i fredstid skapa möjlighet
att agera gemensamt om freden
utmanas. Samarbetena har vuxit
fram för att skapa förutsättningar
för att kunna gemensamt agera i
kris eller krig.

Bakom varje försvars- och
säkerhetspolitiskt samarbete finns
ett djupt allvar. Likaså har varje
försvarsövning med andra länder
en strategisk mening. Att
tillsammans skapa en starkare
militär förmåga handlar om att
sända tydliga säkerhetspolitiska
signaler.
De samarbeten Sverige deltar i
har som syfte att höja tröskeln för
en eventuell antagonist som
planerar att agera mot vårt land i
strid mot internationell rätt.
Därför bidrar våra samarbeten i
närområdet till säkerhetspolitisk
stabilitet och är att betrakta som
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konfliktförebyggande. Denna
stabilitet är beroende av de nära
bilaterala samarbetena med bland
andra USA och Storbritannien
samt av vårt aktiva engagemang i
FN, EU, OSSE och inom
partnerskapet med Nato.
Territoriell integritet, suveränitet
och rätten att göra självständiga
säkerhetspolitiska vägval är
nödvändiga för vår egen
säkerhetspolitik och säkerheten i
vårt närområde. Värnandet av den
europeiska säkerhetsordningen
som baseras på folkrätten är ett
nationellt intresse och står i
centrum för det svenska

ordförandeskapet i OSSE under
2021. I tider som dessa är det
viktigt att demokratiska stater
som respekterar internationell
rätt samverkar.
I vårt absoluta närområde är
behoven av nära kontakt och
samordning som störst.
Samarbetet med Finland är det
mest långtgående och omfattar i
dag även operativ planering för
gemensamt agerande i krig. Det är
strategiskt viktigt och handlar om
att bygga både militär förmåga
och operativt djup vilket är till
fördel för båda länderna. Nu
stärker vi det samarbetet
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ytterligare genom att förbereda en
ny lagstiftning som ger
förutsättningar för att snabbare
kunna ge och ta hjälp i en kris, ett
avtal om värdlandsstöd mellan
Sverige och Finland.
Värdlandsstöd innebär att finska
och svenska förband ska kunna
verka och lösa sina uppgifter på
respektive lands territorium. I
praktiken omfattar det både
militärt och civilt stöd och kräver
noggranna administrativa och
praktiska förberedelser.
Det nordiska försvarssamarbetet
Nordefco har fått en starkare roll
och fördjupas stegvis. Att

snabbare kunna flytta militära
förband mellan länderna, utveckla
våra totalförsvar och övningar
som skapar förutsättningar för
operativ samverkan är några
viktiga delar. I andan av den
nordiska vision som antagits
skapar vi nu bättre förutsättningar
för att kunna agera gemensamt i
fred, kris och konflikt. Det
omfattar även bilaterala
samarbeten med Danmark och
Norge. Nordefco är även en viktig
plattform för kopplingen till de
baltiska länderna vars utsatta
position i förhållande till Ryssland
kräver särskild uppmärksamhet.
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Vårt partnerskap med Nato är
mycket viktigt för utvecklingen av
svensk militär förmåga. Den
svensk-finska dialogen och
samarbetet med Nato har en
tydlig säkerhetsbyggande funktion
i vår del av Europa.
Övningsverksamheten,
informationsutbytet och det
nätverk som partnerskapet med
Nato ger skapar förutsättningar
för att tillsammans hantera en
kris i vårt gemensamma
närområde. Från svensk horisont
är både Natos så kallade
Enhanced Forward Presence
(EFP) och USA:s närvaro i

Baltikum något som bidrar till
säkerhetspolitisk stabilitet.
Den över tid ökade
övningsverksamheten i vårt
närområde i kombination med
ökad militär närvaro i
Östersjöområdet ställer krav på
våra samarbeten. Att Ryssland
visat sig berett att använda
militära medel i strid med
internationell rätt för att nå
politiska mål i Georgien och
Ukraina är något att ta på allvar.
Den svenska etableringen av ett
nytt regemente på Gotland och
den gemensamma
övningsverksamheten med
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partners i Östersjöregionen har en
balanserande effekt. Sverige är en
del i ett säkerhetspolitiskt pussel
där vi tillsammans med andra tar
ansvar för tryggheten i vår del av
Europa.
Även försvarssamarbetena med
Frankrike, Nederländerna, Polen,
Storbritannien, Tyskland och USA
är viktiga för Sverige. Det handlar
om samarbete såväl i vårt eget
närområde som i internationella
operationer. För stabiliteten i
Norden och Baltikum är brittisk
närvaro och länken till USA
avgörande.

När det gäller vår relation till USA
är det viktigt att understryka att
det som överenskommits när det
gäller övningar, materiel,
forskning, underrättelser och
interoperabilitet också har
levererats. Nu senast i form av en
övning i Sverige mellan
amerikanskt bombflyg och Jas 39.
Under de snart sex år jag varit
försvarsminister har relationen till
såväl amerikansk försvarsmakt
som landets försvarsdepartement
fungerat utmärkt. Vi avser att
fördjupa och utveckla detta
samarbete.
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I Storbritanniens fall har steg
tagits till ett samarbete om nästa
generations stridsflyg efter 2040.
Att hitta en partner för detta långa
tidsintervall är ytterst strategiskt.
Det visar också att vårt land med
vår tradition och vårt kunnande
att utveckla stridsflyg är en
intressant och attraktiv partner.
Vi ska våra stolta över det och
vårda den positionen.
Det brittiska ledarskapet och det
svenska medlemskapet i Joint
Expeditionary Force (JEF) är
viktigt. Samarbetet kan vara av
strategisk betydelse för Sverige
och Norden i händelse av en kris.

Strukturen inom JEF gör det
möjligt att planera, fatta beslut
och agera tillsammans. Att de
länder som ingår i JEFsamarbetet är likasinnade och har
regionens bästa i sitt intresse
bidrar sannolikt till snabbt
beslutsfattande. Från svensk
utgångspunkt är det av stor
betydelse att Storbritannien är
berett att ta ett säkerhetspolitiskt
ansvar i norra Europa.
Genom det ökade ryska militära
intresset för Arktis och
Nordatlanten är det viktigt att
följa utvecklingen i regionen.
Sverige är en arktisk nation och
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påverkas av den ökade
geopolitiska konkurrensen i
Arktis. Kontinuerlig
övningsverksamhet inom ramen
för Cross Border Training, där
Sverige, Norge och Finland deltar,
visar att vi kan agera tillsammans
och ge en betydande signaleffekt.
Den stora flygövningen Artic
Challenge Exercise 2019, med
huvudbas på F21 i Luleå, var
Europas största flygövning med
förband från bland annat USA och
Storbritannien. Under
arméövningen Nordanvind 2019
deltog cirka 10 000 soldater och

med stora bidrag från Finland och
Norge.
Svenskt deltagande i
internationella operationer inom
ramen för FN, EU och Nato i
exempelvis Irak och Mali har en
nationell dimension utöver de
mandat som våra bidrag arbetar
inom och är en del av vår
solidariska säkerhetspolitik.
Förmågan att samverka med
andra länder internationellt ökar
trovärdigheten även i vår
samverkan i närområdet.
EU:s säkerhets- och
försvarspolitiska samarbete har
gått i ett snabbspår de senaste
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åren. Förmågeutveckling,
internationella insatser och den
försvarsindustriella basen är just
nu viktiga frågor inom EU där
Sverige arbetar aktivt.
Den militära alliansfriheten är
den självklara grunden för de
samarbeten Sverige bedriver. Men
att inte vara medlem i någon
militär allians är inte detsamma
som att inte samverka med andra
eller att inte ha djupa och
långtgående militära relationer.
Ytterst är det så att förmågan att
samverka med andra är en viktig
del i arbetet med att bygga de
säkerhetspolitiska trösklar och

balanser som är nödvändiga i vår
tid.
Så ser realiteterna ut.
Peter Hultqvist (S),
försvarsminister
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Ledare:
Flyktingkrisen
fortsätter – även
om debatten har
tystnat
TORSDAG 30 JULI 2020

Flyktingåret 2015 är på väg att
förändras i vårt medvetande. Ett
år då stora delar av det svenska
civilsamhället och politiken
mobiliserade enorma resurser för
att ta emot människor på flykt,

inte minst från krigets Syrien,
med vars humanitära öde många
sympatiserade.
Ganska snart kom samma år att
beskrivas som ett år då det var
enormt synd om svenskarna,
eftersom så många utlänningar
kunde ta sig hit.
Denna självcentrerade offerretorik
har sedan blivit alltmer extrem. I
år har tidskriften Kvartals
kulturredaktör Ola Wong ägnat
sitt sommarprogram (20/7) åt att
beskriva tiden fram till 2015 som
präglad av något slags
diagnostiserat vansinne. Först
därefter ”som på en given signal,
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var det mesta möjligt att
diskutera”.
Så vad är egentligen möjligt att
diskutera i detta vårt frimodiga
nya samtalsklimat, bortom den så
kallade åsiktskorridor som enligt
samma nyhistorik ska ha rått
tidigare?
Det kan man verkligen fråga sig.
När Centerpartiets Jonny Cato
inför förhandlingarna om
migrationspolitiken tidigare i
somras påminde om de miljontals
människor som är på flykt blev
han av SvD:s Ivar Arpi (7/7)
utskälld för att ”rabbla sin heliga katekes” och likställd vid en robot.

Nu är det de som påminner om
flyktingar och deras situation som
får till enda svar att berövas sin
mänsklighet.
Oförståelsen för denna aspekt av
migrationspolitiken, att
människor på flykt behöver en
fristad, representerar något nytt.
Går vi bara några år tillbaka
diskuterades också från restriktivt
håll faktiska lösningar på den
globala flyktingproblematiken,
inte sällan med påtagligt hög
svansföring.
Stefan Löfvens regering
rättfärdigade från början de
restriktiva åtgärderna 2015 som
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en ”andningspaus” i väntan på en
lösning med fördelat flyktingmottagande på EU-nivå. Det har
talats allt tystare om denna
förhoppning.
Sverigedemokraterna hävdade att
hjälp på plats, i flyktingläger i
närliggande länder, var svaret.
Verkligheten är att få av de
närliggande mottagarländerna vill
öka sitt mottagande, och bara
omkring 10 procent av de syriska
flyktingarna bor i läger. Det beror
bara till viss del på dåliga
materiella förhållanden i dessa
läger. Framför allt handlar det om
att medan läger kan ge temporär

respit så kan människorna där
sällan bygga upp någon ny
tillvaro. Därför söker de flesta sig
till städer där de kan hitta jobb
och försörjning.
Andra pekade på Australien, som
efter omfattande
drunkningsolyckor valde att
internera alla asylsökande som
försöker ta sig till landet för egen
maskin på avlägsna öar och vägra
att medge asyl i landet. Lägren har
dock orsakat stort mänskligt
lidande och övergrepp, och till och
med lagstiftningsinitiativ om att
tysta vittnesmål därom. Tidigare
svenska anhängare talar allt
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tystare om denna lösning,
alltmedan Australien tagit till sig
av kritiken och avvecklat läger
som det på ön Nauru under
senare år.
Två internationella profiler,
Alexander Betts och Paul Collier,
lanserade en annan lösning i
boken ”Refuge” 2017, just med
insikten att läger och hjälp i
närområdet misslyckats. Men försöken att skapa flyktingläger i
närheten av tullbefriad
tillverkning för export till väst
med legala arbetstillstånd har
hittills mest lockat internationella
delegationer men färre flyktingar

än väntat, och visat sig svåra att
utöka i skala.
Snarare än att medge att
illusionen spruckit om en enkel
lösning, utförd av någon annan,
någon annanstans, har de som vill
minimera svenskt
flyktingmottagande helt enkelt
tystnat i frågan. Att döma av
utfallen mot Jonny Cato och
Centerpartiet kräver de att andra
ska göra detsamma. Men att
blunda för problem är inte
realism, vare sig problemen gäller
den internationella flyktingsituationen eller svenska
integrationsproblem. Båda
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kommer att finnas med oss under
överskådlig framtid.
Och om de tänkta lösningarna nu
övergivits för en politik som håller
asylsökande borta till varje pris, så
är det åtminstone hög tid att
diskutera det priset. Rädslan i
Europa för att det ska komma
flyktingar har försatt EU i en
utpressningssituation gentemot
Recep Tayyip Erdogan, vilket
kostat både pengar och tystnad
inför Turkiets utveckling i
auktoritär riktning, med
intensifierad jakt på journalister,
hbtq-aktivister och andra
oppositionella.

Detta är synnerligen olyckligt och
destruktivt när globala trender
redan går mot inskränkningar av
demokrati och fri- och rättigheter.
Den brutala sanningen är att
samarbeten för att hålla
människor på flykt borta med
fördel ingås med hänsynslösa och
toppstyrda regimer. Viljan i
Europa att slippa flyktingar
förstärker den trenden, och bidrar
både till att fler människor behöver fly och till fler auktoritära
problemstater allt närmare våra gränser. Att blunda för detta är
inte heller särskilt realistiskt.
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Ett land kan knappast på egen
hand lösa hela flyktingfrågan,
men det kan välja att erbjuda
lösningar för fler eller färre
människor. Och trots kända
integrationsproblem fyller asylsystemet viktiga funktioner. Dissidenter som världen över till
stora personliga risker avslöjar
och kritiserar orättvisor,
korruption och förtryck, får mod
av vetskapen att om trycket blir
omöjligt finns länder där det går
att få en fristad. Länder som tar
emot stora mängder flyktingar
kan se att de inte är ensamma om
sitt åtagande.

Avvägningarna är svåra, men i
den svenska debatten görs de just
nu skenbart enkla. Försöken att
stänga omvärlden ute har kommit
med åtskilliga nya skygglappar.
DN 30/7 2020
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bättre än gammal är felaktig,
skriver Nina Wormbs, professor
i teknikhistoria.
De som vurmar för digitalisering
har förnöjt betraktat pandemins
återverkningar när det gäller
TORSDAG 30 JULI 2020
distansarbete. När
DN. DEBATT 200802
Folkhälsomyndigheten
Coronapandemin har gjort att
deklarerade att vi befann oss i en
arbetsgivare och lärosäten
pandemi och senare att
snabbt har ställt om till digitalt
smittspridningen var allmän gick
distansarbete. Det faktum att
flera arbetsgivare ut med dekret
tekniken fungerat väl på många
om att de anställda skulle arbeta
håll tas som intäkt för att öppna
hemma om så var möjligt. Många
kontorslandskap nu kan
branscher ställde om och Spotify
ersättas med hemarbete. Men
– ikon för den nya digitala
bilden att ny teknik alltid är

”Distansarbete
är inte enbart av
godo”
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ekonomin – fick stor
uppmärksamhet.
Den svenska universitets- och
högskolesektorn ställde som
helhet om mycket snabbt till både
hemarbete och
distansundervisning.
Svårigheterna har varit många och
inte minst innebar tentamen på
distans utmaningar eftersom
många lärare, förstås, inte hade
kunnat anpassa sin pedagogik och
examination i förväg utan försökt
göra salstentamina digital.
Situationen påminner oss om det
som ofta händer med ny teknik,
nämligen att vi försöker ta den i

bruk för redan existerande
verksamheter, snarare än att
anpassa efter vad tekniken klarar
av. Resultatet är inte sällan att
verksamheten blir lidande.
Det finns nu många vittnesmål
från ett stort antal sektorer om
hur vårens distansarbete fungerat
i praktiken. I en serie artiklar har
DN presenterat resultat från en
statistisk undersökning av Ipsos
som ger oss vissa siffror. Det
verkar som om tekniken har
fungerat för många, även om
denna slutsats inte är uppdelad i
verksamhetsområde. Detta stöds
också av Post- och telestyrelsen,
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PTS. Å andra sidan anser ungefär
hälften att ensamheten är mest
besvärlig och att det inte är så lätt
att vara chef på distans.
Zoomfatigue – den trötthet som
uppstår vid oavbrutna
skärmmöten, förklaras av
amerikanska forskare med att vi
bland annat inte är vana vid att se
oss själva hela tiden, att inte
kunna möta andras blickar, eller
att andras ansikten på så nära håll
ger adrenalinpåslag. Vad bristen
på rörelse gjort för folkhälsan
återstår väl att se.
Den övergripande slutsatsen att
det går att arbeta mycket på

distans har emellertid fått olika
aktörer att trendspana och
återigen förutspå nära förestående
förändringar av arbetslivet. Det
faktum att tekniken har fungerat
på många håll tas som intäkt för
att det nu är fritt fram för inte
bara det papperslösa samhället
utan även för att avskaffa
arbetsplatsen och övergå till
hemarbete. Öppna
kontorslösningar har givit plats
för ambulerande arbetsplatser
som nu kan avskaffas helt.
Men vi bör vänta på fler
utvärderingar och också ta tillvara
den kunskap som faktiskt visar att
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även om vissa saker kan göras
digitala så gäller det inte allt. Och
även när det gäller det som kan
göras digitalt är bilden inte
entydig, vissa saker fungerar
bättre och andra sämre. Det gäller
även studier, en del studenter
klarar sig bättre med
distansundervisning och för andra
är det precis tvärt om, de kan i
några fall få komplettera med
sommarkurser. Detta tycks gälla
på alla nivåer.
På arbetsmarknaden kommer ett
ökat hemarbete som drivs av
föreställningar om effektivitet
som enda mål att skapa en ny

segregering och påverka de
anställdas möjlighet till ett gott
arbetsliv. Många kan visserligen få
större frihet, men det kommer att
slå olika.
I akademin har det varit tydligt
under våren. Doktorander,
postdoktorer och gästforskare i
små lägenheter har helt andra
förutsättningar än den professor
med en stor våning som redan
innehåller ett arbetsrum. Även de
som bor lite större men i familjer
med eller utan barn kan bevisligen
ha svårt att skapa goda
möjligheter för samtidiga ostörda
videomöten. Denna demografi
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gäller sannolikt även i andra
branscher där välbetalda äldre
medarbetare har andra
förutsättningar än unga och
barnfamiljer.
Distansarbete kräver också
bredband som visserligen är
relativt väl utbyggt, även om
regeringen enligt PTS fortfarande
inte når upp till sina egna mål,
men lätt blir en kostnad för den
enskilde arbetstagaren, inte för
arbetsgivaren. Listan kan
kompletteras med övrig
utrustning och ergonomi.
Hemarbetet reser frågor om vad

som är arbetsgivarens respektive
arbetstagarens ansvar.
Sveriges digitala strategi är att vi
ska bli ”bäst i världen på att
använda digitaliseringens
möjligheter”. Det är ett
problematiskt mål eftersom det är
relativt, vilket riskerar att
reducera våra digitala satsningar
till en tävling, i stället för att ställa
frågan när det verkligen är ny
teknik vi behöver. Alltför länge
har debatten genomsyrats av en
idé om den digitala tekniken som
alltid bättre, just för att den är
digital och ny. Denna syn på ny
teknik som alltid bättre än
161

gammal är felaktig och bygger på
en selektiv, obalanserad och
ohistorisk rapportering och
diskussion av teknik i samhället.
Jag har tidigare kallat detta rop på
digital teknik för sin egen skull för
”det digitala imperativet” och det
är överlag en obruten företeelse
sedan lång tid. Detta trots tydliga
bakslag som till exempel
journalhantering i vården,
skolplattformar som inte levereras
eller fungerar, eller Cambridge
Analytica och dess konsekvenser
för demokratin på vissa håll.
Men den svenska digitala
strategin kan vara meningsfull om

fokus flyttas från ”bäst” till
”möjligheter” och kopplar dessa
till konkreta och ideologiska mål.
Regeringen har på senare tid
också lyft fram nödvändigheten av
att digitaliseringen genomförs
hållbart. Det är bra. Tvärtemot
retoriken omkring digital teknik
så drar denna sektor mer och mer
energi och utmanar jordens
resurser i sin jakt på exempelvis
rara jordartsmetaller. För
konsumenten är hållbarheten i
flera av våra elektroniska
produkter fortfarande alldeles för
låg och livslängden för kort, det
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gäller både maskin- och
programvara.
Digitalisering som en samhällelig
process har länge varit en ideologi
i paritet med framsteget självt och
den som ifrågasätter satsningar på
digital teknik har blivit betraktad
som en bakåtsträvare. Det är dags
att inse att allmänna rop på
digitalisering avpolitiserar
satsningar som faktiskt får
ideologiska konsekvenser.
Digital teknik? Visst! Men först ett
svar på frågorna varför, till vilket
pris och med vilka konsekvenser.
Det gäller även arbetslivet och
distansarbete.

Nina Wormbs, professor i
teknikhistoria med inriktning mot
informationssamhällets
infrastruktur, KTH
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Ledare:
Finland är
stort, men Nato
är större
FREDAG 31 JULI 2020

När USA nu flyttar drygt en
tredjedel av sina trupper från
Tyskland till andra Natoländer är
det en historisk bantning av den
amerikanska närvaron på tyskt
territorium, som går tillbaka till
andra världskriget.

Beslutet grundar sig i att
president Trump anser att
tyskarna inte betalat sin del för
försvaret av Europa. Det är blott
en i raden av händelser som hade
varit svåra att föreställa sig för 15
år sedan, men som blivit skåpmat
2020.
Coronakrisen har dragit saker till
sin spets och den sargade
stabiliteten i omvärlden är nu ett
faktum. Samtidigt kvarstår de
säkerhetspolitiska hot Sverige
brottades med före pandemin. Det
förekommer ryska kränkningar av
vårt och våra grannars
territorium. Desinformation
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planteras noggrant av främmande
makt. Vi går mot en historisk
ekonomisk kris globalt. Populister
präglar världspolitiken och
internationellt samarbete
ifrågasätts. I bakgrunden av allt
detta hotar dessutom
klimatförändringarna, som
förväntas ge upphov till fler
infekterade konflikter om land
och resurser.
För det allianslösa Sverige är det
läge att se sig om efter vänner att
hålla i handen. Trots att vårt land
ofta framställt sig som neutralt,
har vi ofta stått på Natos sida –
dock utan det skydd som

fullvärdigt medlemskap innebär.
Medan ett angrepp av ett
Natoland ses som ett angrepp på
alla, är en attack mot Sverige just
en attack mot Sverige.
På onsdagens DN Debatt
presenterade regeringen ett
värdlandsstödsavtal med Finland.
Försvarsminister Peter Hultqvist
(S) ser att världen förändras och
att våra militära relationer är avgörande för försvaret av och
stabiliteten i vår region.
Artikeln är i mångt och mycket ett
brandtal för internationellt
säkerhetspolitiskt samarbete
generellt, och för var och en av
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Sveriges relationer. Frågan blir
därför varför Hultqvists
resonemang mynnar ut i
slutsatsen att vi bör fördjupa
samarbetet genom
värdlandsstödsavtal med blott ett
enda land – Finland.
Finland är förvisso geopolitiskt
viktigt, och en gammal vän till
Sverige som delar våra intressen
och inställning till situationen i
Östersjöområdet.
Men om samarbete med andra är
bra, borde inte regeringen
applicera detta på resten av våra
allierade?

Med en alltmer inåtvänd och
nyckfull amerikansk president,
och en auktoritär utveckling i
Turkiet, har svenska
Natoanhängare fått svårare att
argumentera för medlemskap.
Men detsamma gäller
försvarsalliansens motståndare.
Om USA drar tillbaka trupper från
Tyskland – en Natomedlem – är
det då troligt att de i händelse av
kris skickar dem till Sverige, som
saknar garantier?
Den så kallade alliansfriheten har
alltid byggt på vår särskilda
relation till Vita huset – Sverige
har hela tiden mer eller mindre
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officiellt räknat med att få stöd
från USA om det smäller. Också i
dag är vår säkerhet beroende av
den transatlantiska länken. Att
hålla amerikanerna på gott humör
förblir en uppgift för en svensk
försvarsminister, oavsett om
Sverige sitter med vid Natos
förhandlingsbord eller står
bredvid och tittar på. Det borde
regeringen inse.
I relation till det svensk-finska
försvarssamarbetet har
Liberalerna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Moderaterna föreslagit att rätten att ge
eller be om militärt stöd utvidgas

från att enbart gälla Finland till
att inkludera även andra allierade.
Det är den logiska slutsatsen av försvarsministerns resonemang
och, i brist på politisk vilja till
Natomedlemskap, ett realistiskt
nästa steg för att säkra freden i
dessa tider av förändring.
DN 31/7 2020
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forskare från Linköpings
universitet.
Sverige är ett av världens mest
progressiva länder i termer av
positiva attityder till och
skyddande lagstiftning för hbtqiFREDAG 31 JULI 2020
personer. Samtidigt visade den
DN. DEBATT 200731
statliga offentliga utredningen,
Arbetsgivare sållar i högre grad
Transpersoner i Sverige, att
bort arbetsansökningar från
transpersoner upplever
transpersoner, visar en ny
diskriminering samt kränkande
studie. Tendensen är särskilt
behandling i samhällets många
tydlig i mansdominerade yrken,
arenor. Exempelvis rapporterade
där cismän får svar på nästan
en undersökning, genomförd av
dubbelt så många ansökningar
EU:s byrå för grundläggande
som transkvinnor, skriver tre
rättigheter bland 370
transpersoner i Sverige under

”Transpersoner
väljs bort av
arbetsgivarna”
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2012, att 17 procent av
respondenterna hade upplevt
diskriminering vid rekrytering och
att 22 procent upplevt
diskriminering på arbetsplatsen
under de senaste tolv månaderna.
Enskilda exempel på
diskriminering av transpersoner i
olika sammanhang har allt oftare
blivit uppmärksammade i medier.
Diskriminering av transpersoner
framför allt i arbetslivet kan ha
allvarliga konsekvenser för dem.
Utöver de uppenbara ekonomiska
konsekvenserna, kan
diskriminering på
arbetsmarknaden även vålla

psykisk ohälsa. En undersökning
av Folkhälsomyndigheten bland
800 transpersoner under 2014
uppmärksammade bland annat
att försämrade livsvillkor bland
transpersoner till och med kunde
vara associerade med
självmordstankar.
Trots att transpersoners situation
allt mer uppmärksammas i såväl
medier som den politiska
debatten och trots det faktum att
sysselsättning är en av de
viktigaste förutsättningarna för att
människor ska kunna skapa sig ett
fungerande och meningsfullt liv
saknas forskning, både i Sverige
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och i andra länder, som på ett
otvetydigt sätt undersöker
huruvida transpersoner
diskrimineras på
arbetsmarknaden.
I en nyligen genomförd studie vid
Linköpings universitet har vi för
den skull studerat i vilken
utsträckning transpersoner
diskrimineras då de söker jobb i
Sverige. Studien utgjordes av ett
korrespondenstestexperiment,
vilket tidigare visat sig vara en
effektiv ansats för att direkt påvisa
förekomsten av diskriminering.
Ansatsen har använts i tidigare
forskning för att bland annat

dokumentera diskriminering mot
homosexuella personer och
personer med utländskklingande
namn vid rekrytering.
I experimentet skickades över 2
000 fiktiva jobbansökningar till
arbetsgivare med verkliga
jobbannonser på
Arbetsförmedlingens hemsida
under våren 2019. I
ansökningarna signalerades
könsidentiteten genom att
uppmärksamma arbetsgivarna om
att de sökande genomfört ett
namnbyte, med motivationen att
undvika missförstånd relaterade
till dokumentation under olika
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namn. Transpersoners
könsidentitet signalerades genom
ett byte av tilltalsnamn från ett
traditionellt mansnamn till ett
traditionellt kvinnonamn, eller
vice versa, medan cispersoners
könsidentitet signalerades med ett
byte av tilltalsnamn från ett
traditionellt kvinnonamn till ett
annat traditionellt kvinnonamn
eller från ett traditionellt
mansnamn till ett annat
traditionellt mansnamn. För varje
skickad ansökan noterade vi
sedan om de sökande fick ett
positivt svar från arbetsgivarna i
form av en förfrågan om mer

information om den sökande, en
inbjudan till intervju eller ett
jobberbjudande.
Av resultaten framkom att
transpersoner diskrimineras av
arbetsgivare i Sverige. Cispersoner
fick ett positivt svar från
arbetsgivarna på ungefär 40
procent av sina jobbansökningar,
jämfört med transpersoner som
fick ett positivt svar på ungefär 34
procent av sina jobbansökningar.
Med andra ord fick cispersoner
nästan 18 procent fler svar på sina
jobbansökningar än
transpersoner. Denna skillnad var
statistiskt säkerställd.
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Bilden visade sig vara något mer
komplex när vi bröt ner analysen
på olika könsidentiteter och på
yrken där antingen män eller
kvinnor var överrepresenterade.
Våra resultat visade att andelen
ansökningar som ledde till ett
positivt svar från arbetsgivarna i
de kvinnodominerade yrkena för
sökande som var ciskvinnor var
48 procent. Motsvarande andelar
för sökande som var transkvinnor,
cismän och transmän var 39, 29
respektive 33 procent. De
statistiskt säkerställda
skillnaderna fanns mellan

ciskvinnor och män, oberoende av
om de var cismän eller transmän.
I de mansdominerade yrkena fann
vi att cismän fick ett positivt svar
från arbetsgivarna på sina
ansökningar i 44 procent av
fallen, medan transmän,
ciskvinnor och transkvinnor fick
ett positivt svar i 35, 40 respektive
24 procent av fallen. De statistiskt
säkerställda skillnaderna fanns
mellan cismän och transpersoner,
oberoende av om de var transmän
eller transkvinnor. Cismän fick
alltså nästan dubbelt så många
positiva svar från arbetsgivare
som transkvinnor i de
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mansdominerade yrkena. I de
yrken som var neutrala, det vill
säga yrken med ungefär lika
många män som kvinnor, såg vi
inga statistiskt säkerställda
skillnader mellan de olika
sökande.
I denna undersökning kunde vi
alltså konstatera att
diskriminering av transpersoner
förekommer på den svenska
arbetsmarknaden. Resultaten
bekräftar således transpersoners
egna upplevelser i arbetslivet,
vilka dokumenterats i tidigare
studier. Resultaten visar
dessutom att diskriminering på

grund av könsidentitet verkar ta
sig olika uttryck i kvinnorespektive mansdominerade
yrken. I de kvinnodominerade
yrkena verkade diskrimineringen
främst bero på vilket kön den
sökande identifierade sig med vid
ansökningstillfället, medan det i
de mansdominerade yrkena
istället verkade bero på huruvida
den sökandes könsidentitet
matchade det kön de fått
registrerat vid födseln.
Som nämnts tidigare i artikeln
kan diskrimineringen av
transpersoner ha allvarliga
konsekvenser, inte minst för deras
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psykiska hälsa. Diskriminering är
dessutom kostsamt för samhället.
Enligt svensk lag är
diskriminering av transpersoner
förbjuden under
diskrimineringsgrunderna kön
samt könsöverskridande identitet
eller uttryck. Politiker och
beslutsfattare har således goda
skäl att uppmärksamma och vidta
åtgärder för att motverka
diskrimineringen av
transpersoner på
arbetsmarknaden.
Eftersom undersökningen var den
första av sitt slag, vet vi ännu inte
hur situationen ser ut i andra

länder. Det är emellertid rimligt
att tro att diskrimineringen av
transpersoner är mer utbredd i
mindre toleranta länder. Initiativ
för att inkludera transpersoner i
diskrimineringslagen har dock
tagits i många länder, exempelvis
togs nyligen ett uppmärksammat
beslut i Högsta domstolen i USA.
Framtida forskning är således
nödvändig, dels för att fördjupa
sig i de resultat som denna studie
tagit fram, och dels för att få en
internationell överblick över
omfattningen av diskriminering
mot transpersoner i arbetslivet.
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Ali Ahmed, professor i
nationalekonomi, Linköpings
universitet
Per A. Andersson, doktorand i
psykologi, Linköpings universitet
Mark Granberg, doktorand i
nationalekonomi, Linköpings
universitet

Ledare: Även
små aktörer
måste få
chansen att
överleva
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

När Folkhälsomyndigheten i
veckan berättade att man inför
hösten uppmanar till fortsatt
hemarbete i den mån det är
möjligt, var det dåliga nyheter för
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företag i detaljhandeln och
restaurangbranschen.
Om många i stället för att köpa
lunch lagar mat hemma fem dagar
i veckan får det förstås
konsekvenser för restauranger. På
samma sätt drabbas butiker av att
folk sällan har vägarna förbi deras
lokaler. Allt fler produkter köps
hem direkt från soffan via
internet.
Många har i coronakrisen förlorat
jobbet eller blivit varslade. Även
det kommer att påverkla
konsumtionsmönstren den
kommande tiden.

Men trots att det nu gått ett halvår
sedan krisen drog igång, vet vi
fortfarande inte vad den i
slutänden kommer att innebära
för ekonomins struktur, eller hur
länge den kommer att hålla på.
Det är därför svårt, för såväl
regeringen som näringslivet, att
orientera sig.
Om krisen blir kortvarig,
exempelvis genom att ett vaccin
snart lanseras, är det rimligt att
staten förstärker stödet för
företagen. Det gäller då att
fortsätta att genom injektioner
hålla ekonomin vid liv medan
krisen blåser över.
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Blir den däremot långvarig har vi
att göra med ett nytt läge i hela
samhället, som då måste ställas
om i grunden i enlighet med de
nya omständigheterna. Företagen
behöver i så fall utveckla nya
lösningar och former för
verksamheten, snarare än att
genom statligt stöd hålla fast vid
det gamla. En sådan situation
skulle oundvikligen innebära
konkurser som kan ge plats åt nya
idéer och aktörer.
Där är vi inte ännu. Och därför
har Moderaterna rätt i att
regeringen bör se över stöden till
mindre företag.

Även om regeringens åtgärder
gäller alla företag når de inte fram
överallt. De som kanske har allra
störst behov av hjälp,
småföretagarna och enskilda
näringsidkare, blir i hög
utsträckning utan.
Många har tagit till drastiska
metoder för att klara sommaren,
genom att låna pengar av släkt
och vänner, spara in på kostnader
och sälja av sina varulager. Men
det kommer inte att räcka för att
klara resten av krisen.
Till viss del är regelverket för
krångligt. Småföretag har inte
samma resurser som större bolag
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att sätta sig in i komplicerade
formulär för ansökningar om stöd.
Samtidigt går det inte att förenkla
bestämmelserna hur mycket som
helst. Det gäller att inte blunda för
den organiserade brottslighet som
utnyttjar varje kryphål till att
mjölka skattebetalarna på pengar,
och på samma gång se till att
stöden kan användas av dem de är
till för – alltifrån fotografer till
frisörer och kemtvättare – och
inte bara jurister.
Dessvärre har det statliga
hyresstödet, som kan sökas av
hyresvärdar via Länsstyrelsen,
inte hjälpt särskilt många

småföretagare. Det är upp till
företagets hyresvärd att söka, och
om denne inte är intresserad kan
stödet inte komma hyresgästerna
till del. Dessutom har bara 3
procent av de ansökningar som
kommit in hittills hunnit beviljas
(SvD 30/7).
Att storbanker i det här svåra
läget läget dessutom väljer att
snåla med lånen till små företag,
är beklagligt (SvD 24/7). Särskilt
eftersom staten genomfört viktiga
stödåtgärder för just detta syfte.
Regeringen behöver se till att de
åtgärder man infört verkligen
fungerar, men också tänka
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kreativt: Hur kan vi få fler att
handla av butiker och krögare
utan att smittan sprids? Hur kan
bolagen överleva?
Det är avgörande frågor inte bara
för enskilda företagare utan för
oss alla.
DN 1/8 2020

”Minskande
befolkning är
inte problemet”
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

DN. DEBATT 200801

En uppmärksammad studie i
The Lancet pekar mot en lägre
befolkningsökning i världen än
tidigare prognoser. Men en
miljard människor till är
fortfarande långt över vad
jorden klarar.
Befolkningstrenden måste
snarare vända neråt, och det
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kräver åtgärder för att stärka
kvinnors rättigheter världen
över, skriver nätverket
Population Matters Sweden.
Ett nytt arbete om jordens
befolkningsutveckling i
medicintidskriften The Lancet har
rönt stor uppmärksamhet i
medierna, internationellt och i
Sverige, bland annat på
nyhetsplats i DN den 23 juli.
”Nyheten” är rapportens slutsats
att världsbefolkningen kommer
att börja minska redan kring år
2060–2070 och hamna på ”bara”
8,8 miljarder år 2100, jämfört
med 7,8 miljarder i dag. Detta är

betydligt lägre än FN:s prognos
från 2019 på 10,9 miljarder.
Båda beräkningarna grundas på
en lång rad osäkra antaganden.
Den angivna felmarginalen är i
båda fallen cirka 2 miljarder åt
vartdera hållet. Den stora
osäkerheten hos detta slags
beräkningar visas av att FN:s
befolkningsframskrivning för år
2100, som förnyas vartannat år,
ökat från cirka 9 till nästan 11
miljarder sedan år 2000.
Det är tveksamt om Lancetstudien har större säkerhet.
Modellen antar till exempel
snabbare minskning i Afrikas
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födelsetal än vad senare års
empiriska resultat pekar på.
Prognoser över 75–100 år är
genuint osäkra. Notabelt är dock
att både Lancet-studien och FN
2019 pekar mot en befolkning på
9–10 miljarder människor år
2050.
Den stora frågan är därför – eller
borde vara – om 9–10 miljarder,
eller ens dagens 7,8, är långsiktigt
hållbart ur klimat-, miljö- och
försörjningsperspektiv. Eller om
en befolkning på dessa nivåer är
hållbar ur ett socialt och
mänskligt perspektiv? Att vi redan
nu överutnyttjar jordens

naturresurser blir allt mer
uppenbart.
Den snabba klimatförändringen
är en illavarslande konsekvens,
men långt ifrån den enda.
Skogsskövling, särskilt i
tropikerna, liksom
markexploatering, förintar miljön
för djur och växter och leder till
att den biologiska mångfalden
snabbt minskar. Ständigt större
uttag då befolkningen ökar leder
till utarmning av fiskbestånd,
sinande vattentillgångar och
snabb förbrukning av andra
livsviktiga naturresurser.
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Till bilden hör naturligtvis också
livsstilar och konsumtionsvanor
hos över- och medelklassen i
länder världen över. Fotavtrycken
från en höginkomsttagare i till
exempel Sverige, USA, Kina eller
Indien kan vara 50–100 gånger
större än från en bonde i Mali
eller Bangladesh. Men
befolkningens totala storlek spelar
avgörande roll på sikt, och vägs
alltför sällan in i diskussionen om
vår gemensamma framtid.
En paradox är att Lancet-studiens
projektion om en minskande
befolkning i vissa regioner och
länder tycks fånga största

intresset. Inte den snabba
ökningen av befolkningen i Afrika,
där många länder söder om
Sahara väntas dubbla sina
befolkningar redan till 2050.
Många kommentatorer
ifrågasätter hur Japan, Sverige,
EU med flera skall klara sin
välfärd med topptung
befolkningspyramid.
Men man frågar sig inte hur
exempelvis Nigerias cirka 200
miljoner invånare, hälften av dem
extremt fattiga, skall kunna öka
till 800 miljoner som alla behöver
mat, vatten och rimliga
levnadsvillkor. FN:s livsmedels182

och jordbruksorganisation visar i
sin rapport 2020 att
undernäringen i världen ökat de
senaste fem åren. Situationen är
värst i Afrika, med 19 procent
undernärda. Ökningen i
matproduktionen håller inte
jämna steg med den snabba
folkökningen, som främst beror
på att Afrika söder om Sahara har
det i särklass högsta födelsetalet
bland världens regioner, i
genomsnitt 4,7 barn per kvinna.
Moderna preventivmedel nyttjas
bara av cirka 25 procent av
kvinnorna, något som sällan
rapporteras i medier.

I våra ögon är
befolkningsminskningen som sker
i många utvecklade länder
hanterbar medan de långsiktiga
konsekvenserna av global och
regional överbefolkning är
ödesdigra. De har ännu inte mötts
med tillräckliga humanitära
lösningar och åtgärder. Allmän
optimism räcker inte,
konsekvenserna av folkökningen
är oerhörda, både ekonomiskt,
socialt och miljömässigt, särskilt i
Afrika.
Redan i dag visar
opinionsundersökningar att en
stor del av den unga befolkningen
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i många afrikanska länder har
siktet inställt på att emigrera – i
första hand till Europa. Orsaken
är bristen på jobb, och
livsförhållanden som lämnar
mycket i övrigt att önska. Och
fortsatt folkökning kommer
förvärra situationen.
En del debattörer hävdar att det
enda vi kan göra för att minska
födelsetalen är att satsa på
fattigdomsbekämpning. Det är
helt centralt, men åtgärder för att
stärka kvinnors ställning och
utbildning, förändrade sociala
normer kring familjestorlek, samt

familjeplanering är också mycket
viktiga.
Lancet-rapporten och dess
okritiska spridning i medierna
riskerar att ytterligare
marginalisera och minska de
åtgärder som världssamfundet –
inklusive det svenska biståndet –
ägnar åt att möta de stora sociala
och ekologiska problem som en
fortsatt snabb folkökning innebär.
Frågan är inte ny. Under 1960och 70-talen ägnades reproduktiv
hälsa, familjeplanering och
skolgång för flickor stort intresse.
Befolkningskonferensen i Kairo
1994 antog ett hyggligt ambitiöst
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program, men därefter följde en
successiv nedtoning av
ambitionerna.
Ofta antar man tyvärr att folkökningen löser sig själv. Detta
utan att visa hur mänskligheten –
som redan överutnyttjar jordens
resurser – skall kunna nå balans
med de livsuppehållande
systemens förutsättningar. Även
de resurser vi kallar förnybara är
ändliga och minskar då vi
förbrukar dem snabbare än de
återskapas, vilket ofta sker i dag.
Målet bör vara en
världsbefolkning som minskar till

hållbar nivå, och att en vändning
nedåt sker så tidigt som möjligt.
För detta krävs en rad åtgärder.
Primärt en ekonomisk utveckling
där fattigdomen bekämpas och
materiella resurser omfördelas
från rika till fattiga. Studier visar
att utvecklingsländer med
framgångsrik frivillig
familjeplanering och starkt
minskande födelsetal har
snabbare ekonomisk utveckling
än länder som saknar sådana
insatser.
Tillgången till reproduktiv hälsa
och familjeplanering måste åter
ges hög prioritet, både i världens
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biståndsinsatser och i
mottagarländernas egen politik.
Det gäller både där
överbefolkning redan råder eller
hotar, och i de ”rika” länder/
befolkningsgrupper som i dag står
för merparten av miljö- och
klimatförsämringen.
Det är lika, eller till och med mer
ohållbart med höga födelsetal i
Sverige och andra
högkonsumerande länder som i
slumstädernas och landsbygdens
befolkningar i Afrika.
All världens kvinnor behöver få
kunskap, rättighet, tillgång och
råd att skaffa moderna

preventivmetoder. Så är långt
ifrån fallet i dag. Mer än 200
miljoner kvinnor världen över
önskar tillgång till preventivmedel
men förvägras detta av olika skäl.
Ambitiösa nya insatser krävs för
att stärka kvinnors ställning och
så snart som möjligt vända
världens ohållbara folkökning till
minskning.
Malte Andersson, professor
emeritus i ekolog, Göteborgs
universitet
Cecilia Boldemann, docent i
folkhälsa, Karolinska institutet
186

Johanna Deinum, docent i
biofysikalisk kemi, Göteborgs
universitet
Frank Götmark, professor i
ekologi, Göteborgs universitet
Lars Wedén, klimat-och
miljödebattör, civilekonom
Anders Wijkman,
hedersordförande Club of Rome
Se alla undertecknare på dn.se/
debatt

Ledare: Med fria
tankar finns hopp
om fortsatt
globalisering
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Givet de många mörka molnen är
globaliseringen anmärkningsvärt
livskraftig. Det är det
överraskande budskapet i Fredrik
Erixons nya rapport ”An ideasbased globalization” (Frivärld).
Rapporten tar förvisso avstamp i
den kollaps för politiskt ledarskap
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som vi närmast dagligen bevittnar
på nyhetssidorna. De globala
Bretton Woods-institutionerna
från efterkrigstiden är tilltagande
irrelevanta, inte minst med
amerikanskt ointresse och direkt
fientlighet. Detta gäller också de
tullavtal som växte till
Världshandelsorganisationen
(WTO), som vid årets början
fyllde 25 år utan att ha
åstadkommit en enda ny global
handelsrunda, med ömsesidiga
åtaganden att sänka tullar och
handelshinder, under denna tid.
Men trots att politiska hinder för
handeln ökat under hela 2000-

talet, i betydligt snabbare takt än
liberaliseringar, så har själva
handeln visat påfallande
motståndskraft. Varken nya
handelshinder eller finanskrisen
minskade varuflödena. De har
tvärtom ökat med 20 procent bara
sedan 2012, om än i minskande
takt.
Donald Trumps handelspolitik
har på grund av sin bilaterala
natur inte haft så stora
skadeverkningar på det globala
handelsutbytet. Däremot har
handelskriget med Kina varit ett
pricksäkert skott i foten eftersom
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den amerikanska produktionen
tagit stryk.
De amerikanska tullarna har
förvisso minskat den kinesiska
exporten till USA med 11 procent
mellan 2017 och 2019, men
kombinationen av dyrare
insatsvaror och kinesiska tullar
har samtidigt minskat den
amerikanska exporten till Kina
med 18 procent. Det
handelsunderskott som Trump
prompt velat minska har i stället
ökat.
Varuproduktionen är dock inte
där den intressanta utvecklingen
sker längre, menar Erixon. Sedan

2014 ökar den inte längre.
Produktionskedjorna är
väsentligen utbyggda i och med
att nya länder inte längre
tillkommer som Kina, Indien och
Östeuropa en gång gjorde.
På senare år har den stora
tillväxten skett i handel med
annat än varor. Information och
kommunikation, samt forskning
och utveckling, blir alltmer
gränsöverskridande, hjälpta av digitalisering. Globaliseringen är
inte på väg att dö, den är på väg
att omvandlas.
Coronapandemin har inneburit en
extra skjuts i denna riktning.
189

Varuflöden har störts, men
idéutbytet fortsätter.
Läkemedelsbranschen och jakten
på bot och vaccin är förstås ett
tydligt exempel. Ingen har råd
eller tid att bry sig om
nationsgränser, alla vill komma
först av såväl pekuniära som
humanitära skäl. Problemet är
gemensamt och då är ofta
samarbete bättre.
Utvecklingen gäller inte bara nya
läkemedel utan tycks vara mer
generell, idéer är svårare att
stoppa än varor. Det är ett
hoppfullt budskap.

Potentialen är samtidigt stor för
att ytterligare öka denna
globalisering för att ta del av dess
fördelar. Många hinder kvarstår.
Betalningslösningar och
regionaliserade tjänster efter hur
upphovsrätten är utformad skapar
fortfarande svårigheter för
utbyten över nationsgränser.
Regleringsmässiga handelshinder
på tjänsteområdet kan inte sällan
motsvara prispåslag på hundratals
procent.
De politiska beslut som krävs för
att minska dessa handelshinder är
påfallande ofta nationella.
Skillnaden i öppenhet för
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immateriella tjänster är
exempelvis stor mellan EUländer. Frågorna behöver alltså
inte tragglas på överstatlig nivå.
Och mycket händer som sagt
redan – inte tack vare nuvarande
politiska läge, utan trots det.
DN 2/8 2020

”Grundlagen
sätter ramarna
för Sveriges
coronastrategi”
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

DN. DEBATT 200802

Sveriges vägval under
pandemin skapar debatt. Det
sägs att vi är ”fredsskadade”
eller vill vara ”oberoende”. Men
svaret på varför Sveriges ledare
agerat som de gjort återfinns i
svensk lag. Den nytillsatta
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kommissionen måste nu
granska två centrala frågor: Har
regeringen följt grundlagen –
och måste lagen förändras?
skriver Lars Jonung och
Joakim Nergelius.
Den svenska coronapolitiken har
väckt uppmärksamhet och skapat
debatt – såväl i Sverige som
internationellt. Politiken har
beskrivits som ansvarslös, oetisk
och alltför liberal. Andra har sett
Sverige som ett föredöme som har
undvikit skadliga och
frihetsberövande nedstängningar
av samhället.

Varför är den svenska reaktionen
på pandemin så unik
internationellt sett? Svaret måste i
första hand sökas i vår grundlag –
det vill säga i regeringsformen.
Den anger ramen för
coronapolitiken – ett faktum som
knappast kommit fram i debatten
eller i uttalanden från ledande
politiker och representanter för
förvaltningen. Vi anser också att
denna ram bör ligga till grund för
coronakommissionens kommande
utvärdering.
Tre paragrafer i regeringsformen
förklarar pandemipolitiken. Den
första, och mest centrala,
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paragrafen finns i 2 kapitel som
anger de grundläggande fri- och
rättigheterna. Texten i 8 § lyder:
Var och en är gentemot det
allmänna skyddad mot
frihetsberövanden. Den som är
svensk medborgare är även i
övrigt tillförsäkrad frihet att
förflytta sig inom riket och lämna
det.
Här finns huvudorsaken till varför
regeringen inte har kunnat
använda sig av så kallad
lockdown, det vill säga en allmän
nedstängning av samhället.
Paragrafen garanterar nämligen
svenska medborgare full

rörelsefrihet inom landet och över
våra gränser. Denna frihet kan
begränsas, men grundlagen
förbjuder undantagstillstånd
under fredstid. Den typ av
husarrest som använts flitigt
internationellt går alltså inte att
använda i Sverige under en
pandemi. Förvisso finns möjlighet
för lokala nedstängningar genom
smittskyddslagen, men denna lag
öppnar inte för ett allmänt
undantagstillstånd för hela landet.
Den andra paragrafen i
grundlagen som lägger grunden
för coronapolitiken gäller statliga
myndigheters självständighet,
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vilken garanteras i
regeringsformens 12 kapitel, 2 §:
Ingen myndighet, inte heller
riksdagen eller en kommuns
beslutande organ, får bestämma
hur en förvaltningsmyndighet i
ett särskilt fall ska besluta i ett
ärende som rör
myndighetsutövning mot en
enskild eller mot en kommun eller
som rör tillämpning av lag.
Paragrafen gör statliga
myndigheter oberoende från
regeringen i sin
myndighetsutövning. Traditionen
går tillbaka till regeringsformen
från 1634 och från 1720. Denna

”administrativa dualism” är
troligen ensam i sitt slag
internationellt sett – det vill säga
med regeringsdepartement som
styrs av ministrar och oberoende
myndigheter som traditionellt
lyder under generaldirektörer.
Här finns förbudet mot den typ av
ministerstyre som är allmänt
förekommande utomlands, inte
minst i våra grannländer.
Genom grundlagen har således
Folkhälsomyndigheten
garanterats en stark ställning. Här
har epidemiologisk expertis –
främst statsepidemiologen Anders
Tegnell – tagit över rodret och
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utformat den svenska
coronapolitiken. Regeringen är
inte formellt sett bunden att följa
myndighetens politik, men av
hävd har så varit fallet. Dessutom
finns den medicinska expertisen
hos myndigheten, inte hos
departementet, vilket försvårar ett
inhopp av regeringen.
Den tredje paragrafen i
regeringsformen som bestämmer
den svenska coronapolitiken
gäller självstyrelsen för
kommuner och regioner.
Regeringsformens 14 kapitel
definierar deras självständighet i
2 § på följande sätt:

Kommunerna sköter lokala och
regionala angelägenheter av
allmänt intresse på den
kommunala självstyrelsens
grund.
Sveriges 290 kommuner och 21
regioner är således fria att
utforma politiken på den lokala
nivån efter eget huvud. Även här
går traditionen tillbaka i vår
historia, åtminstone till 1862.
Grundlagen ger därmed Sverige
ett decentraliserat ansvar för
pandemin, till skillnad från
omvärlden där den nationella
regeringen som regel har större
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makt i förhållande till lokala
politiska enheter.
Sammanfattningsvis har
grundlagen bestämt Sveriges
coronapolitik genom att den anger
handlingsutrymmet för
regeringen, myndigheterna och
kommunerna. Den förklarar
varför någon allmän nedstängning
inte har kommit till stånd, varför
Folkhälsomyndigheten styrt
coronapolitiken och varför
kommuner och regioner har
svarat för skilda insatser i
avsaknaden av en nationell
strategi.

Vi finner det märkligt att
grundlagens roll har varit så
nedtonad i den allmänna
debatten. I stället har diverse
andra mer eller mindre
anekdotiska förklaringar lanserats
som att svenskarna är
”fredsskadade”, att vi är
”moderna”, vill vara ”oberoende”
och så vidare. Men ingen seriös
förklaring kan bortse från
grundlagens roll.
Nu ska det svenska agerandet
granskas av den så kallade
coronakommission som
regeringen nyligen har tillsatt.
Uppdraget är att ”utvärdera
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regeringens,
förvaltningsmyndigheternas,
regionernas och kommunernas
åtgärder för att begränsa
spridningen av det virus som
orsakar sjukdomen covid-19 och
spridningens effekter.” Vi anser
att detta uppdrag kräver att
kommissionen analyserar
grundlagens roll och då besvarar
två centrala frågor.
1 Den första gäller om regeringen
har följt grundlagen. Här ser vi
exempel på ministrar som
förefaller ha slirat på
regeltolkningen. Utrikesminister
Ann Linde har uttalat sig om att

åka utomlands som om hon har
makt att förhindra vår
grundlagsenliga rätt att resa fritt.
Linde kunde ha varit ärligare och,
innan hon kommit med reserekommendationer, tydligt ha
deklarerat att hon inte kan hindra
någon svensk att lämna landet och
fritt återvända.
På liknande sätt deklarerade
statsminister Stefan Löfven i
mitten av maj att ”resor som
motsvarar en till två timmar med
bil från hemorten kan genomföras
under vissa förutsättningar.” Han
talade här i realiteten om ett
reseförbud som strider mot
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grundlagen. Som statsminister
borde han först ha förklarat att
svenska medborgare har friheten
att resa hur långt som helst i
landet så länge ingen lag har
införts som hindrar
rörelsefriheten. Några veckor
senare var det ”fritt fram” att resa
i Sverige. Men så hade läget varit
hela tiden – något som
statsministern borde ha meddelat
från början.
2 Den andra frågan som
kommissionen måste diskutera
gäller om grundlagen bör
förändras i ljuset av pandemin.
Spörsmålet är svårt men går

knappast att undvika eftersom
mycket av kritiken har gällt
bristande samordning och oklar
ansvarsfördelning mellan skilda
beslutsfattare inom den offentliga
sektorn. Det faktum att det redan
finns en sittande
grundlagsutredning med ett annat
mandat får inte hindra
coronakommissionen från att
granska de konstitutionella
aspekter som pandemin
aktualiserat.
Mycket talar för att vår grundlag
har gett oss ett gott skydd mot
politiker som vill verka
handlingskraftiga genom att
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använda sig av destruktiva
åtgärder. Nedstängning av hela
samhället som i Italien, Belgien,
Frankrike och Storbritannien är
en utomordentlig kostsam strategi
för samhällsekonomin. Den slår
hårdast mot låginkomsttagare,
kvinnor och barn. Dessutom är
det högst tveksamt ur ett
demokratiskt perspektiv att låsa
in väljarna i husarrest. Fördelarna
med en sådan tvångspolitik i form
av lägre dödlighet i pandemin
förefaller inte övertygande.
Vi vill avslutningsvis poängtera att
den frivillighet och
decentralisering som den svenska

grundlagen erbjuder under en
pandemi har mycket som talar för
sig. Naturligtvis utesluter vi inte
att pandemipolitiken kan
förbättras inom de ramar som
grundlagen ger. Men vi vill varna
för ökad maktkoncentration och
förhastade lagändringar.
Lars Jonung, professor emeritus i
nationalekonomi, Lunds
universitet, tidigare forskare vid
EU-kommissionen där han
studerade ekonomiska följder av
pandemier.
Joakim Nergelius, professor i
rättsvetenskap, Örebro
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universitet, författare till ”Svensk
statsrätt”.

Ledare: En
nationell
vårdkö är ett
bra första steg
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

I dag står 115 064 personer i kö
för operation eller annan
specialiståtgärd på sjukhus, enligt
officiell statistik från Sveriges
kommuner och regioner. Den
nationella vårdgarantin innebär
att dessa patienter har lagstadgad
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rätt att få sin behandling inom 90
dagar.
Men mer än hälften av dem har
väntat i mer än tre månader.
Tidigare klarade regionerna av att
ge denna typ av vård i tid i cirka
70 procent av fallen, men i juni
var siffran 45 procent och det
finns betydande regionala
skillnader.
Operationskön är i praktiken
förmodligen ännu längre,
uppemot 185 000 personer,
eftersom många inte söker vård i
covidtider (DN 3/8).
Svensk sjukvård håller hög
kvalitet, men lider sedan länge av

vårdköer, överbeläggningar och
platsbrist. Detta har blivit ännu
mer märkbart när coronaviruset
dragit fram. Sverige gick in i
pandemin med betydligt färre
disponibla vårdplatser jämfört
med andra EU-länder och i OECD
hade bara Chile och Mexiko färre
sängar per 1 000 invånare.
Tusentals vårdplatser har hållits
stängda under senare år på grund
av personalbrist.
Detta har fått stor betydelse då
många platser på sjukhusen har
reserverats för människor med
svår covid-19. Andra
patientgrupper får helt enkelt
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mindre plats. Att slimma antalet
vårdplatser till ett minimum
behöver alltså inte nödvändigtvis
sänka kostnaderna: människor
lider (DN 3/8) och avlider i
köerna och vårdpersonalen slits
ut.
För att behålla och helst öka
produktiviteten i sjukvården
behöver medarbetarna så goda
arbetsvillkor som möjligt.
Regionerna måste även komma
tillrätta med de undermåliga itoch journalsystemen i sjukvården.
Det är orimligt att personalen
sinkas därför att de saknar
elektroniska verktyg som är

självklara inom andra branscher.
Patientsäkerheten hotas också av
att information är svåråtkomlig.
Sjukvården är inte heller jämlik i
Sverige. I olika regioner får man
vänta olika länge. Men det finns
en god möjlighet att använda det
fria vårdsökandet, både inom
Sverige och EU. Patienter borde
upplysas om denna rättighet och
uppmuntras att leta sig utanför
den egna regionen för att få sin
behandling snabbare.
Sveriges läkarförbunds förslag om
att nu skapa ett nationellt
kösystem vore också en viktig
åtgärd för att kunna minska
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köerna på ett så effektivt sätt som
möjligt (DN Debatt 11/7).
Pandemin ser också olika ut på
olika håll vid olika tillfällen. Sker
det ett coronavirusutbrott i en
landsända är det viktigt att
sjukvården i andra regioner kan
avlasta genom att ta emot
patienter därifrån.
Vissa patienter har ekonomiska
möjligheter att betala för sin
behandling, vilket några nu
utnyttjar för att slippa vänta. Det
finns även åtskilliga exempel
under pandemin på att människor
med engagerade och resursstarka

anhöriga får en plats på sjukhus
som de annars inte fått.
Men sjukvårdssystemet bygger på
principen om att den som är i
behov av behandling ska få det
oavsett förmögenhet eller
familjesituation.
På kort och medellång sikt
behöver vårdskulden betas av.
Fler behöver opereras och
behandlas för att minska
individuellt lidande och onödigt
långa sjukskrivningar, som
påverkar samhällsekonomin
negativt.
Lite längre fram behöver
regionerna avskaffas för att
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komma till rätta med systemfelen
inom svensk sjukvård.
DN 3/8 2020

”Forskningen
blir lidande när
databaser låses
igen”
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

DN. DEBATT 200803

I förhandlingarna om
konventionen för biologisk
mångfald håller Europa på att
ge upp sina tidigare positioner
och gå med på en reglering av
användningen av genetisk
information. Det skulle kraftigt
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begränsa möjligheterna att
möta globala utmaningar inom
sjukdomsbekämpning och
livsmedelsförsörjning, skriver
Jens Sundström och Torbjörn
Fagerström.
Den pågående covid-19-pandemin
visar på vikten av öppen tillgång
till forskningsresultat och
bakomliggande data. I ett
inledande skede av pandemin var
övriga världen beroende av att
kinesiska forskare delade med sig
av information om virusets
arvsmassa, för att vi här snabbt
skulle kunna utveckla tillförlitliga
testmetoder.

På samma sätt är andra
forskningsområden beroende av
att data görs tillgängliga. Inom
den molekylärt inriktade
biologiska grundforskningen och
dess medicinska, tekniska och
agrara tillämpningar sker detta
huvudsakligen genom att
forskningsresultat publiceras i
vetenskapliga tidskrifter, samt att
bakomliggande data deponeras i
databaser i form av så kallad
digital sekvensinformation. Med
detta menas information i digital
form om organismernas
arvsmassa, som kan avse dna-,
rna- eller proteinsekvenser. Det
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finns ett internationellt nätverk av
databaser där forskare kan
deponera sin information. Dessa
databaser är i huvudsak
finansierade av skattemedel och
de främsta noderna är
lokaliserade till Storbritannien
(ENA), Japan (DDBJ) och USA
(NCBI).
Forskare och studenter över hela
världen kan fritt söka och
använda den information som
finns i databaserna. Värdet av
dessa ligger i att man som enskild
forskare kan jämföra sina egna resultat (till exempel en dnasekvens som gör att en viss gröda

är känslig för en viss sjukdom)
med all annan sekvensinformation (till exempel motsvarande sekvens hos
närbesläktade arter som är
motståndskraftiga). På så sätt kan
forskaren snabbare och med
större precision peka ut möjliga
vägar framåt, vare sig det gäller
växtförädling, utvecklandet av nya
mediciner, eller att förstå
grundläggande aspekter på livets
utveckling.
Dessa värden är nu hotade. I de
stundande förhandlingarna om
konventionen för biologisk
mångfald (CBD) kommer frågan
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om digital sekvensinformation att
behandlas. Det finns krafter som
vill reglera tillträde till och
användning av sådan information
i enlighet med det så kallade
Nagoyaprotokollet. Något
förenklat innebär det att man vill
tillerkänna informationen ett
nationellt ägarskap, där enskilda
länder dels ges rätt att bestämma
vem eller vilka som får tillträde till
informationen, dels ges rätt att få
någon form av betalning vid
användning av informationen.
Nagoyaprotokollet reglerar redan
i dag tillträde till fysiska
biologiska prover men man vill nu

utvidga detta till att även omfatta
digital sekvensinformation.
Bakgrunden är att länder från
framför allt det globala syd
upplever att de inte fått tillräckligt
betalt från det nuvarande
systemet, samt att uteblivna
monetära ersättningar beror på
den alltmer dominerande
användningen av digital
sekvensinformation.
Om det ligger något i denna
uppfattning låter vi vara osagt,
men vi kan i alla fall konstatera att
det finns en motsättning mellan
principen om öppen tillgång till
den publika forskningens resultat,
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och tillämpningen av
konventionen för biologisk
mångfald. Under tidigare
förhandlingar om CBD har
Europas linje varit att digital
sekvensinformation inte ska
regleras enligt Nagoyaprotokollet,
bland annat med hänvisning till
principen om öppen tillgång till
forskningens resultat. Europa är
nu på väg att överge den linjen. I
de kommande förhandlingarna är
det Tyskland som håller i den
europeiska taktpinnen och
därifrån kommer nu signaler om
att någon form av nyttodelning
och reglering av digital

sekvensinformation måste
införas, annars riskerar
förhandlingarna att braka
samman. Till saken hör att de som
förhandlar om CBD inte per
automatik har jurisdiktion över
databaserna, som i sina stadgar
har tydligt inskrivet att data ska
vara öppet tillgänglig. USA, som
administrerar NCBI, är inte ens
part i konventionen.
I ett remissvar från 2015
uppmanade Sveriges
lantbruksuniversitet regeringen
att inte ratificera Nagoyaprotokollet, bland annat med
hänvisning till osäkerheten kring
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en framtida reglering av digital
sekvensinformation. Regeringen
följde dock inte det rådet, och
tillsammans med övriga
universitet arbetar vi nu hårt med
att minska skadeverkningarna.
Redan detta befintliga protokoll
tvingar den enskilde forskaren att
navigera i ett snårigt
internationellt regelverk där man
riskerar att dömas för ohederlighet i forskningen och upp till
två års fängelse om man inte styr
rätt. En reglering av digital
sekvensinformation skulle lägga
ytterligare sten på den bördan.
Bara en enkel sökning i data-

baserna kan omfatta en jämförelse
mellan miljontals sekvenser från
världens samtliga länder. Hur
bilaterala avtal om tillträde och
nyttodelning ska kunna skrivas
för en sådan användning är högst
oklart – för att uttrycka det milt.
Hur ska man förstå detta? En
bärande tanke bakom
konventionen om biologisk
mångfald är att länder har rätt till
sina egna genetiska resurser och
att i det här sammanhanget
resursrika länder, framför allt
belägna i syd, ska skyddas från
utländska företags rovdrift.
Problemet är att skrivningarna i
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Nagoyaprotokollet slår vitt, och
att de även omfattar offentligt
finansierad forskning, till och med
ren nyfikenhetsdriven
grundforskning. I någon sorts
kollektiv postkolonial samvetsnöd
lägger sig Europa platt och
accepterar en inlåsning av
skattefinansierad forskning. Det
vittnar om en aktivistdriven
kunskapssyn där en publicering av
ett vetenskapligt arbete ses som
ett sätt för den enskilda forskaren
att berika sig, inte som ett led i att
nyttiggöra och sprida
forskningens resultat.

Vi kan också konstatera att
Sverige och många andra länder i
Europa visserligen har ratificerat
Nagoyaprotokollet men inte infört
någon egen tillträdeslagstiftning.
Det står alltså andra länders
forskare fritt att forska på de arter
som finns i dessa länder. Den
grandatabas som svenska forskare
byggt upp är alltså fritt tillgänglig
för forskare från alla länder.
Orsaken är att svenska
beslutsfattare naturligtvis inser att
en inlåsning och ökad akademisk
byråkrati gynnar vare sig den
biologiska mångfalden eller
svensk forskning.
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Detsamma gäller naturligtvis för
länderna i syd. En nationell
inlåsning och begränsning av
tillträdet till sekvenser påverkar
ett lands möjlighet att fullt ut
delta i det internationella
forskningssamarbetet. Om ett
nationellt ägarskap över
sekvensinformation blir regel
riskerar det dessutom att kraftigt
begränsa våra möjligheter att
möta framtida globala utmaningar
inom bland annat
sjukdomsbekämpning och
livsmedelsförsörjning. Vi
uppmanar därför de svenska och
europeiska förhandlarna att

utnyttja den tankepaus och de
lärdomar som covid-19-pandemin
gett oss. En fortsatt fri och öppen
tillgång till digital
sekvensinformation är nödvändig
för både medicinsk och biologisk
forskning.
Jens Sundström, docent i
växtfysiologi, Sveriges
lantbruksuniversitet, sammankallande i SLU:s Nagoyagrupp,
ledamot av Nationalkommittén för
biologi vid Kungliga
Vetenskapsakademien
Torbjörn Fagerström, professor
emeritus i teoretisk ekologi vid
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Lunds universitet, tidigare
prorektor vid Sveriges
lantbruksuniversitet, ledamot i
Kungliga Vetenskapsakademien
och Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien

Ledare: Så här
självrättfärdigt
får inte en
myndighet agera
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Rasismen kommer i många
skepnader. Och den är allt annat
än ett unikt amerikanskt problem.
Det påpekar de afrosvenskar som i
söndagens DN berättar om varför
Black lives matter-rörelsen också
behövs i Sverige.
212

De beskriver hur det känns att
kallas ”apa” och få en banan
kastad efter sig, att inte bli kallad
till intervjuer och vad som händer
med ett barn som gång på gång
får höra att hon är brun och ful.
Hur slumpvisa kontroller inte ter
sig särskilt slumpvisa alls – och
hur utsatt en individ kan vara i
relation till en svensk myndighet.
Titus Murimi var på väg hem från
jobbet på ett bygge i Danmark när
tulltjänstemännen väckte honom.
Att han därefter blev förd till ett
fönsterlöst rum där man bad
honom ta av sig kläderna, varpå
två tulltjänstemän med våld tog av

honom kalsongerna är alla
inblandade överens om. Det är om
vad Murimi menar hände efter det
som historierna går isär.
Tullverket menar att den rasism
och det övergrepp som Murimi
sedan säger sig ha utsatts för
aldrig har skett. Och hur kan
myndigheten då vara så säker på
det? Jo, det förklarar Viktoria
Düring, biträdande chef för
Tullverkets avdelning för
brottsbekämpning (DN 2/8): ”Vi
har en statlig värdegrund där man
ska vara ansvarstagande och där
man ska vara objektiv.”
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På en rak fråga om utbildningen
och värdegrunden som Düring
återkommande hänvisar till
innebär att Tullverkets
tjänstemän aldrig gör fel, svarar
hon: ”Ja, det skulle jag säga. Vi
gör inte fel.”
Det är förstås ett absurt uttalande,
oavsett vilken arbetsplats man
ansvarar för. Men i det här fallet
sätter orden också den
rättsprocess som följde av
händelsen i ett annat ljus.
För om en myndighet har
attityden att ingen av alla de
tjänstemän som jobbar i
verksamheten någonsin begår

misstag så kommer också enskilda
medborgare få väldigt svårt att
hävda något annat.
Därför kan Tullverket nu så säkert
hävda att Murimi inte valdes ut
för kontroll i egenskap av den
enda svarta mannen i tågvagnen,
att tulltjänstemännen varken kört
upp något finger i anus, greppat
hans genitalier med våld eller
skämtat rasistiskt om hans penis,
som Murimi menar har skett. Det
får inte hända, alltså har det inte
hänt.
Chefsåklagaren som nu lagt ner
förundersökningen förklarar
varför hon inte gått vidare med
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ärendet: utifrån handlingar
”framgick vad de hade gjort och
vilken åsikt de hade om ärendet”.
Men förklaringen är alltså den
anklagade tulltjänstemannens ord
som åsyftas, ord som Tullverket
gjort till sina. Och vad är de värda
om man samtidigt vet att
myndigheten påstår att fel aldrig
begås – alldeles oavsett vad som
hänt?
Så här självtillräcklig och
maktfullkomlig får inte en
myndighet vara. Det förändrar
maktbalansen i relation till
medborgarna på ett sätt som inte
går att försvara. Och problemet

som här avslöjas riskerar
dessutom att fortplanta sig: Vad
skickar myndigheten för budskap
till sina anställda? Att det är fritt
fram.
Att den typ av statlig värdegrund
som Düring hänvisar till inte på
något sätt är en garanti mot
rasism är bekräftat i domstol: det
är tre år sedan Svea hovrätt slog
fast att polisens romregister var
en fråga om etnisk
diskriminering.
Att betrakta en värdegrund som
något slags facit är sannolikt mer
skadligt än att inte ha någon alls.
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En myndighet är inte vilken aktör
som helst. Det är ingen liten sak
att ha rätt att ta in en individ i ett
rum och kräva att han tar av sig
kläderna. Och en aktör med så
stora maktbefogenheter måste
också förstå vilket ansvar som
följer med det.
Att individer är rasistiska är ett
problem som är stort nog. Men
om en myndighet inte ens är
öppen för att det kan förekomma i
verksamheten – hur ska
medborgarna då kunna räkna
med en korrekt behandling och en
chans till upprättelse?
DN 4/8 2020

”Svensk el gör
större nytta i
Europa än här”
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

DN. DEBATT 200804

Sveriges klimatpolitik är för
nationalistisk, och tar inte
hänsyn till vårt gemensamma
ansvar med övriga EU-länder
att uppnå Parisavtalets mål. I
stället för elbilar borde vi satsa
på energieffektiviseringar.
Överskottet på el som skulle
uppstå gör större klimatnytta i
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andra länder än i Sverige,
skriver fem debattörer.
Svensk energi- och klimatpolitik
borde utformas efter det faktum
att Sverige är en del av Europa.
Dagens svenska politik utgår till
avgörande del fortfarande från det
nationella synsätt som gav oss
1900-talets energisystem, vilket
förvisso på många sätt har tjänat
oss väl men som nu – inte minst
efter Parisavtalet – ter sig
irrationellt.
Låga elpriser har historiskt
präglat svensk energimarknad och
har därmed bidragit till att
industrin saknat incitament för att

effektivisera elanvändningen. För
att tillverka en produkt i Sverige –
till exempel Volvobilar – har det
tidigare gått åt både två och tre
gånger så mycket el som i
produktionsanläggningar i andra
länder vars elpris varit mer än det
dubbla. Det har blivit bättre med
åren, så har exempelvis Volvo
kunnat halvera elförbrukningen
per bil utan större investeringar.
Ändå är svensk elförbrukning i
europeisk jämförelse fortsatt
ineffektiv, oviljan att investera i
den bästa och mest effektiva
tekniken finns kvar. Detta
kommer att få konsekvenser för
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svensk industri när elpriset
stegvis ökar.
Klimatkonsekvenserna av denna
eftersläpning blir avsevärda. En
direkt följd av att
effektiviseringstrycket inte ökar i
Sverige blir att vi själva använder
el som annars skulle kunna gå till
länder där brunkol och andra
fossila bränslen dominerar (och
troligen kommer att finnas kvar
under årtionden framåt).
Politiken borde rimligen – om
målet är en aktiv klimatpolitik –
öka trycket på effektivisering för
att därmed frigöra el som kan
användas för export. Detta bör ske

oavsett hur mycket förnybar el
som tillkommer. Elen gör störst
nytta då den ersätter brunkol:
alltså i länder som Tyskland och
Polen. Kolkraftverk har bara 30
procents verkningsgrad och som
riktmärke kan 1 kWh svensk el
ersätta 3 kWh tysk eller polsk kol.
Eftersom brunkol och andra
fossila bränslen med nuvarande
ordning inte kommer att fasas ut
tillräckligt snabbt för att nå
Parisavtalets klimatmål – tiden är
knapp – så bör vi kritiskt
problematisera våra egna vägval
för elanvändningen när Sverige
ställer om mot en fossilfri framtid.
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De besvärliga frågorna måste
ställas: Är det rationellt att
marknadsföra visionen om att alla
fossildrivna fordon snabbt ska
bytas ut mot eldrivna? Är det
klokt att en ny svensk elbilsflotta
– inom den korta tidsram som
gäller för att minska
klimatpåverkan – drar undan
möjligheten att exportera el till
marknader som ännu är akut
beroende av brunkol?
Vore det inte hederligare att
betona vikten av hushållning och
på alla upptänkliga sätt prioritera
kollektivtrafik och energieffektiva
strukturer och levnadsval? Det

gäller att uppnå en rimlig balans
mellan hushållning och
effektivisering, sett till
begränsningarna som finns för
ökning av såväl el- som
biobränsleproduktion. Balansen
blir än knepigare när vi också har
som mål att skydda biologisk
mångfald.
Den debatt som råder tycks oss
således aningen enögd. Att
konvertera svenska masugnar från
kol till el är naturligtvis bra ur
flera perspektiv. Men det gäller att
inse att det kan komma att gå åt el
från minst två kärnkraftverk –
eller motsvarande el från vatten219

och vindkraft. Var gör denna el
mest klimatnytta under den korta
tid vi har för att uppnå
Parisavtalet? I svensk
ståltillverkning eller för att få bort
tysk eller polsk kolkraft med 30
procents verkningsgrad?
Vad som på ytan kan tyckas vara
goda klimatprioriteringar har inte
sällan en baksida. Inte minst
tydligt blir detta när svensk
klimatpolitik betraktas utifrån
EU-kontextens gemensamma
koldioxidbudget och strävan att
skyndsamt nå Parisavtalets mål.
Det vi gemensamt – från våra vitt
skilda bakgrunder – vill påpeka är

att den snävt nationalistiska syn
som fortfarande dominerar såväl
retorik som handlande är olycklig.
Den korta tidsram vi har att ställa
om i EU medför att de besvärliga
solidaritetsfrågorna måste ställas
även om svaren är obekväma.
Björn Forsberg, författare,
statsvetare, omställningsforskare
Björn G Karlsson, professor
emeritus i energisystem,
Linköpings universitet
Björn O Karlsson, professor
emeritus i energiteknik,
Mälardalens högskola
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Birger Schlaug, författare, tidigare
språkrör för MP
Parul Sharma, tidigare ordförande
i Agenda 2030-delegationen

Ledare:
Pandemin slår
hårdast mot de
fattiga och
förtryckta
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Människan lyckades under 1900talet med konststycket att i stort
sett lägga farsoter, krig och svält
bakom sig. Fram till dess ingick
dessa tre katastrofer i vardagen
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för hela jordens befolkning, vilket
i dag är lätt att glömma i vår del
av världen.
Därför blev det nya viruset en
chock – mänskligt, ekonomiskt
och politiskt. Vi är inte vana vid
att ett stort antal tidigare friska
människor kan dö av en
infektionssjukdom på våra
högteknologiska sjukhus.
Men i den mindre utvecklade
delen av världen avlider miljoner
människor av mässling,
tuberkulos och aids varje år.
Under pandemin riskerar
dessutom dödsoffren att bli ännu
fler (Lancet 13/7).

Pandemin sveper över hela
jordklotet, men den får olika
konsekvenser beroende på var
man bor. Människor i ickedemokratier och de som står
utanför den globala marknaden
och därmed lever i fattigdom får
det ännu svårare.
För närvarande har Latinamerika,
Sydafrika och några länder i
Centralasien de högsta
smittotalen. Siffrorna är dock
förmodligen i underkant i många
medel- och låginkomstländer,
eftersom de inte alltid har råd att
testa. Sjukvården håller också
betydligt lägre standard,
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folkhälsan är sämre och
arbetsmarknaden är tuffare än i
Europa.
På många håll saknas såväl
respiratorer som
intensivvårdsplatser och när
sjukhusen tyngs av corona trängs
andra patientgrupper undan. Fler
kvinnor dör nu till exempel i
barnsäng i Indien.
På andra håll undanhåller staten
fakta. BBC avslöjade häromdagen
att 42 000 personer har dött i
covid-19 i Iran. Regimens
officiella antal är 14 000.
Videoupptagningar från iranska
sjukhus visade hjärtskärande

bilder från när epidemin slog till
där i mars, men de försvann
snabbt i rapporteringen här när
virusutbrottet i Italien
sammanföll tidsmässigt.
Pandemin påminner oss om livets
sårbarhet, de stora globala
skillnaderna och betydelsen av
samhällssystem. Den borde också
få oss att tänka på vad som har
varit grunden för ett aldrig
tidigare skådat välstånd: Vaccin,
antibiotika, teknik, marknadsekonomi, handel och demokrati
har revolutionerat livet för
miljarder människor.
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Historikern Yuval Noah Harari
lyfter i sina böcker ”Sapiens” och
”Homo deus” fram människans
förmåga att samarbeta i större
grupper som vår arts viktigaste
egenskap. Vi har också kapacitet
att tänka abstrakt kring värden
som frihet, mänskliga rättigheter
och pengar. Att praktisera det i
form av handelsnätverk och
välfärdsstat har en avgörande
betydelse för våra framgångar.
Dessa insikter, liksom empati,
behöver nu användas för att
människor som redan före
pandemin levde under svåra

förhållanden inte ska lida i
onödan.
Nu är det viktigare än på länge att
upprätthålla demokratibistånd
och vaccinationsprogram. I ett
längre perspektiv bör Sverige med
sin förvaltningspolitiska expertis
stötta utvecklingsländerna att
bygga upp egna
skattemyndigheter och
sjukvårdssystem. Även
transparens, frihandel, utbyte av
erfarenheter och respekt för den
enskildes liv och hälsa behövs.
Johan von Schreeb, professor i
global katastrofmedicin,
understryker att coronapandemin
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”är ett maratonlopp – inte bara
för Sverige, utan för hela
världen” (Aktuellt 3/8).
Internationellt samarbete måste
gå före nationell isolering.
DN 5/8 2020

”Stelbenta
regler drabbar
motionslopp
och folkhälsa”
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

DN. DEBATT 200805

Vi har anpassat våra
motionslopp till covid-19utmaningarna. Men när vi tar
ansvar och vill reglera start och
målgång blir loppen ”allmän
sammankomst” vilket leder till
att polisen avslår våra
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ansökningar. Regeringen måste
nu ändra förordningen så att
inte stora värden och
folkhälsan drabbas, skriver
företrädare för idrottsrörelsen.
Motionsloppen i Sverige inom
många olika idrottsdiscipliner
såsom löpning, cykling, simning,
skidor, orientering och triathlon,
spelar en enormt viktig roll för
folkhälsan i Sverige. Miljontals
svenskar deltar årligen i våra
arrangemang, och tränar
regelbundet för att klara sina mål.
Under vårens covid-19utmaningar har träningen för
många varit både viktig och

nödvändig för att bibehålla
psykisk och fysisk hälsa.
När riktlinjer för allmänna
sammankomster under våren
infördes, med en gräns på
maximalt 50 deltagare, anpassade
sig motionsloppen självklart till
den rådande situationen. Vi
motionsloppsarrangörer hittade
olika modeller för att ställa om,
inte ställa in.
Deltagare som ger sig ut själva på
sitt alternativa, virtuella lopp får
ta eget ansvar för att inte starta
sitt lopp samtidigt som många
andra deltagare. Det fungerar i
många fall, men inte i alla. När vi
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motionsloppsarrangörer ibland i
stället väljer att ta fullt ansvar för
evenemanget på plats blir det en
”allmän sammankomst”, och då
måste vi förhålla oss till gränsen
om maximalt 50 personer.
I sammanhanget är begreppet
”tävlingsområde” viktigt. Såsom
lagen är utformad är i dagsläget
”tävlingsområde” start, en bana
och mål. Det är logiskt utifrån
principen att alla typer av
idrottsevenemang ska behandlas
lika, men Sveriges
idrottsevenemang är långtifrån
lika varandra. När det handlar om
ett motionslopp blir principen

orimlig. Att tillämpa ett 50personerstak på en bana på 10
km, 30 km, 42 195 meter eller 300
km kan knappast ha varit
lagstiftarnas avsikt.
När vi lopparrangörer, stora som
små, vill ta ett ansvar för att
reglera starter och målgångar i
syfte att se till att inte för många
deltagare startar eller går i mål
samtidigt blir vi helt plötsligt en
”allmän sammankomst”, och får
avslag på våra ansökningar hos
polismyndigheten.
Från motionsloppen ser vi att
enorma värden står på spel om
rådande, snäva tolkning av
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”tävlingsområde” tillämpas.
Inställda lopp kommer att ge
svåra och långtgående
konsekvenser för idrottsrörelsen. I
slutändan blir därigenom
folkhälsan den stora förloraren. Vi
motionsloppsarrangörer har en
lång erfarenhet från att arrangera
evenemang. Vi är vana att ta
ansvar för att genomföra våra
evenemang med hänsyn tagen till
ett stort antal lagar. Det är därför
befogat att låta oss ta ansvar också
för att genomföra loppen med
hänsyn tagen till nödvändigheten
av social distansering.

En rimlig lösning är att tillståndsgivande myndighet ges
befogenheten att tolka ”50personers-regeln” utifrån
respektive idrottsevenemangs
karaktär och upplägg, självklart
med beaktande av
nödvändigheten av att undvika
trängsel och folkmassor. Vi vädjar
därför till regeringen att fatta
beslut om en förändring av
nuvarande förordning på ett sätt
som är verkningsfullt, men som
inte lämnar för folkhälsan kontraproduktiva resultat.
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Daniel Almgren, verksamhetschef,
Marathongruppen
Martin Bergman, förbundschef,
Göteborgs friidrottsförbund
Stig Bergman, ordförande,
Föreningen Engelbrektsloppet
Henrik Brovell,
verksamhetsansvarig, Ironman
Sweden
Gunilla Brynell, vd, Vätternrundan
Johan Eriksson, t f vd, Vasaloppet
Lars Eriksson, vd, Midnattsloppet
Nordic
Cecilia Gyldén,
generalsekreterare, Lidingöloppet
Tomas Hoszek, ordförande,
Föreningen Blodomloppet

Stefhan Klang, ordförande,
Svenska Cykelförbundet
Maria Krafft-Helgesson,
ordförande, Svenska
Orienteringsförbundet
Jens Lindquist, t f vd, O-ringen
Karin Mattsson Weijber,
ordförande, Svenska
skidförbundet
Stefan Persson, ordförande,
Svenska simförbundet
Johan Storåkers, ordförande,
Svenska friidrottsförbundet
Jesper Svensson, ordförande,
Svenska triathlonförbundet
Michael Thorén, vd, En Svensk
Klassiker
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Tomas Viker, generalsekreterare,
Vansbrosimningen

Ledare: Fler
företag måste få
hjälp att
överleva
virusvintern
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

Vi blev som de andra. Det är
slutsatsen efter torsdagens besked
om bruttonationalproduktens
utveckling under det andra
kvartalet. Sveriges ekonomi
230

minskade med 8,6 procent i
jämförelse med kvartalet före,
vilket innebär ett väntat men
sällan skådat bnp-ras.
Bnp, summan av värdet på alla
varor och tjänster som produceras
i ett land, brukar i Sverige öka
med ungefär 2 procent årligen.
Tappet innebär med andra ord en
ovanlig utveckling historiskt sett.
Men ser vi oss omkring i vår
omvärld står det klart att Sverige
är ett vanligt land.
Alexandra Stråberg, chefsekonom
på Länsförsäkringar, tror att våra
lättare restriktioner kan ha haft
positiv inverkan på vår

ekonomiska utveckling. Men i
jämförelse med Norge och
Finland, som under några veckor
hade hårdare restriktioner, har
den svenska ekonomin inte klarat
sig bättre.
Trots att vår coronastrategi skiljer
ut oss från våra nordiska
grannländer – Norge har i
dagsläget 256 dödsfall, att jämföra
med Sveriges 5 747 – ser vi
liknande resultat.
Att bnp minskar borde inte
förvåna någon. Många
verksamheter har sett kunderna
försvinna. Och Sverige är ett litet,
exportberoende land som
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påverkas av läget i resten av
världsekonomin. Det som händer
på andra håll, särskilt i Europa,
avgör situationen för oss.
Pandemin har försatt oss i en
naturkatastrofliknande situation.
Företag går inte dåligt för att de
har misskötts, och de som förlorar
jobbet kunde inte ha gjort något
för att stoppa krisen. I ett sådant
läge är det rimligt att regeringen,
så långt det är möjligt, låter staten
gå in och stötta näringslivet – en
del av samhället som i vanliga fall
ska bära sig själv och ta sina egna
förluster.

Det är nödvändigt, men kan inte
hålla på för evigt. Som det ser ut
nu lär coronakrisen finnas kvar
under en längre period. En del
kommer inte kunna återvända till
sina jobb. Andra kommer att få
helt andra uppgifter än tidigare.
Vissa tjänster finns det kanske
inte behov av mer. Därför måste vi
samtidigt förbereda oss för en
värld efter viruset.
När många snart står utan
sysselsättning måste det vara
möjligt att snabbt fatta nya beslut.
Antalet utbildningsplatser
behöver öka och ansökningsdatumen ses över. Det kan också
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vara värt att överväga att lägga in
fler tillfällen för
högskoleprovsskrivning. Kan
tidsglappet mellan sista dagen på
jobbet och första dagen på
fortbildningen minska är mycket
vunnet.
Hittills har 600 000 personer
permitterats. Det är många
arbetstagare, men färre än
regeringen räknade med. När de
sista ansökningsdatumen nu
närmar sig kan man konstatera att
det över huvud taget inte är
särskilt många som har ansökt om
stödpengar i coronakrisen.
Regeringen trodde att 180 000

förfrågningar om
omställningsstöd skulle komma
in. I dagsläget har bara 11 000
ansökt. Inte heller hyresstödet har
kommit företagen till del.
Hur kan det komma sig?
Finansminister Magdalena
Andersson pekar på två
möjligheter: Regeringskansliet
hade fel om företagens sårbarhet
– det var helt enkelt färre som
behövde hjälp än vad man trodde
– eller så har många företag
väntat med att söka stöden.
Mark Klamberg har lanserat ett
tredje alternativ: reglerna är för
snåriga för att företag ska kunna
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tillgodogöra sig stöden. Han
berättar att hans
bostadsrättsförenings ansökan om
hyresstöd till husets hyresgäster
tog sju arbetsdagar för honom att
hantera – och då är han ändå
juridikprofessor.
Om det är den typ av tid och
kompetens som krävs är det lätt
att inse varför ansökningarna
uteblivit.
DN 6/7 2020

”Vi inrättar
forskningscentrum om
kärnvapennedrustning”
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

DN. DEBATT 200806

Regeringen inrättar nu ett
kunskapscentrum om
kärnvapennedrustning. Tio
miljoner kronor avsätts årligen
för tvärvetenskaplig forskning
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och utbildning. Centret ska
dessutom bidra med forskning
och analyser till regeringens
arbete för att ge ytterligare
tyngd åt vårt diplomatiska
arbete för en kärnvapenfri
värld, skriver Stefan Löfven (S)
och Ann Linde (S).
I dag – den 6 augusti – är det 75
år sedan en atombomb fälldes
över staden Hiroshima i Japan.
Tre dagar senare gick Nagasaki
samma fruktansvärda öde till
mötes. Uppemot 200 000
människor miste livet i samband
med bombningarna. Den

radioaktiva strålningen fortsätter
än i dag att skörda offer.
Med Hiroshima och Nagasaki tog
världen steget in i kärnvapnens
tidsålder. Lärdomarna från dessa
dagar för 75 år sedan får aldrig
glömmas. Vittnesmålen som
hibakusha – de japanska
atombombsöverlevarna – lämnat
om kärnvapens ofattbara
humanitära konsekvenser får inte
vara förgäves. I slutet av kalla
kriget enades de två ledande
kärnvapenmakterna – USA och
Sovjetunionen – om devisen att
ett kärnvapenkrig inte kan vinnas
och aldrig får utkämpas.
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Det följdes av en period av
omfattande minskningar av
kärnvapenarsenalerna. Globala
avtal slöts. Den trenden har nu
brutits. Nya försvarsdoktriner tas
fram som i flera fall ger kärnvapen
en mer framträdande roll i den
militära planeringen. Stick i stäv
med de utfästelser som tidigare
gjorts utvecklar kärnvapenländer
nya generationer av stridsspetsar
och vapenbärare avsedda att
garantera fortsatta innehav långt
in i detta århundrade. Det
försämrar säkerheten för oss alla.
Flera av de avtal om
rustningskontroll som under

årtionden varit viktiga för global
säkerhet har övergivits. Det
riskerar att lämna fältet fritt för en
oreglerad nukleär kapprustning. I
denna nya kapprustning ser även
rymden ut att bli en arena för
storpolitiska motsättningar. I
världsbilden som tonar fram är
risken för kärnvapenanvändning
större än på mycket länge.
Den gemensamma säkerheten
hotas av kärnvapen. Den som
hävdar att kärnvapen är ett skydd
glömmer att de har förmågan att
förgöra oss alla. Kärnvapenhotet
bryr sig inte om landgränser, utan
berör mänskligheten gemensamt.
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Världens länder måste därför
samarbeta för att bemöta
kärnvapenhotet. Det är en
gemensam skyldighet att
förhindra fler atombomber.
Få utrikes- och säkerhetspolitiska
uppgifter är mer angelägna än att
skapa gemensam säkerhet genom
att verka för
kärnvapennedrustning. För att nå
framgång behövs en bred politisk
mobilisering av konstruktiva,
nedrustningsengagerade länder.
Sverige ska vara en stark kraft i
det arbetet. Det är en viktig del av
vår strategi för att bygga
gemensam säkerhet. Genom vår

nedrustningspolitik har vi under
mer än ett halvt århundrade haft
ett starkt politiskt och
diplomatiskt engagemang för en
kärnvapenfri värld. Det ska vi
hålla fast vid.
Ett trovärdigt engagemang
förutsätter kunskap. Vårt land har
under lång tid haft världsledande
forskning och expertis om
kärnvapennedrustning och
regeringen tar nu steg för att
ytterligare stärka och bredda
denna kunskap:
Tio miljoner kronor kommer nu
att avsättas årligen för inrättandet
av ett kunskapscentrum om
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kärnvapennedrustning, med
uppgift att bedriva
tvärvetenskaplig forskning och
utbildning på området.
Nedrustningscentret ska
dessutom bidra med forskning
och analyser till regeringens
arbete och ha nära kontakt med
internationella organisationer och
aktörer som arbetar med
kärnvapennedrustning.
Regeringens avsikt är att ett
lärosäte ska få i uppdrag att inleda
denna verksamhet under hösten.
På så sätt tryggar vi den framtida
svenska kompetensen och ger
ytterligare tyngd åt vårt

diplomatiska arbete för en
kärnvapenfri värld.
Den kompetensen kommer bli
användbar när världen behöver
fokusera på några av de viktigaste
frågorna som rör kärnvapen,
sådant som gömmer sig bakom
förkortningar som NPT, IAEA,
Nya START och CTBT:
1 För att nedrustningen ska bli
verklig krävs en aktiv medverkan
av kärnvapenstaterna. Om inte de
är med blir det ingen nedrustning.
Sverige och Tyskland har samlat
ytterligare 14 länder för ett globalt
initiativ för ökad nedrustning.
Gruppen har på kort tid etablerat
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sig som en av de mest tongivande
grupperingarna i den globala
nedrustningsdiplomatin. Gruppen
har som målsättning att vid nästa
års högnivåkonferens inom ickespridningsfördraget, NPT, få
kärnvapenstaterna att göra
konkreta framsteg för stärkt
nedrustning. Sådana steg skulle
minska kärnvapenhotet i världen
och stärka samarbetsklimatet.
2 Utöver nedrustning är det även
viktigt att se till att befintliga
kärnvapen inte sprids. Arbetet
med icke-spridning samordnas av
det internationella
atomenergiorganet IAEA, som har

i uppgift att säkerställa att länder
efterlever sina ickespridningsåtaganden. Sverige är
ordförande i IAEA under 2019–
2020. Under svenskt
ordförandeskap har IAEA aktivt
verkat för att Iran ska ge
organisationen tillgång till all
relevant information kring landets
kärntekniska program. Arbetet
kommer med kraft och
beslutsamhet att drivas vidare
även i höst.
3 Flera avtal om kärnvapen har de
senaste åren i praktiken upphört.
Utöver NPT är det enda
återstående avtalet också det
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kanske viktigaste, det så kallade
Nya START. Det är ett avtal som
ännu respekteras av USA och
Ryssland. Nya START innefattar
ömsesidiga inspektioner och
begränsar de strategiska
arsenalerna hos Ryssland och
USA. Dessa två länder har
tillsammans cirka 90 procent av
världens samlade kärnvapen.
Sverige fortsätter uppmana USA
och Ryssland att enas om en
förlängning av Nya START.
Avtalet behövs som ett skyddsnät
mot kapprustning och för att
skapa nödvändigt utrymme för
fortsatta samtal och

förhandlingar. Samtal pågår
mellan länderna, men det
kommer bli en komplicerad och
tidskrävande process att enas om
ett nytt avtal. En förlängning är en
första prioritet. Vi vill också att
Kina engageras i denna process
samt att ytterligare kategorier av
vapensystem inkluderas i
framtiden. Inte minst gäller det
kärnvapen med kortare räckvidd
– sådana utgör redan i dag en
säkerhetspolitisk utmaning i vårt
närområde.
4 Med ett undantag, Nordkorea,
har den globala normen mot
kärnvapenprov successivt kunnat
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befästas sedan millennieskiftet.
Det är av avgörande betydelse att
denna norm upprätthålls. Den bör
också formaliseras genom att det
fullständiga provstoppsavtalet
CTBT, som i dag har ratificerats
av 168 länder, kan träda i kraft.
En internationell politisk
kraftsamling för att bevara och
utveckla dessa avtal är det bästa
sättet att hedra minnet av de
hundratusentals offren från
Hiroshima och Nagasaki. Att
värna mänskligheten och vår
planets gemensamma säkerhet är
vår plikt och skyldighet, något den

svenska regeringen kommer
försätta att driva på för.
Den gemensamma säkerheten
förstärks av
kärnvapennedrustning. Målet
måste fortfarande vara en värld fri
från kärnvapen. Målet kan bara
vara att vi aldrig mer ska behöva
uppleva det mörker som för i dag
75 år sedan bredde ut sig efter
atombomberna i Hiroshima och –
tre dagar senare – i Nagasaki.
Stefan Löfven (S), statsminister
Ann Linde (S), utrikesminister
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2020 Rymdsondens
unika bilder av solen
LÖRDAG 18 JULI 2020

Rymdsonden Solar Orbiter har
tagit fotografier av solen på
närmare avstånd än någonsin
tidigare. Med hjälp av Nasa har
farkosten kommit så nära som
77 miljoner kilometer ifrån,
rapporterar BBC.
Solar Orbiter sköts upp i februari
för att kunna göra mätningar som
visar mer information om solen.
Något som gör rymdsonden
speciell är att den ger utsikt från

helt nya vinklar. De flesta andra
rymdsonder rör sig i samma plan
som jordens bana men Solar
Orbiter kretsar på snedden kring
solen och får en ordentlig blick på
solens poler. Nya bilder visar att
solens yta är täckt av små
flammor som projektets forskare
kallar ”lägereldar”. Eldarna är en
miljondel till storleken av solens
större flammor och ännu är det
oklart om dessa miniatyrversioner
drivs av samma mekanismer som
de större.
Forskarna tror att ”lägereldarna”
kan vara en bidragande faktor i
uppvärmningsprocessen som gör
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solens yttre atmosfär betydligt
varmare än ytan.
– Solen har en relativt sval yta på
cirka 5 500 grader och är omgiven
av en superhet atmosfär på mer
än en miljon grader, säger Esaprojektforskaren Daniel Müller,
till BBC.
Solens strålning har stora effekter
på jorden utöver ljus och värme.
Med ökad kunskap kan man
bättre förutsäga solens
rymdväder.
Det kommer att dröja ännu ett par
år innan Solar Orbiter gör sitt
första nära möte med solen, vilket

beräknas vara på ett avstånd av 48
miljoner kilometer.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se
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Protesterna visar –
Putins ställning
svagare än någonsin

Analys

I onsdags grep polisen 147
personer i Moskva. Det gjordes i
samband med att de protesterade
mot de ändringar i den ryska
LÖRDAG 18 JULI 2020
författningen som gör det möjligt
Drygt två veckor efter att
för Putin att ställa upp för
Vladimir Putin gavs
ytterligare två sexåriga
grundlagsenlig möjlighet att
mandatperioder när hans
förbli Ryssands president i
nuvarande presidenttid löper ut
ytterligare 16 år är hans
2024.
ställning svagare än någonsin.
I den tidigare författningen
Det visar inte minst den nya
begränsades presidentens
våg av protester som riktas mot
möjlighet att kandidera till fler än
honom – och de trakasserier
två mandatperioder i följd. I den
som myndigheterna riktar mot
nya skrivningen ”nollas” – stryks
oppositionen.
– alla Putins tidigare
245

mandatperioder som om de inte
hade existerat. Det öppnar vägen
för den i dag 67-årige Putin att bli
kvar vid makten ända till 2036,
det år han fyller 84 år.
Som en jämförelse är det värt att
minnas att tre av de ”åldrade”
ledarna för det sovjetiska
kommunistpartiet som dog på
sina poster i början på 1980-talet
var yngre än så; Leonid Brezjnev
blev 75 år, Jurij Andropov blev 69
och Konstantin Tjernenko blev 73.
Författningsändringarna, som på
förhand var fastställda av
parlamentet, godkändes i en
veckolång så kallad allrysk

omröstning som avslutades den 1
juli.
Röstningen var enligt oberoende
valexperter otvetydigt riggad och
gav det förväntade resultatet: 78
procent sade ”ja”. Kremls
talesman Dmitrij Peskov fastslog
att det vi bevittnat var en ”segerrik
folkomröstning om förtroendet
för president Putin”.
Det fanns flera skäl till att Putin
ansåg sig ha behov av att så
hastigt genomdrivna
grundlagsändringen. Den
viktigaste: Hans dalande
opinionssiffror, och att slutet på
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hans mandatperiod syns vid
horisonten.
En av Rysslands yngre
oppositionspolitiker, Ljubov
Sobol, hade sin förklaring till att
Kreml skruvar åt tumskruvarna
på sina kritiker: ”Putins
opinionssiffror har kraschat,
ekonomin står still, tusentals
människor i regionerna
protesterar”, skrev hon på Twitter.
Putin förklarade själv i en tvintervju i juni att ”nollningen” var
ägnad att få slut på
maktintrigerna inom eliten om
vem som ska kunna efterträda
Putin. De ledande

ämbetsmännen, ansåg han, borde
i stället ägna sig åt sina
arbetsuppgifter i statens tjänst.
Många hade förutspått att Kreml
hyste planer på att efter den
allryska omröstningen rikta en
bred attack mot oberoende
personer inom medier, politik och
kultur.
Farhågorna om ett skifte mot en
mer repressiv politik mot
oliktänkande - i form av
arresteringar, razzior, rättegångar
och fällande domar – visade sig
snabbt vara befogade.
Demonstranterna som denna
vecka samlades vid Pusjkintorget i
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centrala Moskva hade en
annorlunda än den rosiga bild
som Kreml ger av en total
uppslutning bakom Putin. Några
av de slagord som ropades var:
”Avgå Putin!” och ”Putin är en
tjuv!”
De fick betala dyrt för denna
fredliga opinionsyttring. Flera
demonstranter släpades under
hugg och slag in i polisens fordon.
Men redan veckan innan
demonstranterna i Moskva gick ut
på gatorna hade Kreml riktat
hårda slag mot några av de
fristående journalister och

historiker som ännu har kunnat
verka i Ryssland.
Den 6 juli dömdes en journalist i
staden Pskov, Svetlana
Prokopjeva, av en militärdomstol
för att ”rättfärdiga terrorism”. Ett
tiotal personer som demonstrerat
för hennes stöd greps av polisen.
Dagen därpå arresterade
säkerhetstjänsten FSB den
respekterade försvarsreportern
Ivan Safronov, tidigare på
dagstidningen Kommersant, som
anklagades för att ha spionerat för
Tjeckiens underrättelsetjänst.
Han misstänks för landsförräderi,
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vilket har ett maxstraff på 20 års
fängelse.
Samtidigt yrkade en åklagare i
Petrozavodsk att historikern och
människorättsaktivisten Jurij
Dmitrijev, som under årtionden
har forskat om offren för Stalins
massmord i ryska Karelen, ska
dömas till 15 års straffarbete för
påstådd ”pedofili”. Dom väntas bli
avkunnad den 22 juli.
På fredagen genomförde polisen
ännu en en razzia på den ledande
Putinkritikern Aleksej Navalnyjs
kontor i Moskva. Navalnyj
förhördes, delgavs misstanke om
att ha förtalat en Andra

världskrigsveteran och belades
med förbud att lämna Moskva.
Samtidigt som FSB har fullt upp
med att trycka ned oliktänkande i
Moskva är det opposition från
annat håll som Kreml har
betydligt större anledning att oroa
sig för.
Den oväntade platsen:
Chabarovsk, den största staden i
ryska Fjärran Östern, vid gränsen
mot Kina.
Där utbröt i slutet av förra veckan
de största demonstrationerna i
området sedan Sovjetunionens
sammanbrott 1991. Omkring 30
000 människor marscherade
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genom staden för att protestera
mot att regionens populäre
guvernör Sergej Furgal gripits och
förts till det ökända Lefortovohäktet i Moskva.
Furgal tillhör ett vanligtvis Kremltroget populistparti, LDPR. Men i
strid mot Putins vilja valdes han
för två år sedan med överlägsna
siffror till guvernör. Nu tycktes
Kreml ha bestämt sig för att göra
sig av med honom genom att
anklaga honom för att ha
organiserat två mord som skedde
2004.
På Chabarovsks gator förekom
slagord liknande de som synts i

Moskva: ”Frihet!”, men också
specifika: ”Vi litar på vår
guvernör!”
De Putinfientiga
demonstrationerna, som nu har
nu pågått i mindre skala varje dag
i en vecka, har tagit den ryska
statsledninen på sängen. Man har
inte hittat något sätt att hantera
en massrörelse för en folkvald
guvernör. På lördagen planeras en
ny stor manifestation mot Kreml.
Michael Winiarski
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Vassa armbågar i
försöken att enas
om omstridda
stödpengar
LÖRDAG 18 JULI 2020

Munskydd och armbågshälsningar satte tydlig coronaprägel på första dagen av EUtoppmötet i Bryssel.
Men oenigheten om den nya
återhämtningsfonden kvarstår.
– Vi vill alla göra något mer, vi
måste det, för så allvarlig är
krisen. Men vi ska inte skuld-

sätta kommande generationer,
sa statsminister Stefan Löfven
(S).
Paris.

Det var första gången sedan
coronakrisens början som de 27
EU-ländernas regeringschefer
rent fysiskt möttes i Bryssel.
Nästan alla – däribland Löfven –
bar munskydd i sammanträdessalen, och innan de satte sig ned
vid bordet bugades och bockades
det. Många av regeringscheferna
hejade också på varann med
armbågshälsningar.
Men under den muntra ytan finns
en anspänning – och betydligt
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vassare armbågar än de som syns
på bild.
– Det blir väldigt, väldigt svåra
förhandlingar, förutspådde den
tyska förbundskanslern Angela
Merkel.
– Vi behöver mycket mer
solidaritet och större ambitioner.
Det är vårt europeiska projekt
som står på spel här, lade
Frankrikes president Emmanuel
Macron till.
Merkel och Macron vill att EUledarna ger grönt ljus till såväl
långtidsbudgeten för åren 2021–
2027, som den enorma och
omstridda återhämtningsfond

som EU-kommissionen föreslagit
på fransk-tyskt initiativ.
Några tecken på att ett
genombrott skett fanns dock inte
när detta skrevs. Förhandlingarna
väntas fortsätta under lördagen.
Återhämtningsfonden är tänkt att
innehålla 7 800 miljarder kronor
– en summa som kommissionen
vill låna upp på
finansmarknaderna och fördela
till de hårdast utsatta regionerna
och sektorerna i EU.
5 200 miljarder kronor ska delas
ut i bidrag och 2 600 miljarder i
lån. På så sätt ska krisen lindras
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och en grön och digital
omställning stimuleras, är tanken.
Men Sverige, Nederländerna,
Danmark och Österrike – ”de
sparsamma fyra” – protesterar
mot att så pass mycket delas ut i
bidrag.
– Vi tycker att det är bättre med
lån med fördelaktiga villkor. Vi
har inte sett slutet på den här
krisen, vi kan ha andra, nya kriser
om bara några år. Så visst måste
vi göra mer, det är uppenbart.
Men vi ska inte överge viktiga
principer. Vi ska inte skuldsätta
kommande generationer med

hundratals miljarder kronor, sa
Löfven vid en pressträff.
Mycket av pengarna i
återhämtningsfonden är tänkta att
gå till hårt skuldsatta länder i
Sydeuropa, som Spanien och
Italien, som även drabbats svårt
av coronapandemin.
Men som DN berättat om finns
också Ungern och Polen bland
vinnarna i fördelningen.
Trots att den officiella linjen om
att lån är bättre än bidrag, verkar
”de sparsamma fyra” därför ha
skiftat fokus: Nu talar man
mycket mer om vikten av att tuffa
villkor ställs på de länder som får
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direktstöd. Både genom den
vanliga budgeten och i
återhämtningsfonden. Då handlar
det inte minst om villkor om en
fungerande rättsstat.
– Vi behöver en stark koppling till
rättsstatens principer. Vi får inte
köpslå om de grundläggande
principer som EU faktiskt är byggt
på, sa Löfven.
Nederländernas premiärminister
Mark Rutte har krävt att pengar
ska kunna hållas inne helt om
bara ett eller ett fåtal länder anser
att ett visst land missköter sig.
Det har fått Ungerns
premiärminister Viktor Orbán –

som i flera år anklagats för att
undergräva rättssystemets
oberoende – att gå i taket och
hota med veto.
En möjlig kompromiss kanske kan
skönjas i ”de sparsamma fyras”
krav på att slimma långtidsbudgeten och utöka de rabatter på
avgiften som bland andra Sverige
och Nederländerna har.
Storbritanniens utträde har
lämnat ett stort hål på
intäktssidan, och en rejäl
avgiftshöjning är i vilket fall att
vänta. I Sveriges fall innebär det
förslag som ligger på bordet
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omkring 10 miljarder kronor
högre avgift per år.
– Men det behöver ändras, sa
Löfven inför mötet.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se

Fakta. Restriktioner
vid toppmötet i
Bryssel

mötesbyggnaden. Det är några
åtgärder som vidtagits för att
minska smittorisken vid helgens
EU-toppmöte i Bryssel, som är det
första fysiska mötet sedan
coronapandemin bröt ut.
Presskonferenser hålls i stället via
nätet eller i medlemsländernas
egna lokaler i Bryssel.
Förhandlingarna inleddes på
fredagen och väntas fortsätta
under lördagen.

Munskydd på möten, betydligt
färre medarbetare än normalt och
inga journalister i
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– Omtumlande och oroande,
säger premiärminister Pedro
Sánchez om uppgifterna.
Det ser ut som om Juan Carlos,
statschef i Spanien 1975–2014,
har mottagit kring 65 miljoner
LÖRDAG 18 JULI 2020
euro av den saudiska kungaSpaniens förre kung Juan familjen. Misstankar om att dessa
Carlos kan komma att åtalas för tillgångar aldrig har beskattats
skattebrott. Kungen, som
utreds nu i Schweiz och i Spanien.
avgick 2014 och ersattes av sin Nyligen avslöjade tidningen El
son Felipe, har inte betalat skatt Confidencial att 65 miljoner euro
för sina inkomster, som tros
överförts från den saudiska
uppgå till många tiotals
statskassan till kungens konto i
miljoner euro.
Pananá, och senare till kungens
älskarinna Corinna zu SaynWittgenstein. Saudiarabien

Förre kungen
misstänks för
skattebrott
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hävdar att pengarna var en gåva.
Men mycket tyder på att de var en
bonus till kungen för hans roll då
saudierna köpte det spanska
”supertåget” AVE för linjen
Mekka–Medina.
Kungen var länge Spaniens mest
populäre medborgare, dels för sin
ledande roll när demokratin
återinfördes 1975–1978, dels för
sitt resoluta agerande under det
militära kuppförsöket 1981.
Under decennier skyddades han
från mediebevakning och skattemyndigheter av landets två
ledande partier, socialistiska
PSOE och högerns Partido

Popular. Spanska journalister och
många andra kände till
statschefens utomäktenskapliga
eskapader, men avstod lojalt från
att lägga näsan i blöt. Inte heller
fick spanjorer i gemen veta att
drottning Sofia så snart hennes
barn blivit vuxna flyttade till sin
syster i London.
Fram till sin abdikation 2014
åtnjöt Juan Carlos den högsta
graden av immunitet, och var icke
åtalbar. Han är i dag åtalbar, men
endast efter långa och invecklade
turer, och då endast för brott
begångna efter abdikationen.
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Felipe, som saknar sin fars stora
intresse för pengar, insåg att
faderns svindlande affärer slet på
monarkins prestige. I mars avsade
han sig sin arvsrätt efter fadern.
Han drog dessutom in faderns
årliga apanage på nära två
miljoner kronor.
LÖRDAG 18 JULI 2020
Nathan Shachar
På lördagen högtidlighåller
naranjal@gmail.com
Sydafrika minnet av Nelson
Mandela, som den 18 juli skulle
ha fyllt 102 år.
Men årets firande går i moll. På
fredagen begravdes
landsfaderns yngsta dotter
Zindzi Mandela. Familjen har i

Begravningen av
Zindzi Mandela
lägger sordin på
firande
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veckan bekräftat att hon gick
bort i sviterna av covid-19.

president Cyril Ramaphosa på
Twitter.
Johannesburg.
Allt fler sydafrikaner har på
Covid-19 sprids som en löpeld
sociala medier gått ut och berättat
genom Sydafrika som just nu är
att de drabbats av sjukdomen, för
ett av de hårdast drabbade
att undvika stigmatisering som
länderna i världen med över 320
kan försvåra arbetet för att stoppa
000 fall. I måndags avled Zindzi
smittan.
Mandela, yngsta dotter till Nelson – Detta är ett virus som påverkar
och Winnie, vid 59 års ålder.
oss alla, och det får aldrig uppstå
Familjen Mandela bekräftade på
något stigma kring människor
torsdagen att det var covid-19 som som infekterats, skriver
tagit hennes liv.
presidenten.
– Jag vill tacka familjen Mandela Zindzi Mandela begravdes på
för att de delade denna
fredagen i Johannesburg. Hon var
information med landet, skriver
vid tiden för sin bortgång
utgående ambassadör till
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Danmark men kunde inte resa till
Köpenhamn på grund av
restriktionerna som införts.
Senare i år var det tänkt att hon
skulle bli ambassadör till Liberia.
Hennes bortgång, och den
pågående pandemin, har lagt
sordin på årets firande av Nelson
Mandelas minne. Landsfadern
skulle i år ha fyllt 102 år och den
18 juli är vanligtvis en dag då
sydafrikanerna försöker lägga 67
minuter av sin dag på välgörande
verksamhet – en minut för varje
år som Mandela lade på kampen
för frihet och demokrati.

I år uppmanar arrangörerna
allmänheten att ägna sig åt att
göra matpaket, masker och annan
skyddsutrustning samt andra
donationer som kan vara
hjälpsamma i kampen mot
covid-19.
FN:s generalsekreterare Antonio
Guterres har bjudits in att ge årets
föreläsning till Nelson Mandelas
minne, en ära som tidigare gått till
USA:s ex-president Barack
Obama, ekonomen Thomas
Piketty och Microsoft-grundaren
Bill Gates, med flera. Guterres
kommer inte att resa till
Johannesburg utan håller sitt
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anförande digitalt. Han väntas
tala om hur viruset riktat sökljuset
mot de globala inkomstklyftorna.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Amerikansk kritik
mot Israels
annektering av
Jordandalen
LÖRDAG 18 JULI 2020

Israels annektering av Jordandalen på den ockuperade
Västbanken har nu fått kritik
från amerikanskt håll.
– USA har bett Israel att inte
skada möjligheterna att
upprätta en palestinsk stat,
säger den amerikanske
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toppdiplomaten David
Schenker.

USA behandlat Israel betydligt
strängare.
Jerusalem.
Premiärminister Benjamin
David Schenker, som leder det
Netanyahu hade lovat annektera
amerikanska
Jordandalen, en dryg femtedel av
utrikesdepartementets
den ockuperade Västbanken, den
Mellanösternenhet, gav under ett 1 juli. Men han ångrade sig i sista
videoframträdande öppenhjärtiga stund, enligt Schenker ”bland
glimtar från Vita husets hantering annat därför att han tog med i
av frågan om Israels annektering
beräkningen EU:s och
av palestinska områden.
arabstaternas reaktioner”.
Schenkers chef, utrikesminister
Schenker antydde i sitt estradMike Pompeo, har utåt sagt att det samtal i Washington, anordnat av
står Israel fritt att besluta om en
den tyska Marshall-fonden, att
eventuell annektering. Men, säger också amerikanska påtryckningar
Schenker nu, i verkligheten har
förekommit bakom kulisserna:
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– Det skulle inte förvåna mig om
annekteringen skrinläggs. Vissa av
Netanyahus anhängare välkomnar
ett sådant steg, men de värjer sig
mot den andra delen av vår plan,
som stipulerar en palestinsk stat.
Vänskapen med Donald Trump
har blivit en viktig del av
Netanyahus inrikespolitiska
image: För första gången, berättar
han gärna, finns där en person i
Vita huset som har förståelse för
den israeliska
högernationalismen.
Ett annat sätt att förklara Trumps
välvilja är att tolka den
pragmatiskt: Den föga religiöse

presidenten vet att många av hans
bibeltroende, kristna väljare är
passionerade påhejare av
bosättarprojektet.
Därför ville Trump ogärna vända
sig mot annekteringen offentligt.
Efter att den amerikanska planen
presenterades i januari hade
Netanyahu och hans omgivning
intrycket att de fått grönt ljus för
annektering, eftersom
Jordandalen tillföll Israel på den
karta Vita huset offentliggjorde
över sin ”Fredsvision”.
Eftersom alla palestinska ledare
avfärdade Trumps plan utan
resonemang utgick Netanyahu
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från att den för alltid skulle stanna
på skrivbordet. Att USA ända
skulle ställa krav på Israel att
respektera hela planen blev en
kalldusch för honom.
Det var inte bara ängslan för att
reta Trump som kylde av
Netanyahus annekteringsplaner.
En ännu större fara tornar upp sig
vid horisonten: en demokratisk
valseger i november och en ny
amerikansk administration som
reparerar relationerna till
palestinierna, skrotar Trumps
fredsplan och tar ut en ny kurs i
Mellanöstern.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Vi är ett splittrat
samhälle som
saknar sunt
förnuft.
LÖRDAG 18 JULI 2020

Så kommenterar Jay Wolfson,
professor i folkhälsa i Florida, den
dystra prognosen i det
coviddrabbade USA där
smittspridningen ökar dramatiskt
i flera amerikanska delstater. Över
135 000 döda, en sjukvård som
går på knäna och en polariserad
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befolkning där somliga förnekar
coronavirusets existens.
TT

51-årig britt
gripen för
bombhot
LÖRDAG 18 JULI 2020

Norge.

Den norska polisen grep strax
efter 13.30 på fredagen en 51-årig
brittisk medborgare som
misstänks ha bombhotat ett
flygplan från Ryanair på väg till
Oslo.
Planet kom från London och hotet
togs emot medan planet befann
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sig i luften, enligt nyhetsbyrån
NTB.
Tidningen VG uppger att
bombhotet stod skrivet på en lapp
som besättningen hittade ombord
på flyget.
Den norska polisen misstänker att
det finns ett samband med ett
annat bombhot i förra veckan mot
ett plan på väg från Krakow till
Dublin. Då upptäcktes en lapp där
det stod att det fanns en bomb
ombord på flyget inne på en av
flygplanstoaletterna.
TT

”Vaccinstöldförsök
oacceptabelt”
LÖRDAG 18 JULI 2020

Storbritannien/Ryssland.

Ryska hackares påstådda försök
att stjäla vaccindata från
Storbritannien är ”fullständigt
oacceptabla”, enligt
Storbritanniens säkerhetsminister
James Brokenshire.
Hackerattacken har dock inte
lyckats åstadkomma någon skada,
säger han.
Storbritannien, USA och Kanada
anklagade tidigare i veckan
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gemensamt en rysk hackergrupp
för att försöka stjäla data om
försöken att ta fram ett vaccin mot
covid-19. Mer specifikt gäller det
gruppen APT29, som förmodas ha
kopplingar till ryska
underrättelsetjänster.
LÖRDAG 18 JULI 2020
Rysslands regering nekar till
Ryssland.
anklagelserna.
Ryssland erbjuder sig att medla i
TT-Reuters
den pågående konflikten mellan
de kaukasiska grannländerna
Armenien och Azerbajdzjan,
meddelar Kreml.
Enligt regeringens talesperson
Dmitrij Peskov är den ryske
presidenten Vladimir Putin

Moskva redo
att medla i
konflikt
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”extremt oroad” över
stridigheterna och ”betonade ett
brådskande behov av eldupphör”.
Relationerna mellan Armenien
och Azerbajdzjan har varit
ansträngda sedan de blev
självständiga i samband med
Sovjetunionens sönderfall. Under
åren runt 1990 utkämpades ett
krig om regionen NagornoKarabach som ligger i
Azerbajdzjan men har armenisk
majoritetsbefolkning.
De senaste striderna flammade
upp i slutet av förra veckan och
har hittills kostat 17 liv på bägge
sidor.
TT-AFP

1 100
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minkar ska avlivas sedan
coronavirus har upptäckts på en
minkfarm i staden Westerbeek
nära tyska gränsen. Sammanlagt
25 anläggningar för
minkuppfödning har nu
konstaterat smitta.
TT-AFP
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Bärplockare från
Thailand får
komma till
Sverige
LÖRDAG 18 JULI 2020

Svenska bärföretagen räknar
med att ungefär 2 600
thailändska bärplockare
kommer till Sverige i år, mindre
än hälften av vad som skulle
behövas. Färre bärplockare
innebär ett högre pris på vilda
bär, vilket i slutändan påverkar
priset för konsumenterna.

Thailändska myndigheter har nu
gett klartecken till att bärplockare
får åka till Sverige. Men processen
har varit lång, och det har införts
nya villkor som har medfört högre
kostnader, vilket har fått flera
svenska bärföretag att hoppa av.
– Vissa har tyckt att det varit
krångligt och kastat in handduken
men vi är ett antal företag som
ställt upp på de här villkoren även
om det är en större kostnad,
eftersom vi i slutändan tror att
kunden är beredd att betala för
det. Det var en väldigt dålig
säsong 2019, så det finns inga bär
269

i lager, säger Sylve Björkman, vd
på bärföretaget Ransäters Invest.
Enligt de särskilda villkor som de
thailändska myndigheterna infört
måste de svenska bärföretagen
uppfylla vissa krav gällande
boende och hälsa. Till exempel ska
tempen tas på alla bärplockare
varje dag. Bärföretagen måste
också kunna garantera att en
person som visar symptom kan
isoleras.
Kraven begränsar hur många
plockare företagen kan hyra in.
– Jag kommer ha cirka 800
personer hos mig och eftersom vi
måste ha distanserade boenden

kommer jag behöva placera
mellan 80 och 90 personer där jag
normalt sett kunnat ha 200
boende.
Sylve Björkman säger att
bärföretagen räknar med att
ungefär 2600 thailändska
bärplockare kommer till Sverige i
år, vilket är långt under det
verkliga behovet på cirka 7 000.
Siffror hos Migrationsverket visar
att man hittills har beviljat 2 869
ansökningar som avser
arbetstillstånd för thailändska
bärplockare. Färre bärplockare
innebär ett högre pris på vilda
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bär, vilket i slutändan påverkar
priset för konsumenterna.
– Det blir naturligtvis så att
kunden får hjälpa till att stå för
det, det blir dyrare slutprodukter
såklart, säger Sylve Björkman.
Om allt går som planerat anländer
de thailändska bärplockarna i
slutet av juli, drygt en vecka
senare än normalt. Därför är det
möjligt att säsongen förlängs en
vecka.
– Nere i Värmland där jag bor går
det att plocka lingon ända in en
bit i oktober normalt sätt. Så det
blir i princip att vi startar en vecka

senare men att vi lägger på den i
slutet i stället.
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se
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100-årig
krigsveteran
dubbad
SÖNDAG 19 JULI 2020

Storbritannien. 100-åriga andra
världskrigsveteranen Tom Moore
samlade in över 370 miljoner
kronor till kampen mot covid-19.
Hans gärning uppmärksammades
världen över och i fredags
dubbades han till riddare av
drottning Elizabeth II i en privat
ceremoni. Den 6 april lade Tom
Moore upp sin insamling till den

offentliga sjukvården NHS:s
hjälpverksamhet mot löfte att han
skulle gå 100 längder à 25 meter
på baksidan av sitt hus i
Bedfordshire innan födelsedagen
den 30 april. Hans ursprungliga
mål var 1 000 pund – det nåddes
redan efter fyra dagar. Ossi Carp
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Trumps
partivänner gör allt
för att vinna valet –
åt Biden
SÖNDAG 19 JULI 2020

De mest framgångsrika
reklamfilmerna i
valkampanjerna i USA kommer
från varken Donald Trump eller
Joe Biden. I stället görs de av
en liten klick av före detta
republikaner som vill hjälpa
Biden att vinna.

Organisationen Lincoln project
har nått miljontals väljare med
reklamfilmer där besvikna
Trump-väljare beskriver hur presidenten misslyckats med
att hantera coronapandemin.
New York

Reklamfilmen börjar med dyster
musik och bilder på långa köer till
sjukhus och kontor för att söka
jobb. En berättarröst räknar upp
tragedierna som präglar USA
sommaren 2020. De otaliga
dödsfallen i coronapandemin. Den
kraschade ekonomin med drygt
40 miljoner arbetslösa.
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– Ekonomin är i spillror. Trump
hjälpte Wall Street, men inte Main
street, säger berättaren.
Titeln på filmen är ”Mourning in
America”, sorg i USA.
Det är en tydlig blinkning till den
mest berömda kampanjfilm som
gjorts i USA det senaste
halvseklet: Ronald Reagans
”Morning in America” 1984.
Där beskrevs hoppfullt hur USA
förbättrats under Reagans första
fyra år som president. Fler
amerikaner än någonsin tidigare
gick till jobbet och ägde sina hus,
enligt den lugna berättarrösten,
allt medan solen steg över

Manhattan och mellanvästerns
majsfält.
I 2020 års version har Reagan
bytts ut till Trump. Den
amerikanska morgonen har blivit
den amerikanska sorgen.
Berättarrösten avslutar: ”Amerika
sörjer. Och under Donald Trumps
ledarskap är vårt land svagare,
sjukare och fattigare.”
På Youtube har filmen setts mer
än tre miljoner gånger. Men den
kommer inte från Joe Bidens
presidentkampanj utan är skapad
av Lincoln project, ett sällskap av
före detta republikaner som
avskyr Trump. De har slagit sig
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samman för att hjälpa Biden att
vinna valet, och deras
kampanjfilmer hör till de mest
framgångsrika under valet hittills.
– Andra kampanjer är nöjda om
80 000 ser deras filmer online. Vi
är missnöjda om de inte ses av
minst en miljon, säger Lincoln
projects grundare Rick Wilson till
DN i ett videosamtal från
Tallahassee i Florida.
Wilson grundade Lincoln project
tillsammans med ett dussintal
inflytelserika republikaner, som
också tröttnat på vad de såg som
partiets ryggradslösa hantering av
Trumps extremism. Medgrundare

är Steve Schmidt, som var
kampanjchef för John McCain
2008, och George Conway, som är
gift med Trumps tidigare
talesperson Kellyanne Conway.
Nyligen anslöt sig även Stuart
Stevens, som skötte Mitt Romneys
presidentkampanj 2012.
– Trump står för en auktoritär
nationalism som är livsfarlig för
USA och för omvärlden. Men
ingen auktoritär ledare kommer
till makten utan medlöpare. Det
är därför vi tagit avstånd från
Republikanerna, säger Wilson.
En rad liknande grupper, som
Republican voters against Trump,
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arbetar också för att hjälpa Biden
vinna. Ofta innehåller reklamfilmerna vittnesmål från besvikna
Trump-väljare som förklarar
varför de inte kan rösta på honom
igen.
Rick Wilson tror att det är just
strategernas långa bakgrund i
republikanska kampanjer som gör
dem så väl förberedda på att
övertyga republikanska väljare.
– Vi märker att det är två budskap
som fungerar särskilt väl på
republikaner. Dels att det inte går
att få ordning på ekonomin utan
att först stoppa pandemin. Dels
att vi nu har kvitton på hur

Trumps grymhet, korruption,
kaotiska ledarskap och
inkompetens skadat landet.
Den minoritet av republikaner
som ogillar Trump gjorde mycket
väsen av sig inför presidentvalet
2016, men kunde inte stoppa
Trump den gången. Mycket tyder
dock på att det politiska klimatet i
landet är radikalt annorlunda
inför det här valet. 2016 samlades
ex-republikanerna bakom en
andefattig, oberoende
presidentkandidat, Evan
McMullin.
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En väsentlig skillnad inför årets
val är att dessa organisationer nu
enats bakom Joe Biden.
– I det förra valet hade Trump
fördelen att driva kampanj mot en
demokrat som redan utsatts för
30 års smutskastning. Hillary
Clinton betraktades i princip som
en demon av många republikaner.
Det var så lätt för dem att säga att
de inte gillar Trump, men de kan
bara inte rösta på Hillary.
– Den här gången har väljarna
däremot sett hur Trump regerat
som president. De har själva
upplevt de fruktansvärda
humanitära och ekonomiska

kostnaderna av coronapandemin,
säger Wilson.
Trump-kampanjens talesperson
Erin Perrine avfärdar Lincoln
project som ”ännu ett exempel på
att träsket i Washington försöker
plocka ned en folkligt vald
president”. Perrine hävdar i ett
pressmeddelande att Trump
fortfarande har stöd av 94 procent
av republikanerna. Men den
siffran är från början av året.
Under sommaren har stödet bland
republikaner fallit och är nu drygt
80 procent. Bilden av Trumps
väljare som oerhört lojala håller
på att grumlas. En analys av New
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York Times nyligen visade att
ungefär var sjätte Trump-väljare
överväger att stanna hemma eller
rösta på Biden. Det är just dessa
väljare Lincoln project nu riktar
sig till.
– Kan vi vinna en tredjedel av
denna grupp så är Trump
chanslös, säger Wilson.
Enligt Wilson har
organisationerna två konkreta
mål. Det ena är att samla stödet
för Biden i de viktiga delstaterna
som avgör valet. Det andra målet
är att störa och distrahera Donald
Trump personligen. Som
republikanska veteraner med

kontaktnät som sträcker sig rätt in
i Vita huset vet de själva hur de
kan krypa under skinnet på
presidenten.
Att kommunicera direkt med
Trump är inte särskilt
komplicerat. Trump följer Fox
news dagligen och tittar i princip
alltid på tre program:
morgonshowen ”Fox and friends”
och kvällsprogrammen med Sean
Hannity och Tucker Carlson.
Lincoln project köper konsekvent
reklamtid kring dessa program,
riktat just till marknaden i
Washington DC, vilket gör att
Trump ofta ser reklamfilmerna.
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Wilson hävdar att det fått
omedelbara resultat.
– Vi vet att han blir oerhört
irriterad av våra annonser och
varje dag som Trump attackerar
oss i stället för att attackera Biden
är en bra dag. Vi har kartlagt
åtminstone 20 tillfällen då Trump
slösat värdefull tid under
kampanjtal och presskonferenser
på att reagera direkt på de
reklamfilmer vi sänt på Fox news
samma dag. Det mest uppenbara
fallet var i Tulsa i juni, då han
skulle göra sin stora comeback i
kampanjen. I stället ägnade han
åtta minuter av talet åt att svamla

om att han var bra på att gå i
trappor, säger Wilson.
När de landsomfattande
demonstrationerna mot rasism
svepte över USA i början av
sommaren var det gott om
politiska tyckare som påstod att
kravallerna skulle gynna Trump. I
stället har det blivit tvärtom. Runt
70 procent av amerikanerna säger
att Trump misskött hanteringen
av protesterna, medan Bidens
opinionssiffror fortsatt att stiga.
Jämförelserna med valet 1968, då
Richard Nixon vann med ett
auktoritärt budskap om lag och
ordning, håller inte riktigt.
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– När Nixon blev president var 83
procent av USA:s befolkning vit.
En mycket större andel bodde på
landsbygden. I dag präglas USA
av mycket mer mångfald, och fler
bor i storstäder. Vi har en
generation som vuxit upp med
Obama som president. Att då som
Trump försöka skrämma folk
genom att säga att svarta
människor är på väg till din
villaförort för att döda dig? Det
övertygar inte längre, säger
Wilson.
Det mest oroväckande för Trumps
kampanj är att vita pensionärer,
den mest pålitligt republikanska

väljargruppen i USA, börjat
överge honom i protest mot
hanteringen av pandemin.
I en opinionsmätning från Wall
Street Journal i veckan leder Biden för första gången bland
väljare äldre än 65 år.
– Jag märker det tydligt här i
Florida, där vi har en hel del
pensionärer. De är oroade över
pandemin. De är besvikna på
Trumps hantering. Vi såg i förra
valet att det inte fungerade att
attackera Trumps personlighet.
Men nu kan vi däremot koppla
ihop Trumps personlighet med
konkret sakpolitik, hans
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misslyckande och nonchalans
under pandemin, vilket varit
betydligt mer effektivt i våra
tester, säger Wilson.
I den senaste nationella
opinionsmätningen från New
York Times har Biden utökat sin
ledning till 52 procent mot 37
procent för Trump. Ingen
utmanare har haft en så stor
ledning mot en sittande president
sedan moderna
opinionsmätningar började göras
på 1960-talet.
Men Rick Wilson poängterar att
Biden inte kan ta något för givet.
Amerikansk politik är känd för

snabba, dramatiska förändringar.
Om något kan sänka Bidens
kampanj under hösten så är det
just en oväntad vändning som
förändrar hela det politiska
landskapet.
– Det största hotet mot Biden är
dramatiska, externa händelser.
Att Trump startar ett nytt krig i
Mellanöstern. Att någon dör i
Högsta domstolen. Det krävs
något sådant för att förändra
dynamiken inför valet. Det finns
däremot ingen risk att Trump
själv kommer att ändra sin
kampanj. Han tar inte till sig
motstridig information. Vi vet
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vem han är och det kommer inte
att förändras, säger Wilson.
Däremot oroar han sig inte över
att Biden kan göra om Hillary
Clintons misstag, att ignorera det
så kallade rostbältet i norra USA
som avgjorde valet för Trump
2016.
– Vi lägger hälften av våra
resurser på dessa delstater. Och
Biden har redan lagt sex gånger så
mycket kampanjpengar på
Pennsylvania, Wisconsin och
Michigan som Clinton gjorde.
Hennes misstag kommer
demokraterna aldrig att göra igen.
Martin Gelin

Fortsatt tuffa
samtal om
fördelningen av
pengar
SÖNDAG 19 JULI 2020

Paris. Vissa närmanden har
gjorts men mycket återstår
ännu att komma överens om
efter två dagars förhandlingar
om EU:s långtidsbudget och
återhämtningsfond.
– Vi står långt ifrån varandra.
Det här kan ta tid, sa Paula
Carvalho Olovsson,
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statssekreterare med ansvar för stöd helst ska ges i form av lån –
EU-frågor hos Stefan Löfven
inte bidrag.
(S).
Men Tysklands förbundskansler
Paris
Angela Merkel och Frankrikes
EU:s toppmöte i Bryssel har som
Emmanuel Macron har drivit på
väntat blivit en strid mellan ”de
för att länder som Italien och
sparsamma fyra” –
Spanien ska kunna få bidrag. De
Nederländerna, Österrike, Sverige är rädda att en europeisk
och Danmark – och ett antal
ekonomisk storkris annars kan
länder i Central- och Sydeuropa
hota i höst eller vinter.
som vill att unionen ska satsa sig
– Detta är sanningens ögonblick,
ur coronakrisen.
har Macron upprepat – och
Gruppen som Sverige tillhör
tillsammans med Merkel kallade
menar att EU:s budget behöver
han under mötets gång flera
slimmas och att den nya,
gånger in länders ledare till
gigantiska återhämtningsfondens enskilda samtal.
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Strax före lunch på lördagen
presenterade rådsordföranden
Charles Michel ett
kompromissförslag för att gå ”de
sparsamma” till mötes.
Återhämtningsfonden var i det
fortfarande på 750 miljarder euro
(7 800 miljarder kronor), men
den andel som fördelas som
bidrag sänktes från 500 till 450
miljarder euro. Samtidigt erbjöds
Sverige, Danmark och Österrike
utökade rabatter på avgiften.
Storbritanniens utträde har lett
till ett hål i EU:s budget – så
generellt sett är höjningar att
vänta. Men med den utökade

rabatten kan höjningen av
Sveriges avgift bli omkring 9
miljarder kronor per år, i stället
för aviserade 10 miljarder.
– Det är ett steg i rätt riktning.
Men vi står fortfarande långt ifrån
varandra, inte minst vad gäller
bidragsdelen i
återhämtningspaketet. Det steg
som tagits där är för litet, sa vid
en pressträff den svenska
statssekreteraren Paula Carvalho
Olovsson, statssekreterare med
ansvar för EU-frågor hos
statsminister Stefan Löfven (S)
och EU-minister Hans Dahlgren
(S).
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En annan och minst lika laddad
fråga är den om vilka villkor som
ska få ställas på länder som får
mångmiljardbeloppen i bidrag.
Nederländernas premiärminister
Mark Rutte har krävt att ett
enskilt medlemsland – som
exempelvis hans eget – ska kunna
stoppa utbetalningar av bidrag om
ett annat land inte går tillräckligt
långt vad gäller ekonomiska och
politiska reformer.
Enligt uppgifter i spansk press
handlar det i praktiken bland
annat om att Rutte tycker att
pensionssystemen i Italien och
Spanien måste förändras.

På fredagens middag ska det
enligt uppgifter i Financial Times
ha lett till en het diskussion
mellan Rutte och Bulgariens
ledare Boyko Borisov, som
anklagade holländaren för att vilja
vara ”Europas polis”.
”De sparsamma fyra” kräver inte
bara ekonomiska reformer som
villkor. De vill också att pengarna
går till grön och digital
omställning och – inte minst – att
mottagarländerna ska ”respektera
rättsstatens principer”.
Det sistnämnda är åtminstone
delvis riktat mot Ungern och
Polen, vars auktoritära
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nationalistiska regeringar
kritiserats för att undergräva
rättssystemets oberoende.
– Vi har från första början drivit
att det ska finnas villkor i EU:s
budget för hur man följer
rättsstatens principer. Det är en
viktig fråga för oss. Vi anser att
det bör gälla både
långtidsbudgeten och
återhämtningspaketet, säger
statssekreterare Paula Carvalho
Olovsson.
Som DN berättat tidigare kan
Ungern och Polen få
mångmiljardbelopp genom den
nya återhämtningsfonden, trots

att länderna klarat sig lindrigt
undan pandemin, räknat i antal
dödsfall per 100 000 invånare.
Men Ungerns premiärminister
Viktor Orbán hotar med att lägga
in veto mot återhämtningsfonden
om det skulle skrivas in ett villkor
som innebär att pengarna kan
stoppas om ett land inte anses
följa rättsstatens principer.
Hur ser det ut just nu i
förhandlingarna? Är det stora
motsättningar om detta?
– Ja, det här är en av de tuffare
diskussionerna som ledarna har
just nu. Det är stora
motsättningar i den här frågan, sa
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miljarder kronor är tänkt att
spikas.
Dessutom vill Angela Merkel och
Emmanuel Macron att ledarna ger
till den
Fakta. Första fysiska klartecken
återhämtningsfond på upp till 750
toppmötet
miljarder euro (7 800 miljarder
kronor) som lanserats för att
Helgens EU-toppmöte i Bryssel är undvika en djup ekonomisk kris i
första gången sedan
pandemins spår.
coronapandemins början som
DN
ledarna för de 27
medlemsländerna möts fysiskt.
De har en omfattande dagordning.
EU:s långtidsbudget 2021–2027
som innehåller mer än 10 000
Paula Carvalho Olovsson på
lördagseftermiddagen.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se
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Katedralbrand kan
ha varit anlagd
SÖNDAG 19 JULI 2020

Frankrike. Den berömda
katedralen i franska Nantes har
skadats allvarligt av en brand.
Åklagare misstänker att branden
är anlagd. Larmet kom in klockan
åtta lokal tid och runt 60
brandmän skickades till platsen.
– Skadan är koncentrerad till
orgeln, som verkar vara
totalförstörd. Grunden den står på
är väldigt instabil och skulle
kunna rasa samman, säger

brandchefen Laurent Ferlay till
journalister utanför kyrkan.
Den koncentrerade skadan kan
tyda på att branden var anlagd,
skriver franska medier.
TT-AFP-Reuters
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15
SÖNDAG 19 JULI 2020

dagar stänger lokala myndigheter
staden Barcelona i Katalonien i
Spanien, sedan smittspridningen
av coronaviruset blossat upp på
nytt. De omkring fyra miljoner invånarna i regionen uppmanas
att inte lämna sina hem om det
inte är nödvändigt. Folksamlingar
begränsas till högst tio personer
och nattklubbar, biografer, teatrar
och gym har beordrats att stänga.
TT-EFE

Twitters svar:
Våra anställda
manipulerades
SÖNDAG 19 JULI 2020

De personer som hackade och
använde en mängd
högprofilerade Twitterkonton i
ett bitcoinbedrägeri tidigare i
veckan kom åt kontona genom
att manipulera enskilda
anställda på företaget, skriver
Twitter i ett blogginlägg.
130 konton – däribland
tillhörande Tesla-vd:n Elon Musk
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och USA:s tidigare president
Barack Obama – hackades i
onsdags. I inlägg från kontona
uppmanades hundratals miljoner
följare att snabbt sätta in pengar
på ett bitcoinkonto, med löfte om
den dubbla summan tillbaka. Nu
kommenterar Twitter händelsen i
ett inlägg på företagets blogg. De
påstår att hackarna manipulerat
anställda för att komma åt
kontona. Anställda har förmåtts
utföra handlingar och avslöja
hemlig information, skriver
Twitter.
TT

Kampen mellan
demokrati och
dess
dekonstruktion
SÖNDAG 19 JULI 2020

I Bolsonaros Brasilien råder
fullt krig mellan regeringen och
Högsta domstolen.
Regeringsmedlemmar flörtar
oblygt med högerextrema
symboler och domare börjar
jämföra läget för demokratin
med Weimarrepublikens öde
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1933. DN:s korrespondent
rapporterar från ett land på
randen till totalitärt
maktsystem.
örsta gången jag hörde någon
vråla ”Bolsonazis” var vid en
demonstration under
presidentvalskampanjen 2018.
Det kändes överdrivet att jämföra
Bolsonaros anhängare med
nazister. Dels förringar det
nazistregimens brutala övergrepp,
dels kan det missleda kritiken mot
yrkesmilitären Jair Bolsonaro.
Men sedan dess har två år
passerat.

Tidigare i år visade regeringen sin
vurm för Tredje rikets estetik när
Bolsonaros kulturminister,
teaterdirektören Roberto Alvim,
möblerade om sitt kontor till en
kopia av propagandaminister
Joseph Goebbels kontor och
spelade in en video med musik av
Hitlers favoritkompositör Richard
Wagner i bakgrunden. Videon var
ministerns första offentliga
framträdande som företrädare för
Brasiliens kulturliv. Han
parafraserade ett tal som
Goebbels höll inför tyska
teaterdirektörer den 8 maj 1933 i
Berlin.
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”Den brasilianska kulturen ska
under det kommande decenniet
vara heroisk och nationell. Den
ska ha ett stort utrymme för
känslomässigt engagemang,
eftersom det är djupt kopplat till
vårt folks brådskande ambitioner
– annars är den ingenting”, sa den
brasilianske kulturministern.
I Berlin hade Goebbels sagt: ”Den
tyska kulturen ska under det
kommande decenniet vara
heroisk, romantisk och utan
sentimentalitet och objektivitet.
Den ska visa ett stort patos för det
nationella och vara både

nödvändig och bindande – annars
är den ingenting.”
När kritiken kom menade
kulturministern först att ”likheten
var en ren tillfällighet” och
anklagade sina
meningsmotståndare för att
använda sig av guilt by
association. Men till slut fick han
sparken.
Den brasilianska filosofen Marcos
Nobre kom i våras ut med boken
”Ponto final – A guerra de
Bolsonaro contra
democracia” (”Punkt slut –
Bolsonaros krig mot
demokratin”). Han menar att man
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måste ta Bolsonaro på allvar och
inte utmåla honom som en galen
pajas. Bolsonaro har varit
kongresspolitiker i nästan tre
decennier. Han är ingen outsider.
Marco Nobre menar att kraften i
stället bör läggas på att granska
Bolsonaros försök att ändra de
demokratiska institutionernas
uppgifter, för att få dem att arbeta
i strid med det de är till för.
Bolsonaros huvudfiende är
Högsta domstolen. Bråket
inleddes redan innan han hunnit
svära presidenteden, då en av
domstolens elva domare sa att
konstitutionen kunde hindra

honom från att tillträda om han
inte följde de demokratiska
principerna. Bolsonaros yngsta
son, den 35-årige folkvalda
parlamentarikern Eduardo
Bolsonaro, hotade då att hans
pappa kunde upplösa Högsta
domstolen om han så ville.
När domstolen senare godkände
en lag som gör homofobi och
transfobi till ett brott förvärrades
relationen. En stor del av
bolsonarismens stöd finns hos
pingstvännerna som utgör nästan
en fjärdedel av Brasiliens väljare.
De fruktar att deras pastorer kan
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straffas om de predikar mot
homosexualitet.
En av Bolsonaros främsta
finansiärer är mångmiljonären
Edgard Corona, ägare till
Brasiliens största fitnesskedja
Smartfit med över 800
anläggningar i Latinamerika. När
guvernörerna tvingade lokalerna
att stänga för att hindra
spridningen av covid-19 tecknade
Bolsonaro ett dekret som tvingade
dem att hålla öppet.
Guvernörerna motsatte sig
beslutet och fick Högsta
domstolen på sin sida. I en
övervakningsvideo från ett

ministermöte i april visar
Bolsonaros dåvarande
utbildningsminister, Abraham
Weintraub, sin ilska över
guvernörernas beslut och pekar
mot domstolsbyggnaden när han
vrålar:
– För min del kan vi slänga
slöddret (guvernörerna) i fängelse
och börja med domarna i Högsta
domstolen.
Weintraub har varit en av de mest
högljudda högerextrema rösterna
i regeringen. Han har lett
förföljelsen av Brasiliens
hundratusentals lärare och menar
att det är varje elevs rätt att filma
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en lärare med vänsteråsikter och
skicka in videon till
utbildningsdepartementet.
Weintraub står nu under
utredning för uppvigling gentemot
rättsstaten och tvingades under
midsommarhelgen lämna sin
ministerpost. När en
parlamentariker från
oppositionen krävde att hans pass
skulle beslagtas tog han det säkra
före det osäkra och flydde till
Miami, USA.
Bolsonarismen har en ledstjärna i
självutnämnde filosofen Olavo de
Carvalho, en 73-årig före detta
astrolog som sedan 15 år tillbaka

bor i USA med sin fru och
vapensamling. Det spelar ingen
roll att han på allvar hävdar att
The Beatles texter skrevs av den
tyska filosofen och marxisten
Theodor Adorno. Olavo de
Carvalho är Bolsonaros politiska
guru. Han står bakom flera
ministerutnämningar i regeringen
och Bolsonaro brukar skylta med
hans böcker när han håller sina
veckovisa livesändningar på
sociala medier. Olavo de Carvalho
är bolsonarismens hybrid av
Joseph Goebbels och Steve
Bannon.
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När medier anklagade
Bolsonaroregeringen för att flörta
med nazismen gick utrikesminister Ernesto Araújo ut till
regeringens försvar och menade
att det var omöjligt, eftersom
nazismen, enligt honom, var en
vänsterrörelse.
Varje söndag demonstrerar
extremhögern utanför Högsta
domstolen i Brasília och kräver att
den stängs. Varje söndag dyker
Bolsonaro upp och ger dem sitt
stöd. I förra månaden flög han
över i en militärhelikopter som
hotfullt hovrade ovan den
modernistiska

domstolsbyggnaden ritad av Oscar
Niemeyer. Han vinkade till sina
anhängare som bar en flagga som
symboliserar integralismen – en
brasiliansk fasciströrelse som
bildades 1932 och hämtade sin
inspiration från Mussolini.
På en av banderollerna stod det
”Upplös Högsta domstolen och
kongressen nu!” När helikoptern
landat lånade Bolsonaro en häst
av en kravallpolis och red fram till
sina anhängare. Det dröjde inte
många timmar innan en av
domarna i Högsta domstolen
reagerade. I ett brev till sina
kollegor varnade Celso de Mello
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för att Brasilien håller på att bli
som under Weimarrepublikens
slutskede i Tyskland, då Adolf
Hitler upplöste de demokratiska
institutionerna.
”Med reservation för
proportionerna, verkar det som
om Ormens ägg, det som hände i
Weimarrepubliken (1919–1933),
är på väg att kläckas i Brasilien”,
skrev Celso de Mello. Han
fortsatte: ”Det är nödvändigt att
göra motstånd mot destruktionen
av den demokratiska ordningen,
för att undvika vad som hände i
Weimarrepubliken när Hitler,
efter att ha blivit folkvald och

utsedd till kansler, inte tvekade att
bryta Weimars progressiva,
demokratiska och innovativa
konstitution, och införa ett
totalitärt maktsystem i landet.”
Det kan tyckas som om
trettiotalets kusliga stämning har
lagt sig över södra halvklotets
största land. I riksdagsvalet den
31 juli 1932 fick NSDAP 37,3
procent av rösterna och blev
landets största parti. Enligt den
senaste opinionsundersökningen
stöds Bolsonaro av 32 procent av
befolkningen. Filosofen Marcos
Nobre menar att de 68 procenten
som inte gillar Bolsonaro bör
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enas, oavsett övriga meningsskiljaktigheter.
– Vi kan ha oöverkomliga
skillnader som gör att vi inte äter
en söndagsmiddag ihop, men vi
måste slå oss samman mot detta
större hot, säger han.
Brasilien är, förutom Nigeria, det
land i världen med flesta antal
svarta. Det är ett arv från den
transatlantiska slavhandeln som
under kolonialepoken förde fem
miljoner kidnappade afrikaner till
Brasilien. Av landets befolkning
på 210 miljoner invånare räknas i
dag 110 miljoner vara svarta eller
bruna. Vita är i minoritet. Ändå är

75 procent av de som den
brasilianska polisen dödar varje år
svarta. Det oproportionerliga
dödandet av svarta gör att
kvävningen av George Floyd i
Minneapolis väckt liv i den svarta
medvetanderörelsen i Brasilien.
Vad har Jair Bolsonaro gjort för
att uppmärksamma polisvåldet?
Under sin livesändning på sociala
medier veckan efter Floyds död
drack han demonstrativt ett glas
mjölk och skålade med sina
följare. Att dricka mjölk har blivit
en symbolisk gest som vit maktrörelsen ägnar sig åt i Trumps
USA. Att Bolsonaro upprepar
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handlingen i Brasilien, där alltså
svarta och bruna är i majoritet,
visar att han menar allvar. Det har
blivit svårare att blunda för
varthän det här landet barkar.
Henrik Brandão Jönsson

”De sparsamma
fyra” lade fram
motbud om EU:s
krispaket
MÅNDAG 20 JULI 2020

Paris. När den tredje
förhandlingsdagen led mot
kväll på EU-toppmötet i Bryssel
fanns vissa tecken på att en
överenskommelse var möjlig.
– Det står klart att om Sverige
ska få gehör för de saker som
är prioriterade för oss måste vi
acceptera en del bidrag, säger
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statssekreterare Paula Carvalho
Olovsson.
”De sparsamma fyra” lade ett
konkret bud under kvällen –
men mycket talade för
nattmangling.
Flera stora stötestenar fanns på
söndagskvällen kvar i
förhandlingarna om EU:s
långtidsbudget och den
återhämtningsfond med 750
miljarder euro (7 800 miljarder
kronor) som Tysklands
förbundskansler Angela Merkel
och Frankrikes president
Emmanuel Macron vill kicka i
gång Europas ekonomi med.

– Det finns gott om god vilja, men
också många olika viljor. Jag ska
göra mitt bästa, men det kan bli så
att vi inte lyckas komma överens,
sa Angela Merkel.
Men de tysk-franska
påtryckningarna har hittills inte
räckt för att överbrygga klyftan
mellan de länder som kallas
”sparsamma” (där Sverige ingår
tillsammans med Nederländerna,
Österrike och Danmark) och de
länder i Syd-, Central- och
Östeuropa som har mest att tjäna
på återhämtningsfonden räknat i
kronor och ören.
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– Motsättningarna är hårda. Det
är väldigt komplicerat, mer
komplicerat än förväntat, sa
Italiens premiärminister Giuseppe
Conte.
– Jag måste säga att
rådsordförande Charles Michel
inte har någon enkel uppgift.
Sällan under mina sju år har jag
sett så diametralt motsatta åsikter
här, sa Luxemburgs
premiärminister Xavier Bettel.
Enligt diplomatkällor gav ”de
sparsamma fyra” på
söndagskvällen ett konkret bud:
en krympning av fonden till 700

miljarder euro, med hälften som
lån och hälften bidrag.
Även Finland ska ha anslutit till
”de sparsammas” bud.
Den svenska regeringen ska ha
varit i kontakt med riksdagens
EU-nämnd innan budet lades.
När detta skrevs var det oklart hur
länderna i Sydeuropa ställde sig
till budet. Inte heller fanns något
formellt kompromissförslag från
rådsordföranden Charles Michel.
– Det står klart att om Sverige ska
få gehör för de saker mest
prioriterade för oss – då handlar
det om rabatterna, höga
klimatambitioner och att vi ska få
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in en mekanism om att länder inte
kan få ut pengar ur EU:s budget
och återhämtningspaketet om de
inte följer rättsstatens principer –
kommer vi att bli tvungna att
acceptera en del bidrag, sa Paula
Carvalho Olovsson,
statssekreterare med ansvar för
EU-frågor hos statsminister
Stefan Löfven (S).
Tror du att förhandlingarna
kommer att fortsätta in på
måndagen?
– De kommer säkert att fortsätta
en bra bit in på natten. Jag
hoppas att vi kan fortsätta på
måndagen, för det skulle betyda

att samtalen inte har brutit ihop
under småtimmarna, sa Paula
Carvalho Olovsson.
Om bidrag ska betalas ut – något
”de sparsamma fyra” länge
motsatt sig – vill de att det ska
finnas en möjlighet att hålla inne
pengar om inte utlovade politiska
och ekonomiska reformer
genomförs.
Nederländernas premiärminister
Mark Rutte hymlar exempelvis
inte med att han vill se reformer
av arbetsmarknaden och
pensionssystemen i Italien och
Spanien.
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Detta uppskattas inte i Sydeuropa,
där en del drar paralleller till EU:s
styvmoderliga behandling av
Grekland under krisen i början av
2010-talet. Då krävde unionen
drakoniska sparbeting för att
rädda grekerna undan
statsbankrutt.
Italien och Spanien anser att
coronakrisen ska ses som en slags
naturkatastrof, snarare än som en
följd av alltför vidlyftig ekonomisk
politik. I både länderna är dock
regeringarna beredda att
genomföra ekonomiska reformer,
så en lösning kan trots allt vara
inom räckhåll.

En annan och potentiellt än större
knäckfråga är den om
”rättsstatens principer”. Sverige
hör tillsammans med
Nederländerna till de länder som
kräver att utbetalningar villkoras
med att mottagarländerna
respekterar rättsstaten. Både vad
gäller pengar från ordinarie
budgeten och från
återhämtningsfonden.
Polens och Ungerns
nationalistregeringar tolkar det
som ett angrepp, eftersom de
tidigare kritiserats för
lagändringar som många anser
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undergräver rättsväsendets
oberoende.
– Den skrivning som föreslagits
nu skulle vara ett verktyg för en
del starka länder att utpressa
andra länder, sa Polens
premiärminister Mateusz
Morawiecki inför förhandlingarna
på söndagen.
I förra veckan hotade Ungerns
premiärminister Viktor Orbán
med veto om ett sådant villkor
föreslogs. I en intervju på
söndagen tycktes han backa lite –
fast i gengäld sa han att det i så
fall kan ta ”flera veckor” att hamra
ut en överenskommelse.

– Vi är inte emot det här, låt oss
prata om det. Men det kan ta flera
veckor. Vi är beredda att göra det,
men ett nytt legalt instrument och
mekanism måste tänkas igenom
ordentligt, sa Orbán, som erbjöd
sig stanna i Bryssel en vecka för
att prata om saken.
Det lär inte ha uppskattats av de
andra medlemsländernas ledare.
Orbán bekräftade samtidigt att
han och Nederländernas
premiärminister Mark Rutte
hamnat på kollisionskurs.
– Jag vet inte varför den
holländska premiärministern
hatar mig eller Ungern, men han
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attackerar oss väldigt hårt och gör
tydligt att Ungern måste straffas
ekonomiskt eftersom vi inte
respekterar rättsstatens principer
– enligt honom. Det är
oacceptabelt, sa Orbán.
Österrikes ledare Sebastian Kurz
sa strax före förhandlingsstarten
vid lunch att ”de sparsamma” inte
tänker vika sig om rättsstaten.
– Det här är en allvarlig fråga och
vi har inte råd att göra dåliga
kompromisser på den här
punkten. Vi i ”de sparsamma fyra”
har en väldigt tydlig position och
vi är inte beredda att gå bortom en
viss gräns, sa Kurz.

Även Frankrikes president
Emmanuel Macron tycktes
påtagligt frustrerad – om än
delvis av andra skäl. Macron har
försökt medla i konflikten mellan
de olika blocken, men det är ingen
hemlighet att hans prioritet är att
EU ska bli ”mer ambitiöst”, med
massiva ekonomiska satsningar
och större inslag av överstatlighet.
EU-kommissionen vill bland
annat få rätt att ta ut nya skatter –
en digital avgift på utländska
storbolag som Facebook,
koldioxidtullar och en plastavgift.
Det stöttas av det franska
regeringspartiet, där många ser
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låsningarna på toppmötet som ett
bevis för att göra EU behöver bli
mer finansiellt oberoende av
medlemsländerna.
”Vart sjunde år upprepas samma
drama och köpslående, och det
bryter ner européernas förtroende
för unionen. Nya resurser (digital
skatt, koldioxidtullar...) är
lösningen”, twittrar Valérie Hayer,
europaparlamentariker för
Macrons parti.
Nathalie Loiseau – även hon
fransk europarlamentariker och
Macrons tidigare EU-minister –
riktar skarp kritik mot ”de
sparsamma”:

– Den där typen som bor i
trappuppgången och som vägrar
betala för den nya hissen för att
det är så hälsosamt att gå uppför
trapporna, och som absolut inte
kan tänka sig att flytta eftersom
adressen har så hög status, kallar
ni honom för ”sparsam”?
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se
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Erik de la
Reguera: Det
här bråkar EUledarna om
MÅNDAG 20 JULI 2020
MÅNDAG 20 JULI 2020

Europeiska unionen står inför
den djupaste ekonomiska
krisen i mannaminne – men de
27 medlemsländerna har

påtagligt svårt att komma
överens.
DN:s korrespondent Erik de la
Reguera svarar på tre frågor om
varför ledarna är så oense.
Analys
1 Vad handlar konflikten om?

Pengar, i första hand. Men också
om principer.
EU-kommissionen har efter ett
tysk-franskt initiativ föreslagit en
återhämtningsfond som är tänkt
att kicka igång Europas ekonomi
och leda till en grön och digital
omställning.
Tanken är främst att hjälpa länder
i Sydeuropa som var svårt
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skuldtyngda redan före
coronakrisen och nu är på väg att
få akuta problem.
750 miljarder euro (7 800
miljarder kronor) ska kanaliseras
genom fonden. Det är drygt sju
gånger så mycket som Sveriges
årliga statsbudget. EUkommissionen har föreslagit att
500 miljarder (5 200 miljarder
kronor) ska ges i form av bidrag
och 250 miljarder i lån.
Men en grupp länder som kallas
”de sparsamma fyra” – Sverige,
Danmark, Nederländerna och
Österrike – kräver att

bidragsdelen hyvlas med minst
150 miljarder euro.
2 Varför vill ”de sparsamma” skära i
bidragen?

För att pengar inte växer på träd.
Kommissionen vill ta stora lån på
den internationella
kapitalmarknaden för att
finansiera återhämtningsfonden.
När dessa lån sedan ska betalas av
under drygt 30 års tid kommer
medlemsländerna få höjda
avgifter. Återhämtningsfondens så
kallade fördelningsnyckel för
bidragen baseras samtidigt främst
på arbetslöshetssiffror, bnp och
skuldsättning före krisen – inte
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antalet dödsfall i covid-19 eller
hur den ekonomiska situationen
förändrats de sista sex
månaderna.
Det leder till att Italien och
Spanien gynnas. Men också till att
länder som Ungern och Polen –
som hittills har klarat sig lindrigt
undan pandemin – kan gå tiotals
miljarder plus.
Med det förslag som
kommissionen lagt skulle Sverige
gå mer än 170 miljarder kronor
back totalt.
3 Finns det någon lösning?

Om bidrag nu alls ska delas ut –
vilket ”de sparsamma fyra”

egentligen inte vill – tycker de att
de ska få kontrollera hur pengarna
används.
Nederländernas premiärminister
Mark Rutte har krävt att enskilda
medlemsländer ska kunna dra i en
”nödbroms” och stoppa
utbetalningar, om ett annat land
inte uppfyller vissa åtaganden.
Det kan då handla om
ekonomiska reformer, som
förändringar av pensionssystem,
klimatomställning eller huruvida
mottagarländerna följer
”rättsstatens principer”.
Det sista kravet har fått Ungerns
och Polens nationalistregeringar
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att gå i taket. De är oroliga för att
bli av med EU-miljarder, då de
fått kritik för lagändringar som
många ser som inskränkningar i
rättsväsendets oberoende.
Utöver återhämtningsfonden ska
man också försöka komma
överens om EU:s långtidsbudget
för 2021–2027. I den har Sverige,
Österrike och Danmark fått löfte
om rabatter på avgiften. Om de
rabatterna kan utökas ytterligare
kanske några av de ”sparsamma”
kan blidkas.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se

Tidigare
premiärminister
stödjer anklagad
kung
MÅNDAG 20 JULI 2020

Den förre spanske kungen,
korruptionsmisstänkte Juan
Carlos, ”gjorde fantastiska
insatser för att säkra vår
demokrati”. Det säger förre
premiärministern Felipe
González, som förde
socialistpartiet PSOE till
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makten 1982 och regerade i
fjorton år.
Under flera passionerade tvframträdanden under veckoslutet
hävdade Felipe González att
mörka krafter försöker skada ”78modellen”, alltså den nya
författning som i Juan Carlos regi
1978 definitivt satte punkt för 40
års diktatur.
DN har tidigare skrivit om ryktena
om korruption. Men misstankarna
om mångmiljonbelopp från det
saudiska kungahuset och andra
oljeshejker till kungen kommer
från Juan Carlos förra älskarinna
Corinna Larsen, samt från den

korrumperade polischefen José
Villarejo som är misstänkt för
utpressning, avlyssning och andra
brott, menade González.
González, sedan länge skarp
kritiker av socialistpartiets
nuvarande ledare,
premiärminister Pedro Sánchez,
menar att en kampanj iscensatts
mot den förre kungen, där
medierna ”matas” med
pinsamheter kring hans
förmögenhet.
65 miljoner euro som tillhör exkungen har till synes parkerats på
ett schweiziskt konto i Larsens
namn. Hon har, i hopp om att
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själv undgå åtal för skattebrott,
börjat öppna sitt hjärta för spansk
och schweizisk polis, och någon
läcker godbitarna till statliga
RTVE.
Spansk tv har gett ryktena om
Juan Carlos affärer stor plats de
senaste veckorna, och kryddat
rapporteringen med skarpa
antimonarkistiska åsiktsinlägg.
Enligt vad den spanska högern
säger rent ut, och enligt vad Felipe
González antyder, ligger det
antikapitalistiska koalitionspartiet
Podemos bakom de många
attackerna mot kungahuset.

I stället för att ta Podemos tvredaktörer i örat har
premiärministern låtit dem skjuta
till måls mot kungahuset och kung
Felipe VI, säger
oppositionsledaren Pablo Casado.
Juan Carlos av Borbón utsågs som
ung till diktatorn Francisco
Francos arvtagare. Hans
uppfostrades till att säkra
diktaturens fortlevnad efter
Francos död. Men genast efter sin
kröning i november 1975 gjorde
kungen klart att han tänkte
återinföra demokratin i landet.
Under en gastkramande och unik
politisk process förhandlade
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kungen, kommunisterna,
socialisterna och frankisterna
fram 1978 års författning,
grunden för demokratin. Det var
en av få gånger i världshistorien
som tyranni övergått i folkstyre
utan våld. Kungen blev varumärke
och symbol för denna succé.
Solkas hans namn ned går det
också ut över demokratin, hävdar
Felipe González.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Dansk häktad för
landsförräderi
MÅNDAG 20 JULI 2020

Danmark/Syrien.

En 29-årig dansk som rest till
Syrien för att delta i strider sitter
häktad för landsförräderi,
rapporterar tidningen Berlingske.
Det skulle vara första gången på
över 70 år som någon ställs inför
rätta för brottet.
Den i dag 29-årige mannen åkte
till Syrien 2013. Där ägnade sig
han bland annat åt att skjuta prick
på bilder av de danska politikerna
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Naser Khader och Anders Fogh
Rasmussen, karikatyrtecknaren
Kurt Westergaard och den
islamfientlige debattören Lars
Hedegaard.
Efter fyra år i inbördeskrigets
Syrien sårades mannen i ett
bombangrepp. Med hjälp av
smugglare lyckades han ta sig till
Turkiet tillsammans med sin fru
och parets två barn. Väl i Turkiet
greps han, och lämnades två år
senare ut till Danmark.
TT-Ritzau

Döda barn
hittade i norska
Lørenskog
MÅNDAG 20 JULI 2020

Norge. Pappan till två barn som
hittades döda i en lägenhet i
norska Lørenskog har släppts på
fri fot, uppger hans advokat för
NRK. Tidigare på kvällen sade
norsk polis att mannen var
misstänkt för mord, men att
misstankarna hade försvagats
under dagen.
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Det var på söndagsmorgonen som
polis upptäckte två livlösa
barnkroppar och en skadad
kvinna, barnens mor, i en privat
bostad. Barens far som befann sig
på platsen togs om hand av
polisen. Moderns tillstånd var
ännu i går kväll allvarligt och hon
har inte kunnat förhöras.
Tidigare under dagen letade
beväpnad polis efter ytterligare en
person med misstänkta
kopplingar till händelsen. Inga
fler gripanden har dock gjorts.
TT-NTB
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länder har i dag munskyddskrav
som en del av bekämpningen av
virusspridningen. I mitten av
mars hade tio länder
munskyddskrav, enligt norska
NRK. Men i juni svängde
Världshälsoorganisationen WHO
och rekommenderar nu
munskydd i situationer där det är
svårt att hålla distansen till andra.
TT
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Man förhörs efter
katedralbrand

att stänga kyrkan på
fredagskvällen.
TT-AFP

MÅNDAG 20 JULI 2020

Frankrike.

Franska åklagare genomför förhör
med en man i utredningen av
lördagens brand i katedralen i
Nantes. Den berömda kyrkan
skadades allvarligt av branden,
som tros vara anlagd. Den
frihetsberövade mannen arbetade
i katedralen kvällen innan
branden bröt ut. Enligt åklagaren
Pierre Sennes var han ansvarig för
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och öppnandet sker också med
vissa restriktioner.
Antalet besökare begränsas till 30
procent – och myndigheterna
MÅNDAG 20 JULI 2020
Efter att ha tvingats hålla stängt halverar även antalet
filmvisningar. Dessutom får
under de senaste sex
filmvisningarna pågå i högst två
månaderna på grund av den
timmar, vilket gör att längre
pågående coronapandemin
filmer inte kan visas för den
tillåts från och med i dag, den
20 juli, ett antal av de kinesiska kinesiska biopubliken.
Den kinesiska biomarknaden är
biograferna att slå upp
en av världens största och har
portarna, skriver Variety.
drabbats hårt av coronakrisen.
Enligt landets myndigheter
Enligt en undersökning som
handlar det om biografer i
genomfördes av landets
områden där risken för
filminstitut i juni 2020 riskerar
smittspridning bedöms vara låg,
över 40 procent av de kinesiska

Biografer öppnar
återigen i Kina
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biograferna att tvingas slå igen på
grund av uteblivna inkomster
under våren, skriver BBC.
TT

Lokalpressens
kollaps i USA är
en kris för
demokratin
MÅNDAG 20 JULI 2020

I USA har 1 800 dagstidningar
lagts ned under de senaste 16
åren. Pandemin har förvärrat
situationen och under våren har
mer än 36 000 journalister
förlorat sina jobb.
DN:s Sanna Torén Björling
intervjuade lokala initiativtagare
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som kämpar för att rädda
journalistiken.
Brie Zeltner hade varit
hälsoreporter i 14 år och var mitt i
den intensiva nyhetsbevakningen
av coronautbrottet när hon blev
uppsagd den 3 april. Samma sak
hände tidningens två andra
hälsoreportrar och ytterligare ett
trettiotal journalister på The Plain
Dealer, den största dagstidningen
i Cleveland, Ohio.
– Det kändes som att ha tränat
inför ett maraton bara för att
stuka foten mitt under loppet och
se alla andra springa förbi, säger
hon till radiobolaget NPR.

De senaste sju åren hade präglats
av nedskärningar: när hon kom
till redaktionen hade den över
300 journalister, i dag finns cirka
60 kvar. I storstadsområdet de
bevakar bor över två miljoner
människor.
– Utan lokaljournalistik blir valen
mindre konkurrensutsatta. De
förtroendevalda har en tendens
att kravla in i skrevorna, och
ingen lyfter längre på stenarna för
att se vad de har för sig.
Brie Zeltner är inte ensam.
Sedan coronautbrottet tog fart i
USA har mer än 36 000
journalister i USA blivit
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arbetslösa. Siffran är från april,
och har sannolikt stigit.
I hög grad ligger förklaringen i
dramatiskt annonstapp, från
redan kritiska nivåer.
Tuffast är situationen för de lokala
medierna. Men coronakrisen
påskyndar bara på den
tidningsdöd som spritt sig i 15 år:
sedan 2004 har 1 800
dagstidningar i USA försvunnit.
Mer än 200 av USA:s omkring 3
000 counties, grevskap, saknar i
dag helt dagstidning; i hälften av
dem finns bara en, enligt
USNewsdeserts.com, som håller
räkningen och drivs av Hussmann

school of journalism and media i
University of North Carolina. En
del kallar det massutrotning.
Inte bara småstäder drabbas –
städer som Chicago, Denver,
Pittsburgh och Cleveland har
förlorat dagstidningar eller sett de
som finns bantas ned till skelett.
Alissa Quart är journalist och
författare, och chef för Economic
Hardship Reporting Project,
EHRP, som sedan 2012 ger stöd åt
frilansjournalister runtom i USA.
– Vi vill ge stöd åt verkliga
reportrar, på fältet. 73 procent av
nyhetssajterna i USA är baserade
längs kusterna, men det här
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landet är enormt. När folk inte får
relevanta, lokala nyheter söker de
sig åt annat, ofta mer extremt håll.
Vi vill ge stöd åt frilansare i
Montana, Iowa, Arkansas,
Alabama, säger hon.
Just nu går mycket av hennes tid
åt till den nödfond som skapats
under vårens kris.
Dagstidningsnedläggningarna har
aldrig handlat om en brist på
efterfrågan (den är tvärtom hög),
utan på en kollapsad affärsmodell.
Med internet försvann den
annonsmarknad som livnärt
tidningarna, och det dröjde innan
betalningsmodeller för det

journalistiska innehållet
etablerades. Annonserna har till
största delen gått till
teknikjättarna Facebook och
Google, och kommer aldrig
tillbaka.
Konsekvenserna är märkbara på
flera plan – för den yrkeskår som
blir arbetslös, och för demokratin.
Amerikanska Pen konstaterar i
inledningen till en rapport om
lokaljournalistik att ”minskningen
av lokala nyheter – mer specifikt
urholkningen av dagstidningar
och andra vitala journalistiska
produkter, på stads-, delstats- och
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regional nivå – är en kris för
amerikansk demokrati.”
– Det är i första hand de
effekterna jag är orolig för, säger
Viktorya Vilk, ansvarig för digital
säkerhet och
yttrandefrihetsprogram på
amerikanska Pen och en av
författarna bakom ”Losing the
News: The decimation of local
journalism and the search for
solutions”, som kom i november
2019.
Studien bygger på aktuell
forskning och dussintals
intervjuer med journalister och
tidningsmakare, och visar tydliga

samband mellan en resursstark
lokaljournalistik och hälsosam
demokrati.
– När lokaljournalistiken
försämras får förtroendevalda och
tjänstemän på alla nivåer minskad
integritet, och de blir mindre
effektiva. Kostnaderna och
korruptionen ökar och det sker
systematiskt. Det är logiskt: inga
reportrar har längre tid att bevaka
stadshusdebatter, gå igenom
diarier eller begära ut handlingar,
säger Viktorya Vilk.
I rapporten säger en lokalpolitiker
i Denver att han tror att en
folkvald i princip skulle kunna
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mörda någon utan att det fick
uppmärksamhet. Också väljarnas
beteende förändras.
– Valdeltagandet sjunker i
områden utan lokala medier. Det
gör också kunskapen om vilka
som kandiderar och vad de står
för. Färre kandiderar i lokala val
när lokaljournalistiken minskar.
USA är i dag ett tudelat land, där
nästan allt har blivit partipolitik.
Tonen mellan lägren är ofta
oförsonlig, och Republikanerna
har glidit kraftigt högerut. En
forskningsstudie visar att en
livaktig lokaljournalistik
motverkar den politiska

polariseringen. De
kongresspolitiker som bevakas av
lokalredaktionerna i sina
hemmadistrikt tenderar att
starkare värna frågor som är
viktiga för de egna väljarna. De
går oftare emot partilinjen på
områden de brinner för och är
mindre benägna att rösta med
ytterkanten än ledamöter från
områden där de lokala medierna
inte längre har någon nationell
bevakning.
Allmänhetens förtroende för
journalister har dalat under
senare år, men är betydligt högre
för lokala än nationella medier.
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Men många amerikaner saknar i
dag vardagliga kontakter med
reportrar – de finns inte bland
grannar och klassföräldrar, i
idrottsföreningar eller bokcirklar.
När ingen känner en journalist är
hela skrået också lättare att
misstro, förakta eller i vart fall
klumpa ihop med
”etablissemanget”, som en grupp
högavlönade människor i
storstäderna, som går på
cocktailpartyn och sätter barnen i
privatskola.
President Donald Trump har
sedan han kandiderade hetsat mot
journalister, kallat dem avskum

och folkets fiende. Den reporter
som har bevakat ett kampanjmöte
vet hur det känns när tusentals
personer i publiken buar ut
pressen. Att upprepa ett budskap
är verksamt – förtroendet för
journalister går också det längs
partipolitiska linjer: 69 procent av
Demokraternas väljare har högt
förtroende för dagstidningar,
radio och tv – men bara 15
procent av Republikanernas.
– Det är klart att Trumps retorik
har haft effekt. Det är en katastrof,
säger Alissa Quart.
Även för de medier som finns kvar
är villkoren förändrade. Under det
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senaste decenniet har hälften av
USA:s dagstidningar bytt ägare.
Ofta har de köpts upp av större
koncerner eller hedgefonder; 2018
ägde 25 bolag två tredjedelar av
alla dagstidningar.
Dokumentärfilmen ”News
matters” skildrar vad som hände
när The Denver Post köptes upp
av hedgefonden Alden Global
Capital, och har premiär i höst.
– Det är ägare som saknar lokal
förankring och bryr sig bara om
att tjäna pengar. De är likgiltiga
inför andra följder, de vill mjölka
ut vad de kan innan de lägger ned,
säger den Emmy-prisade filmaren

Brian Malone, verksam i
Colorado.
Den förlusttyngda tidningen
vände visserligen siffrorna, men
har drabbats av så stora
nedskärningar att den är en
skugga av sitt forna jag. Samma
hedgefond köpte nyligen en
tredjedel av aktierna i Tribune
Publishing, som bland annat äger
The Baltimore Sun och Chicago
Tribune. Där väntar personalen
nu med bävan på vad som kan
komma: kraftigt minskade
redaktioner, allt fokus på
vinstmaximering.
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– Den här trenden har pågått
länge, men det är komplicerat –
många mediehus reagerade alltför
långsamt på internet och insåg
sent att deras affärsmodell var
hotad. De trodde att man kunde ta
betalt för radannonser, säger
Brian Malone.
Vilken affärsmodell
lokaljournalistiken kan byggas
kring i framtiden är det ingen som
vet.
– Jag tillbringade ett år med att
fråga folk som har ägnat hela sina
yrkesliv åt den frågan: ingen vet,
säger Viktorya Vilk.

Annonspengarna, som hamnat
hos de stora teknikbolagen,
kommer inte tillbaka. Digitala
prenumerationsintäkter räcker
inte. I USA har förmögna
filantroper tagit kliv in på scenen,
som direkta ägare (som
Amazongrundaren Jeff Bezos
uppköp av The Washington Post),
eller genom stiftelser. Över 6 500
filantropiska stiftelser finansierar
i dag medieprojekt över hela USA
– men det handlar om några
hundra miljoner dollar, kanske ett
par tre miljarder – det vill säga
långt under de förlorade
beloppen.
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Angely Mercado, en ung journalist
i Queens, New York, blev
färdigutbildad hösten 2016. Hon
berättar att flera av hennes
kurskamrater redan har bytt
bana: det går inte att försörja sig.
– Men jag vill försöka ett tag till.
Min motivation för att bli
journalist kom sig ur att jag såg
hur området där jag bor inte
speglades i de stora medierna.
Ofta handlade det bara om mord
och deportationer. Här finns
mycket mer.
Efter en tids frilansande, bland
annat för The New York Times
och Vice, fick hon fast jobb på en

nättidning inom finansbranschen.
Hon blev uppsagd under
coronakrisen, fick flytta hem igen,
började frilansa, ofta med låga
arvoden.
– Jag skrev några dödsrunor. Fick
50 cent per ord, säger Angely
Mercado.
Men så fick hon jobb för en
stiftelse, och hon ger yrket några
år till.
Jag frågar Alissa Quart på
Economic hardship reporting
project om bara de som har råd
att jobba gratis ska kunna vara
journalister.
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– Det vore förfärligt, säger hon,
och fortsätter:
– Vår verksamhet finansieras
också av förmögna personer,
genom stiftelser. Men som
författaren Barbara Ehrenrich har
sagt: vi kan inte bara ha rika som
skriver om fattiga. Det stämmer,
jag är inte det minsta intresserad
av vad en person som David
Brooks (New York Timeskolumnist, reds. anm) har att säga
om fattigdom. Det vill jag hellre
veta av någon med egna
erfarenheter.
Pen America föreslår en rad
åtgärder eller möjliga

intäktskällor, gärna i
kombination: digitala
prenumerationer, annonser,
event, stiftelser, offentliga bidrag
och olika typer av ickevinstdrivande modeller, något
som blir allt vanligare. Pen
samarbetar nära med andra
organisationer för att öka
medvetenheten bland politikerna i
Washington, och för att
journalistik ska betraktas som en
samhällsnödvändighet, och inte
som vilken vara eller tjänst som
helst. De lobbar för att stöd till
lokaljournalistiken ska
öronmärkas i de
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stimulansprogram som sjösätts i
pandemins kölvatten, och har fått
visst gehör bland
kongressledamöter – från bägge
partier.
I höst blir det tydligt i vilken grad
de lokala medierna faktiskt
mäktar med sin uppgift: att visa
väljarna vilka alternativen är – i
presidentvalet, men kanske än
mer i lokala val. Det handlar också
om att rapportera och granska
infrastrukturen kring själva valet
– var vallokalerna ligger, hur
långa köerna är, om någon haft
problem med att rösta, om de

många gånger gamla
rösträkningsmaskinerna fungerar.
Viktorya Vilk är väl medveten om
utmaningen:
– Jag kan vara orolig för om
kapaciteten räcker till, men
samtidigt har vi under pandemin
sett att många reportrar har gett
allt de kan. Ibland har de jobbat
gratis – det är förstås
oacceptabelt, folk har familjer att
försörja – men samma
hängivenhet tror jag att vi får se i
höst.
Sanna Torén Björling
Mediesituationen i USA.
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Sedan 2005 har annonsintäkterna
för amerikanska dagstidningar
fallit med 35 miljarder dollar,
motsvarande 317 miljarder
svenska kronor. Omkring 60
procent av reklamintäkterna har
gått till Google och Facebook, på
lokala marknader upp till 77
procent.
Antalet anställda har sedan 2005
sjunkit med 47 procent.
Den totala upplagan för
amerikansk dagspress har sedan
2008 fallit med 36 procent på
vardagar och 30 procent på
söndagar.
Tittarsiffror för lokalnyheter på tv
har också fallit, sedan 2007 med

12 procent (morgon), 19 procent
(tidig kväll) och 31 procent (sen
kväll).
Förtroendet för medier föll under
2016 till rekordlåga 32 procent.
Därefter steg det under några år,
men har sjunkit igen och hösten
2019 hade 41 procent mycket
högt eller ganska högt förtroende
för dagstidningar, radio och tv.
45 procent har förtroende för
lokala nyhetsorganisationer,
jämfört med 31 procent för
nationella.
Källa: Pen America, Pew Research Institute, Gallup.
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”Sättet som Greta Thunberg
lyckas mobilisera den yngre
generationen för klimatet och
hennes ihärdiga kamp för att
ändra på status quo gör henne till
en av de mest betydelsefulla
TISDAG 21 JULI 2020
personerna i vår tid”, säger
Den svenska klimataktivisten
prisjuryns ordförande och
Greta Thunberg tilldelas GulPortugals tidigare president Jorge
benkianpriset för mänskliga
Sampaio i ett uttalande.
rättigheter på grund av sina
Gulbenkianpriset i vetenskap har
insatser i miljöfrågan, skriver
delats ut sedan 1976 och 2012
portugisiska medier.
började man belöna personer
– Jag är otroligt hedrad och
extremt tacksam över att ha fått även i kategorin mänskliga
rättigheter.
priset, säger Thunberg i en
Den 17-åriga svenskan säger i en
video på sitt Instagramkonto.
video på sitt Instagramkonto att

Greta Thunberg
får pris värt tio
miljoner
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hon är hedrad över att få motta
priset.
– Det betyder mycket för mig och
jag hoppas att det kommer hjälpa
mig att göra mer gott i världen.
Det är mer pengar än jag kan
föreställa mig, säger hon i videon.
Prispotten på en miljon euro,
motsvarande ungefär tio miljoner
svenska kronor, kommer att gå till
organisationer och projekt som
arbetar för en hållbar värld. Ett av
de första projekten som får pengar
av Thunbergs stiftelse är SOS
Amazonia som jobbar med att
bekämpa covid-19 i
Amazonasregionen.
TT

EU och
Storbritannien i
djup konflikt om
fisket
TISDAG 21 JULI 2020

Oenighet i fiskefrågan hotar att
stjälpa ett framtida handelsavtal
mellan EU och Storbritannien.
Detta trots att fiske är en
försvinnande liten del av
parternas ekonomier.
I dag, tisdag, börjar en ny
förhandlingsrunda. Men varför
är fisket så avgörande?
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Ett spektakulärt sjöslag
genomfördes på floden Themsen
utanför parlamentet i London i
slutspurten inför
folkomröstningen i Storbritannien
2016. På ena sidan brexitpolitikern Nigel Farage, som
anförde en flotta av ett 30-tal
engelska fiskare. På den andra
artisten och aktivisten Bob Geldof,
som skrek att Farage var en
förrädare och viftade med flaggor
där det stod ”IN” (inne).
Att ta tillbaka kontrollen var
brexitörernas slagord under
kampanjen. Det innefattar bland

annat kontrollen över landets
egna fiskevatten.
– Ända sedan vi gick med i EU har
känslan i Storbritannien varit att
vi är förlorare på fisket. En del
stämmer, en del stämmer inte.
Brittiska fiskare har haft en
långvarig nedgång. De ser brexit
som vägen att få tillbaka vatten
som vi förlorade med
medlemskapet, säger Jill Rutter,
forskare i akademikernätverket
UK in a changing Europe.
Hon är en av personerna bakom
en rapport om just fisket och dess
betydelse i förhandlingarna om ett
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nytt handels- och samarbetsavtal
mellan Storbritannien och EU.
– Mätt som andel av
bruttonationalprodukten är fisket
obetydligt i såväl Storbritannien
som EU, konstaterar hon.
I Storbritannien står
fiskeindustrin för 0,1 procent av
bnp. Den samlade försäljningen är
mindre än den på lyxvaruhuset
Harrods. Exempelvis finans- och
fordonsindustrierna är väsentligt
viktigare. Inom EU är lilla Malta
mest beroende av fisket, som står
för 0,78 procent av landets bnp.
I rapporten dras ändå slutsatsen
att fisket kan bli den fråga som

avgör om det blir ett avtal eller
inte.
– Det går inte att enbart titta på
omsättningen. Det finns en
romantik och kultur som hör ihop
med ”Rule Britannia” och hur
Storbritannien i århundraden
styrde över haven. Fisk ses som
vår egen tillgång som vi blivit
tvingade att dela med oss av, säger
Jill Rutter.
Lokalt kan fisket förstås vara
ekonomiskt viktigt. Till exempel
gäller det några valkretsar i
Skottland. Till skillnad från de
flesta andra skottar röstar de
gärna på konservativa Tories.
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I Storbritannien ses fisket
dessutom som ett av de starka
korten man har i förhandlingarna
med EU. En stor del av fisken som
finns i de gemensamma vattnen i
Engelska kanalen rör sig på
brittiska sidan.
– Yrkesfiskare i EU är mer
beroende av tillgång till brittiska
vatten än brittiska fiskare är av
EU-vatten.
Ser man i stället på marknaden är
situationen den omvända.
Brittiska fiskare, åtminstone en
del av dem, är mycket beroende av
EU för sin försäljning. I Nordsjön
fångar de makrill och sill, som

britter inte gillar att äta. Från
Wales exporteras färska skaldjur
till Europa.
– EU:s chefsförhandlare Michel
Barnier sade redan när
förhandlingarna började att
Storbritannien inte kan få ett
handelsavtal med EU om det inte
blir en överenskommelse om
fisket. Jag tror han sade så för att
fisket är viktigt för medlemsstater
som Frankrike och Danmark,
säger Jill Rutter.
I förhandlingarna är EU:s
inställning att yrkesfiskare ska ha
fortsatt tillgång till brittiska
vatten. Storbritannien vill ha ett
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avtal som liknar Norges, där
kvoter i gemensamt förvaltade
bestånd förhandlas varje år.
– Men där svarar EU att med
Norge förhandlar man bara om
tolv fiskarter medan det med
britterna handlar om runt hundra.
Föreställ dig att förhandla all
denna fisk varje år, säger Jill
Rutter.
Pia Gripenberg
Fakta. Förhandlingarna mellan
EU och Storbritannien

man fortsätter följa EU:s
regelverk. Övergångsperioden
upphör den 31 december. Planen
är att parterna ska sluta ett nytt
handels- och samarbetsavtal som
träder i kraft den 1 januari 2021. I
dag tisdag startar den femte
förhandlingsrundan om ett nytt
avtal. Denna gång möts parterna
fysiskt i London.
Dela

Den 31 januari lämnade
Storbritannien EU. Sedan dess är
landet i en övergångsperiod där
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Sverige på plats
när svarta lådan
analyseras
TISDAG 21 JULI 2020

Sverige är på plats när lådan
från det ukrainska planet som
sköts ned av Iran i januari nu
har börjat undersökas. Flera
svenskar dog i kraschen.
– Arbetet inleddes för några
timmar sedan, säger Peter
Swaffer, vid Statens
haverikommission.
Den svarta lådan undersöks i
Frankrike och analysen förväntas

bland annat ge fler detaljer om
planets färd och om flygplanet
manövrerades även efter att det
träffades eller om det slogs ut
direkt.
– Det är frågor som är intressanta
att ta del av, inte minst för de
anhöriga, säger Swaffer,
avdelningschef vid Statens
haverikommission.
Det var på morgonen den 8
januari som planet, som var på
väg mot Kiev i Ukraina, sköts ned
strax efter att det lyft från Teheran
i Iran. Samtliga 176 personer
ombord på planet omkom. Bland
dem fanns 17 personer som var
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svenska medborgare eller
folkbokförda i Sverige.
Iran har inlett en utredning och
experter från Sverige, Kanada,
Storbritannien och Afghanistan
har rätt att medverka eftersom
medborgare från länderna fanns
ombord på planet.
Arbetet med svarta lådan
påbörjades under måndagen och
förväntas pågå i flera dagar.
– Det har varit framgångsrikt i
den bemärkelse att man ser ut att
kunna ta ut data från
registratorerna. När väl det är
gjort är det en lång process att
analysera alla de här

parametrarna och all den här
datan för att sedan kunna
presentera vad det innebär, säger
Peter Swaffer.
Iran nekade först till att planet
skjutits ned, men har sedan sagt
att den mänskliga faktorn orsakat
nedskjutningen.
Även Ukraina, USA och Frankrike
ingår i utredningen. Detta
eftersom flygplanet tillhörde ett
ukrainskt bolag, och för att
flygplanet var designat och byggt i
Frankrike och USA.
TT
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Det är i ett politiskt känsligt läge
för president Vladimir Putin som
de folkliga manifestationerna
sprider sig i Rysslands östliga
gränsregion mot Kina. Han har
TISDAG 21 JULI 2020
De massiva demonstrationerna för bara några veckor sedan fått
grönt ljus – genom en ”allrysk
i östra Ryssland fortsätter att
omröstning” med förutsägbart
växa i omfattning. I helgen
resultat – att han kan sitta kvar
marscherade tiotusentals
människor i staden Chabarovsk vid makten ända till år 2036.
Kremls syfte med denna åtgärd
för att protestera mot att
var att undanröja ovissheten om
regionens guvernör Sergej
hur Ryssland ska styras under de
Furgal sitter i häkte i Moskva.
närmaste årtiondena, och därmed
Den ryska ledningen har ännu
skapa en uppslutning kring Putin.
inte något svar på hur
Men läget ute i landet ser allt
protesterna ska hanteras.
annat än stabilt ut.

Protesterna mot
Putin växer – möts
med tystnad
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Protesterna har främst
förekommit i den största staden
Chabarovsk, där de anses vara de
största i stadens samtidshistoria.
Enligt flera uppgifter deltog upp
till 50 000 människor i
demonstrationen, vilket måste
betraktas som en mycket hög
siffra i en stad med 600 000
invånare. Tusentals
demonstranter har också
marscherat genom andra städer,
bland annat hamnstaden
Vladivostok och Komsomolsk-naAmure, liksom det autonoma
judiska området Birobidzjan.

Protestvågen utlöstes av att Sergej
Furgal, den populäre guvernören
för Chabarovsk-länet, den 9 juli
greps och fördes till Lefortovohäktet i Moskva, anklagad för
mordförsök och för att ha varit
medorganisatör av mord på flera
affärsmän för 15 år sedan. På
måndagen avsatte presidenten
Furgal från posten som guvernör.
Han valdes 2018 med överlägsna
siffror mot den kandidat som
Putin hade nominerat. Furgal
tillhör det nationalistiska och
populistiska Liberaldemokratiska
partiet (LDPR), ett vanligtvis
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Kremltroget parti som leds av
Vladimir Zjirinovskij.
Redan två dagar efter gripandet,
den 11 juli, utbröt stora
demonstrationer i Chabarovsk.
Sedan har de fortsatt i över en
vecka.
En utbredd uppfattning i regionen
är att mordmisstankarna var en
förevändning och att han
arresterats av politiska skäl. I
demonstrationen syntes krav på
att Furgal friges och får sin sak
prövad i Chabarovsk, samt
fördömanden av Putin och
Moskva. Bland slagorden hördes:

”Avgå Putin!” och ”Skäms
Moskva!”.
Till skillnad från demonstrationer
i Moskva och Sankt Petersburg
har polisen hittills inte ingripit
med våld, och ingen har
arresterats. Det beror sannolikt på
att det inte är lätt att slå ned en så
stor folkmassa, men också på att
Kreml står handfallet inför
protesterna.
Någon kommentar till upproret i
Fjärran Östern har inte hörts från
Putin. Inte heller den ryska
statstelevisionens Pervyj Kanal
(Kanal 1) låtsas om att något har
hänt, och har inte nämnt de
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fredliga massprotesterna i sina
sändningar.
Det finns inte några tecken på att
det finns en avsikt att frige Furgal.
På måndagen meddelade Putin att
Michail Degtiarev, ledamot i
statsduman för LDPR, utnämnts
till tillförordnad guvernör i
Chabarovsk-länet.
Michael Winiarski

Malaysia vill
anmäla EU
TISDAG 21 JULI 2020

Malaysia överväger att anmäla EU
till världshandelsorganisationen
WTO. Anledningen är EU:s policy
att fasa ut palmolja.
– Malaysia står fast vid beslutet
att ta till juridiska medel mot EU
för dess diskriminering mot
malaysisk palmolja, säger vice
handelsminister Willie Mongin.
TT-Reuters
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Brittiskt avtal för
vaccin
TISDAG 21 JULI 2020

Storbritannien har skrivit på ett
avtal för 30 miljoner doser av ett
kommande vaccin mot covid-19
från Pfizer och dess
samarbetspartner Biontech samt
ytterligare 60 miljoner doser från
franska Valneva. Tidigare har
Storbritannien avtal med Astra
Zeneca om 100 miljoner doser av
ett vaccin.
TT-Reuters

Därför är Orwells
försvar för
yttrandefriheten
högaktuellt, skriver
Yascha Mounk
TISDAG 21 JULI 2020

Bland de många essäer av George
Orwell som jag älskar finns en
som står särskilt nära mitt hjärta.
Den kan i förstone tyckas vara ett
konstigt val: det är ett försvarstal
för P G Wodehouse, skrivet under
slutet av andra världskriget, med
anledning av att författaren
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anklagats för att vara
nazistsympatisör.
På den tiden var Wodehouse
allmänt avskydd, och på goda
grunder. Efter att ha tillbringat
krigets första år under husarrest i
det ockuperade Frankrike,
tackade författaren ja till en resa
till Berlin för att medverka i
nazisternas radiosändningar. Det
var, som Orwell noterar, en av de
största propagandakupperna som
Joseph Goebbels lyckades
genomföra under andra
världskriget.
Orwell var en hård och obeveklig
motståndare till fascismen och

nazismen. Han kritiserade tidigt
Benito Mussolini och Adolf Hitler,
ja han kände så starkt för den
antifascistiska saken att han reste
till Spanien för att delta i spanska
inbördeskriget på den
republikanska sidan mot general
Franco. Han hade sina sår att visa
upp. Så varför valde Orwell att
skriva en mödosamt genomtänkt
essä till försvar för en författare
som hade förrått sitt land och vars
politiska åsikter han direkt
ogillade?
Svaret är enkelt: Därför att han
ansåg att substansen i attackerna
mot Wodehouse var felaktiga. ”Få
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saker i det här kriget”, skrev
Orwell, ”har varit mer moraliskt
motbjudande än den nuvarande
jakten på förrädare och quislingar.
Som bäst är det till stora delar den
skyldiges straff – av en skyldig.”
Wodehouse må ha varit naiv,
självisk och till och med feg, men
Orwell trodde inte att han var en
quisling eller hemlig fascist. Och
även i ett land som befann sig i
strid med en dödlig fiende, ansåg
Orwell att principen att vi inte bör
delta i offentliga häxjakter, eller
fördöma människor för brott de
inte begått, så viktig att han kände
sig tvingad att korrigera bilden till

försvar för en man som han hade
så svaga skäl att tycka om.
Jag har ofta tänkt på den där
essän under de senaste veckorna.
USA genomlider nämligen en
serie av ännu dummare och
mindre välgrundade jakter på
förrädare och människor som
anses vara nära nog kriminella i
tanken.
Exemplen är lika många som
oöverskådliga. Svenska läsare ska
vara glada för att de slipper ta
reda på varför en elektriker i San
Diego förlorade jobbet efter att ha
dinglat med armen utanför
fönstret till sitt företags skåpbil;
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varför en dataanalytiker på en
progressiv organisation
avskedades efter att på Twitter ha
sammanfattat ett inlägg från
landets mest prestigefulla
politiska tidskrift; eller
sannerligen varför en senior
redaktör på New York Times fick
sparken bara för att ha publicerat
en debattartikel av en amerikansk
senator.
Vad som är viktigt att notera är
däremot hur ett antal kulturella
torpeder försöker sprida ett slags
etisk smitta i samhället. Deras mål
är inte bara att stoppa alla som är
skyldiga till att tänka fel tankar;

de vill också sätta stopp för dem
som står upp till yttrandefrihetens
försvar eller åtminstone inte med
tillräckligt iver tar avstånd från fel
tankar.
Nyligen publicerades ett öppet
brev i tidskriften Harper’s till
försvar för yttrandefriheten. Det
undertecknades av över hundra
författare och forskare (inklusive
mig). Egentligen var reaktionerna
intressantare än själva texten.
Vissa kontroversiella figurer, som
J K Rowling, hade satt sitt namn
under uppropet, och därför
basunerade snart en rad högt
uppsatta journalister ut att alla
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som medverkat var skyldiga. En
journalist anklagade en kollega
som undertecknat brevet för att
ha skapat en ”fientlig stämning”
på arbetsplatsen och klagade hos
cheferna (för den sortens
handlingar har arbetsgivare
juridiska skyldigheter att ingripa
emot). I själva verket var det
snarare ett försök att få en kollega
avskedad därför att hen
undertecknat ett öppet brev till
försvar för yttrandefriheten
tillsammans med J K Rowling.
Så det är därför George Orwells
essä, annars inte hans mest
kända, har så stort värde för att

belysa vår samtid. För
skyldigheten att stå upp för de
oskyldigt anklagade – även de
som inte är perfekta, framför allt
när det anses djupt
komprometterande – är mer
nödvändigt än på länge.
Möjligheten för författare och
journalister i USA att fritt uttrycka
sina åsikter är beroende av att den
hållningen upprätthålls.
Fotnot: ”Till P G Wodehouses
försvar” finns med i den samling
av George Orwells essäer som
Natur & Kultur gav ut 2015, ”Som
jag behagar”, översatt av Peter
Handberg.
Yascha Mounk
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Många segertal –
men mycket kan
förändras
ONSDAG 22 JULI 2020

Överenskommelsen är klar. EUledarnas armbågar har stött
samman och förseglat paketet
som ska hjälpa unionen ur
coronakrisen.
Nu återstår att fördela den
rekordstora stödfonden mellan
27 länder.
Italien får hela 28 procent, eller
209 av de 750 miljarderna euro i
coronapaketet, konstaterade en

triumferande Giuseppe Conte på
tisdagsmorgonen.
Och den italienske premiärministern var inte den ende som
utropade sig till vinnare.
Greklands Kyriakos Mitsotakis
förklarade för medierna att han
hade lyckats säkra över 70
miljarder euro – ”ett belopp utan
motstycke för vårt land” – medan
Ungerns Viktor Orbán skröt med
att ha kammat hem 3 miljarder
mer än planerat i slutförhandlingarna.
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Många siffror valsar runt. Men
sanningen är att ingen vet exakt
hur mycket olika länder kommer
att få till sist.
Det som EU:s stats- och
regeringschefer enades om på
tisdagsmorgonen var i princip två
saker.
För det första de övergripande
summorna i
återhämtningspaketet och EU:s
långtidsbudget. Paketet är på 750
miljarder euro, varav 390
miljarder ges ut som bidrag och
resten som fördelaktiga lån.
Långtidsbudgeten för sju år
stannar på 1 074 miljarder euro.

Totalsumman är alltså svindlande
1 824 miljarder euro –
motsvarande nästan 19 000
miljarder kronor. Och nu ska de
pengarna fördelas.
Det andra EU-ledarna enades om
är enligt vilka principer detta ska
ske. Eller i alla fall nästan enades
om. För de skrivningar som finns i
mötets slutdokument ger
utrymme för olika resultat i
slutändan. Vissa siffror görs
beroende av faktorer vi ännu inte
känner till, och vissa beslut kan
komma att bollas tillbaka till EUkommissionen eller kanske till
medlemsstaterna igen.
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Vad som sker nu är att
medlemsstaterna börjar arbeta
med detaljerade planer för hur de
ska använda
återhämtningspengarna, och hur
de tänker reformera sin ekonomi.
Sådana planer är ett villkor för att
få ut de pengar som har
öronmärkts för ett visst
medlemsland – efter krav från
den ”sparsamma” grupp där bland
annat Sverige ingår.
Under första kvartalet 2021 kan
pengarna börja betalas ut till de
länder som har gjort sin hemläxa
ordentligt.

De grova dragen i fördelningen
står redan klara. Italien kommer
att få mest pengar, följt av
Spanien. Men också länder som
Kroatien, Grekland och Polen får
stora bidrag sett till sin storlek.
Vilka slutsummorna blir är svårt
att säga i dag. De nyckeltal som
används för att fördela pengarna
har nämligen ändrats under
förhandlingarna, så att de nu mer
kommer att spegla den skada
coronapandemin gör i ett land –
och inte det allmänna ekonomiska
läget.
I ett tidigare stadium av
förhandlingarna påverkades
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fördelningen mest av sådant som
tillväxt och arbetslöshet före
pandemin. Det skapade den
märkliga effekten att många
relativt fattiga länder i öst fick
stora bitar av stödkakan trots att
de oftast varit relativt förskonade
från coronasmittan.
Detta har man nu försökt korrigera. Följaktligen kommer de 30
procent av fonden som betalas ut
år 2023 att fördelas efter nya
kriterier, där nedgången i bnp
under pandemin (i år och 2021)
får större tyngd.
Dessa siffror känner ingen till i
dag. Att därför säga exakt hur

mycket ett visst land kommer att
kunna kvittera ut är omöjligt –
trots att ländernas ledare nu gör
just det.
Och för att ytterligare komplicera
saken kan vilket land som helst
blockera bidrag till ett annat land i
tre månader, med motiveringen
att pengarna inte används
ansvarsfullt eller att landets
utlovade ekonomiska reformer
inte är tillräckliga.
Denna regel var ett krav som
Nederländernas premiärminister
Mark Rutte, inofficiell ledare för
”de sparsamma”, lyckades få
igenom.
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Dessutom tillkommer de regler
som, åtminstone i teorin, kan
innebära att länder som inte
respekterar ”rättsstatens
principer” straffas genom sänkta
eller uteblivna bidrag. Just denna
punkt urvattnades till sist så
mycket att de berörda länderna –
Ungern och Polen – kallade till en
presskonferens där de utropade
sig till segrare.
De många armbågshälsningarna
till trots är striden om
coronapaketet inte riktigt avgjord
än.
På torsdagen börjar EUparlamentet debattera såväl

långtidsbudgeten – som det har
makt att ge bakläxa på – som
återhämtningsfonden. Att döma
av uttalanden från parlamentet
kan det bli så att hela paketet får
underkänt, bland annat på grund
av för svaga skrivningar om
rättsstatens principer.
Dessutom kommer samtliga 27
medlemsstaters parlament att
behöva ge klartecken för EUkommissionen att låna upp de
enorma summor som behövs till
återhämtningsfonden. Dessa
omröstningar väntas ske senare i
år.
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Ingmar Nevéus
Fakta. Det här har EU-ledarna
kommit överens om

gemensamt går i borgen för.
Lånen betalas tillbaka gemensamt
till år 2058.
Mindre pengar till klimat750 miljarder euro i coronastöd. omställning. Flera av de EUDet motsvarar drygt 7 800
fonder som skulle ha fått extramiljarder kronor, eller mer än 6,5
pengar ur coronastödet har
gånger Sveriges statsskuld. 390
minskats rejält, däribland den
miljarder euro ges som bidrag och klimatomställningsfond som nu får
360 miljarder som lån. Merparten nöja sig med grundbiten på 7,5
ligger i en fond kallad RRF –
miljarder euro från långtidsfaciliteten för återhämtning och
budgeten samt ett coronatillägg
motståndskraft – bestående av
på 10 miljarder euro – i stället för
312,5 miljarder euro i bidrag och
30 miljarder. För att få
360 miljarder i lån. EUklimatpengar behöver man heller
kommissionen lånar upp
inte längre lova att vara nationellt
pengarna, som medlemsländerna klimatneutral år 2050.
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Långtidsbudgeten 2021–2027
ligger på 1 074,4 miljarder euro.
De största delarna utgörs som
vanligt av regionalstöd och
jordbrukspolitik, som får cirka en
tredjedel av medlen vardera.
Kontrollfunktion. EUkommissionen ges i uppdrag att ta
fram ett system för hur budgeten
och coronastödet ska skyddas
från missbruk, inklusive när det
gäller grundläggande värderingar
och rättsstatsprinciper.
Intäkter. På inkomstsidan föreslås
en rad nya intäkter, i form av
bland annat en plastskatt och en
omsättningsavgift för nätjättar. Än

så länge rör det sig dock bara om
förslag och eftersom flera länder
är starkt kritiska är det osäkert om
de blir verklighet. Intäkten från
tullavgifter ändras samtidigt så att
medlemsländerna får behålla 25
procent av de avgifter som tas ut,
i stället för 20 procent.
Fem länder ges rabatt på sina
medlemsavgifter till EU: Danmark
får 377 miljoner euro om året,
Österrike får 565, Sverige 1 069,
Nederländerna 1 921 och
Tyskland får 3 671 miljoner. Den
större budgeten gör dock att
Sveriges avgift ökar med cirka 6
miljarder kronor till cirka 45
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miljarder kronor om året. Som
andel av bruttonationalinkomsten
beräknas den dock till ungefär lika
stor som under de senaste sju
åren.

Regeringen anmäls
till KU: ”Ingen
verklig möjlighet att
ta ställning”
ONSDAG 22 JULI 2020

Kort efter att EU-uppgörelsen
var klar meddelade
Vänsterpartiet att man kommer
att anmäla regeringen till
konstitutionsutskottet.
Anledningen är sena
förändringar i en för partierna
central fråga, som regeringen
godkände utan att övriga
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partier fått se den nya
versionen.
– Jag tycker det är fel och orimligt
av regeringen att göra så. De är
beroende av stöd i riksdagen men
riksdagen fick ingen verklig
möjlighet att ta ställning till det
här, säger V:s partiledare Jonas
Sjöstedt.
Riksdagens EU-nämnd har haft
en bred samsyn kring många
frågor inför förhandlingarna, till
exempel lån i stället för bidrag i
den stora återhämtningsfonden.
När uppgörelsen presenterades
beklagade många partier att
regeringen inte lyckats göra mer,

men exempelvis noterade både M,
KD och SD att förhandlingsläget
varit svårt och att vissa vinster
kan ses, som den rabatterade
medlemsavgiften.
Efterspelet har i stället kommit att
handla om motkraven för att få
del av pengarna. Förutom SD har
alla partier i nämnden drivit på
för att EU ska ha möjlighet att dra
in medel till länder som bryter
mot rättsstatens principer, kanske
framför allt Ungern och Polen.
I överenskommelsen finns detta
villkor med, men flera partier
menar att formuleringarna är
betydligt svagare jämfört med de
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versioner som godkändes av EUnämnden.
L:s partiledare Nyamko Sabuni
menar att paragraferna ”inte är så
starka som de borde ha varit”, och
M:s partiledare Ulf Kristersson kallar det ”utomordentligt
allvarligt, både sakligt och
formellt” att de skarpa
skrivningarna försvunnit sedan
nämnden tog ställning.
KD välkomnar en KU-anmälan.
– Det var liksom inga
småändringar, så det kändes inte
så bra. Vi får väl se hur det
kommer tolkas i praktiken, säger

partiets representant i nämnden,
Désirée Pethrus.
EU-nämndens ordförande Åsa
Westlund (S) säger att partierna
informerades om ändringarna.
– Stefan Löfven redogjorde för
ändringarna muntligt. Och då gav
nämnden statsministern ett
tydligt mandat att gå vidare.
Stefan Löfven menar att
skrivningarna betyder ”exakt
samma sak” som i tidigare
versioner.
– Det mandat jag hade från
riksdagen utgick ifrån rättsstatens
principer och konditionalitet, och
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de nyckelorden finns med, sade
han vid en presskonferens.
C:s representant Annika Qarlsson
anser att Löfven var tydlig kring
ändringarna, och att det han sade
stämde väl överens med vad som
står i uppgörelsen. SD:s Martin
Kinnunen tycker att ändringarna
var så pass stora att regeringen
ändå borde ha återkommit till
nämnden.
– Samtidigt gavs Löfven ett ganska öppet mandat från andra
partier, så jag tycker de har lite
svårt att klaga i efterhand, säger
han.

MP:s språkrör Isabella Lövin
säger att hon gärna hade sett
skarpare skrivningar men att hon
delar regeringens uppfattning att
slutversionen var förankrad i
nämnden.
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se
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Erik de la Reguera:
Tätare ekonomiskt
samarbete sätter
tilliten på prov
ONSDAG 22 JULI 2020

Analys

EU:s nya återhämtningsfond är
ett historiskt steg mot tätare
ekonomiskt samarbete i
unionen – trots att Sverige och
de ”sparsamma” länderna
lyckats hyvla bort drygt tusen

miljarder kronor i bidrag. Därför
blir frågan om villkoren för att
få vara med extra känslig.
Paris.

Vem är du beredd att ta ett lån
tillsammans med, om lånet ska
betalas av under minst 30 års tid?
Din närmaste familj? Ett par nära
vänner?
På tisdagen svarade EU:s 27
medlemsländer: ”Vi gör det här
alla tillsammans.”
De ger nu EU-kommissionen i
uppgift att ta lån på den internationella kapitalmarknaden mot-
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svarande 750 miljarder euro (7
800 miljarder kronor) och fördela
det mesta av pengarna som
bidrag.
Allt för att kicka i gång Europas
ekonomi efter coronakrisen.
EU-länderna går i borgen för
lånet, och får en gemensam skuld.
Det är egentligen det som är den
stora nyheten i
överenskommelsen.
Sverige, Nederländerna,
Österrike, Danmark och Finland
hade helst velat dela ut pengarna
som lån med fördelaktiga villkor.
Men efter hårda förhandlingar
finns 390 miljarder euro kvar som

ska ges i direkta bidrag. Det
innebär att länder i södra och
östra Europa kan räkna med att
gå rejält plus, medan mer
välmående länder som Tyskland,
Frankrike och Sverige sannolikt
kommer att gå back.
Ändå heter vinnarna efter EUtoppmötet inte nödvändigtvis
Giuseppe Conte, Pedro Sánchez
eller Viktor Orbán. Utan snarare
Angela Merkel och Emmanuel
Macron. Den tysk-franska duon
var initiativtagare till fonden och
har ihärdigt drivit linjen om en
stor bidragsdel.
Varför har de gjort det?
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Det mest uppenbara skälet är att
en finansiell krasch i ett EU-land
som Italien skulle drabba fler än
enbart italienare. Alla länder i EU
skulle dras in i krisen, inklusive
det exportberoende Sverige.
Det är troligen också anledningen
till att Sverige och övriga
”sparsamma” länder till sist gick
med på att bilda den nya
återhämtningsfonden.
Men för Frankrikes president
Emmanuel Macron handlar det
här om mer än ett krispaket.
Macron har länge velat skapa en
finanspolitisk union i EU, och har
nu – på grund av coronakrisen –

fått gehör från Tyskland och
övriga EU-länder för ett mycket
tätare ekonomiskt samarbete.
– Detta är historiskt, vi har skapat
en mekanism för att ta
gemensamma lån, sa Macron
triumferande på tisdagen.
Macron är också en stark
anhängare av idén att ge EUkommissionen rätt att ta ut en
digitalskatt, en plastavgift och
koldioxidtullar. Det kan nu få en
puff framåt, eftersom det skulle
kunna minska den gemensamma
skuldbördan.
Men här finns ett grundläggande
problem: tillit.
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Sverige och en rad andra länder
vill inte ge EU-kommissionen för
mycket svängrum. De vill också
kunna ställa krav på länder som
får pengar från
återhämtningsfonden.
Efter fyra dygns förhandlingar fick
”de sparsamma” in ett villkor som
gör det möjligt att åtminstone
tillfälligt stoppa utbetalningar om
ett EU-land inte genomför ekonomiska reformer. Vissa krav på
klimatomställning skrevs också in.
Men ett villkor om rättsstatens
principer har mött starka
protester från Ungern och Polen,
och i sista stund ändrades de

konkreta formuleringarna till
något som mer liknar en
målsättning.
Ungerns och Polens ledare firade
detta som en seger – något som
kan visa sig vara för tidigt. Men
protesterna i riksdagen på
tisdagen visar att detta inte är en
bagatell.
Både Ungerns och Polens
nationalistregeringar har
kritiserats för att undergräva
rättsväsendets oberoende. Och en
rad länder i Syd- och Östeuropa
har omfattande problem med
korruption.
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Det är inte en bra start för tilliten
– särskilt inte om du ska ta ett
stort lån tillsammans med någon.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se

Historiker hotas av
15 år i läger –
avgörande dom
väntas i dag
ONSDAG 22 JULI 2020

I dag väntas den utdragna
rättsprocessen mot den ryske
historikern och
människorättsaktivisten Jurij
Dmitrijev avgöras. Dmitrijev är
åtalad för pedofili och
åklagaren yrkar på 15 år i
straffläger. Kritiker ser det som
ett försök att lägga munkavle
363

på en person som vigt sitt liv åt
att avslöja Stalins massterror.
Jurij Dmitrijev, 64, är en
historiker i Petrozavodsk som i
över 30 år ägnat sig åt att
kartlägga massgravar i ryska
Karelen, där tusentals offer för
den sovjetiska säkerhetstjänsten
NKVD vilar. Han har suttit häktad
i flera år, anklagad för sexuella
övergrepp mot sin adoptivdotter.
Få oberoende bedömare betvivlar
att anklagelserna är en ren
fabrikation. När jag i vintras
träffade Dmitrijevs dotter
Jekaterina Klodt utanför
rättssalen sade hon att hela

processen går ut på att smutskasta
hennes far, så att han inte ska
kunna fortsätta med sin forskning
om Stalintidens offer.
I dagens Ryssland står forskning
om Stalintidens terror i strid med
Kremls och president Vladimir
Putins strävan att idealisera
denna period i Sovjetunionens
historia.
Jekaterina Klodt tillade:
– Jag kan bara hoppas på en
rättvis dom och på att pappa får
komma hem snart. Jag har levt
med honom hela livet, och jag vet
att det man anklagar honom för är
helt orimligt, säger hon.
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Hon berättar att adoptivdottern,
som enligt åklagaren ska ha
utsatts för övergrepp, skrev till
henne att Dmitrijev var oskyldig.
”I Ryssland är det ingen som blir
förvånad över beställda
rättegångar, men förföljelsen av
Jurij Dmitrijev är unik, och en av
de smutsigaste processerna i vårt
land”, skriver 200 framstående
ryska kulturarbetare, däribland
filmaren Andrej Zvjagintsev och
författaren Ljudmila Ulitskaja, i
ett öppet brev till domstolen.
Även
människorättsorganisationen
Human Rights Watch hävdar att

de brottsanklagelser som riktas
mot Dmitrijev beror på hans
människorättsarbete.
Domen kommer samtidigt som
den ryska ledningen skakas av
massprotester i Fjärran Östern
mot att Kreml har avsatt och
arresterat den regionale
guvernören Sergej Furgal i
Chabarovsk.
I bakgrunden finns också ett
utbrett ekonomiskt missnöje.
Under det andra kvartalet har
enligt statistikbyrån Rosstat
ryssarnas realinkomster – i
coronapandemins spår – sjunkit
med 8 procent jämfört med
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motsvarande period förra året –
det största fallet sedan 1999.
Denna oro har Kreml besvarat
med åtdragna tumskruvar. I
Moskva har polisen brutalt slagit
ned på demonstrationer mot den
författningsreform som låter
Vladimir Putin förbli president till
2036.
Michael Winiarski

Ex-diktatorn inför
rätta på nytt
ONSDAG 22 JULI 2020

I Sudan har en ny rättegång
inletts mot landets tidigare
diktator Omar al-Bashir, som
ställs inför rätta för den
militärkupp som förde honom
till makten för 31 år sedan. Fälls
han för författningsbrott kan
han dömas till döden enligt
lagstiftningen.
Omar al-Bashir, som störtades
förra året i en revolution, avtjänar
redan ett tvåårigt fängelsestraff
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för korruption, och landets nya
övergångsregering har lovat att
han ska överlämnas till den
internationella
brottmålsdomstolen ICC, som
åtalat honom för folkrättsbrott i
provinsen Darfur på tidigt 2000tal.
Av den anledningen är det inte
troligt att något dödsstraff
kommer att verkställas av den nya
regimen, som med en lång rad
reformer försöker återinträda i det
internationella samfundets värme
efter decennier av isolering.
Det var i juni 1989 som dåvarande
premiärministern Sadik al-Mahdi

störtades i en kupp som inte
skördade några människoliv.
Jämte al-Bashir åtalas tio
militärer och sex civilpersoner för
delaktighet. Men den som anses
ha varit den egentliga hjärnan
bakom maktövertagandet, den
religiösa ledaren Hassan Turabi,
avled i en hjärtattack för drygt
fyra år sedan.
Nyhetsbyrån AFP konstaterar att
det är första gången i
arabvärldens historia som en
kuppmakare åtalas för
författningsbrott.
– Den här rättegången blir en
varning till alla som försöker
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sabotera det konstitutionella
systemet, säger advokaten Moaz
Madra, som varit involverad i
rättsprocessen, till AFP.
al-Bashir skulle ha firat 30 år som
Sudans ledare i slutet av juni
2019, men han störtades av sina
egna militärer efter att de
hörsammat flera månaders
fredliga protester på gatorna i
huvudstaden Khartoum. Sedan
förra sommaren leds landet av ett
övergångsråd som består av både
militärer och civilpersoner.
Allmänna val är planerade till
2022.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Man i rätten efter
dåd mot synagoga
ONSDAG 22 JULI 2020

Tyskland. Rättegången mot 28årige Stephan Balliet som
anklagas för att ha skjutit ihjäl två
personer i tyska Halle i oktober
förra hösten har börjat. Balliets
plan var att ta sig in i en synagoga
men han misslyckades och dödade
då i stället en förbipasserande
kvinna och en man på en
kebabrestaurang. Han har erkänt
och sagt att hans motiv var
antisemitiskt.
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Över 50 personer befann sig i
synagogan och enligt åklagaren
planerade Balliet en massaker.
Han åtalas för två fall av mord och
flera mordförsök. Döms han
riskerar han livstids fängelse.
28-åringen livesände hela
förloppet på nätet och filmen
kommer att visas under
rättegången.
TT-AFP

Lärarfack stämmer
Floridas guvenör
ONSDAG 22 JULI 2020

USA. Frågan om USA:s skolor ska
öppna eller inte i augusti är
infekterad. I ett försök att hindra
skolorna i Florida att öppna har
delstatens ledande fackförbund
för lärare stämt guvernören Ron
DeSantis, Floridas
utbildningsansvarige Richard
Corcoran och borgmästaren i
Miami-Dade, Carlos A Giménez,
samtliga republikaner.
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Fackförbundet FEA skriver i sin
stämningsansökan att delstatens
lagar kräver att skolorna ska se till
att elevernas miljö är säker, vilket ONSDAG 22 JULI 2020
de inte anser är möjligt när
USA. President Trump vill skicka
pandemin inte är under kontroll.
federal polis till progressiva städer
TT-AFP
över hela USA, efter den
våldsamma eskaleringen mellan
demonstranter och federal polis i
Portland, Oregon.
Sammandrabbningarna trappades
upp över helgen, då flera personer

Trump hotar med
federal polis

370

skadades. En filmad händelse
visar hur en 53-årig krigsveteran
bröt handen efter att ha fått ett
slag med batong.
I Vita huset kallade president
Trump i måndags situationen i
Portland för ”värre än i
Afghanistan” och ”utom kontroll”.
Sanna Torén Björling

Israel stänger
luftrum efter attack
i Syrien
ONSDAG 22 JULI 2020

Israel/Syrien. Israel stängde på
tisdagen Golanhöjdernas
luftrum för civila flygningar
fram till den sista juli. Det
skedde några timmer efter en
missilattack mot flera militära
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anläggningar i Syrien, uppger
den israeliska tidningen
Yedioth Ahronoth.
Attacken som har tillskrivits Israel
skapade stora explosioner på
militära anläggningar söder om
Damaskus, som troligen även
används av Iran.
Den syriska armén sade att det
syriska luftförsvaret svarade på
den israeliska attacken, som
skadade sju soldater, enligt den
syriska statliga nyhetsbyrån, Sana.
al-Assadregimen brukar inte
uppge om det finns iranier, eller
andra legosoldater från andra

länder, bland de som drabbas av
israeliska attacker i Syrien.
Men förra veckan erkände Iran
oväntat att israeliska räder i
Syrien hade dödat åtta iranier,
varav en officer, sedan Iran
involverat sig i det syriska
inbördeskriget för nio år sedan.
Måndagens attack är den första
efter undertecknandet av det
gemensamma säkerhets- och
försvarsavtalet mellan Syrien och
Iran för två veckor sedan.
Saeed Alnahhal

372

underrättelse- och
säkerhetsutskottet enligt The
Guardian.
Rapportens författare säger att
man inte kan slå fast om Ryssland
försökt påverka valet eftersom det
inte gjorts tillräckliga
ansträngningar för att undersöka
saken.
Enligt rapporten har ministrar
ONSDAG 22 JULI 2020
”inte sett eller sökt belägg för
framgångsrik påverkan i
Storbritannien. Storbritannien
Storbritanniens demokratiska
har inte tillräckligt utrett en
processer”, skriver tidningen.
eventuell rysk påverkan i
folkomröstningen om brexit 2016, TT
visar en rapport från parlamentets

Rysk
brexitpåverkan
inte bevisad
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Siffrorna kan vara svåra att
greppa. Folkhälsonestorn Hans
Rosling illustrerade världens
befolkning genom att tala om en
TORSDAG 23 JULI 2020
Världens befolkning kommer att ”världens pinkod”, som när han
bli betydligt mindre än man
lanserade begreppet var 1114: en
tidigare trott, visar en studie
miljard människor i Nord- och
publicerad i den ansedda
Sydamerika, en miljard i Europa,
tidskriften The Lancet.
en miljard i Afrika och fyra
Barnafödandet minskar
miljarder i Asien.
dramatiskt, inte bara i
Vid slutet av detta århundrade
västvärlden utan även i Asien
skulle världen få en ny pinkod:
och Latinamerika. På sikt
1145. De ändrade siffrorna visade
kommer hela världen att bli
hur Afrikas befolkning
beroende av kraftigt ökad
förväntades fyrdubblas medan
migration från Afrika och i
Asien skulle växa med en miljard
synnerhet från Nigeria.
människor.

Nigeria spås bära
världens välfärd
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Nu visar en ny studie att den
framtida pinkoden kommer att se
annorlunda ut. Så annorlunda att
den inte kan summeras i fyra
siffror ens med avrundningarna
som krävdes för Roslings
exempel.
Vid slutet av seklet, år 2100,
kommer Europa att ha betydligt
färre än en miljard invånare.
Inklusive Ryssland spås vårt hörn
av världen bebos av knappt 600
miljoner invånare (mot dagens
närmare 800 miljoner). I Asien
kommer folkmängden att först
öka för att sedan sjunka tillbaka
till dagens fyra miljarder invånare

och Afrika väntas ”bara” öka från
dagens 1,4 miljarder till 3,5
miljarder invånare.
Med andra ord: Mänskligheten
kommer att plana ut kring nio
miljarder invånare, i stället för
FN:s förväntade elva miljarder.
Resultaten publicerades i förra
veckan i en uppmärksammad
artikel i tidskriften The Lancet och
bakom studien ligger en
forskargrupp på Washingtonuniversitetet i Seattle.
– Om du tittar globalt så ser vi en
ökning på två miljarder
människor fram till 2064, därefter
ett fall på en miljard. Så ser vi
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stort på det kommer världens
befolkning att sluta på en miljard
över dagens siffra, säger professor
Stein Vollset, som lett arbetet, till
DN på telefon från Seattle.
Den största skillnaden mot
tidigare beräkningsmetoder är att
forskarna har justerat upp
prognoserna för kvinnors
utbildningsnivåer och tillgång till
preventivmedel, vilket innebär att
den så kallade ”totala fertiliteten”
bland kvinnor – hur många barn
varje kvinna får i genomsnitt –
sjunker kraftigare under 2,1 och
sedan tar längre tid att återhämta
sig mot 2,1 som är det så kallade

”ersättningstalet” då den egna
befolkningen är konstant.
Eftersom män inte föder barn, är
det antalet barn per kvinna som
räknas. Den extra decimalen
förklaras av att en del barn dör
innan de uppnår fertil ålder.
– Under 2,1 faller befolkningen på
sikt. I dag har 100 av 195 länder
ett födelsetal under 2,1, säger
Vollset.
Kina står för det mest
häpnadsväckande fallet i
prognosen – dagens 1,4 miljarder
invånare väntas halveras till drygt
730 miljoner. Medan ett land som
Nigeria, som i dag har drygt 200
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miljoner invånare, kommer att
fyrdubblas i storlek och bli
världens näst största land efter
Indien.
Men Nigerias siffror är inga
nyheter – dessa är snarlika FN:s
tidigare prognos.
– Vi ligger väldigt lika FN när det
gäller Afrika söder om Sahara och
i synnerhet Nigeria, säger Vollset.
Han är försiktig med att uttala sig
om de politiska konsekvenserna
men konstaterar att debatten rört
sig emot invandring i Västvärlden,
som liksom Asien kommer att
hamna i en åldersfälla liknande
den som man redan sett i länder

som Japan och Italien. Det
kommer helt enkelt att finnas för
få unga som via skattsedeln
finansierar vården av de äldre.
– Vi ser en stark åldringseffekt.
Den stora utmaningen kommer
att bestå i en minskad andel
arbetsföra i befolkningen. Det
gäller stora delar av världen utom
Afrika söder om Sahara och
speciellt Nigeria.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Sverige ett undantag
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Sverige är ett europeiskt
undantag som spås få en kraftigt
ökad befolkning, dels på grund av
en redan mindre restriktiv
invandringspolitik, dels för att den
totala fertiliteten sedan slutet av
1990-talet stigit från 1,5 barn per
kvinna till dagens 1,9. År 2100
väntas Sverige ha drygt 13
miljoner invånare.
Befolkningstillväxten kommer att
göra Sverige till världens 17:e
största ekonomi, enligt
prognosen.

Japan tacklar
åldersfälla med ökad
migration
Japan, ett tidigt exempel på ett
land i en demografisk åldersfälla,
har historiskt varit väldigt
restriktivt mot invandring. Men för
två år sedan lade premiärminister
Shinzo Abe om politiken och
öppnade för 300 000 utländska
arbetare under en femårsperiod.
En tredjedel av befolkningen är
äldre än 65 år. Arbetslösheten
ligger på låga 2,6 procent och före
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coronakrisen fanns 160 arbetstillfällen per 100 arbetssökande.

”Ingen dum idé att
bjuda in oss att
arbeta ett år eller
två”
TORSDAG 23 JULI 2020

När befolkningen i Europa
krymper och blir äldre kommer
det att bli det snabbt växande
Afrika som får stå för
framtidens arbetskraft. Dagens
migranter stängs ute med allt
högre hinder men för deras
barn kan det bli annorlunda.
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Nigerianska Happiness Ehimen
hoppas att hennes barn ska få
lagliga vägar att söka sig till
Europa i framtiden.
DN berättade i fjol historien om
Happiness Ehimen, en ung
nigerianska som i desperation
steg ombord på en buss som
skulle ta henne norrut mot
slutdestinationen Europa där hon
hoppades kunna starta ett nytt liv
för sig själv och barnen.
Men resan blev inte vad hon tänkt
sig och slutade under mardrömsliknande former i ett libyskt fångläger, där hon utsattes för upprepade sexuella övergrepp innan

hon evakuerades tillbaka till Nigeria.
Hon är sedan länge tillbaka i
hemstaden Benin City i södra
Nigeria, ett land som genererat en
stor del av de senaste årens
migranter som sökt sig över
Medelhavet. Sedan coronakrisen
bröt ut befinner sig landets
ekonomi i fritt fall. Dels på grund
av nedstängningen av samhället i
kampen mot covid-19, dels på
grund av prisfallet på olja, som
står för 80 procent av landets
exportintäkter.
– Jag brukar sy kläder åt folk men
nu är det knappt någon som har
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råd, det är verkligen tufft just nu,
säger Happiness Ehimen på
telefon till DN.
Hon hoppar in som volontär åt
FN:s migrationsorgan IOM, som
försöker få unga nigerianer att
inse faran med att migrera. Just
nu är det färre som ger sig av från
Benin City, säger hon.
– Men det blir ett uppdämt flöde.
I vissa områden tror folk att det
här med covid är en bluff och vill
ge sig av så fort transporterna
återupptas.
Coronakrisen har blivit en chock
för de tidigare snabbt växande
ekonomierna i Afrika, vilket på

kort sikt kan innebära att färre
försöker lämna sina hemländer.
Migration hänger ihop med
ekonomisk tillväxt och den ökar i
takt med att fler har råd att betala
priset för resan.
På längre sikt kan den lagliga
migrationen mycket väl komma
att öka dramatiskt – ett åldrande
Europa med kraftigt minskande
befolkning kommer att behöva
unga människor som arbetar i
vårdsektorn och betalar skatt som
kan finansiera välfärden.
Samma utveckling spås äga rum i
Asien och Latinamerika och det är
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därför synen på migrationen från
Afrika kan komma att omprövas.
– Jag kommer inte att lämna mitt
land igen, jag stannar här för att
utveckla Nigeria. Mina barn
kommer kanske att resa. Men
bara om det inte är någon illegal
migration och bara om de inte
hamnar i olagliga jobb eller
prostitution, säger Happiness och
fortsätter:
– Om de kunde bjuda in oss för att
arbeta där ett år eller två, och sedan återvända, skulle det inte
vara en dum idé.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Historiskt få
pilgrimer till Mecka
i år
TORSDAG 23 JULI 2020

Två miljoner muslimska
pilgrimer brukar resa till Mecka
i Saudiarabien för hajj, den
årliga vallfärden. Men på grund
av coronapandemin blir det i år
troligen bara cirka tiotusen.
Förlusten för kungariket kan
uppgå till 12 miljarder dollar.
På onsdagen inleddes den sista
månaden i den islamiska kalendern. Troende som vill
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genomföra en vallfärd, hajj på
arabiska, tar sig under tiden till
Mecka, islams heligaste plats som
ligger i Saudiarabien.
De senaste 20 åren har ungefär
två miljoner pilgrimer kommit till
Mecka varje år. I år har
Saudiarabien officiellt minskat
antalet till 1 000 personer som är
mellan 20 och 50 år gamla och
redan befinner sig i landet. Men
det beräknas ändå att upp mot 10
000 pilgrimer kommer att resa till
Mecka.
Anledningen till det historiska
beslutet, som gjorde miljoner
muslimer världen över besvikna,

är att förhindra att Mecka skulle
bli ett nytt epicentrum för coronaviruset. Mecka är den mest
drabbade staden i Saudiarabien –
och i hela arabvärlden.
I fjol genomförde drygt 2,3
miljoner människor hajj, varav 1,7
miljoner hade kommit från andra
länder än Saudiarabien.
Saudiarabiens inkomst av hajj
beräknas vara 8–12 miljarder
dollar. I år, med noll utländska
besökare, skulle landet förlora en
stor del av denna intäkt.
Saeed Alnahhal
saeed.alnahhal@dn.se
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Läget har varit spänt under de
senaste veckorna efter att
Etiopien fortskridit med arbetet
att fylla dammen bakom
vattenkraftverket Gerd, Grand
TORSDAG 23 JULI 2020
Ethiopian Renaissance Dam, på
Egypten och Etiopien har nått
Blå Nilen.
ett genombrott i
Ett strypt flöde kan få stora
förhandlingarna om Etiopiens
konsekvenser nedströms i
kontroversiella kraftverksbygge
Egypten, som är starkt beroende
på Nilen. Efter flera veckors
av flodens vatten. Men konflikten
ihållande regn och en
har utvecklats till en prestigemedlingsinsats av Afrikanska
laddad kraftmätning mellan två
unionen, AU, kommer positiva
regionala jättar. Nu ser det ut som
tongångar från samtliga parter.
om läget blivit mindre allvarligt
Johannesburg.
efter att förhandlingarna gett
resultat.

Genombrott i
konflikt om Nilendamm
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Flera veckors ihållande regn har
fått dammen att fyllas snabbare
än väntat. På sikt kommer
reservoaren att bli stor som
Vättern till volym och yta, men
Etiopien har i detta skede bara
velat fylla en bråkdel för att inleda
testkörningen av turbinerna.
Samtidigt har Afrikanska unionen
gjort en ansträngning för att få
parterna att samtala. AU:s
nuvarande ordförande, Sydafrikas
president Cyril Ramaphosa, höll
på tisdagen en videokonferens
som ska ha utmynnat i någon
form av samförstånd mellan
parterna. Exakt vad man kommit

överens om har inte
kommunicerats offentligt.
– Jag uppskattar mina bröder
(Sudans premiärminister) Abdalla
Hamdok och (Egyptens president)
Abdelfattah al-Sisi för att vi nått
en gemensam förståelse kring
fortsättningen av de tekniska
diskussionerna kring fyllningen,
skriver Etiopiens
premiärminister,
Nobelpristagaren Abiy Ahmed, på
Twitter.
Egypten har historiskt hotat med
militära medel mot alla försök att
dämma Nilens flöde. Även om
Egypten accepterat att dammen
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har blivit verklighet, har länderna
bråkat om hur lång tid det ska ta
att fylla dammen (ju
långsammare, desto mindre blir
påverkan på vattenflödet) samt
vem som har rätt att säga stopp
om en långvarig torka skulle
inträffa.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
Dela

Borgmästare i
stor protest mot
Trumps federala
poliser
TORSDAG 23 JULI 2020

President Trump vill skicka
federal polis till storstäder över
hela USA, efter de våldsamma
konfrontationerna i Portland.
Metoderna möts av kraftiga
reaktioner. I ett skarpt brev till
USA:s justitieminister kräver 15
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borgmästare att styrkorna dras
tillbaka.
Sammandrabbningarna mellan
federal polis och demonstranter i
Portland, Oregon, har trappats
upp under flera veckor, med flera
allvarligt skadade. I Vita huset har
president Trump kallat
situationen i Portland för ”värre
än i Afghanistan”.
Landsomfattande
demonstrationer har pågått sedan
den 25 maj, då afroamerikanen
George Floyd dödades av polis i
Minneapolis. I Portland gick
polisen tidigt ut hårt för att kväsa
protesterna, som började fredligt

men snart urartade och där ett
antal aktivister har vandaliserat
byggnader och egendom. En
aktivistgrupp stämde staden för
polisens metoder, och en domstol
förbjöd fortsatt användning av
tårgas och gummikulor.
De federala polisstyrkor som
sattes in i början av juli omfattas
dock inte av det förbudet.
Styrkorna, många av dem från
gränspolisen, beordrades dit av
departementet för nationell
säkerhet, DHS, som i sin tur fick
mandat genom en grovt
formulerad exekutiv order som
presidenten undertecknade i juni.
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Konfliktnivån har ökat genom att
delar av de federala styrkorna har
uppträtt kamouflageklädda,
använt civila bilar och
frihetsberövat folk utan
arresteringsorder. Situationen har
växt till ett ställningskrig mellan
Washington och Oregon.
Företrädare för Vita huset och
DHS beskyller Oregons guvernör
och borgmästaren i Portland,
båda demokrater, för
inkompetens. Dessa menar att
mer våld är kontraproduktivt och
att den federala polisen ska åka
hem.

Vita huset vill nu sätta in federala
polisstyrkor i städer som Chicago,
New York, Baltimore, Detroit och
Philadelphia. Donald Trump gör
en poäng av att Demokraterna har
majoritet i samtliga städer – eller
som han uttrycker det: ”alla styrs
av extremvänstern”.
Strategin möter utbrett motstånd.
I Kansas City, dit 200 man ska
skickas, lovar delstatens högsta
jurist att inga oidentifierbara
poliser ska synas på gatorna. New
Yorks borgmästare Bill de Blasio
har sagt att han inte tvekar att
stämma Trump, och 15
borgmästare kräver i ett brev till
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justitieminister William Barr och
den tillförordnade ministern för
nationell säkerhet Chad Wolf att
de federala styrkorna dras
tillbaka.
Formuleringarna är hårda: ”Att
ensidigt sätta in
paramilitärliknande styrkor i våra
städer strider helt mot vårt
demokratiska system och
grundläggande värderingar.”
Senatorerna från Oregon vill se ett
förbud mot ”paramilitära
trupper”; och delstatens
justitiedepartement har stämt de
federala myndigheterna.

För Trump är metoderna ett sätt
att visa handlingskraft. Han har
motvind i opinionsmätningarna,
och Vita husets hantering av
coronakrisen får fortsatt kritik.
Konservativa Wall Street Journal
ger på ledarplats sitt stöd till
beslutet att sätta in federala
styrkor mot upploppsmakare.
Andra bedömare har rakt motsatt
åsikt. Författaren och journalisten
Anne Applebaum varnar för att
Trumps metoder är en auktoritär
maktuppvisning, och historikern
Timothy Snyder säger till The
New York Times att
användningen av gränspolisen är
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”en klassisk våldsutövning i
auktoritära regimer”.
Synen på rasism splittrar
amerikanerna. En undersökning
av Wall Street Journal/NBC visar
en dramatisk förändring i synen
på rasdiskrimineringen i USA:
2008 ansåg 28 procent av
amerikanerna att afroamerikaner
förfördelas, i dag är siffran 60
procent.
Men siffrorna bekräftar den
polarisering som drar isär USA,
längs partipolitiska linjer. 90
procent av demokratiska väljare
tycker att afroamerikaner
diskrimineras; något som bara 26

procent av republikanerna
instämmer i.
Sanna Torén Björling
Fakta. Black lives matterrörelsen
I februari 2012 sköts den
obeväpnade svarte 17-åringen
Trayvon Martin ihjäl i Florida av en
frivillig områdesvakt.
Dödsskjutningen väckte ursinne
och parallellt med att stora
antirasistiska demonstrationer
intog gatorna började en hashtag
– #blacklivesmatter – florera i
sociala medier. Sedan dess har
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initiativet vuxit och blivit en global,
decentraliserad proteströrelse.
Black lives matter-rörelsen har fått
bränsle av flera
uppmärksammade fall där poliser
har använt dödligt våld mot
obeväpnade svarta personer.
Den 25 maj i år dog 46-årige
George Floyd under ett
polisingripande i Minneapolis i
Minnesota. Floyd var obeväpnad
när han greps, misstänkt för att ha
försökt använda falska sedlar på
ett matställe.
Under ingripandet satt en vit
polisman med knäet mot Floyds
hals i närmare nio minuter.

Händelsen filmades av en
privatperson och på inspelningen
hörs hur Floyd, med ansiktet
nedpressat mot gatan och iförd
handbojor, vädjar om hjälp och
säger ”snälla, jag kan inte andas”
innan han blir livlös.
Filmen spreds snabbt i USA och
väckte fördömanden och avsky.
Ett par dagar efter Floyds död
började protester mot polisvåd
organiseras i Minneapolis.
Demonstrationerna spreds först till
andra amerikanska städer,
därefter till resten av världen. TT
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Höga tonlägen
efter amerikansk
stängning av
konsulat
TORSDAG 23 JULI 2020

USA.

USA har beordrat Kina att stänga
sitt konsulat i Houston och
anklagar landet för att ha trappat
upp sin spionverksamhet och
påverkanskampanjer i USA. Kina
hotar med vedergällning.

Stängningen ska ha beordrats
under tisdagen och beslutet
fattades för att skydda immateriell
egendom, såsom patent,
varumärken och sådant som
skyddas av upphovsrätt, enligt
USA:s utrikesdepartement.
Beskedet fördöms av Kina som
säger att arbetet på konsulatet
pågår som vanligt.
– Kina uppmanar USA att
omedelbart dra tillbaka sitt
felaktiga beslut, säger Wang
Wenbin, talesperson för Kinas
utrikesdepartement, och hotar
med vedergällningar.
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– Det är en politisk provokation
Ola Larsmo:
som ensidigt kommer från USA:s
håll och som allvarligt bryter mot Thorkild Hansen
internationell lag, fortsätter Wang
belyser vår roll i
Wenbin.
En insatt källa säger till Reuters
slavhandeln med
att Kina överväger att stänga ned
mörk magnetism
USA:s konsulat i Wuhan.
Kinesiska studenter i USA
uppmanas också att ”vara på sin
TORSDAG 23 JULI 2020
vakt”.
Även Norden deltog i
TT
slavhandeln och kolonialismen.
Sommarens genomslag för
Black lives matter kan bli ett
skäl att minnas. Ola Larsmo
lyfter fram den bortglömde
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dansken Thorkild Hansen. Ge
ut honom på nytt!
Det är så underligt hur Nordens
roll i den transatlantiska
slavhandeln liksom återupptäcks
vart femtonde–tjugonde år, för att
sedan åter försvinna in i
glömskan. Och just nu befinner vi
oss, tack vare Black lives
matterrörelsens genomslag, i just
ett sådant ögonblick då historien
roterar ut ur förmörkelsen.
På Museum of african-american
history i Washington hänger den
danska flaggan på väggen bland
de länder vilka utmärkte sig i
antalet människor kidnappade i

Afrika och skeppade över
Atlanten.
Den historien har flera gånger
skildrats ingående i dansk
litteratur, om än med långa
mellanrum. Senast var det Mich
Vraas roman ”Haabet”, om det
danska slavskeppet med samma
namn, som 2017 nominerades till
danska radions litteraturpris.
Men den stora och märkligt
bortglömda klassikern på området
är Thorkild Hansens trilogi
”Slavernes kyst” (1967),
”Slavernes skibe” (1968) och
”Slavernes øer” (1970) som också
belönades med Nordiska rådets
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litteraturpris 1971. Thorkild
Hansen var redan en uppburen
författare, mest känd för romanen
”Det lyckliga Arabien” (1962), om
den svensk-danska
upptäcktsfärden till Jemen, där
den svenska Linnélärjungen och
yttrandefrihetspionjären Peter
Forsskål dukade under och nu
vilar i en sanddyn någonstans.
I tredje delen av Hansens boksvit
om den danska slavhandelns
historia berättas så den märkliga
historien om unge Jonathan.
Denne kom till Köpenhamn som
barn, ”ägd” av fru Schimmelman,
änka efter en plantageägare i

danska Västindien. När han var
sjutton rymde han och tog
värvning i flottan, och på grund av
sitt hjältemod vid slaget om
Köpenhamn 1801 dekorerades
han av danska kronprinsen, som
varit ombord på samma fartyg.
Han skulle befordras när änkan
Schimmelmann dök upp och
krävde honom tillbaka.
Av det blev en uppmärksammad
rättssak – på ena sidan hovet och
flottan, på den andra en
slavägande änka. Domen utföll till
hennes fördel, då äganderätten
ansågs överordnad individens
frihet.
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Jonathan rymde igen, och detta är
själva kärnan i berättelsen: att
han under en tid kunde hålla sig
gömd i Köpenhamn med omnejd,
helt enkelt därför att det fanns så
pass många svarta i staden.
Hur många danskar som
släktforskat fram de förfäder som
kommit till landet som f d slavar
från plantagerna i danska
Västindien stod klart i Alex
Larsens fascinerande tv-serie
”Slavarnas släkt” som visades på
svensk tv 2007.
(När jag och Ylva Eggehorn för
tjugofem år sedan gav ut varsin
roman om ”Badin”, en av de

svarta vid Gustaf III:s hov, fick vi
brev från läsare som ville veta mer
om sin ”anfader”, då de visste att
de hade en svart man i släkten –
och det kunde ju bara finnas en…
som då borde haft trettio fyrtio
barn i olika delar av Sverige och
Finland.)
Det är litet svårt att begripa varför
Hansens böcker, som borde ha
klassikerstatus, fallit ur det
litterära medvetandet.
Sviten är inte bara drabbande
genom den historia om förtryck
och uppror den berättar och
porträtten av motståndskämpar,
profitörer och de fruktansvärda
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övergrepp den återkallar ur en
ideologisk glömska.
Böckerna är också fina exempel på
den nordiska
dokumentärlitteraturtraditionen.
De går inte att helt
genrebestämma, utan pendlar
mellan resereportage, historisk
essä och litterärt gestaltade
partier (som det om Jonathan).
Fiktion är det dock aldrig.
Hansens författarskap har sedan
genomgått olika konjunkturer.
Hans ”Processen mot
Hamsun” (1978, filmad av Jan
Troell) gjorde honom
kontroversiell, inte minst i Norge,

då han tycktes ta parti för
Hamsun i
landsförräderiprocessen efter
kriget.
Han dog 1989, 62 år gammal, av
en hjärtinfarkt på en resa till de
tidigare danska Virgin Islands.
Långt ifrån alla författarskap
fortsätter tala till eftervärlden.
Men Hansens detaljerade, tidvis
asförbannade, tidvis underskruvat
ironiska, alltid välskrivna böcker
om den danska kolonialismens
och slavhandelns historia, dess
förövare och offer och historiens
tysta närvaro i dagens politik och
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nordiska självbild borde kunna
träffa en ny publik hårt.
Själv köpte jag dem för en
hundralapp styck i fyndlådan på
ett antikvariat. Ut och leta i
hörnen – tills något svenskt förlag
återupptäcker deras mörka
magnetism.
Ola Larsmo
kultur@dn.se

Regeringens
upphandling får
kritik: ”Ett slöseri”
FREDAG 24 JULI 2020

Tågtrafikbolaget Snälltåget
tycker det är fel av regeringen
att direktupphandla nattågstrafiken.
– Det är inte en effektiv
satsning. De borde i stället lätta
på reglerna som gör det svårt
för tågbolag att köra till
kontinenten redan i dag, säger
Thomas Charrier,
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pressansvarig på Transdev,
Snälltågets moderbolag.
Snälltåget är i dagsläget den enda
aktör som driver nattågstrafik
från Sverige till kontinenten
genom sin linje mellan Malmö och
Berlin. Företaget är kritiskt till
regeringens beslut.
– En direktupphandling kommer
leda till att en operatör som inte
nödvändigtvis är den mest
effektiva eller innovativa får
monopol på dessa linjer, och vi
menar att det är slöseri med
skattepengar, säger Thomas
Charrier på företaget Transdev
som äger Snälltåget.

Han hävdar att det bara finns ett
bolag i Europa som i dag kan
uppfylla upphandlingens
önskemål om att nattågen bör
innehålla både liggvagnar,
sovvagnar och sittplatsvagnar.
Risken är att upphandlingen blir
för detaljstyrd och diskvalificerar
majoriteten av alla tågbolag –
däribland Snälltåget – menar
han.
– Det är redan klart och tydligt
vem som kommer vinna den här
upphandlingen i nuläget och det
är österrikiska ÖBB.
Det finns andra saker som
regeringen kan göra för att skapa
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fler linjer från Sverige till
kontinenten som är mer effektiva
sett både ur ett ekonomiskt
perspektiv och ur klimatsynpunkt,
menar Thomas Charrier.
– Det finns krångligheter med
järnvägssystemet i Europa som
sätter käppar i hjulet för oss
operatörer. Våra lokförare måste
kunna prata språken som pratas i
alla länder tåget trafikerar.
Sådana regler behöver ändras för
att göra det lättare för operatörer
att köra till kontinenten.
Ett annat problem som Thomas
Charrier tar upp är att länder i
Europa har olika signalsystem.

Han anser att det i första hand är
dessa trösklar som regeringen
borde jobba bort.
– Det skulle vara bättre om
regeringen fokuserade på dessa
frågor istället för att återgå till den
ineffektiva monopolsituation vi
hade tidigare. Det skulle
underlätta både för
passagerartrafik och
godstågstrafik och det skulle
heller inte kosta skattebetalarna
några pengar, säger han.
År 2021 planerar Snälltåget en
linje från Stockholm till Berlin via
Köpenhamn och Hamburg. En
linje med enstaka avgångar
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mellan Stockholm och alperna i
Österrike planeras inför vintern
samma år.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se

Nu blir dagliga
nattåg till
kontinenten
verklighet
FREDAG 24 JULI 2020

Snart ska svenskarna kunna
kliva på ett tåg på kvällen och
vakna utvilade morgonen därpå
i Hamburg eller Bryssel.
Detta enligt ett beslut som
regeringen nu klubbar igenom.
På regeringssammanträdet under
torsdagen fick Trafikverket i
uppdrag att genomföra en direkt402

upphandling för att komma igång
med nattågstrafik från Sverige till
kontinenten. Inom två år ska
dagliga avgångar ske mellan
Malmö och Bryssel, samt
Stockholm och Hamburg, enligt
beslutet.
– Trafikverket har tittat på vilka
alternativ de anser vara de mest
attraktiva, och dessa städer är
knutpunkter som gör att man
sedan kan resa vidare till
exempelvis London och
Sydeuropa på ett smidigt sätt,
säger finansmarknadsminister Per
Bolund (MP).

– Vi har sett en tågboom utan dess
like med en kraftig ökning av
tågresandet, och vi investerar mer
än någonsin i järnvägssystemet,
säger infrastrukturminister
Tomas Eneroth (S).
SJ har tidigare dragit in i princip
alla sina internationella nattåg på
grund av olönsamhet och flera
europeiska tågbolag har tvingats
slopa sina internationella nattåg.
Vad är det som får er att tro att
det kommer bli en lönsam affär
nu?
– Att det inte fungerat tidigare har
berott mycket på konkurrensen
från lågprisflygen. Men
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efterfrågan på tågresande ökar
och det handlar mycket om att
många länder nu ser till att flyget
får betala för sina miljökostnader.
När vi nu ser till att möjligheten
kommer finnas att välja det
hållbara så är vi säkra på att
många kommer välja det
alternativet, säger Per Bolund
(MP).
Kommer det vara ekonomiskt
lönsamt att välja nattåg framför
flyg för resenärerna?
– Vid en upphandling ser vi till att
det blir konkurrenskraftiga priser,
men det intressanta är att vi redan
förra året kunde se att man valde

tåg och klimatsmart resande även
i de fall där det tog längre tid och
var dyrare, säger Tomas Eneroth.
Förutom de nya investeringarna i
nattåg är också
höghastighetsjärnväg och
smidigare bokningssystem på
gång.
– Jag tror dessutom att vi
kommer få fler destinationer på
sikt. Många svenskar skulle nog
tycka att det vore trevligt att
kunna ta tåget till exempelvis
Paris, säger Per Bolund.
I dagsläget finns det cirka 100
nattågsvagnar i Sverige, varav de
flesta redan används inom landet.
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Nya tåg kommer utvecklas och
moderniseras för att göra tågresan
till ett mål i sig.
– Mellan Amsterdam och Wien
har det till exempel funnits nattåg
med jazzorkestrar som spelar. När
man vill minska sitt klimatavtryck
så är det inte tiden som är det
viktigaste utan upplevelsen. Jag
tror detta kommer bli omstarten
för nattågen i Europa, säger
Tomas Eneroth.
Det finns dock omständigheter
som kan sätta käppar i hjulen på
vägen.
– Det är ett krångligt regelverk.
Jag har träffat

infrastrukturministrarna i varje
land för att göra bilaterala avtal
för att kunna köra upphandlad
trafik där. Och det måste såklart
finnas aktörer som är villiga att
lägga bud, säger Tomas Eneroth.
Men både Bolund och Eneroth
känner sig övertygade om att
nattågen kommer rulla raka vägen
in i en ljus framtid.
– Jag kommer stå i kö för att
hoppa på det första tåget till
Hamburg, säger Per Bolund.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se
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Alamy
Fakta. Åtta timmar från Malmö
till Bryssel
Nattågen är planerade att gå
dagligen och utan byten mellan
Malmö och Bryssel, samt
Stockholm och Hamburg.
Åtta timmar från Malmö till Bryssel
och elva timmar från Stockholm till
Hamburg är de beräknade
resetiderna.
1 augusti 2022 ska nattågstrafiken
senast vara i rullning, enligt
planerna.
400 miljoner kronor skjuter
regeringen till för att komma i

gång med satsningen. Den exakta
årliga fördelningen preciseras i
höstens budget.
I dag kör Snälltåget till Berlin vissa
tider, men inte hela säsongen.
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mellan kinesiska affärsmän och
Gui Minhais dotter Angela Gui.
”Vi har i dag beslutat oss för att
inte överklaga domen. Vid detta
ställningstagande har vi övervägt,
FREDAG 24 JULI 2020
dels tingsrättens rättsliga tolkning
Den friande domen mot
av de objektiva rekvisiten, dels
Sveriges tidigare
bevisläget efter
Kinaambassadör Anna
huvudförhandlingen i tingsrätten.
Lindstedt överklagas inte,
För att överklaga domen krävs det
meddelar Åklagarmyndigheten i
enligt vår uppfattning att vi kan
ett pressmeddelande.
förvänta oss en ändring i form av
Anna Lindstedt frikändes för två
en fällande dom i hovrätten.”,
veckor sedan i Stockholms
skriver Åklagarmyndigheten.
tingsrätt från misstankarna för
Att åtal väcktes från första början
egenmäktigt förfarande i samband grundar sig i ett möte som ägde
med att hon arrangerat ett möte
rum på Sheraton hotell i

Friande av
ambassadör
överklagas inte
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Stockholm i januari 2019. På
mötet deltog Anna Lindstedt som
då var Sveriges ambassadör i
Kina, Angela Gui, dotter till den i
Kina fängslade svenske
förläggaren Gui Minhai och två
företagare som är verksamma i
Kina.
Ett syfte med mötet ska ha varit
att försöka få Gui Minhai
frisläppt. Mötet slutade emellertid
i bråk, där Angela Gui kände sig
pressad att sluta kritisera Kina.
Åklagare Henrik Olin menade att
Anna Lindstedt gjort sig skyldig
till egenmäktigt förfarande vid

förhandling med främmande
makt i samband med mötet.
Stockholms tingsrätt delade inte
samma uppfattning som
åklagarsidan på någon av de
anförda punkterna.
TT
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Erik de la Reguera: Nu
vet jag hur man äter
på en fransk
restaurang med
masktvång
FREDAG 24 JULI 2020
FREDAG 24 JULI 2020

Här i Paris är den stora frågan
inte längre om – utan hur och
när – vi ska bära munskydd.
Och tro mig; det är inte en helt
enkel fråga.

När jag häromdagen stod i kö till
kassan i mataffären bar samtliga
omkring mig givetvis munskydd.
Annars hade de ju inte fått
komma in i lokalen.
Sedan i måndags är det lag på att
alla måste bära munskydd i
allmänna inomhusmiljöer, som
affärer, museer, bibliotek,
religiösa samlingslokaler,
restauranger och hotell.
Barn under 11 år klarar sig undan,
men alla andra riskerar 135 euro i
böter om de trotsar regeln – på
samma sätt som det varit i
kollektivtrafiken sedan i maj.

DN i Paris.
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Så ja, givetvis bar alla munskydd i
mataffären.
Men vad gör då den medelålders
damen som står framför mig?
Hon hasar ner munskyddet på
halsen – och hostar rakt ut i
lokalen.
Ingen läxar upp henne, även om
en och annan himlar med ögonen.
För i Paris är vi numera ganska
luttrade vid
munskyddsanalfabeter.
De finns överallt.
De som stannar till på gatan och
drar ner masken på halsen när de
ser en bekant som de vill prata
med.

De som av någon anledning
ständigt går runt med masken
nedhasad, som om det vore någon
slags halsduk (här finns en tydlig
överrepresentation av män i övre
medelåldern).
Jag har noterat att många i
Sverige tar sådana avvikare som
bevis för att masktvång är både
meningslöst och
kontraproduktivt.
Men sanningen är ju att ingen vet
säkert vad som fungerar och inte
fungerar på landsnivå.
De flesta Parisbor gör också sitt
bästa för att respektera de nya
bestämmelserna.
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Många – inklusive DN:s
korrespondent – upplever att det
ger en känsla av trygghet i trånga
utrymmen. Sedan om det är en
illusion eller inte, det är en annan
sak.
Men vissa regler skapar förvirring.
Hur äter man till exempel mat
eller dricker ett glas vin om man
måste ha ett munskydd på sig?
När jag ställde frågan på mitt
lokala kafé i morse fick jag
följande förklaring:
– Vi i personalen har alltid mask
på. Men så länge du sitter på
uteserveringen behöver du bara ta
på dig mask om du vill gå på

toaletten. Om du däremot vill
förtära något inne i lokalen, då
måste du ha mask på dig fram tills
det att du har satt dig till bords.
Därefter kan du ta av den – så
länge du sitter still, klargjorde
kyparen genom sitt svarta
tygmunskydd.
Allt detta på- och avtagande leder
onekligen till vissa riskmoment.
Det är lätt att få virus på fingrarna
och peta sig i ansiktet eller nudda
vid mat.
Därför har Paris stad satt ut drygt
2 000 automater med gratis
handsprit på gator och torg.

411

En annan komplikation är att
munskydden behöver bytas ut.
Enligt tidningen Le Parisien kan
en fransk familj med två vuxna
och två barn göra av med 240
engångsmunskydd per månad, till
en kostnad av 228 euro (2 340
kronor).
En familj som investerar i
tygmunskydd kommer undan med
96 euro per månad (985 kronor) i
maskutgifter, baserat på att munskydden håller i tio tvättar.
Det är ändå en rätt stor utgift för
en genomsnittlig fransk familj.
Regeringen har nu lovat att de
med lägst inkomster – totalt sju

miljoner av Frankrikes 67
miljoner invånare – ska få masker
utskickade till sig.
Men det stillar inte det krav som
kanske mer än något annat säger
något om det här året: gratis
masker åt alla.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se
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Snart bär hela
världen
munskydd –
utom Norden
FREDAG 24 JULI 2020

Snart bär hela världens
befolkning ansiktsmask.
Frankrike och England införde i
veckan skärpta krav på att
täcka mun och näsa, och i de
allra flesta av världens länder
finns åtminstone en rekommendation att göra det.

Undantaget är Sverige och
övriga Norden.
I Asien har det länge varit mer
regel än undantag. Japaner,
sydkoreaner och kineser bär
munskydd när de rör sig på
allmänna platser. Inte ens det
auktoritära Kina behöver tvinga
folk att täcka ansiktet – över 80
procent av befolkningen gör det
ändå.
Men under senvåren och
sommaren har ansiktsmaskerna
fortsatt sitt segertåg till jordens
övriga kontinenter.
Enligt norska NRK kräver eller
rekommenderar 130 av världens
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länder i dag att deras invånare ska
täcka mun och näsa när de rör sig
bland andra.
Mask4all, en lobbyorganisation
som propagerar för användande
av munskydd, hävdar att det bara
är en handfull länder som varken
tvingar eller ber folk att täcka
ansiktet i några sammanhang.
I denna lilla grupp har Sverige
bland annat sällskap av sina
nordiska grannländer, med det
coronafria Nya Zeeland och med
mer eller mindre kollapsade stater
som Somalia, Jemen och Syrien.
Siffror från det internationella
opinionsmätningsföretaget

Yougov, som DN publicerar här
intill, visar en uppseendeväckande
trend.
Företaget har varje vecka frågat
tusentals människor i en rad
länder om de använder
ansiktsmask utanför hemmet. I
asiatiska länder har användandet,
som väntat, konstant legat på en
hög nivå: mellan 80 och 90
procent av befolkningen.
Men stora förändringar har ägt
rum på andra håll i världen, och
kommit mycket plötsligt. I
europeiska länder som Spanien,
Frankrike, Italien och Tyskland
syns en brant stigning i april och
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maj, från nivåer under 20 procent
till dagsläget, där exempelvis 86
procent av spanjorerna och 66
procent av tyskarna täcker
ansiktet.
Samma utveckling syns i USA där
användandet har stigit från 6
procent i mars till närmare 80
procent i dag.
Sverige, Norge, Danmark och
Finland – där bara runt 5 procent
bär munskydd – sticker ut.
Frågan om ansiktsmasker är i dag
en av få där kanske större delen av
mänskligheten har en åsikt. Men
signalerna från medicinsk expertis

har inte varit entydiga under
pandemin.
Vissa har argumenterat för att
munskydd innebär en falsk
trygghet, att masker av enklare
typ inte skyddar den som bär den
och att den som bär skydd
tenderar att vidröra ansiktet mer
och därmed riskerar att sprida
smitta i högre grad.
Andra har framfört att ett allmänt
bärande av munskydd faktiskt har
effekt och leder till en
långsammare smittspridning.
Undersökningar har publicerats
som tyder på att sådana samband
finns.
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Världshälsoorganisationen WHO
avstod i början av pandemin från
att rekommendera allmän
användning av munskydd, annat
än för vårdpersonal och
covidsjuka personer.
Men i början av juni svängde
WHO. I dag rekommenderar
organisationen att allmänheten
bär mask – även enkla tygmasker
– på platser med allmän
smittspridning och där social
distans är svår att upprätthålla.
Flera europeiska länder, som
Slovakien och Tjeckien, satsade
hårt på munskydd tidigt i
pandemin. Detsamma gällde till

exempel många amerikanska
delstater.
Nu följer andra efter, även länder
där kulmen sedan länge är nådd
och smittspridningen minskar.
WHO:s omsvängning i juni kan ha
varit avgörande för politiska
beslut som har fattats i flera
länder den senaste tiden.
I Frankrike gäller exempelvis nya
regler sedan i måndags.
Munskyddstvånget, som tidigare
bara gällde i kollektivtrafiken, har
utökats till att gälla i alla
offentliga inomhusmiljöer som
restauranger, butiker och en lång
rad andra platser. Den som
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ertappas med att bryta mot
reglerna får 135 euro i böter.
Och på fredagen införs nya,
strikta regler även i England där
munskydd nu blir ett måste i
butiker. Samma regler gäller
sedan tidigare i Skottland.
Till och med USA:s president
Donald Trump – som tidigare
närmast har förlöjligat skydden –
har setts bära ansiktsmask vid
flera tillfällen. Även om han
fortfarande motsätter sig det
obligatorium som nu råder i runt
hälften av landets delstater.
– Helt plötsligt måste alla ha
munskydd, och som du vet så

orsakar munskydd problem också.
Med det sagt så tror jag på
munskydd, jag tror att munskydd
är bra, sa han i veckan till Fox
News.
Sverige fortsätter i den här frågan
att gå på samma linje som Trump,
i likhet våra grannländer. Här
finns varken krav eller någon
allmän rekommendation.
Varför skiljer Sverige ut sig? Så
här säger statsepidemiolog Anders
Tegnell till DN:
– Det flesta andra länder har det
bara i väldigt speciella situationer,
det är länder med väldigt stor
befolkningstäthet där man tyckt
att det är ett komplement man
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behöver ha. Ofta framför allt efter
att man haft en total
nedstängning, för att man då
annars riskerar väldigt stora
toppar direkt efteråt, det kan vara
ett motiv till att man tar till det
ganska osäkra verktyget.
– I Sverige är vi inte alls där, vi
har haft ungefär samma nivå hela
tiden. Vi ser nu en kraftig nedgång
av antalet fall, att då börja reglera
med ansiktsmasker känns inte
riktigt aktuellt. Det kan bli
relevant i framtiden om vi ser nya
utbrott och vissa miljöer där
allting annat inte verkar fungera.
Ingmar Nevéus
Helena Björk

Fler militära
statsråd än
under diktaturen
FREDAG 24 JULI 2020

Brasiliens president Bolsonaro
använder coronapandemin till
att militarisera regeringen. Av
23 ministrar är 10 generaler –
fler än under militärdiktaturen.
Hälsodepartementet styrs i dag
av 25 militärer.
Rio de Janeiro.

Under militärdiktaturen mellan
åren 1964 och 1985 tillsatte
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generalerna civila ministrar på
viktiga poster som finansminister
och hälsominister. Det enda
område militärerna ville ha egen
kontroll över var
säkerhetsfrågorna.
Under det ett och ett halvt år som
den före detta yrkesmilitären Jair
Bolsonaro styrt Brasilien har han
utökat militärens ansvarsområde.
Både hans stabschef och
samordningsminister är general.
Även infrastrukturministern,
gruvministern och
vetenskapsministern är generaler.
Det som fått mest kritik är att han
ändrat Brasiliens tradition att ha

en läkare som hälsominister.
Sedan mer än två månader
tillbaka är det general Eduardo
Pazuello som styr
hälsodepartementet och landets
hantering av coronaviruset. Han
har ingen tidigare erfarenhet av
hälsofrågor, utan hans främsta
merit är att ha varit
logistikansvarig under OS 2016 i
Rio de Janeiro.
Pazuello har i sin tur tillsatt 25
militärer på hälsodepartementets
viktigaste poster. De har fått en
löneökning på 60 procent och
tjänar upp till tolv gånger
genomsnittslönen i Brasilien.
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Militärerna har bland annat låtit
bygga om en fabrik som nu
massproducerar
malariamedicinen klorokin som
Bolsonaro menar räddade honom
från att bli svårt sjuk i covid-19.
När presidenten i helgen mötte
sina anhängare för första gången
sedan han bekräftades smittad
den 6 juli höll han upp ett paket
med klorokin som fick hans
anhängare att jubla. Hur många
miljoner Bolsonaro har tagit av
hälsobudgeten för att producera
medicinen – vars förmåga att bota
covid-19 saknar vetenskapliga
belägg – har inte offentliggjorts.

Inom Brasiliens statsapparat
arbetar nu 2 558 militärer. Det är
en ökning med 33 procent sedan
Lula da Silva styrde på 2000-talet.
Bolsonaro försvarar militärens
inblandning i politiken med att de
inte är korrupta.
I stället finns nya anklagelser om
att Bolsonaro varit korrupt under
sin tid som parlamentariker i
kongressen. Veckomagasinet
Época har i veckan avslöjat att Bolsonaros fru mellan åren 1997
och 2008 köpte 14 fastigheter,
varav fem betalades kontant.
Eftersom den inkomst hon
deklarerat för inte kommer upp i
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de summorna utreder nu åklagarmyndigheten i Rio de Janeiro var
hon fått pengarna från.
Ett annat argument som
Bolsonaro lyft fram för att
försvara militariseringen av
statsapparaten är att han velat
stoppa parlamentarikernas
kohandel i kongressen. En del av
hans främsta allierade erkänner
att det nu i stället blivit
militärerna som kohandlar.
– Nu är det generalen med fyra
stjärnor som är snubben som
sluter de politiska
överenskommelserna. Det har
blivit pinsamt för försvarsmakten

att folk nu säger ”ta en general och
låt honom kohandla”, säger Major
Olímpio, senator för Bolsonaros
före detta parti PSL, till
dagstidningen Folha de S Paulo.
När tidningen frågade Bolsonaros
administration varför det finns så
många militärer inom
statsapparaten svarade den att
”militärer har en gedigen skolning
och bidrar med sina erfarenheter”.
Henrik Brandão Jönsson
Fakta. Fyra militära
departement
Ett arv från militärdiktaturen är att
Brasilien utöver
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försvarsdepartementet har ett
departement för vardera armén, marinen och flygvapnet.
Jair Bolsonaro har i den senaste
opinionsundersökningen stöd av
32 procent.
Landet är efter USA, i absoluta
tal, världens mest coronadrabbade land. 80 200 personer
har dött hittills och 2,1 miljoner
smittats.
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Ett sekel sedan
fältslagen som
banade väg för
Libanon och Irak
FREDAG 24 JULI 2020

Jorden runt

Jerusalem. I dag för hundra år
sedan stod två fältslag som
tumlade om Mellanöstern.
Slaget vid Maysalun gjorde
Syrien franskt och gav oss den
kristna staten Libanon; slaget
vid Kufa vid floden Eufrats

strand ledde till det nya
kungariket Irak.
Syrien sommaren 1920 var en
spännande plats. Efter fyrahundra
år hade turkarna drivits bort av en
märklig allians mellan
Storbritannien och kungafamiljen
i Mekka, hashemiterna. Två
extraordinära äventyrare hade lett
gerillakriget: den hashemitiske
prinsen Feisal och den engelske
arkeologen T E Lawrence. På
våren 1920 kröntes Feisal till kung
över Syrien.
Men under första världskriget
hade England lovat bort Syrien till
Frankrike. Nu envisades Paris att
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kassera in löftet. Engelsmännen
räknade med att fransmännen
skulle tröttna – vem orkade kriga
längre, nu då all politik handlade
om jobb och återuppbyggnad?
Men den 24 juli 1920 vid
Maysalun, ett bergspass utmed
landsvägen Beirut-Damaskus,
överrumplades Feisals styrkor av
senegaleser och berber ur den
franska främlingslegionen,
understödda av stridsvagnar och
flyg, två okända nymodigheter.
Feisal flydde till Palestina,
nyblivet brittiskt mandat.
Samma kväll, i det brittiska
Mesopotamien, var det arabernas

tur att chocka, då en brittisk
styrka nedgjordes och förintades
nära Kufa vid Eufrats strand.
London fick nu två huvudvärkar
på halsen samtidigt: Vad skulle
man göra med skyddslingen
Feisal? Och vad skulle man göra
med Irak för att få stopp på
upproret där?
Kolonialminister Winston
Churchill hade inga pengar till fler
soldater, men han var den förste
som klart begripit den irakiska
oljans betydelse för det framtida
maktspelet.
T E Lawrence, vid det här laget
världsberömd som Lawrence av
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Arabien, grep tillfället. I
passionerade debattartiklar
krävde han att sveket mot Feisal
rättades till. London gav med sig,
kungen utan land kröntes till kung
över ett nytt kungarike, Irak, och
lugnet återställdes.
Churchill, som tröttnat på
Lawrences debattartiklar, gjorde
honom till sin rådgivare. 1921
övertalade denne sin chef att bryta
ut östra Palestina, skapa
”Transjordanien” och göra Feisals
bror Abdullah till dess kung.
Fransmännen skyndade sig också
att rita om kartan. Den 1
september 1920 blev sydvästra

Syriens kustland Libanon, en stat
med gedigen kristen majoritet.
Alla dessa påhittade länder är i
dag konkret verklighet. 1924 drevs
hashemiterna från Arabien av
fiendeklanen Saud. 1958 störtades
det irakiska kungadömet. Det
enda som återstår av
hashemiterna är det jordanska
kungahuset.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
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Mitt i coronapandemin domineras
nyhetssändningarna av något
annat i de kaukasiska
huvudstäderna Baku och Jerevan:
krig.
I Azerbajdzjan får tv-tittarna veta
FREDAG 24 JULI 2020
att armeniska styrkor anföll över
Dödliga strider rasar åter
gränsen i början av förra veckan. I
mellan Armenien och
Armenien heter det tvärtom att
Azerbajdzjan, och båda sidor
landets militär slog tillbaka ett
anklagar varandra för att ha
startat ett nytt krig. De senaste oprovocerat azeriskt angrepp.
tio dagarna har minst 16 dödats Vilken sida som egentligen
började är oklart, eftersom inga
i konflikten mellan de två
oberoende observatörer finns
länderna som i stort sett har
längs gränsen. Men minst 16
varit frusen sedan 1994.
människor, troligen många fler,
har hittills dödats i striderna.

Nygammal
konflikt blossar
upp
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Båda länderna är hårt trängda av
coronapandemin, Armenien av ett
högt och stigande antal smittade
och det olje- och gasberoende
Azerbajdzjan främst av sjunkande
energipriser.
Den frustration pandemin skapar
ger grogrund åt krigshetsare på
båda sidor.
I Azerbajdzjans huvudstad Baku
har tiotusentals demonstrerat
under parollen ”stoppa
karantänen och starta kriget”. En
grupp bröt sig in i parlamentet.
Samtidigt har en minister hotat
Armenien med att bomba landets
enda kärnkraftverk som ligger

bara 35 kilometer från
huvudstaden Jerevan.
Armeniens regering har svarat
med att tala om ”folkmord” och
medier i Jerevan pumpar ut
uppgifter om stora militära segrar
samtidigt som den andra sidan
anklagas för att attackera civila
armenier.
I båda länderna publiceras foton
och videor på förskolor och
bostadshus som påstås har utsatts
för den andra sidans artillerield.
För utomstående är det omöjligt
att avgöra om bilderna är äkta.
Konflikten mellan de båda före
detta sovjetrepublikerna är en av
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världens mest långvariga. Den
inleddes i slutet av 1980-talet när
etniska armenier i den bergiga
enklaven Nagorno-Karabach
förklarade sig självständiga från
det omgivande Azerbajdzjan.
Kriget om enklaven har inte
formellt avslutats, men en
vapenvila gäller sedan 1994.
Nagorno-Karabach, med runt 150
000 invånare, fungerar som ett
eget land men erkänns inte ens av
Armenien – som dock i praktiken
håller områdets styrande under
armarna.
Så sent som 2016 utkämpades ett
fyra dagar långt blodigt krig i

området. Och nu är det kanske
dags igen.
Vad som gör situationen extra
explosiv denna gång är att
striderna inte utkämpas vid de
facto-fronten runt NagornoKarabach, utan längre norrut, vid
den internationella gränsen
mellan länderna.
Den så kallade Minskgruppen –
som leds av Ryssland, Frankrike
och USA – har sedan decennier
till uppgift att medla mellan
parterna. Men inte mycket har
gjorts för att gjuta olja på vågorna
bortsett från några telefonsamtal
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från den ryske presidenten Sergej
Lavrov.
Precis som i Syrien är den
kaukasiska konflikten ett getingbo
av överlappande
stormaktsintressen. Turkiet
stöder Azerbajdzjan och Ryssland
är allierat med Armenien, där det
har en militärbas.
Samtidigt säljer Israel vapen till
Azerbajdzjan, bland annat den
avancerade drönaren Hermes 900
som den armeniska sidan nu
påstår sig ha skjutit ner under
striderna. Ryssland å sin sida
säljer vapen både till Armenien
och till Azerbajdzjan.

På onsdagen fortsatte
telefondiplomatin då både EU:s
utrikeschef Josep Borrell och FN:s
generalsekreterare Antonio
Guterres ringde parterna och
vädjade till dem att sätta sig vid
förhandlingsbordet.
Men samtal verkar långt borta.
Azerbajdzjans diktator Ilham
Aliyev sparkade i veckan sin
utrikesminister just med
motiveringen att han hade ”fört
meningslösa förhandlingar” med
fienden – nämligen om att ge
personal från
Världshälsoorganisationen WHO
tillträde till Nagorno-Karabach för
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att ge stöd till områdets invånare i
pandemin.
Ingmar Nevéus
Fakta. 30 000 tros ha dödats
Upp emot 30 000 människor tros
ha dödats i kriget om NagornoKarabach, som ägde rum mellan
1988 och 1994. Hundratusentals,
både azerier och armenier,
tvingades på flykt från sina hem.
Nagorno-Karabach var under
sovjeteran ett autonomt område
inom republiken Azerbajdzjan,
bebott främst av etniska armenier.
Konflikten bröt ut sedan armenier i

området deklarerat att de ville
tillhöra Armenien.
Sedan vapenvilan 1994 har
området varit en utbytarstat under
namnet republiken Artsach. Men
republiken är inte erkänd av något
annat land, inte ens Armenien,
utan betraktas som en del av
Azerbajdzjan. I praktiken fungerar
området på många sätt som en
provins i Armenien.
DN
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Syriska
regeringen skyller
på folket när
smittan ökar
FREDAG 24 JULI 2020

En ny våg av coronaviruset
sveper över Syrien. Regimen
skyller på folket men tillåter
samtidigt kollektiva aktiviteter.
Eid al-adhas bön, en årlig
muslimsk högtid som infaller
nästa vecka, har ställts in.
Med början på fredagen kommer
platser där man exempelvis håller

bröllop eller begravning att åter
stängas i Syrien. Åtgärden vidtas
på grund av det ökade antalet
smittade av coronaviruset.
– Eftersom människor struntat i
skyddsåtgärder och bortsett från
hälsoinstruktioner, har vi fått fler
smittade, sade dekanen för den
medicinska fakulteten på
Damaskus universitet till lokala
medier.
På universitetet hålls
videoföreläsningar. Men det är
bara lärarna som sitter i ett eget
rum. Studenterna sitter
tillsammans i vanliga klassrum för
att se läraren på skärmen.
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Regimen höll i måndags
parlamentsval. Många samlades
under flera timmar på fullsatta
platser.
Syrien har hittills rapporterat 564
smittade av det nya coronaviruset,
varav 32 har dött. Men antalet
misstänks vara mycket större.
Saeed Alnahhal

”Portland är under
ockupation”
FREDAG 24 JULI 2020

USA.

Borgmästaren i staden Portland,
demokraten Ted Wheeler, besökte
natten mot torsdagen en av de
återkommande Black lives matterprotesterna där. Federal polis
använde tårgas mot
demonstranterna och Wheeler var
en av de som fördes bort från
folkmassan, iförd skyddsglasögon
och skyddsmask.

432

– Det här är en oerhörd
överreaktion från de federala
polisernas sida, sade Wheeler till
tidningen The New York Times
efteråt.
Beslutet att sätta in federala
poliser i Portland går hela vägen
upp till Donald Trump, som har
sagt att han vill använda samma
metod i andra städer han menar
har tagits över av ”upprorsmakare
och anarkister”.
TT

Presidentvalet
skjuts upp igen
FREDAG 24 JULI 2020

Bolivia. Presidentvalet i Bolivia
skjuts upp till oktober i år,
meddelar landets valdomstol.
Interimspresidenten Jeanine Áñez
har skjutit på datumet flera
gånger redan och anklagas för att
använda pandemin som
förevändning.
TT-AFP
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Förslag om
medborgarskap
omöjligt
FREDAG 24 JULI 2020

Danmark.

eller narkotikabrott inte kan leda
till att man förlorar sitt
medborgarskap. Det kan endast
ske om det handlar om något som
allvarligt skadar statens
avgörande intressen.
TT-Ritzau

Socialdemokraterna i Danmark
föreslog inför valet förra året att
kriminella skulle kunna bli
fråntagna sitt medborgarskap. Nu
erkänner regeringen att förslaget
går emot konventioner och inte
kan genomföras.
Utrikesdepartementet säger att
”vanlig kriminalitet” som våld
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Rekorddyster
ekonomi i Sydkorea –
BNP dyker
FREDAG 24 JULI 2020

presenterades. Samtidigt sjönk
den för landet så viktiga exporten
– som i fjol stod för 40 procent av
BNP – med 16,6 procent.
TT-Reuters

Den sydkoreanska ekonomin
befinner sig för första gången
sedan år 2003 i en lågkonjunktur.
Exporten har sjunkit till siffror
som inte synts sedan 1960-talet
och BNP föll med 3,3 procent mot
årets första kvartal, det största
fallet sedan 1998.
Analytikerna hade räknat med
sjunkande BNP, men långt från de
minus 3,3 procent som
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Historiska paralleller
är centrala för hur
minnet av Förintelsen
traderats
FREDAG 24 JULI 2020

Utan en vidgad betydelse av
katastrofen som drabbade
Europas judar till att innefatta
också andra situationer och
grupper skulle Förintelsen
aldrig blivit dagens symbol för
ondska, skriver historikerna
Olof Bortz.
Det är 75 år sedan andra
världskriget tog slut och

förintelse- och
koncentrationsläger som
Auschwitz, Buchenwald och
Dachau befriades av allierade
styrkor. Trots den tid som förflutit
verkar minnet av nazismens brott
närmast öka i politisk sprängkraft.
Förra året twittrade den
amerikanska kongressledamoten
Alexandria Ocasio-Cortez parollen
”aldrig mer” efter att ha besökt
”koncentrationsläger” för
migranter vid den mexikanska
gränsen. Förintelsemuseet i
Washington reagerade genom att
ta avstånd från analogier mellan
Förintelsen och andra händelser.
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Som svar på detta
ställningstagande påpekade
nästan sex hundra historiker –
varav många experter på
Förintelsen och judisk historia –
att jämförelser är oundgängliga
redskap för historiskt tänkande.
Utan dem vore det omöjligt att
placera historien i perspektiv. Inte
heller, fortsatte de, skulle det gå
att utvinna någon form av lärdom
ur det förflutna för att förhindra
att något liknande sker igen.
Vad kan deras upprop säga oss om
svenska debatter om minnet av
Förintelsen och mer allmänt om
relationen mellan politik och

historia? Under en direktsänd tvdebatt våren 2015 jämförde
miljöpartiets Åsa Romson
flyktingdöden i Medelhavet med
Auschwitz, vilket bemöttes av
hård kritik. Även de som delade
hennes fördömande av europeisk
flyktingpolitik betraktade
uttalandet som ett klavertramp.
Men vad har vi egentligen att
frukta av dylika paralleller? Att
döma av reaktionerna hittade
Romson ett sätt att blottlägga
cynismen i en situation där det
förflutna får dagens orättvisor att
framstå som ett mindre ont.
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Tre år senare påbörjades en
diskussion om Sverigedemokraternas ställning i svensk
politik där frågan om Förintelsen
och dess överlevare intog en viktig
roll. Alice Teodorescu, då
ledarskribent för
Göteborgsposten, reagerade på
vad hon ansåg vara ett problem.
Med ett språkbruk som förde
tankarna till en valuta eller en
resurs som bör skyddas hävdade
hon att det pågick en
”devalvering” av nazismens brott
och en ”exploatering” av dess
offer. För att utveckla sin
argumentation fokuserade hon,

likt Romsons kritiker, på
skillnaderna mellan det förflutna
och vår tid. Teodorescu tycktes
mena att nazismens förbrytelser
utspelade sig under en tid som var
radikalt annorlunda än vår
samtid, att den värld som gav
upphov till Auschwitz och
Treblinka inte är vår värld.
Givetvis är det viktigt att förstå
den särskilda situation som gjorde
Förintelsen möjlig, inte minst
andra världskriget. Men historien
utspelar sig inte i ett slutet rum.
Att enbart fokusera på det
specifika för detta folkmord
innebär att förväxla det historiskt
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olikartade med det historiskt
ojämförbara. I förlängningen
innebär det en kortslutning av den
historiska erfarenheten där
gårdagens katastrofer och de som
överlevde dem inte längre tillåts
berika det offentliga samtalet.
Trots en vanlig uppfattning är
historia inte enbart, och kanske
inte främst, vad som egentligen
hänt utan vad det förflutna har att
säga oss i dag.
Sedan andra världskriget har
nazismens brott använts för att
framställa folkmord, förföljelser
och förtryck genom historien och i
vår samtid i ett nytt ljus: från

amerikanskt rasförtryck,
kolonialism och stalinism till
Sydafrikas apartheid och
folkmord i länder som Kambodja,
Rwanda och forna Jugoslavien.
Ett exempel är statsvetaren Raul
Hilberg, en judisk flykting från
Wien som lade grunden till
forskningen om Förintelsen under
slutet av 1940-talet. I sin hemstad
hade han förvisats från
parkbänkar markerade ”Endast
för arier”. I den amerikanska
södern året därpå satte han sig på
en bänk markerad ”Endast för
vita” och insåg att han befann sig
ovanför den afro-amerikanska
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befolkningen i landets rasistiska
hierarki. När Hilberg senare
började studera folkmordet på
Europas judar framställde han det
som en berättelse om den
moderna statens destruktiva
potential och en varning om de
yttersta konsekvenserna av
diskriminering och segregering.
Utan överlevare, aktivister och
forskare som likt Hilberg vidgat
betydelsen av den katastrof som
drabbade Europas judar till att
innefatta andra situationer och
andra grupper skulle Förintelsen
aldrig ha blivit den symbol för
modern ondska som den är i dag.

Mot detta bruk av Förintelsen
som historisk måttstock kan man
invända att andra katastrofer
förtjänar uppmärksamhet i sin
egen rätt. Rasism är allvarligt i
kraft av det lidande det skapar och
inte för att det möjligtvis skulle
kunna leda till en ny Förintelse. I
kampen mot diskriminering och
förtryck utgör dock historiska
paralleller en oundgänglig
referensram. Lika lite som
individer kan vi som samhällen
förstå nya situationer utan att ta
hänsyn till tidigare erfarenheter.
Det sägs ofta, efter den spanskamerikanske filosofen George
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Santayana, att den som inte kan
sin historia är dömd att upprepa
den. Samtidigt finns det en
möjligtvis ännu större fara att
historien används för att få nya
situationer att framstå som en
upprepning. Den senaste
invasionen av Irak, som ledde till
minst en halv miljon döda och
lämnade efter sig ett fortfarande
pågående kaos, försvarades med
historiska argument. För att
motivera behovet av en
”förebyggande” attack hänvisade
amerikanska neokonservativa
politiker till
Münchenöverenskommelsen som

tillät Tyskland (och senare Polen
och Ungern) att stycka upp
Tjeckoslovakien under åren 1938
och 1939. Amerikanska ledare har
åberopat ”München” i en lång rad
konflikter, som exempelvis Koreaoch Vietnamkriget.
En politiker som innehar något
slags världsrekord i att hänvisa till
Münchenöverenskommelsen är
Benjamin Netanyahu. För att
mana till krig först mot Irak och
nu senast mot Iran har han
påstått att åren 2002, 2006 och
2015 egentligen var 1938. Om ett
nytt Nazityskland står i begrepp
att sätta världen i brand och
441

genomföra en ny Förintelse av det
judiska folket framstår all
diplomati som missriktad.
Netanyahu nöjer sig dock inte
med detta sätt göra politik av det
förflutna utan försöker även
skriva om historien. 2015 (läs:
1938) hävdade han att det var
stormuftin av Jerusalem som i
november 1941 (då folkmordet
redan pågått i flera månader)
övertygade Hitler att döda
judarna. Som den amerikanske
historikern Christopher Browning
påpekade var detta inget mindre
än ett krasst försök att

misstänkliggöra all sympati för
palestiniernas sak.
Detta är bara ett i en lång rad av
fall där politiker som inte
förknippas med internationell
rätt, mänskliga rättigheter och
etnisk pluralism engagerar sig för
Förintelsens minne. 2005, två år
efter invasionen av Irak, deltog
Dick Cheney, en av dess
arkitekter, i minnesceremonin för
Förintelsen i Auschwitz. Under
samma ceremoni lyckades
Vladimir Putin med konststycket
(som upprepades av Trumps Vita
hus 2017) att göra ett uttalande på
Förintelsens minnesdag utan att
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nämna ordet judar. I samband
med årets minnesdag försökte
Putin lägga skulden för andra
världskriget på Polen och rentvå
Sovjetunionen för ockupationen
av samma land. Medan ceremonin
pågick vid det israeliska minnesoch forskningsinstitutet Yad
Vashem läcktes detaljer om
Trumps ”århundradets deal”,
förslaget om en lösning på Israel/
Palestinakonflikten. I
dagstidningen Haaretz beskrev
den israeliska historikern Zeev
Sternhell detta sammanträffande
som ett cyniskt sätt att föregripa
kritik mot vad han betecknade

som planen att annektera
palestinskt territorium.
Frågan om historia, minne och
politik är som synes allt annat än
enkel: Vem har rätt att minnas
och på vilka sätt? I Tyskland har
AfD-företrädaren Björn Höcke
portats från ceremonier i
Buchenwald på grund av att han
bagatelliserat nazismens brott.
Mer nyligen stack det i ögonen på
många i Sverige när företrädare
för ett parti med nazistiska rötter
deltog i minneshögtiden för
Förintelsen. Med tanke på dessa
exempel kan det ligga nära till
hands att värna minnet av
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Förintelsen från politiska anspråk,
men något sådant är knappast
möjligt. Minnet av nazismen och
Förintelsen kan användas både för
att rättfärdiga och för att reagera
på nya övergrepp. Frågan är inte
om det förflutna bör politiseras
eller ej utan i vilka syften detta
sker.
Under den flykt från nazismen
som skulle sluta med hans död
författade den tysk-judiske
filosofen Walter Benjamin sina
historiefilosofiska teser. För
Benjamin hotar en konformism
ständigt att ta över vår förståelse
av det förflutna och göra den till

ett redskap för de härskande
klasserna. Han skriver att det
historiska perspektivet inte
innebär att inse ”vad som
egentligen hände” utan att
”tillägna sig ett minne såsom det
blixtrar till i ett ögonblick av fara.”
Man kan i Benjamins efterföljd
fråga sig om det inte är Romsons
och Ocasio-Cortez kritiker som
använder Förintelsen för att
”relativisera” och ”förminska” nya
orättvisor. Är det inte de som
”devalverar” dess minne genom
att mena att det inte längre har
något att säga vår samtid? Oavsett
vad man svarar på dessa frågor
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utgör historiska paralleller en
central del av hur minnet av
nazismen och Förintelsen
traderats genom samtidshistorien.
När överlevarna inte längre är
med oss kommer det vara detta
som håller Förintelsen vid liv som
historisk erfarenhet. De som går
till strid för det historiskt korrekta
i ovan nämnda debatter är därför
inte historiens försvarare utan
dess dödgrävare.
Olof Bortz

Analys av planet i
Iran är färdig
LÖRDAG 25 JULI 2020

176 personer, varav 17 bosatta i
Sverige dog när Iran sköt ned
ett ukrainskt passagerarplan i
januari. Nu är den preliminära
analysen av planets svarta
lådor färdig.
– Man har fått ut all data och
kommer kunna kartlägga vad
som hände efter missilträffen.
Men det dröjer någon vecka
Olof Bortz är historiker, Wennerinnan det är sammanställt,
Gren fellow vid EHESS i Paris och
säger Peter Swaffer på Statens
verksam vid Uppsala universitet.
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haverikommission, som deltog i
arbetet.
Det ukrainska passagerarplanet
sköts ned av iranskt luftvärn strax
efter att det lyft från Irans
huvudstad Teheran. Händelsen
inträffade på morgonen den 8
januari 2020.
Alla 176 personer ombord
omkom. 17 av dem var svenska
medborgare eller folkbokförda i
Sverige.
I veckan började ett
internationellt utredningsteam
undersöka planets svarta lådor i
Paris för att kartlägga vad som
inträffade efter att planet träffats.

Arbetet har varit lyckat, menar
utredaren Peter Swaffer.
– Det är inte helt säkert att de
svarta lådorna överlever en
krasch, men de här var i bra skick.
Så det har varit 100 procent
framgångsrikt, säger han.
Trots att utredningen nu lyckats
hämta data från planet kommer
det dröja minst en vecka innan
ytterligare besked kommer.
– Det finns ingen mer information
att ge ut just nu som bringar mer
klarhet. Den informationen finns
där och vi har till viss del tagit del
av den. Men i nuläget är den
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sekretessbelagd, säger Peter
Swaffer.
Att informationen inte
offentliggörs har ingenting med
Irans inblandning i utredningen
att göra, menar han.
– Den skulle vara sekretessbelagd
i vilken utredning som helst fram
till att vi har ett samlat grepp om
vad som hände. Då kan man ta
ställning till om man ska förmedla
det utåt direkt eller om man ska
göra det i en slutrapport.
Förutom Iran deltar bland annat
Sverige, Kanada, Afghanistan och
Storbritannien i utredningen

eftersom länderna alla hade
medborgare ombord på planet.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
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Värmländsk
gränshandel i gång
igen – i raketfart
LÖRDAG 25 JULI 2020

Charlottenberg. Gränshandeln
får nytt liv i raketfart när Norge
öppnar gränsen mot Värmland
– men det ger problem.
Hypermat i Charlottenberg
hinner inte få tillräckliga
leveranser av storsäljaren kött.
– Kommer det en anstormning
så räcker det inte, säger
marknadschef Tobias Lindh.

Värmland har väntat i månader på
att Norge ska öppna sina gränser.
Men när beskedet kom på
fredagen att länen Kalmar,
Östergötland, Örebro och
Värmland undantas från
reserestriktionerna gick det så
snabbt att butikerna fick svårt att
hinna med. Först hette det att
beslutet skulle träda i kraft den 29
juli.
– Det hade förstås varit bättre.
Dricka fick vi i går och alla
torrvaror är på plats i dag. Men
färskvaror som kött och bacon tar
det några dagar att få fram, säger
marknadschef Tobias Lindh.
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Personalen har varit korttidspermitterad med statligt stöd och
kan med kort varsel tas i tjänst
igen.
Innan fredagens besked har
Blekinge, Kronoberg och Skåne
varit de enda ”gröna” regionerna i
Sverige för norska medborgare.
I vanliga fall är Nordby i
Strömstad störst i gränshandeln.
Nu ligger Nordby fortfarande öde,
eftersom smittan är högre i Västra
Götaland, medan värmländska
Töcksfors och Charlottenberg kan
vänta sig dubbel anstormning av
norska kunder.

Hur stor den blir är omöjligt att
säga.
– Vi vet ju inte hur folk resonerar,
säger Kaj Hänninen som är en av
Hypermats ägare när han sitter i
bilen på väg till Charlottenberg
när DN når honom.
Under pandemin har 85 procent
av försäljningen försvunnit så Kaj
Hänninen gläds åt att
gränshandeln kommer i gång.
– Det är ju vårt levebröd, så det
klart att det är efterlängtat.
Shoppingcentret har förberett sig
för en eventuell anstormning efter
norska regeringens besked om en
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gränsöppning som kom på
fredagen.
– Polisen kommer upp och
dirigerar trafiken om det behövs
och civilförsvaret ska gå in och
styra upp här inne om man inte
håller avstånd ordentligt, säger
Kaj Hänninen.
Men många verkar känna sig
trygga i Sverige, redan innan
beskedet kom på fredagen syntes
handlande norrmän i Sverige.
– Vi som bor i Kongsvinger älskar
Sverige. Nu har jag tre veckors
semester så det gör mig ingenting
alls om jag måste sitta i karantän,

säger Ali Hussein som lastar
bakluckan full med mat.
Och precis när presskonferensen
har börjat packar Haakon
Marcello, 70, från Oslo ner
rostbiff och delikatessostar. Han
är inte rädd för smitta utan
chansade på att gränsen skulle
öppna omedelbart. Nu får han
välja mellan tio dagars karantän i
sommarstugan eller hemresa efter
midnatt.
– Det gör inget. Bara rostbiffen är
värd en tur till Sverige, säger han.
Börge Nilsson
riksnatverket@dn.se
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Håkan Juholt väntas
bli ny ambassadör i
Sydafrika
LÖRDAG 25 JULI 2020

Enligt flera samstämmiga och
av varandra oberoende källor
inom UD väntas Håkan Juholt
inom kort utses till Sveriges
ambassadör i Sydafrika.
När DN når Håkan Juholt håller
han på att packa sina väskor inför
flytten från Reykjavik som
kommer att ske i slutet av juli då
hans kontrakt på tre år som
Sveriges ambassadör i Island går
ut.

– Jag vill verkligen betona att det
som cirkulerar är spekulationer.
Jag inser att det finns ett intresse
av vad jag ska göra efter
Reykjavik. Jag har jobbat hårt här
i tre år och vi har verkligen stärkt
relationerna mellan Sverige och
Island. Men vad jag ska göra
härefter är bara spekulationer.
Vet du själv vad du ska göra?
– Jag har en bra bild av vad jag
ska göra i höst, men det som nått
offentligheten är bara
spekulationer.
Cecilia Julin, nuvarande
ambassadör, lämnar sin tjänst i
Pretoria i höst, och enligt en lista
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som DN begärt ut är Håkan
Juholt en av de 22 personer som
sökt tjänsten som ersättare.
På frågan om han önskar hamna i
Sydafrika i höst svarar han:
– Jag är fortfarande frisk och full
av energi så jag är beredd att ta
mig an nya uppgifter.
Till vilken destination går flyttlasset nu i slutet av juli då?
– Jag utgår från att det går
tillbaka till Stockholm till att börja
med, men jag måste säga att jag är
lite osäker på det just nu.
På Sveriges ambassad i Island vill
man inte kommentera saken
ytterligare, och inte heller

presstjänsten på
Utrikesdepartementet vill
bekräfta att Håkan Juholt är den
som kommer att utses till Sveriges
nya ambassadör i Sydafrika.
– Alla utnämningar kräver
regeringsbeslut och vi kan
kommunicera vem det blir först
efter det. Jag kan inte svara på när
det blir, säger Catarina Axelsson,
vid UD:s presstjänst.
Håkan Juholt var mellan 2011 och
2012 partiledare för
Socialdemokraterna. 2017
tillträdde han som Sveriges
ambassadör i Reykjavik, Island.
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Socialdemokraterna och det sydafrikanska regeringspartiet ANC
har en lång historia som sträcker
sig tillbaka till kampen mot
apartheid.
Relationen mellan länderna har
varit mindre varm under det
senaste decenniets vanstyre under
president Jacob Zuma. Men sedan
han häromåret ersattes av Cyril
Ramaphosa på presidentposten
har en nystart ägt rum.
I mars var det tänkt att
statsminister Stefan Löfven skulle
göra det första svenska
statsbesöket i Sydafrika på många
år, men det ställdes med bara

några dagars varsel in på grund av
coronakrisen.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se
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Trump byter kurs – ställer
in partikonvent
LÖRDAG 25 JULI 2020

Samtidigt som antalet
coronasmittade i USA passerar
fyra miljoner gör Donald Trump
en tvärvändning och ställer in
det som skulle bli höjdpunkten
på hans kampanj för att bli
återvald som president:
Republikanernas partikonvent i
augusti.
Hittills under sommaren har
Trump konsekvent spelat ner
riskerna med evenemang som
samlar stora folkmassor. Trots
varningar från sina egna

hälsoexperter har han ordnat
välbesökta kampanjmöten i
Oklahoma och vid
nationalmonumentet Mount
Rushmore i South Dakota.
Samtidigt har han hånat
Demokraterna och sin
motståndare Joe Biden för att de
tidigt bestämde sig för att hålla
sitt partikonvent i huvudsak
online.
”Så nu vill han ha ett ‘virtuellt’
konvent, ett där han inte behöver
närvara. Jösses, jag undrar
varför?” twittrade presidenten om
Biden i april.
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Det egna, republikanska
konventet, var tänkt att bli samma
sorts evenemang som det brukar
vara – där Trump formellt utses
till partiets presidentkandidat
inför tusentals flaggviftande
supportrar och partimedlemmar.
Och när den demokratiske
guvernören i North Carolina – där
konventet skulle hållas enligt
originalplanerna – sa att han inte
kunde riskera invånarnas hälsa,
då möttes också han av
presidentens twitterhån.
Huvuddelen av evenemanget
flyttades i stället till Jacksonville,
Florida. Men även i denna delstat

har lokala makthavare, inklusive
framträdande republikaner,
uttryckt oro för att hålla
massmöten i ett läge där
coronasmittan ökar kraftigt.
Och på torsdagen kom Trumps
oväntade tvärvändning. Vid en
presskonferens i Vita huset
förklarade han att ”tajmingen för
ett sådant evenemang är inte rätt”
med hänsyn till pandemins
utveckling.
– Jag måste skydda det
amerikanska folket. Det är vad jag
alltid har gjort. Det är vad jag
alltid kommer att göra.
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Florida är en av flera extremt
viktiga vågmästarstater som kan
avgöra presidentvalet i november.
Trump vann delstaten 2016, men
ligger nu dåligt till – med 42,7
procent mot Bidens 49,7 enligt en
sammanvägning av
opinionsmätningar från Real
Clear Politics.
En annan mätning som
publicerades på torsdagen visar
att 62 procent av Floridas
befolkning är emot att
Republikanerna håller sitt
konvent i delstaten medan 70
procent anser att smittan sprider
sig ”okontrollerat”.

Aaron Blake i liberala Washington
Post kallar Trumps kovändning i
frågan om konventet för ”en
talande kapitulation”. Men
samtidigt var beslutet på många
sätt väntat, eftersom presidenten
de senaste dagarna delvis har bytt
tonläge när det gäller pandemin.
I tisdags medgav han om
pandemiläget att det ”kommer att
bli värre innan det blir bättre” – i
ett uppseendeväckande avsteg
från tidigare optimistiska
uttalanden. Han syns också allt
oftare i ansiktsmask och har vid
flera tillfällen uppmanat
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medarbetare och journalister att
täcka mun och näsa.
Läget är otvivelaktigt allvarligt.
USA har överlägset flest
coronasmittade i världen, och när
antalet översteg fyra miljoner på
torsdagen hade det bara gått två
veckor sedan milstolpen tre
miljoner passerades.
Utbrottet är dessutom just nu som
värst i flera sydliga delstater som
Trump tills nyligen var säker på
att vinna – inte minst det folkrika
Texas som i veckan noterade den
högsta dödssiffran hittills med 197
avlidna i covid-19 på ett dygn.

Här leder presidenten i
opinionsmätningarna med ynka
0,2 procent mot Biden, med 45,4
procent mot 45,2. Det är siffror
som ingen hade trott möjliga för
ett par månader sedan.
Över huvud taget är amerikanerna
missnöjda med hanteringen av
pandemin, vilket missgynnar
Trump inför valet. Samtidigt har
smittspridningen berövat honom
hans bästa trumfkort, nämligen
de massevenemang som bar
honom till segern 2016.
Uppenbarligen har presidenten
och hans rådgivare insett
situationens allvar. Därav den
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senaste tidens tonbyte – och
beslutet att ställa in konventet.
För att återta initiativet – och öka
sin tid i tv-rutan – har Trump
också återinfört sina dagliga
presskonferenser i Vita huset.
Men Demokraterna försummar
inga tillfällen att peka finger mot
Trump och påminna om hans
uttalanden i början av pandemin.
I ett filmat samtal mellan förre
presidenten Barack Obama och
Joe Biden, som släpptes på
torsdagen, påminde de om
Trumps svar på frågan om varför
så få coronatester utfördes:

”Det har jag inget ansvar för”
svarade Trump när han fick
frågan i mars.
– Kan du föreställa dig att stå upp
som president och säga ”det är
inte mitt ansvar”? frågade Biden,
som i åtta år var Obamas
vicepresident.
– De orden yttrade vi aldrig när vi
satt vid makten, svarade Obama.
Ingmar Nevéus
Dela
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100 dagar kvar till valet
i USA – så har
presidentmakten
förändrats
LÖRDAG 25 JULI 2020

Om 100 dagar går USA till val,
och amerikanerna bestämmer
om Donald Trump blir kvar
ytterligare en mandatperiod,
eller om Joe Biden kliver in i
hans ställe.
Den amerikanska
presidentmakten har
förändrats, och skiljer sig i dag
väsentligt från vad

konstitutionens författare hade
i åtanke.
”Jag är rädd att jag inte har den
styrka som krävs för det här
jobbet.”
Så sa Franklin D Roosevelt till sin
son på valnatten 1932, innan han
skulle gå och lägga sig. Roosevelt
bad sonen be en bön att gud give
honom styrka och vägledning för
uppdraget.
En tid senare bad Roosevelt
kongressen om hjälp: kunde han
möjligen få några assistenter som
kunde bistå med en del praktiskt?
88 år senare har
presidentämbetet svällt: i
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organisation, maktanspråk och
förväntningar.
Som nyutnämnd
presidentkandidat utropade
Donald Trump ”I alone can fix
it!”, medan jublet steg på
republikanernas konvent,
sommaren 2016. Några månader
senare medgav Trump att jobbet
var svårare än han trott. Att vara
president var mer komplicerat,
innehöll fler hinder men mindre
makt än han föreställt sig.
Den amerikanska presidenten är
världens mäktigaste person.
– När konstitutionen utformades
diskuterades hur den

verkställande makten skulle se ut
och man var inte alltid ense.
Resultatet blev en president med
mer makt än den verkställande
makten dittills haft, säger
Saikrishna Prakash, professor i
juridik vid University of Virginia i
Charlottesville, och författare till
boken ”Living
presidency” (Harvard, 2020).
Han fortsätter:
– Grundlagsfäderna var olika
oroliga för hur mäktig presidenten
borde vara, men även de som inte
var särskilt bekymrade hade
häpnat om de sett hur stor makt
presidenten har i dag.
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The Washington Post har i
podcasten ”Can he do that?” i flera
år undersökt presidentens makt
och begränsningar, och svaret på
frågan är vanligen ”ja”.
Presidentämbetet har utvecklats
sedan det inrättades i samband
med att konstitutionen tog form
och antogs 1789. Den
verkställande makten skulle vara
stark och beslutsmässig, men inte
så mäktig att en person med
maktfullkomliga drag kunde
missbruka positionen. USA:s
första president George
Washington var visserligen
barnlös, men ålderskravet för att

bli president infördes för att
motverka frestelsen att inrätta en
ärvd tron.
Inrikespolitiskt är presidentens
makt begränsad, och hen måste
på de flesta områden ha med sig
den lagstiftande kongressen. I
utrikesfrågor var svängrummet
större – och det har växt: en
president kan själv starta krig och
beordra militära insatser. Bara
fem gånger har en president bett
om kongressens godkännande för
att gå i krig.
Presidenter har under lång tid
knutit allt mer makt till sig. En
viktig orsak till det är
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polariseringen i kongressen – en
utveckling som pågått länge, men
som sedan 1990-talet gått allt
snabbare. I takt med att partierna
i kongressen blivit mindre
samarbetsinriktade, har
presidenten fått svårare att
genomföra sin politik. Ett
alternativ är att styra med hjälp av
dekret, men sådana kan enkelt
rivas upp av nästa president.
Polariseringen har även medfört
att halva kongressen lojalt backar
upp presidenten, med följden att
kongressens kontrollerande
funktion har urholkats.
Domstolarna finns kvar som ett

sätt att stoppa tveksam
maktutövning.
En president anses numera även
behöva vara bekväm i en roll som
enande landsfader i tider av kris.
Är presidentrollen i dag för stor
för någon människa? Ja, anser
John Dickerson, journalist på CBS
och The Atlantic och författare till
”The hardest job in the
world” (2018), där han beskriver
presidentens ökade makt.
Dickerson pekar bland annat på
de skyhöga förväntningar som
skapas under valkampanjerna, då
kandidaterna lovar guld och lycka
åt alla. En nytillträdd president
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blir dock strax varse att inga
skatte- eller sjukvårdssystem kan
ändras utan kongressen.
Men vad är rimligt att kräva av en
människa? Bör en president inte
ägna sig åt färre saker? John
Dickerson menar att Donald
Trump på ett effektivt sätt har
tydliggjort vilka förhoppningar
som sätts till en person.
William Antholis, chef för
presidentforskningsinstitutet
Miller Center, håller inte med om
att uppgiften är för tuff:
– Det är ett stort uppdrag, men
inte omöjligt. Det absolut svåraste
är att välja vad man ska lägga

kraften på, och delegera allt
annat. Alla vill ha något av en
president, och det är inte lätt att
lämna ifrån sig makt.
Donald Trumps förtroendesiffror
är låga, han ligger just nu under i
opinionsmätningarna och
kritiseras för hanteringen både av
pandemin och protesterna mot
rasism. Hans politiska
motståndare, inklusive allt fler
inom det republikanska partiet,
varnar för att Trump undergräver
demokratin.
I en intervju i Fox News den 19
juli fick Trump en fråga om hur
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kan kommer att se tillbaka på
åren som president. Han svarade:
– Jag blev orättvist behandlad.
Innan jag ens hade vunnit hade de
börjat utreda mig, ett gäng
skurkar. Det var en olaglig
utredning.
Men, fortsatte Trump efter en
stund:
– Trots det åstadkom jag mer än
någon annan president i historien
under de första tre och ett halvt
åren.
Och USA:s president har levererat
för sina konservativa kärnväljare.
Under hans tid i Vita huset har
skatterna sänkts och

försvarsanslagen ökat;
avregleringar har genomförts
(inte minst på miljöområdet),
abortmotståndarnas positioner
har flyttats fram och över 200
federala domare har tillsatts på
livstid, inklusive två domare till
Högsta domstolen. Han driver en
ny utrikespolitisk linje, för ett mer
ensamt USA. Många väljare
uppskattar detta.
– Det enda man kan vara säker på
är att presidentskapet fortsätter
att förändras. Varje president vill
hitta vägar att få igenom sin
agenda, och hen kommer att ha
464

2. Partikonventen. Här utses
formellt partiernas
presidentkandidater. Konventen är
också normalt ett tillfälle att visa
8 saker att hålla koll
upp ett enat parti. Demokraternas
på fram till valet den 3 konvent är den 17–20 augusti,
och Republikanernas den 24–27
november
samma månad.
1. Opinionsläget. Mer än enskilda 3. Debatterna. Tre tv-sända
debatter mellan Trump och Biden
undersökningar kan
är planerade, den 29 september
sammanvägda mätningar och
och den 15 och 22 oktober.
längre trender peka på hur det
Därefter följer en debatt mellan
går. Nationella siffror är
intressanta, men de delstater som vicepresidentkandidaterna.
står och väger kan antyda mer om 4. Joe Bidens vicepresident.
Biden antas inte ställa upp 2024,
utgången av valet.
så hans vicepresident kan bli

stöd av halva kongressen, säger
Saikrishna Prakash.
Sanna Torén Björling
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nästa demokratiska
presidentkandidat. Vem det blir
ger en vink om läget och om vilka
tveksamma väljare hon kan fånga.
5. Kampanjerna.
Kampanjkassornas storlek spelar
roll. Valkampanjerna väntas bli
fula, med grova påhopp. Att
utländska eller andra aktörer
försöker störa kampanjerna är
högst troligt.
6. Valet till senaten och
representanthuset.
Demokraterna tycks enligt
mätningarna behålla majoriteten i
representanthuset, men det är

inte lika säkert att Republikanerna
kan fortsätta kontrollera senaten.
7. Röstningen. I skuggan av
corona blev under primärvalen
brevröstning en konfliktfråga.
Ingen vet hur många som kommer
att poströsta. Ien rad delstater gör
man det också svårare att rösta,
vilket drabbar minoriteter och
fattiga.
8. Vinnare och förlorare. Det
sägs att det viktigaste i en
demokrati är att den som förlorar
ett val erkänner sig besegrad.
Donald Trump har svarat ”vi får
se”, och det spekuleras i vad som
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kan hända om han förlorar men
vägrar lämna ifrån sig makten.

procent, enligt Pew Research
Institute.
Trump har lojala väljare
19 procent av väljarna ser honom
Opinionsläget
som en fantastisk president,
Trump har stöd av 40,9 procent av medan 6 procent ser Joe Biden
väljarna, och Biden av 49,6
likadant. 42 procent av väljarna
procent, enligt Realclearpolitics
anser dock att Trump är
sammanvägning av nationella
fruktansvärd, mot 28 procent för
opinionsmätningar. Andelen
Biden.
amerikaner som är djupt
Av Trumps anhängare uppger 76
missbelåtna med hur USA
procent att deras röst i första hand
utvecklats har ökat dramatiskt
är en FÖR Trump; 24 procent
sedan i april. Då var 31 procent
säger att den i första hand är
positiva till utvecklingen, i dag är
MOT Biden.
bara 12 procent det. Andelen
Av Bidens anhängare uppger 33
negativa har ökat från 68 till 87
procent att deras röst är en FÖR
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Biden; 67 procent menar att den
främst är MOT Trump.
Källa: Pew Research Institute.

Historisk
fredagsbön i ”nya”
Hagia Sofia
LÖRDAG 25 JULI 2020

Hagia Sofia, kyrkan som blev
moské och sedan museum –
blev på fredagen åter moské.
President Tayip Erdogan deltog
i premiärbönen tillsammans
med sin hustru Emine.
Arton tusen poliser bevakade
området i Istanbuls europeiska
del. Endast speciellt inbjudna
deltog i bönen. De flesta, av
smittskyddsskäl, fick följa
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gudstjänsten utanför helgedomen
via högtalare.
Innan dess anlände lastbilar med
nya turkosfärgade mattor till
bönerummet. Kristna mosaiker
täcktes över eller lades i skugga
genom ändrad belysning.
Hagia Sofia var den bysantinska
(grekiska) kristendomens symbol
och praktpjäs, till de muslimska
osmanernas erövring 1453. Fler
än en gång har Erdogan velat
förknippa sin gärning med
”Erövraren” Mehmet II:s, och de
officiella tongångarna i dag går ut
på att presidenten, liksom

föregångaren, säkrat kultplatsen
åt islam.
Att Hagia Sofia alls behöver
återvinnas för islam beror på att
republikens skapare Mustafa
Kemal, ”Atatürk”, gjorde om
moskén till museum 1935 – en av
hans många åtgärder för att
markera den politiska maktens
kontroll över religionen.
Istanbul förblir den grekiskortodoxa kristendomens heligaste
plats, och moské-beslutet har
vållat protester i alla de ortodoxa
länderna. Men en osynlig
nyckelfigur i dramat är Vladimir
Putin, Erdogans rival och partner.
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Om den ryske presidenten slagit
näven i bordet och motsatt sig
moskéinvigningen så hade
Erdogan knappast skridit till
verket. Ryska kyrkomän
protesterade men Kreml chockade
det ortodoxa etablissemanget med
meddelandet: ”Hagia Sofias status
är en intern turkisk
angelägenhet”.
Bakgrunden till Putins förståelse
stammar från 2018, då den
ortodoxe patriarken i Istanbul,
Bartolomeus I, beslöt att låta den
ukrainska kyrkan separera från
den ryska och bli en oberoende
trosgemenskap. Den ryske

patriarken meddelade då genast
att Bartolomeus inte längre kunde
betraktas som ledare för alla
ortodoxa kristna. Hämnden fick
anstå tills ett lämpligt tillfälle
erbjöd sig. Det kom med
Erdogans projekt.
Erdogan har haft makten i arton
år, utan att röra vid det ömtåliga
religiösa status quo. Impulsen att
flytta fram ställningarna är det
regerande AKP-partiets vikande
popularitetssiffror. AKP, som
hade abonnemang på valsegrar
sedan debuten 2002, gick i fjol på
två stjärnsmällar i kommunvalen,
då både Istanbul och huvudstaden
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Ankara föll till det sekulära
oppositionspartiet CHP.
Sedan dess, under svår inflation
och stigande arbetslöshet, har
AKP fortsatt att tappa mark i
mätningar. För Erdogan öppnar
sig ett mardrömsscenario inför
republikens hundraårsjubileum
2023, som sammanfaller med
nästa presidentval. Den nya bron
över Bosporen, den gigantiska nya
flygplatsen strax intill, den
planerade kanalen mellan Svarta
Havet och Medelhavet – alla dessa
storverk gladde hans konservativa
kärnväljare så länge de hade
arbete och ekonomin växte.

Hagia Sofia är ännu ett sådant
storskaligt publikfrieri, men det
återstår att se om det kan vända
partiets dalande kurva.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
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Berlins nygamla
kejsarslott – giftigare
än Tjernobyl?
LÖRDAG 25 JULI 2020

Byggt på uppdrag av
kungafamiljen – sprängt i bitar
av den östtyska
kommunistregimen. Men 70 år
efter att Berlins stadsslott
jämnades med marken står en
nybyggd kopia där i full prakt.
Det är huvudstadens vackraste
byggnad, anser anhängarna.
Giftigare än Tjernobyl, enligt
kritikerna.

Först avfärdades det som en
snapsidé, ett mindre genomtänkt
påhitt som formulerats på fyllan.
Planerna på att låta Berlins gamla
stadsslott återuppstå ur ruinerna
fick många att tänka på
diskussionerna kring
stammisborden i någon tysk
ölhall.
Det gamla slottet hade gått
samma öde till mötes som så
många andra av Berlins historiska
byggnader i sviterna av andra
världskriget: det hade jämnats
med marken.
I över 500 år hade ett slott tornat
på den lilla ön mitt i floden Spree.
472

Det hade varit hem åt
Hohenzollern-dynastin, släkten
som formade Berlin till ett
maktcentrum och gjorde Preussen
till stormakt. Men framför allt
hade slottet varit en symbol för
kejsardömets förtryck av det tyska
folket och preussisk militarism.
Det ansåg i varje fall den östtyska
regimen som 1950 lät spränga
hela kvarteret i luften. Byggnaden
hade skadats under andra
världskrigets bombräder och
granatregn, men inte så illa att
den inte hade kunnat räddas. Ett
kejsarslott i mitten av den
östtyska huvudstaden rimmade

dock illa med de kommunistiska
stadsplanerna, och försvann
således från det offentliga
rummet.
Men sjuttio år efter att de sista
rivningsresterna fraktades bort
har kesjarslottet återuppstått i full
prakt. Sommaren 2020 ståtar en
utåt sett nästan identisk kopia av
det gamla barockslottet i mitten
av Berlin. Gyllene kungakronor
hänger över entréerna,
statyhuvuden blickar ner på
förbipasserande och ett 17 ton
tungt kors kröner den jättelika
kupolen.
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Vet man inte om att betongen
nyss stelnat och att väggarna är
nyputsade kan man luras att tro
att slottet stått där sedan
århundraden. Det är gjort med
sådan omsorg och
hantverksskicklighet att det fått
det svenska Arkitekturupproret,
föreningen som vill att nya hus
ska se ut som gamla, att fröjdas.
Bygget har kostat motsvarande
omkring sju miljarder kronor och
är ett av de största
kulturprojekten i Europa på
senare år. Det är också ett av de
mest kontroversiella.

Efter katastrofen med den
internationella flygplatsen BER,
som nio år efter planerad
invigning ännu inte har öppnat, är
stadsslottet Berlins mest
omdiskuterade byggprojekt.
Men om bygget av flygplatsen
förklaras med
ingenjörsmisslyckanden,
politikers klåfingrighet och allmän
snålhet, så lider slottsbygget av
den alltid spökande tyska
historien.
Berättelsen om hur slottet revs
och återuppstod är lika mycket en
berättelse om jakten på en ny tysk
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identitet, 75 år efter Auschwitz
och 30 år efter Berlinmurens fall.
Inte undra på att det blivit bråk.
– Muren ska stå kvar i femtio eller
hundra år till, lovade Östtysklands
ledare Erich Honecker i januari
1989.
Varken han, den hemliga polisen
eller analytikerna hos Pentagon
förutspådde Berlinmurens fall i
november samma år.
Efter murens fall och Tysklands
återförening sattes ett idogt arbete
i gång för att göra sig av med
spåren från
kommunistdiktaturen. Hus revs,
gator bytte namn och monument

över kommunistiska diktatorer
och generaler slogs i bitar.
På samma sätt som kejsarslottet
hade jämnats med marken.
På platsen där ett slott stått i 500
år hade DDR-regimen låtit resa
ett nytt hus. Republikpalatset var
ett påkostat skrytbygge i stål och
brunt glas som skulle visa upp det
bästa som arbetarnas och bönders
socialistiska stat hade att erbjuda.
Huset var stort som ett helt
kvarter och innehöll bland annat
flera restauranger, konsertlokaler,
diskotek och ett parlament som
skulle ge sken av att folket hade
något att säga till om.
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För många östtyskar var
republikpalatset ett populärt
utflyktsmål som erbjöd kultur och
vardagslyx som var sällsynt på
andra håll i DDR. Till och med
kaffet lär ha smakat bättre där än
på landets övriga serveringar.
För andra var huset inget annat
än en symbol för det
kommunistiska förtrycket.
Så vad skulle man göra av det?
Vissa ville bygga om palatset till
ett köpcentrum eller kontor. Eller
varför inte ett museum över
Östtysklands historia? Andra
umgicks med tanken på att riva

republikpalatset och låta det
gamla slottet återuppstå.
Wilhelm von Boddien var en
västtysk köpman som hade ägnat
en stor del av sitt liv åt att
intressera sig för Preussens
historia och arkitektur. Han såg
nu sin chans.
– Slottet behövs för att göra Berlin
estetiskt helt igen, ansåg han och
startade en ideell förening för att
samla in donationer till
slottsbygget.
När pengarna började strömma in
framstod snapsidén plötsligt som
realistisk. Nu skulle såren från
kalla kriget läkas och den delade
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huvudstaden bli hel igen. Nästan
trettio år senare har motsvarande
drygt en miljard kronor kommit in
som donationer.
Nu skulle Berlin äntligen bli
”vackert” igen, enligt Boddien.
Men åsikterna om vad som är
vackert går som bekant isär, och
få saker väcker starkare känslor
än stora byggprojekt. Slottet är
inget undantag. Debattvågorna
har periodvis gått så höga att de
fått bråket kring Nobelmuseet i
Stockholm att likna en storm i ett
vattenglas. Kritiker har bland
annat beskyllt projektet för att
väcka en unken nationalism till liv

och arkitekturen för att vara en
uppvisning i dålig smak och
kitsch.
Inte blev saken bättre av att von
Boddien och fler med honom hade
bakgrund i Västtyskland och alltså
saknade egen erfarenhet av att
leva i Östtyskland. För vissa blev
planerna på att riva
republikpalatset ett bevis på att
återföreningen egentligen var en
sorts västtysk annektering men
med finare namn.
Fast de som ville göra sig av med
DDR-kolossen hade trumf på
hand. Konstruktionen var så full
av asbest att det ansågs utgöra en
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hälsorisk att vistas i huset. Hur
illa ställt det var med den saken är
omstritt, men 2003 gav
förbundsdagen till slut grönt ljus
för att låta jämna byggnaden med
marken.
Hundra år efter att den tyska
monarkin avskaffades har
historien hunnit i kapp. Hösten
2020 är det tänkt att slottet som
återuppstått ska öppna för
allmänheten.
Utåt sett är byggnaden nästan en
exakt kopia av Hohenzollernas
gamla palats. Nåja – tre av fyra
fasader ståtar med guldkronor och
barocka krusiduller. Den fjärde

fasaden, som vetter mot tv-tornet
och torget Alexanderplatz, är
modern och skvallrar om att
alltsammans egentligen är en
produkt av 2000-talet. Den
italienska arkitekten Franco Stella
har ritat en i stram fasad i betong
med fönster i raka linjer som
snarare leder tankarna till David
Chipperfield än till kejserlig
prakt.
Slottet är helt enkelt ett utmärkt
exempel på hur Berlin behandlar
arkitektur: inget stilbrott kan
anses vara för grovt.
Interiört märks dock ingenting av
de barocka krusidullerna. Den
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som hade ställt in sig på att få
botanisera bland bankettsalar,
kristallkronor och kungasängar
lär bli besvikna. När DN:s team
får en rundvandring genom den
jättelika byggnaden möts vi av
rum som är avskalade och
moderna att ingenting skvallrar
om platsens historia.
Men vad ska man egentligen fylla
de 45 000 kvadratmeter stora
lokalerna med?
Också det är en källa till
kontrovers.
Ett världskulturmuseum låter
kanske bra på papperet, men det
var upplagt för konflikter. Mest

känsligt var beslutet att flytta
samlingarna från Berlins asiatiska
och etnologiska museum från en
sömnig villastadsdel till slottet.
Genom att sammanföra de
jättelika samlingarna av ickeeuropeisk konst och artefakter
ville man skapa en tysk
motsvarighet till British Museum i
London.
Att ge plats åt icke-västliga
utställningar i mitten av det
återförenade Berlin skulle
dessutom skicka en signal om
Tysklands öppenhet mot
omvärlden. Ett modernt land som
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är medvetet om sin egen roll och
ansvar i en global värld.
Även slottets officiella namn –
Humboldt Forum – skulle spegla
det. Uppkallat efter
vetenskapsmannen Wilhelm von
Humboldt (1767–1835) och hans
upptäcktsresande bror Alexander
von Humboldt (1769–1859) skulle
namnet vara en hyllning till
Tysklands vetenskapliga
framgångar och upptäckarlusta
genom historien.
För andra är det en synonym till
kolonialism och nynationalism.
– Humboldt Forum är giftigare än
Tjernobyl, dundrade

konsthistorikern Bénédicte Savoy
när hon lämnade sin post i
styrelsen för Humboldt Forum
2017.
Hela huset borde täckas av ett
blytäcke för att inte förorena
eftervärlden mer.
Det mesta var fel enligt
fransyskan. Arkitekturen! Det
kristna korset ovanpå kupolen!
För att inte tala om de kolonialt
befläckade samlingarna som ska
ställas ut i den nygamla
byggnaden.
Många experter har pekat på att
flera av föremålen i samlingarna
tros ha stulits från
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ursprungsbefolkningar i Afrika
och Asien. Och nu ska de alltså
ställas ut i ett nybyggt barockslott
i mitten av Berlin?
Fingertoppskänslan kunde kanske
ha varit bättre.
Men att jämföra ett kulturprojekt
med ett exploderande
kärnkraftverk och världens hittills
värsta kärnkraftskatastrof?
Få länder har ägnat mer tid och
kraft åt att rannsaka och göra upp
med sin egen historia än
Tyskland. Att ständigt nagelfara
arvet från antisemitismen och
brotten som begåtts i nazismens
är en del av att vara tysk. Men att

landets koloniala förflutna inte
har granskats lika noga stod klart
när bråket kring slottet tog fart på
riktigt. Folkmorden på Hererooch Nama-folken i dagens
Namibia (dåvarande Tyska
Sydvästafrika) och revolten Maji
Maji i nuvarande Tanzania
(dåvarande Tyska Östafrika) som
krävde tiotusentals människoliv
är inte lika känt i breda folklager.
Medan aktivister i länder runt om
Europa har rivit statyer och
vandaliserat skulpturer som de
anser vara en hyllning till rasism
och kolonialism, tillämpade Berlin
en tysk lösning. Man drog igång
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årtiondets kulturbråk och tillsatte
en expertkommission.
Den statliga stiftelsen Deutsches
Zentrum Kulturgutverluste
(ungefär tyska centrumet för
förlorad konst), som framför allt
ägnar sig åt att återbörda konst
som stulits av nazisterna, har fått i
uppdrag att undersöka
proveniensen.
Jakten på samlingarnas ursprung
pågår samtidigt som jakten på den
tyska identiteten fortsätter.
Men Berlin har i alla fall ännu en
gång befäst självbilden av att vara
en stad där allt är möjligt.

Kejsarslottet som återuppstod är
beviset på att även snapsidéer kan
bli verklighet.
Fast fortfarande kvartstår frågan
om vad man ska fylla resten av
slottet med.
Lina Lund
lina.lund@dn.se

Fakta. Humboldt
Forum
Slottet, som officiellt heter
Humboldt Forum, har kostat
motsvarande drygt sju miljarder
kronor att bygga och av dem
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kommer omkring en miljard från
privata donationer.
Bland de museer och
utställningslokaler som ryms i den
jättelika byggnaden hör bland
andra Berlins asiatiska och
etnologiska museum, liksom en
utställning om stadens historia
samt en teaterlokal, en biograf
och ett auditorium.
Planen är att byggnaden ska
öppna för allmänheten etappvis
med start hösten 2020.

Experter avrådde från
stängda skolor
LÖRDAG 25 JULI 2020

Sju timmar innan statsminister
Mette Frederiksen meddelade
den stora nedstängningen i
Danmark avrådde
Sundhetsstyrelsens direktör
från en sådan.
Uppgifterna spär på
spekulationerna om att
statsministern farit med
osanning.
När Mette Frederiksen i mars kom
med beskedet om att all icke
nödvändig verksamhet skulle
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stängas för att bromsa
coronavirusets spridning uppgav
hon att beslutet fattats på
rekommendation av
myndigheterna. Nedstängningen
gällde bland annat förskolor och
skolor.
Men hennes uppgift verkar inte
stämma. Ett tidigare okänt mejl
visar att Sundhetsstyrelsens
direktör Søren Brostrøm direkt
avrådde från en stängning av
skolor och förskolor, avslöjar
danska Berlingske Tidende. Han
skrev i mejlet att barn inte
”förväntades bidra till

smittspridningen i betydlig
omfattning”.
”Vi kan inte av hälsoskäl
rekommendera ett sådant initiativ
i nuvarande situation”, skrev han
till regeringen efter att han
diskuterat saken med Kåre
Mølbak, chef vid
smittskyddsorganet Statens serum
institut. I mejlet avråder Søren
Brostrøm regeringen från att
genomföra ytterligare åtgärder än
de som redan införts, fram till att
hälsomyndigheterna bedömt att
det är lämpligt.
Mette Frederiksen uppgav i juni
att hon löpande fått råd från en
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bred myndighetsgrupp, bland
annat Sundhetsstyrelsen, Den
Nationale Operative Stab och
Statens Serum Institut. Hon har
dock inte svarat direkt på frågor
kring vem som ska ha
rekommenderat nedstängningen.
Hon har inte heller kommenterar
dagens nya uppgifter, utan
hänvisar till uttalandena som
gjordes i juni.
Nu kräver flera partier svar.
– Det är helt avgörande att vi som
stödparti, som har stöttat och står
för besluten, känner till grunden
för besluten. Vem har
rekommenderat det? Är det bara

något som Mette har hittat på? Är
det något som Martin Rossen
(Frederiksens stabschef) har hittat
på? säger Radikale Venstres
Stinus Lindgreen.
Danska skolor och förskolor
öppnade igen i april. Beslutet
ledde enligt Statens serum institut
inte till ökad virusspridning.
Nedstängningen kostade det
danska samhället 210 miljoner
danska kronor, motsvarande 290
svenska kronor, per dag, enligt en
grupp ekonomiska experter.
Skolor hölls stängda i 22
arbetsdagar.
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En oberoende expertgrupp har
inlett en granskning kring de
beslut som fattats kring
nedstängningen i Danmark.
Resultatet väntas presenteras i
januari 2021.
TT

Den nuvarande situationen i
relationen mellan
Kina och USA är
inte vad Kina
önskar, och USA är
ansvarigt för allt
detta.
LÖRDAG 25 JULI 2020
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Detta skriver Kina i ett uttalande,
och stänger USA:s konsulat i
Chengdu i sydvästra Kina.

Tårgas mot
demonstranter i
Portland
LÖRDAG 25 JULI 2020

USA. Protesterna i Portland gick i
går in på det 56:e dygnet, och
federala poliser har skjutit tårgas
mot maskerade demonstranter
som anlagt en eld utanför en
domstolsbyggnad i centrala
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Portland. Efter att ha deklarerat
demonstrationen som en otillåten
sammankomst började polisen
tvinga demonstranter bort från
domstolsbyggnaden, samtidigt
som både journalister och
demonstranter besköts med
tårgas.
USA:s justitiedepartement ska
utreda anklagelserna om federal
polis har använt övervåld mot
demonstranter i Portland, bland
annat mot en demonstration i
onsdags där stadens borgmästare
Ted Wheeler deltog.
TT-Reuters

Man erkänner
spioneri för Kinas
räkning i USA
LÖRDAG 25 JULI 2020

USA. En man från Singapore har
erkänt sig skyldig till att ha
spionerat på USA för Kinas
räkning, enligt USA:s justitiedepartement. Mannen drev en
politisk konsultbyrå, men ska
samtidigt ha försökt samla
information om amerikanska
försvars- och regeringsanställda.
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I sin roll utannonserade han
arbetstillfällen, och fick
ansökningar från över 350
personer med tillgång till
hemligstämplat material. Han ska
också ha betalat för rapporter åt
klienter i Asien, men rapporterna
skickades till Kinas regering.
Offentliggörandet av åtalet
kommer dagar efter det att Kina
tvingats stänga sitt konsulat i
Houston, som enligt USA har
bedrivit spioneri. Kina har svarat
med att kräva att det amerikanska
konsulatet i Chengdu i sydvästra
Kina stängs.
TT-AFP-Reuters

Astra Zeneca får
tummen upp av
USA
LÖRDAG 25 JULI 2020

Läkemedelskoncernen Astra
Zeneca har efter lyckade fas 3tester fått tummen upp från det
amerikanska läkemedelsverket
FDA för behandling av patienter
med den kroniska lungsjukdomen
kol med läkemedlet Breztri
Aerosphere (budesonide/
glycopyrrolate/formoterol
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fumarate), skriver Astra Zeneca i
ett pressmeddelande.
Enligt Astra Zeneca lider omkring
384 miljoner människor av kol,
som beskrivs som den tredje
vanligaste dödsorsaken globalt.
TT-Reuters

Eurozonens
inköpschefer
positiva
LÖRDAG 25 JULI 2020

Den ekonomiska aktiviteten i
eurozonen ökar i juli i takt med att
allt mer av länderna öppnas upp
efter vårens coronarestriktioner
och konsumenterna nu börjat
shoppa mer, visar ett
inköpschefsindex från IHS Markit
för juli.
IHS Markits inköpschefsindex
steg till 54,8 i juli, upp från 48,5 i
490

juni. Nivån är därmed på den
högsta sedan mitten av 2018 och
betydligt högre än de 51,1 som
analytiker i snitt hade räknat med
enligt en Reutersenkät.
”Bolag runt om i eurozonen har
rapporterat om en uppmuntrande
inledning på tredje kvartalet, med
den snabbaste
produktionsökningen på över två
år i juli, säger Chris Williamson,
chefsekonom på IHS Markit.
TT-Reuters

Så sniffade man
efter sjukdomar
förr i tiden
LÖRDAG 25 JULI 2020

Miasmateorin, tanken att dålig
luft sprider sjukdom, har varit
förhärskande genom
århundradena, från Hippokrates
dagar och ända fram till långt in
på 1800-talet då bakterier och
virus bevisades bära farsot
med sig. Även om vi i dag vet
att det är en doftlös fiende så
lever det miasmiska tänkandet
kvar; vi oroas av mögellukt, vi
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åker till fjälls för att få ”frisk
luft”, skriver Jens Linder.
Föreställ er lukten av sot,
avföring, urin, jäsande sopor, lik
och djurkadaver. Frammana för er
inre näsa de historiska städernas
förskräckliga eau de toilette med
aggressiva toppnoter av stickande
rök, hjärtnoter av gödsel och
ammoniak samt en ihållande bas
av långsam sötaktig förruttnelse.
Känner ni?
Så luktade Stockholm, London,
New York och andra städer
runtom i världen för sisådär två
hundra år sedan. Ni har hört det
förr: man tömde pottan direkt i

rännstenen, industrier dumpade
gifter, avskräde och kadaver i
städernas vattendrag; lik
begravdes i grunda massgravar
som stank; sot från ved och kol
smutsade ner hus och människor,
utvärtes och invärtes.
Den stinkande staden är något av
en kliché i historiska
framställningar. Men en sann
sådan. Från de tidiga samhällena i
Egypten och Babylonien till de
viktorianska metropolerna blev
dessa konglomerat av människor
bara tätare, smutsigare och – inte
minst – stinkigare. Och i de
urbana miljöerna florerade även
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smittorna. Inte undra på att
människor länge satte
likhetstecken mellan stank och
sjukdom.
Historien är mättad av farsoter.
Man känner till influensautbrott i
södra och västra Asien på 1200talet före Kristus och pest i Aten
på 400-talet f.Kr. Europa
drabbades av spetälska på 1000talet, digerdöden på 1300-talet,
smittkoppor på 1500-talet och
stora pestutbrott under 1600- och
1700-talen. Oavsett om de spreds
av bakterier eller virus härjade
epidemierna obarmhärtigt.
Sverige hemsöktes av pest vid

drygt tjugo tillfällen mellan 1350
och 1713. Digerdöden allena
utplånade ungefär en tredjedel av
befolkningen i Europa.
För att förklara hur Gud kunde
tillåta sådana fruktansvärda
epidemier predikade europeiska
kyrkomän och andra tänkare, från
medeltiden och framåt, att detta
var djävulens görande. Kort sagt
var Gud vred på människornas
leverne och använde sin onda
hantlangare för att straffa dem.
Och Satan gjorde det genom att
framkalla de mest hiskeliga
odörer.
493

Enligt dessa teser var det
underjordens vedervärdiga
dunster som gjorde människorna
sjuka. Så ansågs vulkaner,
träskmarker, heta källor och
grottor läcka av svavel och sot,
sjukdom och död, eftersom de
stod i förbindelse med helvetet.
Tanken att dålig luft sprider
sjukdomar kallas för
miasmateorin. Myasma är det
gammalgrekiska ordet för
förorening, och synsättet var
gängse redan under antiken –
åtminstone från fjärde eller femte
århundradet f.Kr. Självaste
Hippokrates (460–377 f.kr),

läkekonstens fader, menade att
den dåliga luften var själva
smittan. Att vissa individer
klarade sig förklarades under
århundraden framåt med att de
hade en gynnsam
sammansättning av de fyra
kroppsvätskorna och således var
mindre känsliga för de
smittsamma lukterna.
Det är lätt att förstå logiken. Det
var ju i städerna, där luften var
sämre än på landsbygden, som
farsoterna fick fäste och skördade
flest offer. I de värst osande
stadsdelarna bodde de fattiga,
som också dog i större antal.
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Stanken dödade, så klart. Under
pestepidemier var det följaktligen
vanligt att de förmögna flydde
metropolerna för att undkomma
smittan. Ramberättelsen i
Boccaccios berömda verk
Decamerone förtäljer om tio
ungdomar som flyr ut på landet
för att undkomma digerdöden och
berättar historier för varandra för
att få tiden att gå.
Som motmedel utrustades läkare
tidigt med skyddande rockar samt
näbbformade masker som fylldes
med örter och kryddor. Maskerna
var tätt spända mot ansiktet och
hade öppningar för ögonen som

var täckta av glas och små hål för
näsan. Många läkare använde sig
också av parfymkulor som hölls
under näsan med handen. Det
fanns särskilt parfymerade
pestvatten avsedda att stänkas i
näsdukar som lades över munnen.
Kryddorna som användes var
exempelvis enbär, ambra, ros,
mynta, kamfer, kryddnejlika och
myrra. Och helt fel ute var man
inte, örter kan vara
bakteriedödande: malört, älgört,
salvia, mejram, rosmarin, och
angelikarot för att nämna några
som befunnits ha antiseptiska
egenskaper.
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Laudanum, en tinktur av opium
löst i alkohol som uppfanns 1522
av Paracelsus, blev snabbt ett
populärt skyddsmedel mot
doftsmittan. Ambra, som utvinns
ur kaskelotvalens inälvor,
brukades på samma vis.
Nostradamus, läkaren tillika
oraklet, förordade att pestliken
snabbt skulle fraktas bort och
förstöras, att man skulle vädra och
dricka både vatten och
rosenvatten, allt för att skingra
och neutralisera lukten som
annars fritt kunde sprida sina
smittodunster.

Och helt fel hade varken
Hippokrates, Paracelsus eller
Nostradamus. Visserligen är det
inte lukterna i sig som sprider
sjukdom, utan virus och bakterier.
Men stank kunde och kan vara en
effektiv varningssignal. Om man
vittrade råttor (som bar pestlusen
i sin päls) eller stanken av pestlik
gjorde man klokt i att gå undan
och sky det man kände i
näsborrarna, eftersom båda
faktiskt kunde sprida farsoten.
Olika illaluktande arbetsmiljöer
gjorde dessutom människor sjuka
på allvar. Bagare, bryggare och
smeder blev dåliga av sin rökiga
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arbetsmiljö. Bernardino
Ramazzini noterade i början av
1700-talet att målare blev
förgiftade av blydunster och
färgämnet cinnober samt olika
lacker och oljor, att vinmakare
och destillatörer blev berusade
och hjärnskadade av
alkoholångorna. Et cetera. Denne
Ramazzini, professor i medicin
och pionjär inom
arbetsmiljöforskningen,
förfäktade också en hypotes som
var populär inom
medicinarskrået. Ont skulle med
ont fördrivas – alltså ansågs
dynginsamlarna skyddas mot

pesten av skitdoften de vistades i
och så vidare. Både avföring och
urin användes under många
århundraden i framställningen av
olika mediciner.
Det var under upplysningen, kring
mitten av 1700-talet, som själva
ordet miasma åter kom till
användning och fick allmän
spridning som en fackterm. Det
sågs som en självklar vetenskaplig
sanning att det var stanken i sig
som orsakade sjukdomar som
tyfus, malaria och pest. Insamlade
observationer och slutledningar
hade visserligen ersatt de religiösa
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förklaringarna, men odörerna fick
fortfarande skulden.
Industrialismen på 1700-talet och
framåt gjorde läget extremt.
Stadsluften orsakade utslag,
rinnande ögon, hosta och
illamående hos befolkningen. Folk
försökte uppväga obehaget med
behagliga och, som man trodde,
skyddande aromer av bland annat
ros och viol. Man använde salvor
under näsan, munskydd,
näsdukar och sprayflaskor för stå
ut med en stadspromenad.
Det faktum att
landsbygdsbefolkningen klarade
sig bättre under de

återkommande farsoterna bidrog
säkert till i romantikens dyrkan av
pastorala miljöer. I husmorslitteraturen rekommenderades
just lantvistelser vid sjukdom.
Man råddes även att vädra flitigt,
samt att aktivt söka efter
odörernas källa och eliminera
den, vare sig det var en läckande
avloppsledning, en komposthög,
ett utedass eller en
avskrädesbrunn.
Under den skriande sociala
misären i västerlandets storstäder
vid mitten av 1800-talet började
dock röster höjas för bättre luft.
Men det var inte i första hand de
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fattiga och mest utsatta som stod
för kraven, utan medelklassen,
som oroade sig för
sjukdomsalstrande föroreningar.
Arbetarna sågs allmänt som en
annan sorts människor, mer tåliga
och likgiltiga, och beskylldes i
vanlig ordning då och då för att
själva orsaka stanken som rådde
där de bodde och arbetade. Trots
att den givetvis emanerade från
industrier, eldning, urusel
vattendistribution och bristande
sophantering.
I städer som Chicago och New
York infördes hälsomyndigheter
och hälsokommissioner. Frivilliga

eller anställda luktdetektiver
sniffade runt för att klämma åt
industrier, inte sällan slakterier,
som förorenade luft och
vattendrag. Detta ledde till otaliga
processer mellan köttbaroner och
stadsinvånare. Till en början vann
kapitalisterna, men med
vittnesmål och olika typer av fiffig
bevisning, bland annat i form av
missfärgade tyger och tecknade
doftkartor, började målsägarna
vinna allt mer. Mot slutet av
1800-talet skärptes kraven på
industrierna, framför allt i USA,
vilket resulterade i aningen
mindre utsläpp. Främst skapades
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rena industrifria förorter,
exempelvis utanför New York.
Och när medelklassen fick bättre
luft och vatten minskade
protesterna, trots att de fattiga
fortsatte att arbeta och leva mitt i
stanken. Symptomatiskt är
mottagandet av Upton Sinclairs
slakteriroman ”The
Jungle” (1906). Boken var tänkt
att belysa slakteriarbetarnas
vedervärdiga arbetsförhållanden
men fick i stället många läsare att
uppröras mer över beskrivningen
av kötthanteringen och den usla
hygienen än av de samhälleliga
orättvisorna.

Den miasmiska teorin fortsatte att
vara rådande in på mitten av
1800-talet som förklaring till
spridning av tuberkulos, malaria
och kolera. Men allt fler
vetenskapsmän började tvivla.
Och upptäckter som eroderade
teorin kom slag i slag.
Även om den persiske läkaren Ibn
Sina hade skissat på ett slags
bakterieteori redan på 1000-talet,
dröjde det ända till slutet av 1800talet innan ett liknande tänkande
började få allmän acceptans.
Genom olika upptäckter av bland
andra Louis Pasteur, Robert Koch
och Ilja Metjnikov framträdde en
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modell där bakterier ansågs
sprida allt från pest till halsfluss.
Hygienen ökade, till exempel
började sjuksköterskor och läkare
tvaga händerna mellan
patientbesöken. Något som
tidigare setts som onödigt eller till
och med skadligt.
På 1890-talet drogs så virusen
fram i ljuset av Dmitri Ivanovsky.
Upptäckten förklarade varför man
inte kunnat finna bakterier som
låg bakom vissa sjukdomar. Den
moderna virologin och
bakteriologin var födda, vilka så
småningom försåg oss med
antibiotika och otaliga vaccin.

Vetskapen och vetenskapen om
virus har gett mänskligheten en
chans att bekämpa epidemier,
som coronaviruset i dag.
Men i våra kollektiva
föreställningar lever ändå rätt
mycket av det miasmiska
tänkandet kvar. Vi vädrar våra
hem, vi åker till fjälls eller går i
skogen för att få ”frisk” luft. Vi
tror inte längre att dofterna i sig
alstrar sjukdomar, men vi vet att
odörer kan varsla om farliga
utsläpp. Vi vet att aromerna av
bensin och diesel är tecken på
miljöförstöring. Vi hajar till och
oroas när vi känner lukten av
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mögel. Men vi tror inte längre att
sjukan går att sniffa sig till. Förr
luktade sjukdomen illa, nu är den
en doftlös fiende.
Jens Linder
mat@dn.se

”What the nose knows: the
science of scent in everyday
life” (2008).

Böcker om lukternas historia:
Robert Muchembled, ”Smells: a
cultural history of odours in early
modern times” (2020),
Melanie A Kiechle, ”Smell
detectives – an olfactory history of
nineteenth-century urban
America” (2017), Emily Cockayne,
”Hubbub – filth, noise & stench in
England” (2007), Avery Gilbert,
502

omdiskuterade hyresstoppet
hyllas av hyresgäster medan
näringslivet anser att det osar
kommunism.
Fattigt men sexigt. Så löd den
slogan som Berlins tidigare
borgmästare, socialdemokraten
och festprissen Klaus Wowereit,
formulerade i början av 2000SÖNDAG 26 JULI 2020
talet och som blivit ett av stadens
Berlin brukade vara känt för
bästa säljargument.
sina billiga och ofta nedgångna
Stadens höga skulder, låga
lägenheter. Men sedan
sysselsättning och många lediga
bostadsbeståndet renoverats
och ofta nedgångna bostäder
upp och hyrorna ökat i rask takt
gjorde oväntat Berlin till en
har de styrande politikerna
magnet.
dragit i nödbromsen. Det

Lina Lund:
Hyrestak blev
lösningen på
hyreshöjningar i
Berlin
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De låga hyrorna lockade först
konstnärerna, studenterna och
klubbfolket. Sedan anlände
investmentbolagen, start upföretagarna och de som såg
lägenheter som en investering
snarare än som tak över huvudet.
I takt med en omfattande
inflyttning och ett ökat inflöde av
kapital har hyresmarknaden i
Berlin stöpts om. Fortfarande står
hyresrätter för omkring 85
procent av bostadsbeståndet, men
hyrorna har skjutit i höjden från i
regel mycket låga nivåer till priser
som många Berlinbor inte anser
sig ha råd med.

Många Berlinbor känner igen sig i
87-åriga Margareta Lodins
berättelse i DN:s Torbjörn
Peterssons reportage från Umeå.
Via en lapp i brevlådan
informerades hon om att hyran
skulle höjas med 3000 kronor till
följd av stambyte och
renoveringar hon inte efterfrågat.
Liknande lappar har landat på
oräkneliga hallmattor i Berlin
under de senaste åren. Staden har
gått från att vara hyresgästernas
marknad till en kassako för stora
fastighetsbolag, som i praktiken
kunnat sätta de hyror de önskat.
Det senaste decenniet har hyrorna
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för nytecknade kontrakt mer än
fördubblats och tiotusentals
hyresrätter sålts ut från
kommunala bostadsbolag till
privata investerare. Storbanken
Deutsche Bank spådde förra året
att Berlin inom några år kan bli
Europas dyraste metropol och att
bostadspriserna kan gå om Paris
och London.
Utvecklingen har inte mötts med
tystnad i den tyska huvudstaden,
vars invånare gärna protesterar
mot det mesta.
Demonstrationerna mot
hyreshöjningar har samlat
tiotusentals Berlinbor och många

hänger ut banderoller från sina
fönster för att visa sitt missnöje.
Det fick till slut Berlins röd-rödgröna styre att ta till radikala
åtgärder.
I januari i år klubbades lagen om
så kallat hyrestak (Mietendeckel)
som gäller för omkring 1,5
miljoner lägenheter byggda före år
2014. I korthet innebär lagen att
hyrorna med vissa undantag
fryses under fem år. Ett hyrestak
införs och renoveringar innebär
inte automatiskt att hyrorna får
höjas.
De nya reglerna välkomnas av
många hyresgäster men möter
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desto högljuddare kritik från
fastighetsbranschen och
byggbolagen. Vissa kritiker har
gått så långt att de liknat
hyrestaket vid kommunism som
satt marknadsekonomin ur spel.
Lina Lund
lina.lund@dn.se

Thailand låter
bärplockare åka
SÖNDAG 26 JULI 2020

Det thailändska
arbetsdepartementet har dragit
tillbaka sin rekommendation om
att inte resa till Norden för att
plocka bär i sommar.
Arbetsresorna blir tillåtna –
förutsatt att de nordiska företagen
uppfyller vissa villkor.
Bland annat krävs att företagen
följer riktlinjer för att minska
smittspridningen, så som att
garantera transport och bostäder
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utan risk för trängsel. Företagen
måste garantera en lägstalön för
säsongsarbetarna på minst 22 049
kronor i månaden.
TT

Katrine Marçal:
Håller Sverige på att
bli EU:s nya bråkiga
britter?
SÖNDAG 26 JULI 2020

Storbritannien brukade vara
EU:s bråkstakar. De senaste
månaderna har Sverige funnit
sig själv i samma position. Och
i någon mån sitter Sverige på
den stol som britterna lämnade.
Så vad kan vi lära av den
brittiska erfarenheten?
Analys. Katrine Marçal, DN:s
korrespondent i Storbritannien
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Inget av de andra EU-länderna
ville förstås ha brexit. Det
europeiska rådets dåvarande
president Donald Tusk tycktes
rentav gråtfärdig. Men på ett
annat plan var det också lite
skönt: ett EU utan britter skulle
bli ett enklare EU, hette det.
Det var ju nämligen nästan alltid
Storbritannien som bråkade.
Som Storbritannien självt såg på
saken var landet en broms för ett
EU som försökte marschera i
federal riktning, som många
andra länder såg det höll britterna
mest på med sabotage. Hur som
helst är britterna nu borta.

När EU nyligen förhandlade fram
sitt stora pandemistödpaket var
det utan att behöva hantera ett
tjurigt Storbritannien. I stället var
det Sverige som tillsammans med
Danmark, Österrike och
Nederländerna var klassens
bråkstakar.
Sverige motsatte sig framför allt
de delar av paketet som kunde
uppfattas öppna upp för en
gemensam finanspolitik i EU.
Oavsett vad man tycker om brexit
fanns det ett konkret problem som
Storbritanniens beslut att lämna
EU växte fram ur. Detta är samma
problem som Sverige nu sitter på:
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om man är ett land som är med i
EU men inte i euron, hur ser man
till att EU inte bara blir en politisk
förlängning av sin egen
valutaunion?
I dag finns inget stöd för ett mer
federalt EU varken i den svenska
folkopinionen eller den svenska
riksdagen. Om vi lämnar
diskussionen om huruvida ett mer
federalt Europa är önskvärt eller
inte och håller oss till det taktiska:
hur ser möjligheterna ut för
Sverige att driva sin linje de
närmaste åren?
Vad som på många sätt dömde
Storbritannien till politiskt kaos

var att man lät EU-frågan bli ett
kulturkrig. Ett ganska tekniskt
problem förvandlades till en
symbolfråga laddat med ilska över
allt från invandring till stora
skolklasser. De flesta av de skäl
som fick britterna att rösta för
brexit hade lite eller ingenting
med EU att göra. Men det betydde
inte att det inte fanns ett
grundläggande politiskt problem
där från första början.
Det är samma problem som
Sverige nu sitter på: vad ska det
innebära att vara medlem i EU,
men inte medlem i euron?
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Det är ganska enkelt att se vad
Stefan Löfven inte bör göra. Han
bör INTE dundra fram
nationalistiska tongångar
kopplade till EU-frågan, sedan
annonsera att han ämnar
omförhandla hela det svenska EUmedlemskapet och därefter hålla
en folkomröstning. Denna taktik
gick som bekant inget vidare för
en viss David Cameron.
Storbritannien har i dag hamnat i
en position som inte ens de mest
inbitna brexitörerna önskade sig.
Det ser ut som att Storbritannien
från och med den 1 januari
kommer att tvingas hantera tullar

och handelshinder gentemot EU.
Den typen av hård brexit hade nog
inte ens en brexitör som Nigel
Farage förespråkat för fem år
sedan.
Det finns i dag inget stöd för ett
svenskt utträde ur EU. Inte i
riksdagen och inte i den svenska
befolkningen. Därför kan det
tyckas onödigt att varna för
konsekvenserna av en hypotetisk
Swexit-debatt som inte ens har
börjat. Men saken är förstås den
att det inte fanns någon majoritet
för brexit i Storbritannien förrän
bara veckor innan folkomröstning
2016. I parlamentet fanns ingen
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majoritet för brexit förrän efter
valet i december förra året.
När David Cameron annonserade
att han ville hålla folkomröstning
var EU-frågan bara den sjätte
viktigaste för de brittiska väljarna.
I dag är brexit allt. Till och med
din åsikt om ansiktsmasker
definieras i dag av din position
gällande EU.
Sverige har däremot en form av
fred i EU-frågan som i hög grad
kommer av att Ja-sidan vann
folkomröstningen 1994 och Nejsidan folkomröstningen om euron
2003. Det står liksom 1–1.

Men pandemin den här våren har
visat att den svenska regeringen
inte har något emot att spela på
kontroversiella nationalistiska
strängar när den tror att den kan
tjäna på det. Och det finns med
andra ord anledning att akta sig
för att göra detta i EU-frågan. Två
ord: David Cameron.
Ett av de stora problemen med
populistisk retorik är att den
introducerar förväntningar som
det politiska systemet sedan får
svårt att uppfylla. Det gick till
exempel inte att översätta en
känslomässigt driven
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brexitkampanj till konkreta krav
som gick att driva i Bryssel.
När en politisk fråga framställs
som en existentiell kamp mellan
folk och elit börjar varje form av
kompromiss dessutom betraktas
som ”förräderi”. Problemet är att
kompromiss är vad all EU-politik
handlar om, alltså är populism i
EU-frågan alldeles särskilt
svårhanterligt. Storbritannien
försatte sig snabbt i en situation
där en hård brexit (ett utfall som
nästan ingen egentligen ville ha)
blev den enda utvägen.
Folk med EU-skeptisk läggning
brukar uttrycka frustration över

hur EU genom decennierna hela
tiden tycks gå mot mer och mer
samarbete. Varje fördrag tycks
leda till en situation där ”mer
integration” blir lösningen på
varje ny EU-kris. Hur långt ska
det egentligen få gå? undrar
skeptikerna.
Men istället för att gnälla borde de
erkänna att federalisterna helt
enkelt har spelat ett skickligare
politiskt spel. De vet vilken
riktning de vill att EU utvecklas
mot och har lyckats så frö efter frö
genom decennierna. Det gäller att
ha det långa perspektivet.
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Här blir Storbritannien åter det
avskräckande exemplet. David
Cameron ville omförhandla hela
det brittiska EU-medlemskapet på
sex månader. Detta skulle på
något sätt stoppa ett momentum
som skickligare politiker på
kontinenten hade byggt upp
under minst fyra decennier.
Britternas tidshorisont var fel.
Om vi har sett något de senaste
åren är det hur lite Storbritannien
har tjänat på att hela tiden hota
med brexit hit och brexit dit. I
stället är det länder som inte hela
tiden har sneglat mot dörren, men
samtidigt klarat av att driva en

egen linje, som ofta har vunnit.
Titta till exempel på hur Irland
har hanterat verkligheten de
senaste åren. Det går att vara ett
litet land och ändå ha stort
inflytande.
Det har skrivits många analyser
det senaste året om att Sveriges
position i EU kommer att bli
svårare utan Storbritannien. Nu
finns inget stort land som kan
driva den position som en bred
majoritet i Sverige backar upp:
alltså intresset hos de länder som
inte är med i euron.
Men det skulle faktiskt kunna bli
tvärtom. De länder som inte vill
513

att EU blir en politisk förlängning
av euron har nu möjlighet att
spela spelet med en långsiktighet
som var omöjlig så länge de
otåliga britterna dominerade vår
planhalva.
Vi får helt enkelt se. Men det finns
mycket att lära av den brittiska
erfarenheten.
Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se

18 gripna i Portland
anklagas för brott
SÖNDAG 26 JULI 2020

18 personer som har deltagit i
demonstrationerna i Portland i
västra USA anklagas för brott i
samband med protesterna.
De greps under
sammandrabbningar med
federala styrkor som skickats
till staden där antirasistiska
demonstrationer har pågått i
snart två månader.
För två månader sedan dödades
George Floyd i samband med ett
polisingripande i Minneapolis.
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Några dagar senare inleddes de
omfattande demonstrationer mot
rasism och polisbrutalitet som
sedan har spridit sig i USA och i
många andra delar av världen.
Av de 18 demonstranter som nu
anklagas för olika brott i samband
med demonstrationerna i
Portland, Oregon, anklagas fem
för angrepp mot federal polis,
intrång och för att ha stört
ordningen under protester under
natten mellan den 20 och 21 juli,
meddelar distriktsåklagare Billy
Williams i delstaten. Sju anklagas
för annat kriminellt uppförande
under samma natt, en av dem för

mordbrand. Sex andra anklagas
för händelser natten efter.
De federala styrkor som USA:s
president Donald Trump har
skickat till flera amerikanska
städer har kritiserats för att ha
använt övervåld. Att de
överhuvudtaget skickats ses av
många demokrater och
människorättsorganisationer som
ett övertramp från presidenten.
Under fredagen använde
styrkorna tårgas mot
demonstranter i Portlands
centrala delar. Det har även hänt
tidigare, bland annat vid en
demonstration där stadens
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demokratiske borgmästare Ted
Wheeler deltog.
I en intervju med Fox News kallar
Trump Wheeler ”patetisk” för att
ha varit med vid demonstrationen
och utsatts för tårgas.
En utredning är inledd kring
uppgifterna om att de federala
styrkorna använt övervåld. Det
har lett till att en federal domare
utfärdat en tillfällig order som
hindrar dem från att gripa och
använda fysiskt våld mot
journalister och observatörer vid
protesterna.
I torsdags skickades federala
poliser till Seattle inför planerade

protester, trots att stadens
borgmästare haft invändningar.
Guvernören i delstaten
Washington har varnat för att
åtgärden kan leda till att
oroligheterna förvärras.
Distriktsåklagare Brian Moran
uppger att federala poliser sänts
dit för att skydda federala
egendomar.
TT AFP Reuters
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Miljoner pilgrimer
missar vallfärd till
Mecka

vid 2020 års hajj som inleds den
29 juli, och som i vanliga fall
samlar omkring 2,5 miljoner
människor från hela världen.
TT
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Saudiarabien.

Miljontals vitklädda människor
brukar kretsa kring den svarta
kubformade helgedomen i Kaba.
Men årets pilgrimsfärd till Mecka
blir annorlunda och betydligt mer
nedtonad på grund av
coronapandemin.
Endast ett tusental utvalda
pilgrimer kommer att få närvara
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63
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av de 69 fångar som lyckats fly
från fängelset Malmesbury sex mil
utanför Kapstaden, Sydafrika, har
gripits av polis.
Fångarna, som inväntar
rättegång, kunde fly vid lunchtid
på fredagen under en rast.
Fångarna övermannade vakterna,
stal deras nycklar och låste in
dem, för att sedan öppna
celldörrar till inlåsta medfångar.
TT-Reuters

Växande protester
i östra Ryssland
SÖNDAG 26 JULI 2020

För tredje helgen i rad deltog
tusentals personer i
regeringskritiska protester i
ryska staden Chabarovsk.
Demonstranterna ifrågasätter
gripandet av den populära
guvernören Sergej Furgal, som
anklagas för mord mot sitt
nekande.
Enligt journalister på plats var
lördagens missnöjesyttringar de
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största sedan demonstrationerna
startade.
Anhängare till oppositionen
skriver på sociala medier att det
rörde sig om omkring 90 000
personer, uppger Moscow Times.
Stadens myndigheter anger dock
en betydligt lägre siffra på
omkring 6 500 personer, uppger
Reuters.
Människor skanderade saker som
“skandal” och “Furgal var vårt
val”.
– De fortsätter att spotta i våra
ansikten, så vi fortsätter att gå ut,
sade den 49-årige småföretagaren
Alexej Potasjenko.

Furgal anklagas för mordförsök,
men regeringskritiska
demonstranter anser att det
egentliga motivet till gripandet är
politiskt – att han straffas för att
ha besegrat en kandidat från
president Putins styrande parti
Förenade Ryssland i valet 2018.
De kräver att Furgal ska friges och
få sin sak prövad i Chabarovsk,
och inte i Moskva.
Marit Sundberg
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Värmebölja på
Svalbard
SÖNDAG 26 JULI 2020

Norge.

– Det var för 41 år sedan, 1979. Då
var det 21,3 grader. Vi får se om vi
slår det rekordet senare, säger
statsmeteorolog Terje Alsvik
Walløe på lördagsförmiddagen.
TT-NTB

För första gången på över 40 år
har 20 plusgrader uppmätts i
Longyearbyen på den norska
ögruppen Svalbard, meddelar
statliga Meteorologisk institutt.
Temperaturer över 20 grader har
bara uppmätts en gång tidigare i
orten som är en av världens
nordligaste bebodda platser.

520

USA stoppar
utländska
distansstudenter
SÖNDAG 26 JULI 2020

undervisning hålls på distans i
höst. Men det förslaget revs upp.
Många lärosäten är beroende av
avgifter och andra inkomster från
utländska studenter.
TT-Reuters

USA.

USA kommer inte att utfärda nya
visum för utländska studenter
som vill studera på distans vid
landets universitet i höst. Beslutet
gäller inte de som redan studerar
vid universiteten.
USA:s regering har även velat
tvinga utländska studenter att
lämna landet om all deras
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Man ser nåt som ser
bra ut och så tittar
man inte så noga var
det kommer ifrån.
SÖNDAG 26 JULI 2020

USA:s president Donald Trump
gillar att skicka ut meddelanden
på Twitter. Nu säger han i en
intervju att det ibland kanske går
för fort och att han ångrar vissa
inlägg.
– Ofta, för ofta, säger han.

Polen kan dra sig
ur konvention mot
kvinnovåld
SÖNDAG 26 JULI 2020

Polen.

Polens nationalkonservativa
regeringsparti Lag och rättvisa
(PIS) flaggar för att landet kan dra
sig ur Istanbulkonventionen,
Europarådets konvention mot
kvinnovåld.
En regeringstjänsteman uppger
att konventionen, som landet
ratificerade 2015, innehåller
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farliga ”ideologiska delar” som
strider mot den polska
konstitutionella ordningen. Enligt
PIS kan landets egna lagar skydda
kvinnorna mycket effektivare.
På fredagskvällen demonstrerade
tusentals människor,
huvudsakligen kvinnor, i
Warszawa och andra polska
städer mot regeringens planer. En
del bar banderoller med slagorden
”PIS är kvinnors helvete” som
även syftar på regeringspartiets
försök att skärpa den redan
restriktiva abortlagstiftningen.

Sex EU-länder har inte ratificerat
Istanbulkonventionen, däribland
Ungern och Bulgarien.
TT-Reuters
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Premiärministern
tvingas avgå efter
omröstning
SÖNDAG 26 JULI 2020

nästa år. Khaire har krävt att det
ska hållas, medan presidenten vill
skjuta upp valet. 170 röstade för
att avsätta Khaire, medan 8
röstade emot.
TT-AFP-Reuters

Somalia.

Premiärminister Hassan Ali
Khaire avsattes på lördagen vid en
misstroendeomröstning i
Somalias parlament.
Omröstningen ses som en del i
maktkampen mellan Khaire och
president Mohamed Abdullahi
Mohamed. Ett av trätoämnena är
det val som ska hållas i februari
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med en liten, men aristokratisk
logo i vitt – Washington & Lee
University.
W & L finns i Lexington, Virginia,
sydstaten som är själva hjärtat i
SÖNDAG 26 JULI 2020
Amerika. Där var jag drygt ett
Virginia påstås ibland vara
läsår när George W Bush var
hjärtat i Amerika. Staten är
landets president, sedan då och då
präglad av inbördeskriget och
på återbesök. Min sweater
slaveriet. I Lexington finns ett
påminner mig om några av
gammalt anrikt universitet.
Amerikas bästa sidor. Varm,
Författaren Richard Swartz
snygg och fullkomligt outslitlig
minns ett läsår i staden där
har den överlevt otaliga tvättar
general Robert E Lee var rektor.
utan att blekas, krympa eller
Svala sommarkvällar drar jag på
fransa upp sig. Först på senare tid
mig min amerikanska sweater,
har jag förstått att jag borde
blåsvart till färgen och försedd
skämmas för den: att det numera

”I Virginia kände
jag mig som
hemma i Europa”
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finns platser och sällskap där den
skulle uppfattas som en
provokation.
Lexington är en ytterst välmående
vit småstad i landsorten.
Universitetet är litet, men räknas
till de bästa i Amerika. Det hade
rykte om sig att vara white and
loaded, vitt och rikt, och ryktet
talar sant. Namnet är förstås
förbryllande. Som hade man
försökt klistra ihop något
sönderslaget, fast skarv och
stelnat klister efteråt visar att det
kanske hade varit bättre att låta
bli. Vi lärare och studenter ägnade

varken Lee eller Washington en
tanke.
Fast på campus är
sydstatsgeneralen och förre
slavägaren Robert E Lee lika
närvarande som president George
Washington frånvarande.
Universitetets förste rektor,
generalen, står inte bara staty
utanför huvudbyggnaden: huset
där han bodde, hans grav och
krypta, finns alla på gångavstånd,
lätta att nå på grusgångarna längs
de saftigt gröna gräsmattorna. Till
och med hans berömda häst
Traveller är begravd på
universitetsområdet och äldre
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amerikaner brukar lägga saftiga
röda äpplen vid hästens grav. Det
fick mig att misstänka att hästen
egentligen är populärare än
generalen själv. De som kom med
äpplen var äldre turister i
storrutiga shorts och
baseballkepsar på besök i Virginia
för att bekanta sig med sin
amerikanska historia; inte långt
från Lexington, i Appomattox,
står det lilla tingshus i trä där
Robert E Lee i närvaro av Ulysses
S Grant skrev under
kapitulationen för
konfederationens räkning.

Också min hustru och jag
besöktes av amerikanska vänner
från när och fjärran som kom till
Lexington lika mycket för att se
oss som inbördeskrigets slagfält.
De låg alla på bekvämt avstånd.
För oss locals var de tämligen
likgiltiga. Men under tiden i
Virginia hade jag inget val; just
där stod inbördeskrigets allra
flesta drabbningar och ingen
patriotisk (vit) amerikan
försummar att kliva runt ett tag på
historisk mark. Det var bara att
foga sig. Otaliga helger traskade vi
omkring på slagfälten, alla
förbluffande små och hemsökta av
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den långtråkighet som i Amerika
är en dödssynd, alla kanske just
därför utrustade med museer
ägnade den historia som Amerika
i en europés ögon knappast har.
Mig påminde de mer om nöjesfält
där man – om man hade riktig
otur – kunde få skaka hand med
någon utklädd till Ulysses S.
Grant, inbördeskrigets segrare.
Fast ännu oftare med Robert E
Lee eller Stonewall Jackson; vi var
ju ändå i Södern. Våra gäster
hälsade förtjust på dem alla.
Det vita samhället i Lexington
med omnejd bestod av tre
grupper. Militären, universitetet

(Academia) och lantbefolkningen
(rednecks). Ingen grupp hade
något med de andra att göra. Och
heller inget intresse av dem.
Den viktigaste gruppen var
militären. Virginia Military
Institute – det äldsta i sitt slag i
Amerika – är bara en av otaliga
skolor och institutioner som gör
denna sydstat till navet i det
väldiga amerikanska militärpolisiära komplexet. Vi såg inte
mycket av militären annat än
kadetterna på stan i sina alltför
stora vitkulliga uniformsmössor
med kolsvarta lackskärmar, alltid
i grupp på minst tre. Jag minns
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inga svarta bland dem. Eller vi såg
dem när de höll flotta parader
med mullrande och skrällande
marschmusik på sitt exercisfält
strax utanför staden.
Militären höll sig på sin kant och
tog inte oss akademiker på allvar.
På universitetet stack vi näsan i
vädret utan att ha det minsta för
det. Vi var den minsta gruppen,
liberal nästan på europeiskt vis,
drack chilenskt eller spanskt vin
och bekymrade oss privat över att
W & L hade så få svarta studenter
och lärare, alltså nästan inga. Vi
förstod att det på sikt bäddade för
problem. I det gedigna biblioteket

satt jag ofta ensam och läste i det
stilla suset från
luftkonditioneringen franska och
tyska dagstidningar med bara få
dagars försening. Vi behövde inte
hålla oss på vår kant: Academia
var redan en isolerad ö i ett hav av
landsbygd som hade mer
gemensamt med militärens
skjutvapen än med våra böcker.
På vischan fanns lantisarna, the
rednecks. Vi föraktade och
fruktade dem. Om dessa rednecks
visste vi inte mycket mer än att de
var långt fler än vi. De dök upp i
stadens utkanter för att handla på
någon stormarknad, överviktiga
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karlar i snickarbyxor och keps
som talade släpigt och fåordigt
och lastade sina pickups fulla med
grillkol, gaskanistrar och
storförpackningar med hundmat
innan de åkte hem igen, alltid
demonstrativt långsamt, som vore
vår gemensamma highway deras
egendom.
Sydstatsflaggan vajade från en
mast på bilen. En automatkarbin
eller ett gevär brukade finnas på
sätet bredvid den som körde.
Var de rasister?
Förmodligen. Men säker kunde
man inte vara och i så fall en
rasism nästan utan svarta. Den

ende jag regelbundet träffade var
min frisör vars kunder var andra
svarta och white trash, på det ena
eller andra sättet utslagna vita. I
Sams salong klipptes kort och
gavs ingen dricks. Någon gång
vågade jag mig på att i frisörstolen
ta upp rasfrågan som Sam gav så
undvikande och filosofiska svar
att jag efteråt kände mig lurad.
Sedan tog han som vanligt betalt
och log vänligt, men som jag
tyckte sarkastiskt, nästan hånfullt.
Fast jag var fortsatt nyfiken på de
vita lantisarna och funderade på
att gå med i National Rifle
Association för att på skjutbanan
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och över ölen privat kunna umgås
med dem. Mina akademiska
vänner avrådde mig mycket
bestämt. Säkert skulle jag tas
emot med öppna armar. Men kom
man på mig med att vara där mer
i studiesyfte än av övertygelse
kunde det sluta illa.
Riktigt illa.
Jag trodde de överdrev. Men efter
att en gång tillsammans med en
amerikansk vän kört vilse och
hamnat på en privat väg som
ledde upp till en ensam gård, blev
jag tvungen att tänka om. På
verandan kom en karl i stort
gråspräckligt skägg ut med ett

gevär tryckt mot bröstet. Jag ville
köra ända fram och fråga om
vägen.
Min vän beordrade mig att
omedelbart backa därifrån.
I dag vet jag att han hade rätt.
Vi hyrde av en pensionerad
homosexuell överste, bodde i
annexet till hans stora villa där de
skygga vilda kalkonerna tog sig
fram genom det höga gräset
nästan ända upp till huset. Greg
hade under hela sin karriär varit
stationerad i Italien och Fjärran
Östern. Som så många militärer
hade han pensionerat sig i Virgina
utan att vara därifrån. Huset hade
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han själv byggt, planterat
jämnhög skog runt omkring och
fyllt den anlagda sjön, snarare
vatten i ett grustag, med karpar.
De utfodrade han dagligen, fiskar
så glupska att de varje gång tog sig
halvvägs upp på den gyttjiga
stranden.
Ibland satt vi på hans veranda
med varsin skotsk whisky och
beundra hur den knallröda solen
försvann bakom den skog
översten själv planterat. Lola,
hans franska bulldog, höll oss
sällskap. Vad Greg sysslat med
innan pensioneringen beskrev han
vagt som special intelligence; det

lämnades åt mig att avgöra om det
inneburit att ta livet av fiender
eller äta middagar på stan med
inflytelserika locals för att bättre
förstå landet där han var
stationerad.
Rasism? Fanns inte på Gregs
karta. Han älskade Laos och
Kambodja och kunde överraska
oss med någon exotisk soppa som
tagit hela dagen att laga. Han
älskade det italienska språket,
citerade dikter på vietnamesiska
och knackade sent om kvällarna
på för att be mig översätta något
svårt stycke ur Goethes ”Faust”.
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Allt sällsynt i ett Amerika som
nästan aldrig är flerspråkigt.
För mig var det lättare att se
honom som middagsätare än som
professionell killer.
Vad han verkligen gjort förblev
outsagt. Men klart var att Greg var
en vinnare. I Virginia fanns långt
fler av förlorare. Snart kom jag på
mig med att gilla denna sydstat
mer än de amerikanska
nordstaterna. Länge förstod jag
inte varför. Mycket var ju här
närmast avskräckande: den
tryckande hettan, den slagrörda
långsamheten, allt våld tätt under
vardagens yta, den faulknerska

stämningen av blodskam och
alkoholism i dunkla rum bakom
igenbommade fönsterluckor. Men
så kom jag på det: i Södern finns
de enda – vita – amerikaner som
vet något om hur det är att
förlora, som inte är uppfyllda av
den där lika äkta som bullrigt
påfrestande amerikanska
optimismen.
I Södern liknar man oss européer.
Provisoriska existenser,
melankoliska och cyniska
förlorare. Till och med Robert E
Lee i sin mänskliga otillräcklighet
föreföll mig mer sympatisk än den
alltför präktige Washington.
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I Virgina kände jag mig som
hemma i Europa.
Om vår granne Helen hörde till
vinnarna eller förlorarna blev jag
aldrig riktigt klar över, bara att jag
villkorslöst kapitulerade inför
henne: änka sedan många år, en
mycket elegant äldre dam som i
sin Cadillac ideligen var på väg till
eller från hårfrisörskan för att
byta något stålblått mot
silvergrått, som varje gång vi sågs
hälsade mig med sitt hi, honey!
innan hon på höga klackar steg in
med egen ginflaska i en brun påse
under armen.

Jag var betrodd enbart med isen.
Helen var old money och så fin
man i Virgina kan bli. Det är
mycket fint. Tillsammans brukade
vi mot dagens slut dricka en dry
martini eller två.
Helen menade att William
Faulkner förstås är en viktigare
författare, men att Margaret
Mitchells ”Gone with the wind” är
den utan jämförelse bästa boken
om Södern och inbördeskriget. I
den beskrivs Södern som den
aldrig var, men som alla utom de
svarta slavarna ville att den skulle
ha varit. Inte minst i efterhand. I
”Borta med vinden” är även vad
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som är förljuget och fult vackert;
särskilt då i den film som 1939
gjordes på boken. Visserligen
skrev Faulkner sanningen om
Södern, bara det att ingen vill
höra obehagliga sanningar om de
inte är vackra. Enligt Helen var
det i sin ordning att Faulkner söp,
men inte att han skrev att alla
andra också gjorde det.
”Vi förlorade inbördeskriget. Det
har vi aldrig glömt. Men vi vill inte
bli påminda om det av någon
annan än av oss själva. Att tänka
positivt är nog bra, men tänka
negativt är intressantare”.

En gång frågade jag varför ingen
järnväg fanns i Lexington. Helen
rodnade. Det hade jag aldrig sett
henne göra förut och trodde inte
hon kunde. Hastigt tömde hon sitt
glas och sade att här förr funnits
en gammal järnväg som under
andra världskriget rivits upp och
smälts ner för krigsindustrins
räkning. Men när kriget var över
hade hennes far och hans vänner
som bestämde allt här i stan
beslutat att ingen järnväg skulle få
finnas.
Med järnväg kunde ju vem som
helst komma hit.
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Vilka som avsågs behövde hon
förstås inte säga.
Richard Swartz
richard.swartz@chello.at

Generalens ättling:
”En gåva att få se
statyerna tas ner”
MÅNDAG 27 JULI 2020

Han har burit på arvet efter det
amerikanska inbördeskriget i
hela sitt liv.
Pastorn Robert W Lee är
släkting till sydstatsgeneralen
Robert E Lee.
Han välkomnar att statyerna av
Söderns krigsherrar plockas
bort.
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– Jag trodde inte att det skulle
hända under min livstid,
berättar han för DN.
De blodiga striderna i det
amerikanska inbördeskriget tog
slut 1865. Men konflikten om hur
USA ska förhålla sig till
sydstaternas historia har fortsatt i
över ett och ett halvt sekel, och
blir också en del av den
amerikanska
presidentvalskampanjen 2020.
Det var afroamerikanen George
Floyds död vid en polisinsats i
Minneapolis i slutet av maj som
satte ny fart på debatten om
monumenten över Södern. I

början av juni meddelade
Virginias guvernör Ralph
Northam att han vill ta ned statyn
av Sydstaternas överbefälhavare
Robert E Lee från Monument
Avenue i Richmond, som var den
kortlivade
sydstatskonfederationens
huvudstad.
Vid presskonferensen medverkade
bland annat pastor Robert W Lee
IV från Unifour Church i
Statesville, North Carolina. Han
är sydstatsgeneralens brorsons
barnbarns barnbarn.
Under de senaste åren har han
blivit en tydlig röst i debatten om
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hur den amerikanska Södern
behöver göra upp med slaveriets
historia. För några dagar sedan
framträdde han i den
amerikanska kongressen.
– Jag försöker vara uppriktig om
mitt namn, och göra det till en
kraft för förändring, berättar han
för DN i en intervju som görs via
epost.
Som så många i Södern växte
Robert W Lee upp med myten om
”the lost cause” – att Södern gick
ut i en tapper strid mot
nordstaterna för att försvara
delstaternas självständighet mot
unionen och Söderns lantliga sätt

att leva, snarare än att försvara
själva slaveriets förtryck.
Hans föräldrar var inte rasister
eller vit makt-förespråkare. Men
de betraktade släktingen Robert E
Lee som en intressant del av
familjens arv och historia.
– Jag köpte aldrig den uttalade
rasismen som ingick i arvet, men
jag såg detta som något coolt,
berättar Robert W Lee.
När han närmade sig tonåren ville
han ha en konfederationsflagga på
sitt rum. Och det accepterades av
föräldrarna, just för att han var en
ättling till generalen.
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Men då protesterade en av
medlemmarna i familjens
församling.
– Det var en svart kvinna som sa
åt mig att om jag ville bli pastor i
en kristen kyrka så måste jag göra
upp med min syn på min förfader.
Jag höll med. Efter att jag hade
hört att den här flaggan kunde
skada andra människor plockade
jag omedelbart bort den, berättar
han.
Robert W Lee började ifrågasätta
mer och mer av
historieskrivningen runt
sydstaterna.

Men han tvekade länge, innan han
gick ut med sina åsikter offentligt.
– Det handlade helt enkelt om
min egen rädsla, när det gäller
familjen och rasism och vit makt.
Det är en svår väg att gå, när man
älskar sin familj, inklusive sina
anfäder som gav en livet, och
samtidigt fördömer deras
fruktansvärda handlingar. Det
finns ingen guidebok för detta.
Man får lära sig efterhand. Så för
min del har det funnits tvekan,
förklarar han.
Rasistattacken mot en kyrka i
Charleston i juni 2015 blev
startpunkten. När nio svarta
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församlingsmedlemmar sköts till
döds kunde Robert W Lee inte
tiga längre. Han skrev en
debattartikel, och han återkom
med en ny text ett år senare, när
afroamerikanen Philando Castille
skjutits till döds av poliser i
Minnesota.
Men det var hans agerande efter
kravallerna i Charlottesville i
Virginia sommaren 2017 som
gjorde honom internationellt
känd.
Då gällde debatten just hans
namne Robert E Lee. De lokala
myndigheterna ville bland annat
plocka bort en staty av

sydstatsgeneralen och döpa om
den park som bar hans namn.
En rad högerextrema grupper gick
samman för att protestera, med
sydstatsflaggor och Ku klux klandräkter. I konfrontationen med
antirasistiska grupper uppstod
våldsamheter. Motdemonstranten
Heather Heyer dödades, när en bil
som kördes av en högerextremist
rammade en manifestation.
På MTV-galan några veckor
senare klev Robert W Lee ut på
scenen. Han slog fast att hans
anfader blivit en symbol för vit
makt och hat, och att han som
pastor hade en moralisk
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skyldighet att ta avstånd från
”Amerikas arvsynd”, rasismen.
Susan Bro som var Heather
Heyers mamma gjorde honom
sällskap på scenen.
– Det förändrade samtalet för mig
och för andra, konstaterar Robert
W Lee.
Händelserna i Charlottesville
ledde också till en intensiv debatt
om Vita huset och vit maktrörelsen. President Donald Trump
valde att lägga skulden för våldet
på ”båda sidor”. Ett uttalande som
bland annat hyllades av en
tidigare ledare för rasistiska Ku
klux klan.

Då anklagades presidenten för att
blidka extremhögern. Nu söker
han en aktiv konflikt med vad han
beskriver som radikalvänstern.
Vid sitt tal vid Mount Rushmore
kvällen före nationaldagen den 4
juli i år gick Donald Trump till
hård attack mot aktivisterna som
vill ”förstöra våra statyer, radera
vår historia, indoktrinera våra
barn och trampa på våra
rättigheter”. Han jämställde också
kampen mot ”marxisterna och
plundrarna” mot kampen mot
terrorister, kommunister,
nazismen och Hitler.
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Det är uppenbart att Trump vill
föra ett kulturkrig i
presidentvalet. Men
demokraternas presidentkandidat
Joe Biden gör sitt bästa för att
distansera sig från de mest
radikala kraven i debatten om
monumenten: han tycker att det
är rätt att flytta statyer av Lee och
andra berömda sydstatare från
offentliga platser till museer,
eftersom det var personer som
aktivt gjorde uppror mot unionen
för att bevara slaveriet. Men han
vill inte montera ned monument
över grundare som George

Washington eller Thomas
Jefferson, som båda var slavägare.
Parallellt med den politiska
debatten pågår en rättsprocess om
statyn i Richmond, som restes
1890, flera årtionden efter
inbördeskriget, och vid en tid när
de rasistiska så kallade Jim Crowlagarna var på väg att få fäste i
Södern.
Företrädare för familjen som gav
bort marken till minnesmärket
hävdar att det vore ett brott mot
donationen att avlägsna
monumentet över Robert E Lee. I
rätten i torsdags sa ättlingen
William Gregory att det vore ”ett
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slag i ansiktet” mot familjen att
plocka bort statyn, som han
uppfattar som en hyllning till en
gentleman från Södern och inte
som en symbol för rasism.
Inom kort ska en skriftlig dom
meddelas.
Tidigare under sommaren har en
rad monument flyttats från
offentliga platser, i Virginia, och i
andra delar av USA.
– Jag tror att det är en
kombination av händelser som
har lett oss fram till det här
ögonblicket i historien, och jag är
tacksam för alla som har arbetat
för det, berättar Robert W Lee.

– Allting som händer här började
för 400 år sedan, när det första
slavskeppet kom till kolonierna i
Nordamerika. Men med det sagt
så blev Charlottesville en
vändpunkt, och George Floyds
död ytterligare en vändpunkt.
Charlottesville blev starten för så
många debatter om
konfederationen och rasistiska
monument, men George Floyds
död och Breonna Taylors död har
tagit diskussionen vidare.
Han medger att hans arv har varit
tungt att leva med ibland.
Kommentarerna har bara blivit
fler med åren.
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– Nyligen när jag var i en affär
vände sig någon till mig och sa
”Södern kommer att resa sig
igen”. Det är kodat budskap om
vit överhöghet i den södra delen
av USA. Så det är ett svårt namn
att bära, men det bleknar ändå i
jämförelse med vad svarta
människor i det här landet får
uthärda i form av rasism varje
dag.
Robert W Lee trodde inte att han
skulle få uppleva den dag när
monumenten monterades ned.
– Jag har alltid vetat att de skulle
tas bort någon gång, men jag
trodde aldrig att det skulle hända

under min livstid. Jag är tacksam
för att jag fått möjligheten att se
detta med mina egna ögon. Det är
en gåva.
Vad tänker du om din släkting i
dag – du har beskrivit honom som
en komplex man?
–Jag har alltid sagt att även om
det som Robert E Lee gjorde var
hemskt och oacceptabelt, så skulle
jag fortfarande äta middag med
honom. Jag vill veta vad som
gjorde honom till den han var,
både i verkligheten och i
mytologin. Jag har lagt så mycket
tid på att studera hans karaktär
och personliga egenskaper, och
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det finns delar som jag bär med
mig. Men jag kan aldrig ha
överseende med vad han gjorde
för att stötta slaveriet i det här
landet.
Karin Eriksson

Fakta. Robert E Lee
Robert Edward Lee föddes i en
slavägande familj i delstaten
Virginia 1807. Fadern var en
rucklare som övergav familjen.
Men Robert E Lee fick en
överklassuppfostran och gjorde
karriär som officer.

Han var överste i armén när det
amerikanska inbördeskriget bröt
ut 1861. Han erbjöds posten som
överbefälhavare över unionens
styrkor, men tackade nej, av
lojalitet med delstaten Virginia,
trots att han egentligen såg
sydstaternas utträde som ett svek.
I stället blev Lee konfederationens
främste general. Under sitt första
år i fält vann han flera segrar med
trupper i numerärt underläge. Han
förblev en hjälte för sydstaternas
soldater under de följande årens
svåra nederlag.
Våren 1865 kapitulerade Lee och
återvände hem. Den djupt troende
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exgeneralen förespråkade
Demonstranter
och
försoning efter kriget. Ändå
polis skadades vid
förvandlades han efter sin död
1870 till en symbol för Södern,
protester i Seattle
och den värld som gått förlorad för MÅNDAG 27 JULI 2020
de vita rika slavägarna.
Helgens Black lives matterdemonstrationer i Seattle blev
de största på flera veckor.
Demonstranter kastade sten
och fyrverkeripjäser mot
polisen, som försökte skingra
folkmassan med chockgranater
och pepparsprej. 45 personer
greps och 21 poliser skadades.
Demonstrationerna mot rasism
och polisbrutalitet i staden Seattle
minskade i juli sedan en polisfri
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demonstrationszon avvecklats
efter en rad skjutningar. Men på
lördagen tog protesterna ny fart
när tusentals personer samlades i
en marsch till stöd för
systerprotesterna i Portland.
Människor höll upp plakat med
slogans som ”Vi lever i en
polisstat” och skanderade ”Ingen
rättvisa, ingen fred”.
I början var protesterna fredliga.
Sedan satte en grupp
demonstranter eld på en plats där
ungdomsfängelse höll på att
byggas samt krossade fönster på
en domstolsbyggnad och
närbelägna affärsverksamheter,

uppger polisen som kallar det för
ett upplopp.
Enligt polisen kastade
demonstranter stora stenar,
flaskor och fyrverkeripjäser mot
dem. De flesta av de 21 poliser
som skadades kunde återvända till
tjänstgöringen, men en av dem
fördes till sjukhus med en
benskada orsakad av ett explosivt
föremål, enligt CNN.
Polisen uppger att de använde sig
av icke-dödliga vapen som
chockgranater och pepparsprej för
att försöka skingra folkmassan.
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Minst 45 personer greps,
misstänkta för att bland annat ha
gått till angrepp mot polisen.
Den senaste tiden har president
Donald Trump satt in federala
styrkor i Portland, Chicago,
Kansas City och Albuquerque för
att stävja Black lives matterprotesterna mot rasism och
polisövervåld – trots
borgmästarnas invändningar.
I Portland, som också skakas av
omfattande protester, har beslutet
mötts av hård kritik från lokala
ledare och demokrater i
kongressen som anklagar polisen
för att använda övervåld och

hävdar att presidenten
överskrider sina befogenheter.
I torsdags meddelade Trump att
federala poliser även skulle
skickas till Seattle, vilket fick
lokala beslutsfattare och
demonstranter att ilskna till.
Nybildade ”Wall of moms Seattle”
har nu kopierat en taktik som
tidigare använts i Portland.
Mödrar – klädda i gult – bildar en
mänsklig mur mellan
demonstranter och polisen.
– Vi har sett vad som har hänt i
Portland och ville se till att vi var
solidariska med andra mödrar i
vår stad, säger Lhorna Murray,
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som anslutit sig till gruppen, till
Reuters.
Enligt distriktsåklagare Brian
Moran har federala agenter
skickats till Seattle för att skydda
federala byggnader och det arbete
som utförs i dem.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se

Fakta. George Floyds
död utlöste
protesterna
Protesterna mot rasism och
polisövervåld i USA startade efter

att den svarte medborgaren
George Floyd dött i samband med
ett polisingripande i Minneapolis
den 25 maj.
En film av ingripandet, som
spridits på sociala medier, visar
hur en av poliserna trycker sitt knä
mot Floyds hals i över åtta
minuter trots att han flera gånger
säger att han inte kan andas.
Protesterna har spridit sig över
hela USA.
Den senaste tiden har president
Trump satt in federala styrkor på
flera håll i syfte att stävja
protesterna, vilket har mötts av
hård kritik från flera håll.
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Första covidfallet sägs
vara avhoppare
MÅNDAG 27 JULI 2020

Nordkorea har fått sitt första
misstänkta covid-19-fall, en
avhoppare som återvände förra
helgen efter tre år i Sydkorea,
enligt statliga KCNA.
Den covid-19-smittade ska ha
tagit sig över gränsen illegalt den
19 juli och har nu satts i karantän
medan myndigheterna
undersöker vilka hen kan ha
kommit i kontakt med, skriver
Reuters.

Nordkorea har fått tusentals
testkit från Ryssland och andra
länder. KCNA går dock inte in på
om personen har testats, utan
säger att de har ett osäkert
resultat efter ”flera medicinska
kontroller av utsöndringar från
personens övre luftvägar och
blod”.
Efter beskedet stängde den
nordkoreanske ledaren Kim Jongun gränsen vid staden Kaesong.
Han kallar det för en ”kritisk
situation” och har kallat till
krismöte med det styrande
partiets politbyrå. Under
pandemin har Nordkorea stängt
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gränsen samtidigt som tusentals
personer har satts i karantän, men
på senare tid har restriktionerna
lättats.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se

Brittiska åtgärder
mot Spanien
väcker ilska
MÅNDAG 27 JULI 2020

Brittiska regeringens
karantänsregler för resande
från Spanien möter hård kritik.
Spaniens regering försöker nu
få Storbritannien att ändra sig.
Samtidigt försöker tusentals
britter så fort som möjligt ta sig
hem från spanska turistorter.
– Alla har panik just nu, säger
Emily Harrison från Essex.
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På lördagskvällen gick
Storbritannien och Nordirland ut
med en avrådan från att resa till
det spanska fastlandet, på grund
av ökad smittspridning i landet.
Alla som återvänder från Spanien,
även från Kanarieöarna, ska sitta
14 dagar i karantän. De nya
reglerna började gälla från
midnatt natten till söndag. Den
som bryter mot karantänskravet
kan få böta tusentals kronor.
Europas största researrangör TUI
stoppade alla sina resor från
Storbritannien till Spanien på
söndagen. Företaget sade sig vara
”otroligt besvikna” över att de inte

fick någon förvarning om
planerna.
De brittiska turister som redan
befinner sig i Spanien på TUI:s
resor kommer få resa hem som
planerat. Men på många spanska
turistorter försöker britterna hitta
sätt att ta sig hem så fort som
möjligt, och även där är
upprördheten mot
karantänskravet stor.
– Det här förstör allas planer. Alla
har panik just nu, säger Emily
Harrison, som befinner sig på
flygplatsen Barajas i Madrid, till
Reuters.
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Det har pågått långa diskussioner
om åtgärden mellan Boris
Johnsons administration och den
spanska regeringen, som varit
pressad av landets turistnäring.
Att gå minste om den så viktiga
sommarturismen kan kosta
miljontals kronor, skriver El Pais.
I Spanien tycker man att
britternas beslut är obefogat.
– Spanien är säkert, för spanjorer
och turister, sade Spaniens
utrikesminister Arancha Gonzalez
Laya på söndagen.
Hon menar ökningen av covid-19fall är ett resultat av lokala
utbrott, som var förväntade efter

att landet har gått ur en flera
månaders hård stängning av
samhället.
– Fokus ligger nu på att övertyga
brittiska regeringen att undanta
Kanarieöarna och Baleariska
öarna från karantänskravet, säger
Arancha Gonzalez Laya, enligt
Reuters.
Brittiska utrikesministern
Dominic Raab kallar
karantänskravet för ett realistiskt
svar på den ökande
smittspridningen i Spanien.
– Vi kan inte be om ursäkt. Vi
måste kunna agera snabbt och
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beslutsamt, säger han till Sky
News.
Svenska utrikesdepartementet har
inga planer på att införa liknande
åtgärder som Storbritannien,
enligt Catarina Axelsson på UD:s
presstjänst. UD omvärderar sina
reseråd var 14 dag, nästa gång
detta sker är den 29 juli.
– Men även om det inte finns en
avrådan så är det inte fritt fram
att resa som vanligt. Det är ett
stort ansvar på den som reser,
situationen kan ändras väldigt
snabbt, säger Catarina Axelsson,
på UD:s presstjänst.
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

Firandet är inte
realistiskt genomförbart under den här
pandemin, utan ett
vaccin.
MÅNDAG 27 JULI 2020

Redan nu ställer Rio de Janeiro in
stadens berömda nyårsfestande
när 2020 blir 2021, skriver staden
i ett uttalande. Nyårsfirandet i
staden samlar normalt jättelika folksamlingar – bara det flera
kilometer långa strandområdet i
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Copacabana kan rymma miljoner
människor.
TT-AFP

Flera skadade efter
vansinnesfärd i Berlin
MÅNDAG 27 JULI 2020

Tyskland.

Sju eller åtta människor har
skadats i samband med att en bil
rände in i en grupp personer vid
Bahnhof Zoo i Berlin, rapporterar
tyska medier.
Även bilföraren ska finnas bland
de skadade, skriver bland andra
Focus. Han har förts till sjukhus,
men betecknas samtidigt som
gripen. Tysk polis säger enligt
medierapporterna att inga
”politiska eller religiösa motiv”
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befaras. Däremot misstänks
bilisten ha kört med alldeles för
hög hastighet.
TT

700
MÅNDAG 27 JULI 2020

brandmän bekämpar
skogsbränder i mellersta Portugal.
Bränderna startade på lördagen i
distriktet Oleiros, men har spridit
sig. En brandman har omkommit
och sex skadats under
bekämpningen.
TT-Reuters
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39-åring erkänner
katedralbrand i
Nantes
MÅNDAG 27 JULI 2020

Frankrike.

En 39-årig man misstänks
formellt för katedralbranden i
Nantes efter att ha erkänt att han
satt eld på byggnaden,
rapporterar Le Monde. Mannen
har tidigare suttit frihetsberövad
men släpptes sedan utan att
formella brottsmisstankar
riktades mot honom.

Mannen var volontär vid den
gotiska katedralen, som även
kallas Petrus och Paulus katedral,
och ansvarade för att stänga den
på kvällen den 18 juli.
Branden startade på tre olika
ställen i byggnaden och förstörde
kyrkans orgel och ovärderlig
konst. Enligt mannens advokat är
den misstänkte ångerfull.
TT-Reuters
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Mynt ska bli
multietniska

Khan, som var spion under andra
världskriget.

MÅNDAG 27 JULI 2020

Storbritannien. Svarta, asiater och
andra etniska minoriteter ska nu
få möjlighet att pryda brittiska
mynt och sedlar, efter en längre
kampanj, uppger The
Independent.
Finansdepartementet uppmanar
nu myntverket Royal Mint att
komma med förslag. Namn som
nämns är krigssjuksköterskan
Mary Seacole och Noor Inayat
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Tusentals krävde
Netanyahus
avgång

Jerusalem, utanför Netanyahus
officiella residens.
TT-AFP
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Israel.

Tusentals israeler protesterade
under lördagskvällen och natten i
flera städer och framförde sina
krav på att premiärminister
Benjamin Netanyahu ska avgå
med anledning av regeringens
hantering av coronapandemin.
Den största demonstrationen av
många i landet ägde rum i
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Från solidaritetshandling till
modetrend – så blev
munskydd
symbolen för
coronakrisen
MÅNDAG 27 JULI 2020

I Japan är de förbrukningsvara
– i västvärlden har det länge
bara förknippats med
sjukhusmiljöer. Håller
munskyddet på att bli en global
trend? DN:s Jacob Lundström

skriver om de omtvistade
maskerna som både väcker vår
misstänksamhet och markerar
avstånd till omgivningen, i all
välmening.
R edan när Billie Eilish bar
munskydd på Grammygalan i
januari diskuterades virusutbrottet i Wuhan som en möjlig
inspiration. När rapparen DaBaby
i april poserade med kirurgmask
på nya albumet ”Blame it on
baby”, som rymmer sommarens
stora hit ”Rockstar”, rådde det
ingen tvekan om att det var en
blinkning till pandemin.
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Coronakrisen har många ansikten,
men nästan alla bär munskydd.
N95, FFP1 eller några lager
bomull? Hos nätets återförsäljare
finns olika sorter, med varierande
filtreringsgrad, men också en
mängd designalternativ. Bortom
monokroma modeller går det att
välja mellan motiv från Nobuhiko
Obayashis kattskräckis ”House”
eller animeklassikern ”Min granne
Totoro”.
Munskydd är en omtvistad åtgärd
som har blivit en minst lika
eftertraktad handelsvara. Trots att
WHO till en början invände att
det inte gör någon nytta för friska

tömdes lagren världen över.
Under våren har det ploppat upp
provisoriska maskverkstäder,
samt hemvävda lösningar, medan
märken som Prada, Balenciaga
och Gucci har ställt om delar av
produktionen.
Det var knappast någon
framträdande trend i
vårkollektionerna. Till skillnad
från andra plagg som kan
användas för att täcka ansiktet,
som en bandana eller balaclava,
förknippas munskyddet med
kliniska miljöer. Åtminstone i
västvärlden. Men när den globala
ruschen började i februari låg
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länder som Japan steget före.
Även om myndigheterna inte hade
gått ut med något påbud, bar var
och varannan resenär i Tokyos
tunnelbana redan munskydd.
Så varför där, men inte här?
Enligt Gunilla Lindberg-Wada,
professor emerita i japanska vid
Stockholm universitet, var det en
naturlig del av stadsbilden när
hon kom till Japan första gången
1968. Om munskydd är det nya
normala borde Japan vara ett
föregångsland.
– I Sverige har jag sett människor
som tar av sig munskyddet och
sätter det på hakan när de börjar

prata med varandra. Det är väl ett
tecken på att man är väldigt ovan
med det här, säger Gunilla
Lindberg-Wada.
På 1960-talet var tillväxten stark i
Japan – och Lindberg-Wada
menar att det fanns en närmast
patriotisk plikt att gå till jobbet,
eftersom Japan försökte komma
ifatt västvärldens välstånd.
– Man kunde inte begära ledigt
bara för att man var förkyld. I
stället tog man på sig en mask för
att vara lojal mot arbetsgivare och
kollegor, säger Gunilla LindbergWada.
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Sedan dess har munskyddet
kommit att betraktas som en lokal
sedvänja. Det är en
förbrukningsvara som alltid finns
hemma, det är lika självklart som
att sätta på sig strumpor och skor.
Under pandemin har
premiärministern Shinzo Abe
kritiserats för långsam
krisrespons, men det fanns
åtminstone inarbetade
mellanmänskliga rutiner som
kunde motverka
smittspridningen.
– Det finns förstås också en
symbolik i munskyddet, att man
tar sitt ansvar och bryr sig om

andra. Det tolkas som ett tecken
på respekt, en markering för
omgivningen att hålla avstånd,
säger Gunilla Lindberg-Wada.
På ett fotografi från 1918, som har
blivit viralt under våren, står
några förmodade pendlare i
Kalifornien med vita munskydd
uppradade vid en tågräls. Spanska
sjukan härjade och en av figurerna
på bilden har en uppmanande
varning hängande runt halsen:
”Bär mask eller åk i fängelse.” Det
är oklart om det fanns något
lagstöd bakom detta ultimatum,
eller om det handlade om social
skamning, men drygt hundra år
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senare har munskyddet fått
samma huvudroll.
Reaktionen har varit yrvaken,
även om det alltså finns historiska
krisexempel. Det finns ingen
tradition av att täcka näsa och
mun i vare sig USA eller Europa,
på samma sätt som det gör i
Japan. Tvärtom har den politiska
debatten oftare handlat om att
förmå människor att visa sina
ansikten, både när diskussionen
gällt religiösa plagg och maskering
på demonstrationer eller
fotbollsmatcher.
Den senaste tiden har det varit
annat ljud i skällan – ordföranden

för Storbritanniens nationella
vetenskapsakademi menade
nyligen att det borde vara ett lika
stort tabu att vägra bära
munskydd som att köra rattfull.
Numera finns det
rekommendationer om munskydd
i omkring 130 länder.
Håller munskyddet på att bli en
global trend på längre sikt? Louise
Wallenberg, professor i
modevetenskap vid Stockholms
universitet, reagerade när
modebranschen skulle anpassa sig
till efterfrågan på en ny accessoar.
– I början tänkte jag att det här är
typiskt modevärlden – att bara
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hitta något nytt att kränga. Men
jag har blivit positivt överraskad
av den solidariska aspekten i
många initiativ, med olika aktörer
som syr upp och skänker bort
munskydd. Det är inte bara
etablerade designers som försöker
göra det till en modepryl i
mängden, säger Louise
Wallenberg.
Samtidigt menar hon att mode
kan spela en viktig roll för att göra
munskyddet till en del av
vardagen. Även om det
individuella uttrycket knappast är
syftet, kan det vara ett sätt att
normalisera användningen.

– Själv använder jag
engångsmunskydd som jag köper
på Apoteket, som är vita och jättetråkiga. Men jag borde kanske
investera i något mer färgglatt.
Jag sätter inte på mig vad som
helst på fötterna, varför skulle jag
göra det i ansiktet? frågar Louise
Wallenberg.
I exempelvis Japan har det länge
funnits olika varianter, men
coronakrisen har fått efterfrågan
på munskydd att skjuta i höjden
även där. När den lokala
klädkedjan Uniqlo släppte sin
senaste modell, lika stilren som
funktionell, konstaterade
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streetwearsajten Highsnobiety i
en rubrik att ”Köerna till Uniqlos
munskydd påminde om ett hajpat
sneakersläpp”.
I Europa har det varken funnits
samma modevanor eller
beteendemönster. Även om det
svenska märket Airinum, som fått
spridning i såväl kinesiska Vogue
som på Gwyneth Paltrows
Instagram, visar att munskyddet
kan vara en designprodukt till en
saftig prislapp.
– Tittar man på ett land som
Italien har det samtidigt gått
väldigt snabbt för människor att
anpassa sig till läget. Många har

också varit fantasirika, det går ju
att göra ett munskydd av ett
gammalt tyg man har ärvt från
farmor. Variationen är helt
otrolig, även om vi inte har sett så
mycket av det i Sverige ännu,
säger Louise Wallenberg.
I Sverige började munskydd
införas för att skydda personalen
vid behandling av tbc-patienter på
1890-talet, men inte långt senare
också för att förhindra
droppsmitta från kirurg eller sköterska till patient. Det har
sedan dess varit den främsta
medicinska riktlinjen kring
munskydd – utanför sjukhusen
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har kirurgmasken aldrig slagit
igenom. Inte heller under
pandemin.
Däremot har exempelvis olika
teaterverkstäder i Sverige
producerat masker och visir för
vården. Frågan är om munskydd
också kommer att ingå i
kulturupplevelsen, när olika
stängda verksamheter öppnar
dörrarna igen. Hos amerikanska
biografkedjan AMC, som öppnar
på nytt den 30 juli, måste
besökarna bära munskydd, men
får ta av dem för att kunna äta
snacks i salongen. Samma sak i
Kina, minus undantag för snacks.

Även turister som vill stå ansikte
mot ansikte med Mona Lisa på
Louvren måste täcka sin näsa och
mun.
– Det brukar sägas att svenskar är
så otroligt trendängsliga, men det
för också med sig att folk är rädda
för att sticka ut. Alla ser likadana
ut – ena året är det beige som
gäller, nästa år är det pastell. Så
när det inte har funnits några
strikta direktiv om munskydd blir
vi kanske rådvilla i Sverige, säger
Louise Wallenberg.
Sociologen Erving Goffman
undersökte hur människor
interagerar i sociala sammanhang.
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Han menade att våra möten i
offentliga miljöer kan betraktas
som en ritual, som är sårbar för
störningar. Främlingar
sammanstrålar dagligen, helt
ofrivilligt, men enligt inlärda
mönster.
Då är det inte undra på att nya
masker väcker misstänksamhet
och rubbar ordningen. På sociala
medier delas klipp på
maskvägrare som får
vredesutbrott i matbutiker.
Tidigare i juli misshandlades till
och med en bussförare i Frankrike
till döds efter att ha påmint

passagerare om att bära
munskydd.
Nu har dock till och med Donald
Trump gjort en makeover och
snörat på sig samma slags
munskydd som motståndaren Joe
Biden. För amerikanska medier
förklarade den amerikanska
presidenten att det får honom att
känna sig som Svarta Masken –
även om den fiktiva vilda västernhjälten visserligen täckte andra
halvan av ansiktet.
Forskningsläget kring munskydd
är inte entydigt, vilket bland
andra DN:s Amina Manzoor har
konstaterat. Munskydd kan inte
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heller förklara skillnader i dödstal
mellan exempelvis Norge och
Sverige, men frågan är hur länge
det blir möjligt att stå emot en
global trend. Och medan
modemässiga statements annars
lätt reduceras till slogans på tshirtar, kan munskydd fungera
som ett uttryck för
omtänksamhet, menar Louise
Wallenberg.
– Det där tycker jag är helt
centralt. Vi bär munskydd för att
visa respekt för den andre. En
mask skapar avstånd, men kanske
också närhet? Den visar ju att vi

bryr oss om varandra, säger
Louise Wallenberg.
I Albert Camus nyaktuella
”Pesten” skildras en fiktiv epidemi
i Algeriet. På sjukhuset i Oran får
journalisten Rambert ett
fuktabsorberande gastyg till
munnen. När Rambert frågar
läkaren om den gör någon nytta
svarar denne nej, men däremot att
”den ingav andra förtroende”.
Scenen fångar just den
socialpsykologiska dimensionen
av masken. Både skeptiker och förespråkare har påpekat att det
finns något trösterikt med
munskydden. Men medan
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rekommendera allmän användning av munskydd, annat
än för vårdpersonal och
covidsjuka personer. I juni
uppdaterade man dock sina
riktlinjer. Vid allmän smittspridning
rekommenderas munskydd i
exempelvis kollektivtrafik eller
affärer, när det är svårt att hålla
avstånd. En angiven anledning är
att detta kan minska
stigmatiseringen av
munskyddsbärare samt göra
människor delaktiga i
smittskyddsarbetet.
Världshälsoorganisationen, WHO, I juni uppdaterade även avstod inledningsvis från att
Folkhälsomyndigheten (FoHM)
exempelvis
Folkhälsomyndigheten har menat
att det kan invagga oss i en falsk
trygghet, betonar andra att det
signalerar hänsyn. Som en visuell
påminnelse om att smittan finns
runt omkring oss och att vi
tillsammans försöker bromsa den.
Ett dödskallemärkt munskydd och
en blommig kirurgmask i taget.
Jacob Lundström
jacob.lundstrom@dn.se
Rekommendationer vid
munskydd.
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sina rekommendationer angående tyglager, vanligen av bomull, som
munskydd inom vård och omsorg. går att köpa i butik eller göra
Myndigheten har inte
själva.
rekommenderat munskydd för
allmänheten eftersom det är ett
sämre alternativ till social distansering. På flera håll i Sverige uppmuntras dock
munskydd av andra aktörer,
exempelvis på flera flygplatser
och butiker.
Den som letar efter munskydd på
nätet kan stöta på klassifikationer
som N95 eller FFP, som bland
annat avgör filtreringsgraden. Det
är också vanligt med enklare
munskydd som består av tunna
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Är du introvert eller
extrovert? Den
mallade
människosynen
krymper världen,
skriver sociologen
Johan Alfonsson
MÅNDAG 27 JULI 2020

Det har blivit populärt att tala
om extroverta och introverta
människotyper. Inte minst
gurun Susan Cain sprider de
förenklade tankarna. Den
nyansfattiga synen på

människan lakar ur det
gemensamma i oss, skriver
sociologen Johan Alfonsson.
Trivs du bäst i ditt eget sällskap?
Blir du matt efter att ha varit på
en fest? Funderar du mer på ditt
inre liv än på yttre
omständigheter? Då kanske du
har en introvert personlighet.
Eller får du energi av att umgås
med andra, är du fokuserad på
den yttre världen och tänker
realistiskt snarare än
drömmande? Då kanske du i
stället har en extrovert
personlighet.
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På internetforum, i TED-talks,
krönikor och böcker har det länge
målats upp en bild av att
människor kan delas in i typen
extrovert respektive introvert.
Gurun på området, föreläsaren
och juristen Susan Cain, hävdar
att huruvida vi är extroverta eller
introverta påverkar våra liv i
grunden och menar att samhället,
med dess krav på social
kompetens missgynnat de
introverta. Jenny Wennberg
skriver i en ledartext i
Aftonbladet, i kontexten av
corona, att vårt samhälle ”dyrkar
de extroverta”.

I och med att bekämpandet av
coronaviruset ställer krav på
isolering framställs det nu
tvärtom som om det är extroverta
som missgynnas. Wennerberg
menar att isoleringen för den
introverta är en ”behaglig
andningspaus från den extroverta
normen”. Det antas ha blivit en
fördel att vara introvert medan de
stackars extroverta håller på att
klättra ur sitt eget ensamma
plågade skinn.
Uppdelningen i de olika
personlighetstyperna är inte ny.
Utgångspunkten finns i Carl
Gustav Jungs teorier från 1920573

talet. Jung menade att
uppdelningarna var arketyper och
i realiteten inte möjliga att helt
hålla isär. Vi är (på en varierande
skala) både och, inte antingen
eller. Denna komplexitet ryms
dock inte i dagens nyansfattiga
föreställningar om oss själva där
personlighetstyperna framstår
som vatten och olja som aldrig
möts.
Men det är något mer som skaver
med den svartvita
kategoriseringen. Sociologer, likt
Emma Engdahl, och psykologer,
likt Dan P McAdams, har pekat på
att vår personlighet är föränderlig

och påverkas av hur vi själva och
andra uppfattar oss. När vi
bestämmer oss för att vi är på ett
visst sätt riskerar vi att frysa fast,
rutas in och göras till
endimensionella snarare än
mångfacetterade varelser.
Om man har bestämt sig för att
man är introvert och därför inte
får energi av det sociala livet leder
detta sannolikt till ett
undandragande från den sociala
arenan som upplevs som
dränerande, vilket i sin tur
riskerar att driva på ett växande
främlingskap inför den. På så vis
blir givetvis idén om ens
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introverthet en självuppfyllande
profetia. I stället för att möta
världen och låta sig utvecklas och
formas i relation till den framstår
omvärlden som något som kan
hota eller främja vårt sanna jag.
Lösningen för förespråkarna av
uppdelningen blir också därefter.
I Cains föreställningsvärld blir
man en falsk pseudo-extrovert
eller -introvert om man går emot
sitt naturliga jag. Det framstår
som om man bör dra sig undan
miljöer som inte går i linje med
sitt föreställt sanna jag. Inget ska
kännas jobbigt, tillvaron ska vara
strömlinjeformad. Men om vi drar

oss undan det vi saknar fallenhet
för eller finner jobbigt, hur ska vi
då någonsin kunna bli bättre på
något och utvecklas som
individer?
Cain själv kan egentligen fungera
som ett exempel på varför vi inte
bör dra oss undan det jobbiga.
Hon definierar sig som en
introvert men har genom övning
blivit en av världens mest kända
föreläsare som ställer sig inför
tusentals åskådare. Och så är det
att vara människa, vissa saker är
jobbiga, svårare för vissa än för
andra, men genom övning har vi
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möjlighet att överkomma dessa
utmaningar.
Vari ligger lockelsen att reducera
sig till en fastfrusen
personlighetstyp utan nyanser?
Det skulle vara lätt att hävda att
den ligger i en vilja att inta en
offerroll, att man vill vara en
utsatt i samhället för att på så vis
undvika ansvar och slippa möta
svårigheter. Men är inte detta att
söka samma typ av förenklande
förklaringar som
personlighetstypsivrarna där
fokus ställs på individen och
dennes sätt att vara?

Vägen bort från detta snäva och
hämmande perspektiv kan bara gå
via det kollektiva och
gemensamma. Att människor
känner sig urlakade efter en
arbetsdag fylld av sociala
kontakter, möten och
prestationskrav krävs det ingen
jungiansk analys för att förstå,
utan en förståelse för varför
arbetsmarknaden är utformad
som den är. En sådan insikt kan
bara växa ur den gemensamma
erfarenheten av att leva i dagens
flexibla just-in-time samhälle, där
krav ställs på att vi ständigt ska
prestera mer och snabbare,
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oavsett vilken konsekvens detta
får för det egna måendet.
Johan Alfonsson är sociolog och
aktuell med doktorsavhandlingen
”Alienation och arbete: Unga
behovsanställdas villkor i den
flexibla kapitalismen” (Arkiv
förlag).
Johan Alfonsson

Trump använder Kina
för att skifta fokus
TISDAG 28 JULI 2020

En pressad president söker
konflikten som kan vända
valkampanjen. Då blir en
företrädare både inspiration
och skräckexempel.
Donald Trump kopierar Richard
Nixons strategi mot protesterna
på hemmaplan – men förkastar
arvet efter Nixon om Kina.
Analys. Karin Eriksson, DN:s
korrespondent

Det är ett halvsekel av
utrikespolitisk historia som står
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på spel för Republikanerna, i den
eskalerande diplomatiska krisen
med Kina. Donald Trumps
utrikesminister Mike Pompeo är
den förste att erkänna det.
Han gjorde upp med utfallet av de
senaste 50 årens Kinapolitik i ett
tal utanför Nixonbiblioteket i
Nixons barndomsstad Yorba
Linda för några dagar sedan.
Enligt Pompeo har de tidigare
amerikanska förvaltningarnas
strategier misslyckats. Nu måste
den fria världen byta linje och
”triumfera över detta nya
tyranni”.

Det är uppenbart att
Trumpadministrationen söker
konflikt med Kina, och man kan
förstås fundera över tidpunkten,
mitt i en presidentvalskampanj.
Satiren ”Wag the Dog” nådde
biosalongerna 1997, och även om
själva liknelsen att svansen viftar
på hunden var äldre än så, bidrog
intrigen till att ge uttrycket en
djupare politisk innebörd. I filmen
hamnar en amerikansk president i
en sexskandal, och hans
medarbetare tar hjälp av en
Hollywoodproducent för att
iscensätta ett låtsaskrig. Ett hot
mot rikets säkerhet ska vrida
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uppmärksamheten från turbulens
på hemmaplan.
Bill Clinton bidrog ofrivilligt till
filmens popularitet, när han
under skandalen med Monica
Lewinsky valde att attackera
påstådda al-Qaida-mål i Sudan
och Afghanistan. Efterträdarna
George W Bush och Barack
Obama anklagades för att försöka
vifta på hunden och bli av med
olika inrikespolitiska problem
genom Irakkriget respektive
bombningarna av Libyen. I
januari i år fick Donald Trump
höra att han försökte minska
publiciteten runt

riksrättsprocessen genom
attacken på den iranske
toppgeneralen Qassem Soleimani.
Ett halvår senare framstår
anklagelserna om maktmissbruk
som förhållandevis beskedliga
problem för Donald Trump.
Coronaviruset har nu krävt över
145 000 amerikaners liv. USA har
drabbats av den största
ekonomiska
konjunkturnedgången sedan
depressionen på 1930-talet.
George Floyds död på en gata i
Minneapolis i slutet av maj har
utlöst stora protester mot rasism
och polisbrutalitet.
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Ingen politiker i världen kan
tricksa bort kriser av en sådan
magnitud. Men Donald Trump –
som är hårt pressad av
opinionsmätningarna – har alla
skäl i världen att leta efter en
konflikt som kan framställa
honom som vinnare.
Med mindre än 100 dagar kvar till
valet går två spår att skönja:
Hårda tag mot demonstranter och
hårda tag mot Kina. Därmed får
han kopiera och förkasta arvet
efter Richard Nixon på samma
gång.
Nixon vann valet i november 1968
på inte minst löften om lag och

ordning, efter en sommar som
dominerats av stora
demonstrationer mot
segregationen. Det var ett bakslag
för medborgarrättsrörelsen att
protester kom att förknippas med
kriminalitet och kaos.
Sommaren 2020 trummar Donald
Trump in budskapet om lag och
ordning genom att bland annat
skicka federala trupper för att slå
ned protesterna i Portland i
Oregon. Presidenten anklagar
också Demokraternas
presidentkandidat för att vilja dra
bort finansieringen för polisen.
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Hittills har den strategin inte gett
någon utdelning i
opinionsmätningarna. Så hur
fungerar det att istället använda
Nixon som skräckexempel?
Det var Nixons utrikesminister
Henry Kissinger som i början på
1970-talet skapade en islossning
mellan Peking och Washington
DC. Då hade de båda länderna
inga formella diplomatiska
relationer. Med Nixons besök i
Kina i februari 1972 lades grunden
för bilaterala förbindelser.
Enligt CNN befarar erfarna
amerikanska diplomater att USA
och Kina nu är på väg tillbaka till

en situation där länderna varken
kan mötas eller förstå varandra.
Under Trumps år i Vita huset har
relationen blivit allt frostigare,
med handelskrig och höjda tullar.
De senaste månaderna har den
amerikanske presidenten och
hans medarbetare även försökt
lägga skulden för pandemin på
”Wuhanviruset” och Kina.
Trump får också kritik från
republikanska veteraner. Den
erfarne diplomaten Richard Haass
hävdar i en artikel i Washington
Post att utrikesminister Pompeo
har missuppfattat vad de
utpräglade realpolitikerna Nixon
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och Kissinger eftersträvade:
Planen var inte att lägga sig i
Kinas inre angelägenheter, utan
att skapa en spricka mellan Kina
och dåvarande Sovjetunionen, och
påverka Kina som en
internationell aktör.
Haass tycker också att Trump och
hans medarbetare har förverkat
mycket av anseendet som
demokratikämpar – till exempel
genom att skicka federala trupper
till amerikanska städer för att
tysta kritiker.
Karin Eriksson

Försiktigt Kina
låter USA slå första
slaget
TISDAG 28 JULI 2020

Kina har blivit allt mer
aggressivt på världsarenan
under Xi Jinping. Ändå tyder
det mesta på att landet kommer
att fortsätta sin relativt
försiktiga linje i den pågående
diplomatiska konflikten med
USA.
När USA stängde Kinas konsulat i
Houston svarade Kina med att
tvinga den amerikanska
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motsvarigheten i staden Chengdu
att slå igen.
Det var ett noga kalkylerat svar,
avpassat för att exakt matcha den
amerikanska åtgärden. Inte för
lite men inte heller för mycket.
Den svenske Kinakännaren
Frédéric Cho påpekar att Peking
hela tiden låter Washington dela
ut det första slaget, för att sedan
svara.
– Kina är den reaktiva parten här
och USA den proaktiva. Kineserna
reagerar på det USA gör snarare
än att eskalera konflikten, säger
han.

Relationerna mellan de två
stormakterna är sämre än på
nästan 50 år, och många oroar sig
för att en upptrappning ska leda
till en global ekonomisk kris.
Vissa talar till och med om risk för
krig om det militära spelet kring
Sydkinesiska sjön urartar.
Men Frédéric Cho menar att Kina
har ännu mer att förlora på en
eskalering än USA.
– Kina är extremt beroende av
globalisering och internationell
handel. Och de som nu talar om
ett ”nytt kallt krig” borde påminna
sig att under det riktiga kalla
kriget hade USA och Sovjet inga
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handelsförbindelser. Det är en
väldig skillnad jämfört med
dagens situation.
Men även om Peking tills vidare
nöjer sig med att matcha de
amerikanska utspelen är det ett
nytt, tuffare Kina vi har sett under
de senaste åren.
President Xi Jinping, som kom till
makten 2012, har haft betydligt
högre svansföring utomlands än
sina företrädare. Hans retorik är
ofta starkt nationalistisk och
speglar ett land som kräver
omvärldens respekt.

Under Xi har också USA i högre
grad än tidigare fått spela
skurkrollen i kinesiska medier.
– Bilden av USA väldigt negativ,
det är amerikanerna som vill hålla
tillbaka Kina och förhindra landet
att återta sin rättmätiga plats i
världen, säger Frédéric Cho.
När coronapandemin inleddes i
vintras sågs den allmänt som en
kinesisk katastrof. Men i takt med
att smittan klingade av i Kina och
tog fart i andra länder har den i
stället blivit en pr-triumf, ännu en
källa till stolthet och
självförtroende.
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Kinesiska tv-tittare har inte
kunnat missa hur allvarligt läget
är i USA just nu, vilket ställs i
kontrast mot ett Kina som i stort
sett har återgått till normalläge.
– Det stöder berättelsen om Kina
som landet som har koll, som
visar vägen för resten av världen,
säger Frédéric Cho.
Ingmar Nevéus

En redan spänd
relation har
snabbt försämrats
TISDAG 28 JULI 2020

De redan ansträngda
relationerna mellan USA och
Kina har snabbt försämrats. På
måndagen stängdes det
amerikanska konsulatet i
Chengdu, som ett led en
upptrappad diplomatisk
konflikt.
När USA:s konsulat stängde i den
kinesiska 16-miljonersstaden
Chengdu i måndags morse hade
585

en nyfiken folkmassa kommit för
att titta. Grå tygskynken hängdes
upp över amerikanernas skylt,
flaggan halades ned.
Diplomaterna evakuerades i
bussar, varpå kinesisk
myndighetspersonal i
skyddskläder gick in i byggnaden.
– Kompetenta kinesiska
auktoriteter gick in genom
framdörren och tog över, hette det
i ett uttalande från
utrikesministeriet.
Ordern om att bomma igen var ett
direkt svar på USA:s stängning av
det kinesiska konsulatet i Houston
den 21 juli. Bakomliggande finns

anklagelser om spioneri: USA
anklagar fyra kinesiska
medborgare för att ha hackat
amerikanska företag på jakt
forskningsdata relaterad till ett
vaccin mot covid-19.
Beskickningen i Houston ska ha
varit en knutpunkt för
aktiviteterna.
I samband med att konsulatet
stängdes brände kinesiska
anställda upp dokument på
byggnadens innergård. De fyra
har arresterats; en av dem efter
att ha försökt ta sin tillflykt till
Kinas konsulat i San Francisco.
Åklagare meddelade dessutom i
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fredags att en man från Singapore
erkänt att han spionerat för Kinas
räkning.
Kinas spionage mot USA har blivit
grövre, och drabbat såväl
medicinska institutioner som
universitet. Kinesiska diplomater
har vid flera tillfällen gripits när
de försökt ta sig in på militärbaser
i Florida och Virginia.
Kina anser att den ökade
spänningen helt är USA:s fel, och
motiveras dels av USA:s rädsla för
Kinas utveckling, dels av
president Trumps dåliga
opinionssiffror. Kina framhåller
att man försökt få den

amerikanska administrationen att
backa från varje konfrontativt
steg; Vita huset menar att man
har en skyldighet att bevaka
amerikanska intressen – och att
det är Kina som är aggressivt.
Under våren har Donald Trump,
ivrigt påhejad av en rad hökaktiga
medarbetare, bland dem den
högerextreme Stephen Miller,
beskyllt Kina för coronautbrottet,
inte sällan med rasistiskt laddade
ordval.
Utrikesminister Mike Pompeo,
den nationella
säkerhetsrådgivaren Robert
O’Brien och FBI-chefen
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Christopher Wray har alla varit
hårda i tonen mot Kina.
Under de senaste månaderna har
friktion uppstått i flera frågor. I
mars tvingades en rad
amerikanska journalister plötsligt
lämna Kina. Det spända läget i
Sydkinesiska sjön har fått ny
styrka sedan Pompeo kallat Kinas
agerande för ”fullständigt
olagligt”, ett uttalande som i
förlängningen kan öppna för
amerikanskt militärt ingripande i
området.
USA har även dragit undan
Hongkongs särskilda status i
protest mot Kinas agerande; och i

början av juli skärptes
sanktionerna mot utvalda
kinesiska medborgare på grund av
den brutala behandlingen av den
uiguriska minoriteten.
Trumps inställning till Kina har
varit tuff sedan valkampanjen
2016, då med handelsfrågor som
främsta fokus. Kina har av
Trumpadministrationen ofta
pekats ut som ett land som
utnyttjar USA, som måste sätta
hårt mot hårt för att värna
amerikanska intressen. Mer sällan
har Kinas kränkningar av
mänskliga rättigheter lyfts.
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Periodvis har Trump dock haft en
försonlig ton gentemot Kinas
ledare Xi Jinping, och kallat
honom ”en mycket god vän”, och
länderna arbetade på ett
handelsavtal så sent som i vintras.
Sedan tog pandemin fart.
Relationerna förvärrades och
beskrivs nu som värre än på
många år.
Politiska bedömare talar om ett
kallt krig och försöker nu
analysera hur nästa steg kan se ut.
Risken för misstag och
missförstånd med allvarliga,
eventuellt militära konsekvenser

antas öka när de diplomatiska
kontakterna minskar.
Sanna Torén Björling

Detta har hänt.
Donald Trump anklagade tidigt
Kina för att sko sig på USA:s
bekostnad. Risken för handelskrig
tycktes avvärjd då en första etapp
mot ett handelsavtal nåddes i
januari.
Under våren har relationerna
försämrats, och USA har utpekat
Kina som ansvarigt för pandemin.
Under sommaren har Kinas agerande i Hongkong, Xinjiang
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och i Sydkinesiska sjön föranlett
motdrag från USA.

Sydkorea:
Återvändaren var
frisk
TISDAG 28 JULI 2020

Sydkorea.

Under helgen uppgav Nordkorea
att de fått sitt första misstänkta
covid-19-fall och att det skulle
röra sig om avhoppare som
återvänt från Sydkorea. Nu svarar
Sydkorea att det inte stämmer.
Enligt sydkoreansk militär ska
avhopparen, en 24-årig man, ha
tagit sig till Nordkorea illegalt via
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en ö längs Sydkoreas nordvästra
kust.
Fram tills nu har landet inte
bekräftat ett enda fall av covid-19,
vilket ses som osannolikt.
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se

Kvinnliga politiker
utmanar ”Europas sista
diktator”
TISDAG 28 JULI 2020

Tre kvinnliga politiker utmanar
gemensamt Belarus hårdföre
president Aleksandr
Lukasjenko i valet i augusti.
Trion, som inom landets politik
är närmast unik, blir allt
populärare samtidigt som
presidenten pressas av folkets
missnöje.
Svetlana Tichanovskaja, Maria
Kolesnikova och Veronika
Tsepkalo har alla tagit över
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staffettpinnen från män, som
fängslats eller drivits bort för sin
politiska kamp. Tidigare i juli gick
de tre politikerna ut med att de
går samman till en opposition
inför valet som planeras att hållas
den 9 augusti.
Svetlana Tichanovskaja, som blivit
trions ledare, var först en tillfällig
ersättare för sin man, en
oppositionspolitiker och populär
bloggare som fängslats av
president Aleksandr Lukasjenko,
som brukar kallas Europas sista
diktator.
Lukasjenko har styrt Belarus
sedan 1994. Han har den senaste

tiden pressats av folkets ökande
missnöje, drivet av hanteringen av
coronapandemin och sviktande
ekonomi. Ilskan över bristande
mänskliga rättigheter och politisk
frihet växer även den i landet.
– I början var jag rädd. Jag vet
hur långt den här regeringen kan
gå för att behålla sin makt. Men
jag är inte rädd längre, har
Svetlana Tichanovskaja sagt i ett
tv-sänt tal.
Tichanovskaja profilerar sig själv
som den motvilliga ledaren som
gått in i rollen för att föra sin
mans kamp vidare. Efter flertalet
hot mot hennes familj har hon
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fört sina barn ut ur landet. Förra
veckan höll Svetlana
Tichanovskaja flera kampanjtal
inför tusentals människor i
huvudstaden Minsk och i flera
andra städer. Talet sändes även på
nationell tv.
– Hon har växt kolossalt, säger
Maria Kolesnikova som ställer
upp vid sidan om Tichanovskaja,
till The Guardian.
Maria Kolesnikova var tidigare
kampanjchef för
oppositionspolitikern Viktor
Babariko, som sågs som
Lukasjenkos främste rival i valet
innan han frihetsberövades i juni

– detta efter att han även
stoppades från att ställa upp i
valet.
Veronika Tsepkalo, en tidigare
Microsoftanställd, är den tredje
kvinnan som nu driver
oppositionen. Hon kom in i
strålkastarljuset sedan hennes
man, Valerij Tsepkalo, först drevs
ut ur valkampanjen, och sedan ur
landet. Han och hans barn
befinner sig nu i Moskva, efter att
ha blivit varnad om regeringens
planer att gripa honom.
– Vi tror inte att vi är av ett andra
slag, vi står likvärdiga med
männen och vi tror att vi kan
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vinna, sade Veronika Tsepkalo,
enligt The Guardian, efter att de
tillkännagivit sin gemensamma
kampanj.
Aleksandr Lukasjenkos politik
utgår från mycket konservativ
grund, och han har flera gånger
uttalat sig mot att kvinnor deltar i
politiken. Sina tre utmanare har
han kallat ”små stackare”.
– Vår konstitution är inte gjord
för kvinnor. Vårt samhälle är inte
moget för att rösta på en kvinna,
sade han i en intervju.
Demonstrationerna till stöd för
den nya oppositionskoalitionen är
större än på flera år. Bilder av hur

de tre politikerna gör de
handgester som blivit deras
signum har gjorts till målningar
och banderoller. Svetlana
Tichanovskaja har intervjuats av
internationella medier som BBC,
något som fick Lukasjenko att
kräva att de brittiska
journalisterna skulle deporteras.
Presidentens hårda grepp om
Belarus gör det dock tveksamt om
oppositionen har en chans. Under
sina snart 26 år vid makten har
han fängslat många av sina
främsta politiska motståndare. I
parlamentsvalet i november fick
oppositionen inte en enda plats.
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Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) har
dömt ut samtliga val i Belarus som
odemokratiska.
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

Fakta. Presidentval i
år
I årets presidentval i Belarus
ställer president Aleksandr
Lukasjenko, som suttit på posten
sedan år 1994, upp för sin sjätte
period.
Valkampanjen har kantats av
angrepp på oppositionspolitiker,

upprörda protester och hundratals
gripanden.
Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa, OSSE,
kommer inte att närvara vid valet,
för första gången sedan 2001.
Deras avdelning för demokrati och
mänskliga rättigheter ODIHR inte
blev inte inbjudna förrän i juli och
menade då att den inte kunde
göra en fullständig bedömning av
valet.
Myndigheterna i Belarus har även
minskat antalet lokala valobservatörer, en åtgärd de menar
minskar risken för spridning av det
nya coronaviruset. Många
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demokrati- och
människorättsorganisationer har
dock uttryckt stor oro för bristen
på oberoende kontroll av
processen.

Katrine Marçal:
Rishi Sunak – den
enda vuxna på
Downing Street
TISDAG 28 JULI 2020

Pandemin har fått britternas
förtroende för Boris Johnson
att rasa. I kulisserna väntar den
ohyggligt populära
finansministern Rishi Sunak.
En man som nästan på alla sätt
är Boris Johnsons totala
motsats.
Analys. DN:s korrespondent i
Storbritannien
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I slutet av mars ledde Boris
Johnsons parti i opinionen med
23 procent. Tolv veckor senare var
detta försprång nere på 8 procent
och Boris Johnsons personliga
förtroendesiffror har gått ett
liknande öde till mötes. Det
brittiska folket tycker helt enkelt
inte att Boris Johnson har
hanterat pandemin väl. I stället
uppskattar de sin finansminister.
Vem är då den 40-årige Rishi
Sunak som de flesta bedömare
just nu tippar som landets näste
premiärminister?
Boris Johnson är många saker,
men han är ingen svärmorsdröm.

Boris Johnson är slarvig, dålig på
detaljer och har ett oklart antal
barn med ett oklart antal kvinnor.
När fotografer förra året lyckades
fotografera insidan på hans bil var
den en enda soptipp av urdruckna
kaffemuggar och skrynkliga
träningskläder.
Rishi Sunak däremot är själva
definitionen av en svärmorsdröm.
Han är välklädd, vältränad,
välkammad, troende och helt utan
både oäkta barn och urdruckna
kaffemuggar.
Rishi Sunak är inte ens tråkig.
Han är rentav charmig, men utan
att med jämna mellanrum bete sig
597

som ett rövhål. Att säga
opassande saker och sedan bli
förlåten tack vare sin karisma har
alltid varit Boris Johnsons själva
politiska signum. Men det finns
naturligtvis en punkt när folk
tröttnar på detta. Kanske har den
nu kommit. Det är inte för inte
som Rishi Sunak har börjat kallas
för ”den enda vuxna människan
på Downing Street 10”.
Trots att han är 16 år yngre än
premiärministern.
2015 kandiderade Rishi Sunak till
parlamentet för de konservativa
för första gången. Han gjorde det i
valkretsen Richmond i norra

Yorkshire och detta var ingen
plats som man förväntade sig att
någon som Rishi Sunak skulle
kandidera. Rishi Sunak kommer
från den indiska minoriteten i
Storbritannien. När han svär sina
eder i parlamentet gör han det på
Bhagavad Gita, inte den kristna
bibeln.
Den indiska minoriteten är en
viktig väljargrupp för det
konservativa partiet. Men de
flesta hade nog förväntat sig att
Rishi Sunak skulle kandidera i en
valkrets med tja, fler indier i.
I stället ställde han alltså upp i
norra Yorkshire. ”Varför antas
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minoritetskandidater bara kunna
kandidera i minoritetsvalkretsar?”
sa han 2015 till journalisten Ben
Judah. Och Rishi Sunak vann
naturligtvis. Detta är ingen
valkrets där vänstern brukar ha
någon reell chans. Men 15 procent
av väljarna valde helt plötsligt att
gå till det främlingsfientliga
partiet UKIP. Detta hade nog mer
att göra med en ovilja att rösta på
någon med brun hudfärg än med
brexit: Rishi Sunak är nämligen
en stenhård brexitör så på den
punkten borde UKIP-väljarna inte
ha något att klaga på.

Som nyvald parlamentariker
behövde Rishi Sunak sedan skaffa
sig någon form av deltidsbostad i
valkretsen. Då köpte han helt
enkelt ett gods med 12 tunnland
och konstgjord dekorativ sjö. För
till råga på allt är Rishi Sunak
nämligen också superrik. Eller för
att vara mer exakt är hans fru
superrik. Själv kommer Rishi
Sunak från den lägre
medelklassen. Han är däremot gift
med Akshata Murthy vars pappa
är en av Indiens rikaste män.
Ibland får man helt enkelt
bokstavligen valuta på att vara en
svärmorsdröm.
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Rishi Sunak blev nästan av en
slump finansminister i februari
2020. Då hånades han som en
lättviktare men tog snabbt
kommandot när viruset kastade in
den brittiska ekonomin i kris.
”Det är inte svårt att bli populär
när hela ens jobb går ut på att dela
ut pengar” muttrar nu sura källor
i det konservativa partiet.
Och visst har Rishi Sunak delat ut
pengar. Den brittiska staten
betalar 9,3 miljoner britters lön
till 80 procent. Nästan 190
miljarder pund beräknas de olika
pandemistöden ha kostat, enligt

det brittiska
finansdepartementet.
Men dessa pengar hade lika gärna
kunnat bli kända som
”Borispengarna”. Det hör ju trots
allt till politikens grundkurs att
lyckas sätta sitt eget namn på
populära åtgärder. I stället är det
Rishi Sunak som har fått
personifiera nästan allt som den
brittiska regeringen har lyckats
med.
Rishi Sunak har till och med sitt
eget typsnitt: politiska åtgärder
son finansministern lanserar
skickar hans medarbetare ut på
sociala medier med sin egen

600

grafiska profil. Pressbilderna på
Rishi Sunak är perfekt ljussatta
och han är bokstavligen den enda
brexitör som många
vänsterväljare inte bara
accepterar utan rentav skulle
kunna tänka sig att rösta på.
För det konservativa partiet är
han något av en dröm ”Rishi är en
brexitör som dessutom är
kompetent” säger en källa. Och
tillägger: ”det finns inte
jättemånga sådana”. Rishi Sunak
ser just nu ut som lösningen på
alla det konservativa partiets
problem: en kompetent brexitör
som går hem bland väljare som är

mot brexit. Det är nästan för bra
för att vara sant.
Vad tycker då Boris Johnson om
att på detta sätt bli överskuggad
av en yngre man med mer pengar,
bättre hår och större ekonomiska
sakkunskaper? Om Boris Johnson
är missnöjd döljer han det väl.
Premiärministern behöver helt
enkelt att någon i regeringen är
populär.
Så dåligt går det just nu.
Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se
Dela
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Polens regering
tycker övergrepp
ska hanteras inom
familj och kyrka
TISDAG 28 JULI 2020

Analys

Två veckor efter att den polske
presidenten Andrzej Duda
återvaldes – efter en
hatkampanj mot homosexuella
– meddelade Polens
justitiedepartement att man
avser att dra sig ur

Istanbulkonventionen om våld
mot kvinnor.
Beskedet möttes av så starka
protester att regeringen kan
tvingas backa.
Det var justitieminister Zbigniew
Ziobro, som företräder Solidarna
Polska, ett ytterkantsparti i den
nationalkonservativa
koalitionsregeringen, som i helgen
gick ut med beslutet. Ziobro sade
att Istanbulkonventionen
innehåller ideologiska element
”som vi betraktar som skadliga”.
Han hävdade att konventionens
ord om att barn ska undervisas
602

om könsroller kränker
föräldrarnas rättigheter.
Formuleringen ligger helt i linje
med Dudas och den
högerpopulistiska regeringens
grundsyn att övergrepp mot
kvinnor och barn är problem som
ska hanteras inom familjens och
kyrkans ram, och att barn inte ska
informeras om sex och samlevnad
– eftersom det enligt dem leder
till ”pedofili”.
Men efter att såväl EU som
uppretade demonstranter på
Warszawas gator i skarpa ordalag
fördömde den annonserade
åtgärden fann regeringen det för

gott att gå till halv reträtt. En
talesperson förklarade att ”inget
beslut har fattats” och att
”förslaget ska analyseras”.
På måndagen följde dock Ziobro
upp sitt besked och överlämnade
ärendet till familjeministeriet.
Vad som händer därefter är ännu
oklart.
Istanbulkonventionen, antagen
inom ramen för människorättsorganisationen Europarådet,
syftar till att motverka våld mot
kvinnor och flickor. Polen
ratificerade konventionen 2015,
då landet ännu styrdes av en
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mittenregering och hade en liberal
majoritet i parlamentet.
Varför detta utspel just nu? En
förklaring är att den inre
maktkampen inom regeringen,
som var tillfälligt fryst under
presidentvalskampanjen, nu
återupptas. Det kan vara frågan
om en öppningssalva inför en het
politisk höst. Polens starke man,
regeringspartiet PIS partiledare Jaroslaw Kaczynski, planerar att
driva igenom de påbörjade
radikala förändringarna av
institutioner som står i vägen för
hans maktambitioner – främst
domstolarna och massmedierna.

Ziobro har ända sedan Polen
ställde sig bakom
Istanbulkonventionen 2015
försökt upphäva den, ivrigt
påhejad av den ultrakonservativa
katolska prästen Tadeusz Rydzyk
och dennes station Radio Maryja.
Det handlar mycket om
symbolpolitik – det är ju inte så
att om Polen drog sig ur
konventionen skulle det plötsligt
bli legalt med kvinnomisshandel.
Ziobro anses ha högre ambitioner
än så. Efter Dudas omval är det ett
lägligt tillfälle att utmanövrera
premiärminister Mateusz
Morawiecki, och i första hand den
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mer moderate koalitionspartnern
Jaroslaw Gowin.
I vilken mån Ziobro agerar i
samråd med Jaroslaw Kaczynski,
är oklart. Båda delar motviljan
mot Gowin, som var den som satte
krokben för Kaczynskis planer på
att driva igenom presidentvalet
redan den 10 maj. En oförrätt och
ett svek som PIS-ledaren inte
förlåter.
Problemet är att Gowin inte bara
kan kastas ut; utan hans parti
räcker inte parlamentsmandaten
till majoritet för högerkoalitionen.
Därför, tror en del bedömare,
kommer Ziobro och Kaczynski i

stället försöka ta in Konfederacja,
ett parti långt till höger om PIS
med elva platser i sejmen. Kruxet
är att det handlar om ett extremt
reaktionärt populistparti, som
inte bara är öppet EU-fientligt
utan också har märkliga
bindningar till Ryssland. Det
skulle vara ett högt spel.
Rafal Trzaskowski,
presidentkandidat för liberala
Medborgarplattformen, kallade
utspelet om Istanbulkonventionen
för ”en skandal”.
– Jag ser att de styrande, som vi
befarade, försöker dra åt
skruvarna i alla frågor, det vill

605

säga att åter angripa kvinnornas
rättigheter, det kommunala
sjävstyret och de oberoende
medierna, sade Trzaskowski.
Michael Winiarski

kvinnlig könsstympning,
hedersrelaterat våld och
tvångsäktenskap. 2019 hade
konventionen signerats av 45
stater och EU.

Fakta.
Istanbulkonventionen
Europarådets Istanbulkonvention
från 2011 är ett omfattande avtal
där de som ansluter sig till den
förbinder sig att bekämpa våld
mot kvinnor och flickor och våld i
hemmet.
Flera områden täcks in, däribland
våldtäkt. sexuella övergrepp,
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mot iranska mål intill Damaskus
flygplats. Enligt de oskrivna lagar
som definierar konflikten IsraelTISDAG 28 JULI 2020
Hizbollah svarar den Iranstödda
milisen varje gång någon av dess
Israel–Libanon.
medlemmar dödas.
På måndagen trängde ett
Livekameror som är monterade
kommando från den libanesiska
på en israelisk svävballong sänder
Hizbollahmilisen in på
oavbrutet direktbilder till en
Israelkontrollerat område. En
speciell enhet som iakttog
eldstrid utbröt, där några av
Hizbollahmännen samtidigt som
libaneserna sårades.
de beträdde det omstridda ShibaIsraels styrkor utmed
området, som Israel anser vara en
Libanongränsen försattes i hög
del av Syrien och som Hizbollah
beredskap för en vecka sedan, då
en Hizbollahsoldat dödades under gör anspråk på för Syriens del.
en av Israels regelbundna attacker Två israeliska elitförband
beordrades till platsen, där en

Spänt mellan Israel
och Libanon
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eldstrid utbröt, av allt att döma
utan dödade på någon sida. Enligt
en israelisk militärtalesman
medförde libaneserna en
pansarbrytande rysk missil av
märket ”Kornet”, men hann inte
avfyra den.
Nathan Shachar

60,9
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Så många procent får den
nyzeeländska premiärministern
Jacinda Arderns parti Labour
inför landets parlamentsval i
september i en ny
opinionsundersökning. Det är den
högsta siffran hittills i
mätningarna. Hårda restriktioner
och endast 22 dödsfall under
coronapandemin har ökat Arderns
popularitet.
TT-Reuters
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Stängningen kommer
inte att sluta förrän
folk slutar att gå till
jobbet med symtom.

Man planerade
terrordåd –
dödades
TISDAG 28 JULI 2020

TISDAG 28 JULI 2020

Det meddelar myndigheterna i
delstaten Victoria, där Melbourne
ligger. Stadens fem miljoner
invånare är halvvägs igenom en
sex veckor lång stängning – men
får räkna med att stanna inomhus
längre än så.
TT-Reuters

Ryssland.

Den ryska säkerhetstjänsten FSB
har dödat en man som planerade
en terrorattack i Moskva. Det
säger FSB till den oberoende
nyhetsbyrån Interfax. Mannen
befann sig i en övergiven
garagebyggnad i staden Khimki.
När man försökte gripa mannen
började han skjuta med
609

automatvapen. Han var ”medlem i
en terroristorganisation som
planerade en terroristattack på en
plats full med folk i Moskva”,
säger presstjänsten till Interfax.
På platsen beslagtogs vapen och
granater. I mannens lägenhet
fanns bevis på att han hade
kopplingar till terrorister i Syrien
och att han förberedde en
masskjutning, enligt FSB.
TT

Fler federala styrkor
till Portland
TISDAG 28 JULI 2020

USA. USA:s federala styrkor
skickar en förstärkning med minst
100 personer till Portland,
Oregon, där demonstrationer mot
rasism och polisbrutalitet pågått i
snart två månader, rapporterar
Washington Post. Utöver detta
kommer även 50 ytterligare
gränspoliser att skickas till staden,
siffror som framkommer i ett
internt mejl som tidningen tagit
del av.
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President Donald Trump har
sedan tidigare beslutat om
förstärkningar till Portland, samt
andra städer som påverkats av
den senaste tidens våldsamma
demonstrationer.
I Seattle hölls i helgen en av de
största Black lives matterdemonstrationen i USA på flera
veckor. Då greps 45 personer och
ett 20-tal poliser skadades.
TT-Reuters

Deutsche Bank
slopar lån till
kolgruvor
TISDAG 28 JULI 2020

Tyska Deutsche Bank ska avveckla
all affärsverksamhet relaterad till
kolbrytning senast 2025, enligt
bankjättens nya policy för fossila
bränslen. Banken ska också
omedelbart upphöra med utlåning
till nya projekt i Arktis eller
oljesandsprojekt.
TT-Reuters
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Teknikjättar ledde
uppgång på Wall
Street

procent, Alphabet med 1,3 procent
och Apple med 2,3 procent.
TT-Reuters

TISDAG 28 JULI 2020

De tre ledande indexen på New
York-börserna steg på måndagen
med draghjälp av Apple, Googles
moderbolag Alphabet och
Amazon. Bolagen väntas
presentera sina kvartalsrapporter
senare i veckan. Företagen har
klarat den ekonomiska nedgången
bättre än många andra sektorer.
Amazons aktie steg med 1,9
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Guldpriset når
rekordnivå
TISDAG 28 JULI 2020

Dollarns försvagning, låga räntor
och spänningarna mellan USA och
Kina har drivit upp priset på guld
till de högsta nivåerna hittills. På
måndagen låg spotpriset på drygt
1 938 dollar per uns, vilket
motsvarar ett kilopris på cirka 545
000 kronor, efter att tidigare
under dagen ha nått över 1 945
dollar.
Placerarna har nu ögonen på den
amerikanska centralbanken,

Federal Reserve. Om Fed skulle
genomföra ytterligare
stimulansåtgärder tror en del
analytiker att guldpriset kan nå
över 2 000 dollar.
TT-AFP
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Agenthjälte? Putin
ser sig själv som
Rysslands James
Bond
TISDAG 28 JULI 2020

”Spionen Vladimir Putin”
SVT

1973 ser den då 21-åriga Vladimir
Putin en spionfilm om en rysk
KGB-hjälte som opererar i nazitidens Tyskland under
täcknamnet Max Otto von
Stierlitz. Han är Sovjets svar på
James Bond.

Filmen gör djupt intryck, och två
år senare söker Putin själv jobb
hos den sovjetiska
underrättelsetjänsten KGB.
Resten, kan man säga, är historia.
När hans kampanjstab inför
presidentvalet 1999 gör
opinionsundersökningar för att ta
reda på hur det ryska folket vill att
den idealiska presidenten ska vara
får de svaret: som den tuffa,
beslutsamma Stierlitz.
Den politiskt oerfarna
presidentkandidaten hade därmed
en passande, färdigstöpt roll att
spela inför kamerorna.
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”Spionen Vladimir Putin”, den
sevärda brittiska dokumentär om
Putin som just nu visas på SVT i
tre delar, tar väl tillvara den
sortens detaljer. Den viktigaste
poängen framgår redan av filmens
titel. Putin är starkt präglad av
sina erfarenheter inom KGB. Han
hann till och med bli chef för
efterföljaren FSB innan han
valdes till president. En karriär
som satt spår inte bara i en väl
utprövad machoattityd, utan i
hela hans sätt att leda landet.
– Han gör det han lärt sig, som en
gammal agentkollega säger i
dokumentären.

En mer dynamisk president skulle
nog ha försökt utveckla ekonomin
och öppna landet utåt. Men Putins
politik bygger främst på kontroll,
inre och yttre, något som har fått
2000-talets Ryssland att stelna i
en stingslig och hotfullt ruvande
pose.
Putin har förlorat ett val i sitt liv,
påpekar filmen. Det var 1996, när
han var medhjälpare till Sankt
Petersburgs borgmästare Anatolij
Sobtjak som då blev utslagen.
Hela Putins karriär såg plötsligt ut
att gå i stöpet – och det är inget
han tänker utsätta sig för igen. Till
det kommer ett med åren
615

tilltagande dilemma: det är inte
hälsosamt för auktoritära ledare
att avgå. Det finns för mycket att
dölja och för många som har skäl
att hämnas.
Han måste klamra sig fast. Och
fortsätta att rigga val.
Det är främst det rika
bildmaterialet och alla frispråkiga
ögonvittnen som gör ”Spionen
Vladimir Putin” intressant. I
grunden tillför den annars inte så
mycket nytt till en historia som ju
redan berättats i bokform, av
bland andra författaren Masha
Gessen.

Kanske kan man också invända
att det tacksamma
agenthjältemotivet delvis utgör en
svaghet. Dokumentären förstärker
lite för obekymrat myten om
Putin som en överlägsen, ensam
maktspelare, samtidigt som den
förbiser de djupa strukturer som
gjort honom möjlig.
Att en anonym – och av bildmaterialet att döma knappast
framstående – agent plötsligt
kunde bli president, kan ju också
tolkas som att makten i landet i
praktiken då övergick till
säkerhetstjänsten.
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När Putin under sin första period
som president tar den hårda
kampen mot de mäktiga
oligarkerna omger han sig främst
med FSB-folk, noterar filmen.
Men tänk om det snarare var de
som omgav honom? Om
Rysslands James Bond mest är
just en karismatisk roll, en avatar?
I alla händelser hade man gärna
velat veta betydligt mer om FSB:s
spel bakom kulisserna, då och senare.
Lars Linder

Därför är pandemin
också en existentiell
och etisk utmaning
TISDAG 28 JULI 2020

Sedan urminnes tider har
filosofer undersökt
förutsättningarna för lycka och
mening i ett liv märkt av
sårbarhet och ändlighet. När
allt ställs på sin spets, som
under en pandemi, kommer det
existentiella avgörandet: att
välja mellan egenintresse eller
andras väl, skriver Axel
Carlberg.
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Slösa aldrig bort en bra kris”,
lyder parollen. När alla
medicinska, ekonomiska och
politiska lärdomar formulerats får
vi inte heller glömma de
existentiella och etiska. Pandemin
och den förestående klimatkrisen
kan också ses som ett resultat av
människans självbild som en
varelse nästan undantagen
naturens lagar. Så när många
längtar efter att den gamla
ordningen ska återställas och att
vi på nytt kan hävda vår
individualitet och vår livsstil finns
det all anledning att pausa och
betänka. Vad kan pandemin lära

oss om hur vi egentligen ska leva
våra liv i ljuset av vår nyupptäckta
sårbarhet som art?
Coronakrisen är också en
existentiell kris. Den har gjort oss
medvetna om att vi alla är
inbäddade i en djup biologisk och
social samhörighet som prövar vår
självbild som fria och unika
varelser. I det nya normala är
individen inte längre den yttersta
referensen. I stället hänvisas vi till
epidemiologernas brutala statistik
och kurvor där det enskilda
människolivet, i ärlighetens
namn, inte väger tungt i
vågskålen. Vi har blivit en i
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mängden, en obetydlig del av en
flock som ska förvärva immunitet.
I sin roman ”Pesten” noterar
Albert Camus att epidemins första
förlust är just individens relevans:
”Man kan säga att den första
effekten av sjukdomens brutala
intrång blev att våra medborgare
tvingades handla som om de inte
hade några individuella känslor.”
I sitt författarskap kritiserade
Camus vad han kallade
”l’embourgeoisement du cœur”,
det vill säga det förflackade
borgerliga hjärtat. I just ”Pesten”
iscensätter han hela berättelsen i
den franska societeten i den

nordafrikanska staden Oran.
Berberna, Algeriets
ursprungsbefolkning, lyser med
sin frånvaro. Epidemins framfart
tvingar borgerligheten, som i
bokens början ägnar sig åt sina
vanliga förströelser, att inse livets
allvar. När familjer separeras,
kära omkommer, matransonerna
tryter och allt annat ställs på sin
spets kommer det existentiella
avgörandet: att välja mellan
egenintresse eller andras väl.
Krisen, som rent etymologiskt,
betyder urskillning och
avgörande, är lackmustestet för
vad som verkligen räknas.
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Någon renodlad krisfilosofi finns
inte men sedan urminnes tider
har filosofer ägnat mycket
tankemöda åt att undersöka
förutsättningarna för lycka och
mening i ett liv märkt av
sårbarhet, oberäknelighet och
ändlighet. Främst är det stoikerna
som utmejslade ett sådant
förhållningssätt. Enligt dessa kan
sann lycka endast uppnås genom
en inre befrielseprocess präglad
av ataraxia, det vill säga
jämnmod, sans och upphöjt lugn.
Ett sådant förhållningssätt kräver
ett inre arbete i vilket individen
gör upp med sina onödiga habegär

och progressivt anammar en
alltmer avskalad tillvaro, fri från
störande yttre och inre påverkan.
”Glädjen är sträng”, säger till
exempel Seneca. En lyckad stoiker
är motståndskraftig, kan se döden
i vitögat och stå ut med kriser som
kräver uppoffringar.
Stoikernas etik och existentiella
filosofi bygger på individens
förmåga att förvärva och
upprätthålla karaktärsdygder över
tid. Perspektivet är alltså
individcentrerat och därför också
snävt. Det rymmer inte den större
frågan om betydelsen av den
samhörigheten och det
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medberoendet människor emellan
som pandemin och miljökrisen
aktualiserat. En filosof som kan
ses som en modern arvtagare till
stoikerna men som ändå vänder
upp och ner på allt är Artur
Schopenhauer. Precis som
stoikerna menade han att
människan är fången av sina
begär och hennes uppgift är
således att befria sig från dessa.
Därför förespråkade han också ett
liv i enkelhet och askes. Men till
skillnad från stoikerna anser han
att denna befrielse är praktiskt
taget omöjlig. Människan är dömd
till Ixions hjul. Vi är, precis som

kungen Ixion i grekisk mytologi,
fastspända till ett roterande hjul
där vi pinas av tillfälligt
tillfredsställda begär, leda,
lidande, och nya begär i ett evigt
kretslopp. Här är lyckan, som
bäst, en illusion.
I Schopenhauers tankeväv består
världen av en enda förenande
princip som han kallar ”viljan”
eller ”livsviljan” och som utgör
alltings fundament. Den är en
blind och oföränderlig strävan
utan mål i vilken vi människor,
precis som i epidemiologernas
beräkningar, framstår som
obetydliga instanser eller – som
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han uttrycker det –
”föreställningar”. Samtidigt som
vi alltså är blotta spegelbilder av
den rådande livsviljan är vi också
dess högsta uttryck. För till
skillnad från andra varelser, och
tack vare vårt självmedvetande,
kan vi abstrahera oss från Ixions
hjul. Det är etiken, liksom
estetiken, som kan befria oss
tillfälligt från existensens tomhet
och fåfänga. Men inte vilken etik
som helst. ”Den borgerliga lagen”
med dess fokus på hövlighet och
lydnad duger inte. Den är en form
av enskild och kollektiv egoism.
Den sanna etiken har du-fokus

och drivs av medlidande för
andras ve. Befrielsen kommer av
”ren människokärlek” och bara
den äger moraliskt värde. Det är
först när vi inser vårt djupa
släktskap med andra levande
varelser, inklusive djur, och ser
oss själva i dessa som ”jag än en
gång” som vi äntligen kan uppnå
djup frid. Dessa höga och
inspirerande etiska ideal ändrar
dock inte Schopenhauers
grundläggande pessimism.
Eftersom människor är bara
instanser av en högre vilja som
inte kan påverkas förmår inte
människokärleken generera
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någon varaktig förändring i
världens gång. Den är blott något
gott i sig.
Är det möjligt att tillvarata
Schopenhauers kritik av en
individcentrerad humanism och
hans utvidgade etiska vision utan
att samtidigt bejaka hans ödestro
(och för den delen alla hans övriga
personliga fördomar)? Och vad
kan modern filosofi lära oss om
människans situation och förestående utmaningar?
Den moderna varianten av Ixions
hjul är det hedoniska löpbandet.
Begreppet hedonic treadmill
används sedan 1970-talet för att

förklara varför en ökning av
tillfälliga tillfredsställelser inte gör
oss lyckligare. Oavsett hur många
prylar vi köper och exotiska
upplevelser vi samlar tycks graden
av upplevd lycka plana ut när våra
basala sociala och fysiska behov
tillgodoses. Trots det fortsätter
jakten på personbästa och
hyperkonsumtion som
symboliseras av gymmets löpband
som bokstavligen och metaforiskt
inte för oss någonstans. Den i
Tyskland verksamma
sydkoreanske filosofen ByungChul Han ser vår upptagenhet
med ”fitness” som symptom på ett
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prestationssamhälle som
visserligen genererar välstånd och
bättre fysisk hälsa men samtidigt
orsakar social dysfunktion och
psykisk ohälsa. Här värdesätts en
gränslös optimism och positivitet
där ordet ”kan” ersätter ordet
”bör” som moraliskt rättesnöre.
Prestationsivern och
”positivitetens våld” som driver
oss – och hela planeten – till
utmattning är inte påtvingade
utan blivit alltmer en del av vår
inlärda inställning, ett mindset.
Omedvetet har vi anammat vad
Byung-Chul Han kallar
neoliberalismens ”psykopolitik” i

vilken våra känslor exploateras för
att förmå oss maximera både
produktion och konsumtion av
tjänster och varor. I detta nya
paradigm har den exploaterande
blivit på samma gång den
exploaterade. ”Förövare och offer
är inte längre åtskiljbara.”
Motgiftet till allt detta, menar
filosofen, är negativitet. Att säga
nej är en suverän handling, ett
uttryck för en motståndskraft mot
den omgivande
”framgångsdepressionen”. Och
när vi säger nej blir också
gränserna tydligare gentemot
andra. Det är först när vi bejakar
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andras radikala annanhet som det
blir möjligt att både älska på
riktigt och visa hänsyn mot tredje
part.
I genombrottsboken
”Trötthetssamhället” utgiven
2009 (i svensk översättning 2013)
inför Byung-Chul Han en synnerligen aktuell distinktion. Han
skiljer mellan å ena sidan ”den
virala tidsåldern” i vilken just
smittorisken skapar social distans
och negativitet och å andra sidan
den ”neurala tidsåldern” där dessa
gränser suddas ut till förmån för
en världskultur präglad av
enformighet och positivitet. En ny

viral tidsålder, tycks han mena,
erbjuder möjligheten att dra oss
tillbaka, återerövra oss själva och
upptäcka varandras radikala
annanhet som en förutsättning för
respekt och återhållsamhet.
Schopenhauer förordar en
människokärlek grundad i
identifikation – att se andra som
”jag än en gång. ” Byung-Chul
Han, däremot, ser vikten av ett
”viralt” förhållningssätt där själva
”urdistansen” visavi andra blir
etikens utgångspunkt. Den enes
pessimism och den andres
negativitet avslöjar dock
tillsammans absurditeten i många
625

av våra värderingar och bristerna i
vår moraliska fantasi. Just därför
kan deras filosofier vara
hoppingivande.
När epidemin härjar i Oran kliver
Bernard Rieux fram. Utan åthävor
och trots alla risker fullgör han sin
plikt som läkare. Han botar,
lindrar och tröstar sina många
patienter. Med tydlighet och en
viss stränghet utverkar han också
vad myndigheterna bestämmer
om karantän för de smittade, även
när det innebär hjärtskärande
separationer inom familjer. Hans
medlidande är inte känslobetonad
utan grundad i en yrkesetik och

pliktkänsla. Han är en del av den
sargade mänskligheten – en del av
livsviljan – och samtidigt en
kraftfull, fri och medlidsam aktör.
En dag, när epidemin börjar
klinga av, för Rieux ett samtal
med sin sidekick Tarrou. Frågan
som de diskuterar är vilken väg
man ska välja för att få frid.
”Medkänsla” svarar Tarrou men
lägger till att han egentligen är
mest intresserad av frågan om hur
man blir ett helgon. Rieux
kommenterar: ”Jag känner mer
solidaritet med de besegrade än
med helgonen. Jag tror inte att jag
har någon smak för heroism och
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helighet. Det som intresserar mig
är att vara människa.”
Ja, den svåra konsten att vara
människa i en helt ny tid.
Axel Carlberg

Ny studie: En våg av
tystnad sprider sig
jorden runt under
pandemin
ONSDAG 29 JULI 2020

Den globala stängningen till
följd av pandemin har resulterat
i att seismiska rörelser minskat
med 50 procent, rapporterar
The Guardian som hänvisar till
en studie publicerad i Science.
– Du kan se den seismiska
tystnaden sprida sig över tid,
med start i Kina i slutet av
januari för att sedan vandra till
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Italien och vidare i mars och
april, säger Stephen Hicks, en
av författarna, till tidningen.
I en ny studie som publicerats i
Science vittnar seismologer om en
”våg av tystnad” som ”saknar
motstycke” till följd av
coronapandemins stängningar.
Uppgifter från seismiska stationer
över hela planeten visar att
högfrekvent buller som orsakas av
industrianläggningar, trafik och
andra mänskliga aktiviteter
halverats sedan pandemins start.
– Du kan nästan se det som en
våg, säger Stephen Hicks,
seismolog vid Imperial College i

London och en av studiens
författare, till The Guardian.
Forskarna har analyserat spår
från ett nätverk av 268 seismiska
sensorer i 117 länder. Resultaten,
som redovisas i Science, visar att
det i 185 av dessa syns en markant
skillnad. Enligt forskarna har
bruset som skapas av mänsklig
aktivitet sjunkit med 50 procent.
De största skillnaderna syntes i
stadskärnor som New York och
Singapore, men även vid avlägsna
stationer i tyska Schwarzwald och
i Rundu i Namibia blev det tystare
när den mänskliga aktiviteten
minskade.
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Runt universitet och skolor i
Storbritannien och USA sjönk
seismiska vibrationer med runt 20
procent mer än de vanliga dalarna
som syns under semestertider. I
Barbados sjönk högfrekvensbuller
med 50 procent redan veckorna
före stängningen, då flygen i
princip upphörde och de turister
som var på plats tog sig hem.
– Tystnaden liknar inget vi sett,
åtminstone inte så långt vi kan gå
tillbaka i tiden med kontinuerlig
seismisk data, säger Thomas
Lecocq, huvudförfattare till
studien som gjorts vid Royal

Observatory i Belgien, till The
Guardian.
Även i Sverige har forskarna sett
att det mänskliga bruset blivit
lägre. Tidigare i våras tittade
seismologen Björn Lund och hans
kollegor vid Uppsala universitet
på data från mätstationen i
Bogesund, strax utanför
Stockholm.
– Om man tittar på ett genomsnitt
av markrörelserna under hela
mars ser man att det var betydligt
brusigare de första två och en halv
veckorna, och sedan att det går
ned ganska rejält i slutet på mars.
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Samtidigt, förklarar Björn Lund,
är signalerna inte lika starka i
Sverige som på andra håll i
världen eftersom Sverige inte har
stängt på samma sätt.
Den plötsliga tystnaden innebär
en oväntad möjlighet för
forskarna.
När den globala befolkningen
växer och städerna sväller,
hamnar allt fler människor i
riskzonen för jordbävningar,
vulkanutbrott och jordskred som
sker på grund av de geologiska
förutsättningarna som ligger
under dem.

Vanligtvis maskerar mänsklig
aktivitet de svaga seismiska
vågorna som indikerar en rörelse i
geologiska förkastningar
(spricksystem i jordskorpan), eller
tidig aktivitet i en vulkan, men
under coronastängningen är
sådana signaler lättare att
upptäcka. Forskarna hoppas nu
att det kommer att leda till en ny
uppsättning studier.
– Det är viktigt att se de här svaga
signalerna för att kunna lokalisera
de små jordbävningarna och se
vilka förkastningar som är aktiva,
och var det därmed skulle kunna
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bli större jordbävningar, säger
Björn Lund.
Sådana upptäckter skulle vara
värdefulla på längre sikt, även när
brusnivåerna återgår till det
normala.
– Vad man kan göra då är sätta
fler sensorer där, längre ned i
marken. Då blir man av med
mycket av bruset och kan fortsätta
att studera signalerna.
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se

Översvämningar i
Europa förvånar
svenska forskare
ONSDAG 29 JULI 2020

De senaste 30 åren har Europa
drabbats av många och stora
översvämningar. Innan dess var
det lugnt i nästan hundra år, visar
en ny studie i Nature.
– Nuvarande period sticker ut då
den sammanfaller med stora
klimatomställningar. Om det är
ett sammanträffande eller om det
finns något orsakssamband vet vi
ännu inte. I Europa är det mest
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sannolikt att det har med klimatet
att göra, säger Dag Retsö, docent
vid Institutionen för ekonomisk
historiska och internationella
relationer, Stockholms
universitet, som har medverkat i
studien.

Två svenskar
gripna i Iran
ONSDAG 29 JULI 2020

Två svenska män i 20- och 25årsåldern är gripna i Iran
misstänkta för
narkotikasmuggling, bekräftar
utrikesdepartementet.
Två svenska medborgare har
gripits i Iran i misstänkta för
droghandel, meddelade iransk
domstol under tisdagen.
Domstolens talesperson
Gholamhossein Esmaili vill inte
identifiera personerna eller
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berätta var eller när personerna
greps.
– Två svenska medborgare greps
av rättsväsendet för droghandel
på bar gärning. Vi har informerat
deras regering och ambassad om
gripandet genom
utrikesministeriet, säger
Gholamhossein Esmaili, enligt
Mizan Online.
Utrikesdepartementet kan inte
lämna mer information om
ärendet utan hänvisar till
sekretess.
– I sådana ärenden försöker vi att
bevaka rättsprocessen och följa
ärendet väldigt nära. Vi försöker

skapa kontinuerlig kontakt med
svenskarna och med anhöriga till
de frihetsberövade. Men vi har
respekt för andra länders
självständighet och rättssystem,
säger Christian Ugge,
presstalesperson på UD.
Enligt UD har männen varit
frihetsberövade sedan januari.
Johanna Sundbeck
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Europa fruktar en
andra våg
ONSDAG 29 JULI 2020

Europa stålsätter sig inför
coronapandemins andra våg
som verkar komma tidigare än
väntat. Efter att ha sjunkit
sedan april stiger nu antalet
smittade i många av
kontinentens länder. I länder
som Belgien och Spanien
återinförs strikta regler just när
de hade avskaffats.
Ända sedan det nya coronaviruset
upptäcktes i Kina i vintras har

experterna varnat för en andra
våg av smitta i höst eller i vinter.
Men den andra vågen verkar ha
kommit tidigare än så, om än
mycket ojämnt spridd över
världen.
I Kina betraktades utbrott tidigt
under sommaren som en andra
våg. När drygt 300 fall av covid-19
upptäcktes kring en matmarknad i
Peking den 11 juni satte den
auktoritära staten in det grova
artilleriet för att stoppa smittan:
testning av miljontals Pekingbor,
karantäner på 28 dagar och
nedstängning av hela stadsdelar i
huvudstaden.
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Kina hävdar att landet lyckades
kväva andra vågen i sin linda.
Inga dödsfall har rapporterats.
Och nu tycks den andra vågen ha
nått Europa.
Efter att ha sjunkit ända sedan
slutet av april har antalet
nyupptäckta fall av smitta börjat
öka igen i många länder. På vissa
ställen stiger kurvan brant uppåt.
Hur en ”andra våg” av en pandemi
egentligen ska definieras är inte
helt klart. Även inom
vetenskapssamhället florerar olika
definitioner, och till exempel
WHO menar att man bör använda
begreppet med försiktighet. Också

den svenske statsepidemiologen
Anders Tegnell vill helst undvika
uttrycket i nuläget, även om han
på tisdagens presskonferens sa sig
vara oroad över den ökade
smittspridningen i flera europeiska länder.
Finns de någon gemensam
nämnare mellan de länder som
drabbas nu?
– Det är många länder som har
haft ”lockdowns”. Den gemensamma nämnaren är väl att man
har släppt på sina hårda
restriktioner för sex till åtta
veckor sedan. Det är väl den tiden
som man kan tänka sig att det tar
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innan man får en uppblossning
igen, när man har tryckt ned
smittan på väldigt låga nivåer,
säger Tegnell till DN.
Han menar att de utbrott vi nu ser
till stor del är lokala och att vad
som driver smittan skiljer sig
kraftigt mellan länder. Att tala om
en andra våg är för tidigt, anser
han.
Men den brittiske
premiärministern Boris Johnson
hör till dem som inte tvekar att
använda den omstridda termen.
– Låt oss vara tydliga om vad som
händer i Europa. Hos vissa av
våra europeiska vänner är jag

rädd att vi börjar se tecken på en
andra våg av pandemin på vissa
ställen, sa Johnson på tisdagen.
Han hade kunnat komplettera
med en lång lista av länder,
framför allt i södra Europa.
I Rumänien upptäcks nu dagligen
fem gånger så många smittade
jämfört med läget för en månad
sedan. I Spanien har utbrott i
Katalonien och Aragonien skrämt
bort turister och lett till skärpta
karantänsregler.
Och mellan andra och tredje
veckan i juli steg antalet upptäckta
infektioner i Belgien från 163 per
dag till 279. I staden Antwerpen,
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där 55 procent av de nya fallen har
registrerats, återinförs nu strikta
regler: bland annat totalt
utegångsförbud nattetid och
masktvång.
Belgien är bland världens hårdast
drabbade länder sett till antal
döda per miljoner invånare, och
de nya siffrorna är naturligtvis
oroande.
Premiärminister Sophie Wilmès
utesluter inte en återgång till den
nationella nedstängning som
lyftes så sent som i mitten av juni.
Spanien är det land som
uppmärksammas mest
internationellt, inte minst på

grund av ställningen som
turistmål och det pågående
karantängrälet med
Storbritannien.
Men kurvorna för antalet
nyinfekterade stiger också i en rad
andra europeiska länder och
regioner – från Danmark via
Tjeckien och Schweiz till Portugal.
Även i Tyskland, där smittan
tidigare trotts vara under kontroll,
har 3 611 nya fall rapporterats in
de senaste sju dagarna. Det är en
tydlig ökning.
I många fall handlar det om lokalt
begränsade utbrott, och inte
sällan antas orsaken vara trängsel
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på restauranger och vid stränder.
Unga vuxna pekas nu ut som
smittspridare. Och i spåren av de
uppåtpekande kurvorna följer nya
politiska beslut och
rekommendationer.
Madrid återinför det masktvång
som nyss hade avskaffats.
Grekland, som desperat vill locka
turister till sina stränder, tvingas
göra munskydd obligatoriskt i
inomhusmiljöer.
Samtidigt uppdateras dagligen
olika svarta listor över länder vars
medborgare accepteras som
besökare, och huruvida man
behöver självisolera sig efter

utlandsresor. På tisdagen sällade
sig exempelvis Tyskland och
Belgien till de länder som avråder
från resor till Spanien.
De senaste dagarnas utveckling
förstärker den bild som svenska
UD haft under en längre tid.
– Redan när vi lyfte avrådan för
de första länderna sa vi att det
inte betyder att allt är som vanligt.
Det är ett exceptionellt läge vi har
och det är väldigt föränderligt. Så
när man planerar att resa så gäller
det att vara påläst, att ha kontakt
med sitt resebolag och koll på sin
reseförsäkring, säger Catarina
Axelsson, presstalesperson på UD.
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Ingmar Nevéus
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

Senast UD gjorde sin
omvärdering av råden var den 15
juli. Då hävdes avrådan för resor
till Andorra, Polen och Tyskland.
Många länder baserar sina råd på
Fakta. Nya reseråd i
smittspridningen i respektive land,
dag
men UD:s råd har inget att göra
med smittläget utan utgår från hur
Svenska utrikesdepartementet gör restriktionerna påverkar
en omvärdering av sina råd var möjligheten att göra en säker resa
fjortonde dag. I dag, onsdag, till landet.
kommer UD med nya reseråd.
Länge avrådde UD från alla “icke
nödvändiga” utlandsresor, men
sedan några veckor tillbaka har
avrådan hävts för ett antal länder
inom Europa.
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Brittiska regeringen är
beredd att göra tvära
kast
ONSDAG 29 JULI 2020

Den brittiska regeringens
beslut att avråda från resor till
Spanien och sätta alla britter
som befinner sig i Spanien i två
veckors karantän när de
återvänder är kontroversiellt,
även i Storbritannien.
Storbritannien

”Chris Witty dödade Spaniensemestern”, dundrade tabloiden
The Daily Mail på måndagen.
Tidningen syftade på regeringens

medicinske rådgivare, Chris
Witty, som enligt uppgifter
uppmanat premiärminister Boris
Johnson att flytta Spanien till den
lista på länder som britter nu
uppmanas att undvika.
Sverige är ett annat land på denna
lista. Att vara på listan innebär
helt enkelt att du som boende i
Storbritannien avråds från att
resa till landet i fråga samt måste
sätta dig själv i två veckors
karantän efter hemkomst om du
ändå skulle resa dit.
Det kontroversiella med Spanien
är förstås att beslutet fattades så
snabbt. Många av de britter som
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just nu befinner sig i Spanien på
semester hade förstås inte åkt om
de hade vetat att landets status på
detta sätt skulle ändras.
De resenärer som nu börjar
återvända från Spanien riskerar
böter på över 11 000 kronor. Det
är vad det kostar att bryta mot
karantänsreglerna i England,
Wales eller på Nordirland. I
Skottland kostar det uppemot
6000 kronor. Karantänen innebär
att du måste hålla dig inomhus på
den adress du har uppgivit i 14
dagar, inte träffa någon som inte
var med på resan och inte ens gå
ut på en kort promenad.

Myndigheterna kontrollerar att
reglerna efterlevs så gott de kan,
främst genom regelbundna
telefonsamtal.
Spanien är en av de främsta
destinationerna för brittiska
turister, förra året var 20 procent
av alla utländska besökare i
Spanien just britter. Tusentals
britter befinner sig just nu i
Spanien på semester, och många
har de senaste dagarna upprört
berättat för brittiska medier att de
faktiskt känner sig säkrare i
Spanien.
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Det beror främst på att de spanska
reglerna för bärande av
ansiktsmask är hårdare.
Enligt den brittiska regeringen
har situationen dock förvärrats
avsevärt i Spanien de senaste
dagarna. Därför uppfattade man
sig vara tvungen att göra något,
givet hur många britter som
befinner sig i Spanien på
semester. Trots den inhemska
kritiker och kritiken från den
spanska regeringen håller den
brittiska regeringen alltså fast vid
sin linje.
Brittiska myndigheter menar att
människor helt enkelt kommer

behöva leva med den här typen av
osäkerhet gällande utlandsresor.
Just nu är det exempelvis möjligt
för britter att fritt åka till
Frankrike. Detta kan dock också
komma att ändras.
Regelförändringarna gällande
Spanien visar att den brittiska
regeringen är beredd att göra
tvära kast i de här frågorna.
Den signalen har det brittiska folket nu uppfattat.
Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se
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Jair Bolsonaro
anmäld till domstolen
i Haag – "förvärrade
pandemin"
ONSDAG 29 JULI 2020

Brasiliens största fackförbund
för vårdanställda har anmält
president Bolsonaro för
folkmord till Internationella
brottmålsdomstolen i Haag.
Fackförbundet menar att
Brasiliens regering genom
”förakt, försummelse och
förnekelse” förvärrat
coronapandemin i landet.

Rio de Janeiro

”Enligt oss finns det bevis för att
Bolsonaro begått brott mot
mänskligheten under sin
administration genom att utföra
försumliga och ansvarslösa
handlingar, vilket bidragit till mer
än 80 000 dödsfall i covid-19 i
Brasilien”, skrivet fackförbundet
Unisaúde i sin anmälan till
Internationella
brottmålsdomstolen i Haag.
Det är andra gången som Jair
Bolsonaro anmäls till den
internationella domstolen sedan
pandemin bröt ut. Den första
anmälan handlade om att han inte
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gjort tillräckligt för att skydda
ursprungsbefolkningen i
Amazonas. Fruar till brasilianska
militärer har gett sig in i
reservaten med mat och
förnödenhet utan att i förväg ha
tagit reda på om de var smittade
eller inte.
Hittills har över 17 000
urfolksinvånare konstaterats ha
smittats och 544 har omkommit i
covid-19. Bland annat uppges
Aritana Yawalapiti, en av
Brasiliens främsta urfolksledare,
vara smittad.
I den nya anmälan menar
vårdfacket, som representerar

mer än en miljon anställda, att
Bolsonaro gjort sig skyldig till
brott mot mänskliga rättigheter
när han inte antagit åtgärder för
att skydda befolkningen. Anmälan
är på 64 sidor och har lämnats in
till domstolens chefsåklagare
Fatou Bensouda. Den anklagar
Bolsonaro för att hans inställning
till coronapandemin ”medfört
katastrofala konsekvenser som
lett till en ökad spridning”, samt
för att han inte gett vården de
resurser som den behövt för att
kunna möta pandemin.
”Den brasilianska regeringens
hanterande av krisen är ett brott
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mot mänskligheten – ett
folkmord. Det är brådskande att
ett utredningsförfarande görs av
Internationella
brottmålsdomstolen för att
förhindra att fler av Brasiliens 210
miljoner invånare skadas av
presidenters ansvarslösa
handlingar”, skriver vårdfacket i
sin anmälan.
– Bolsonaro bör klandras för sitt
okänsliga hanterande av
pandemin och för att han vägrat
att skydda anställda inom vården
och den brasilianska
befolkningen, som han lovade att
försvara när han blev president,

säger Marcio Monzane,
ordförande i Latinamerika för det
globala facket UNI Global Union.
– Vi vet att det är en drastisk
åtgärd att söka upp
Internationella
brottmålsdomstolen, men
brasilianarna står inför en extremt
svår och farlig situation som
skapats av Bolsonaros avsiktliga
beslut, fortsätter han.
Anmälan menar att Bolsonaro
främjat stora folksamlingar,
deltagit i dem utan att använda
munskydd och lurat befolkningen
att tro att malariamedicinen
klorokin är ett botemedel mot
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covid-19, trots att det inte finns
några vetenskapliga bevis på dess
effektivitet mot sjukdomen.
Bolsonaro har hävdat att
coronaviruset inte är farligare än
”en liten snuva” och sagt att om
man blir sjuk ”får man ta det som
en man”. Den 6 juli bekräftades
att Bolsonaro själv är smittad och
inte förrän tre veckor senare
meddelades att han tillfrisknat.
Presidenten har redan synts på
stan utan munskydd och fortsätter
att göra reklam för klorokin som
han menar botade honom.
Brasilien är med nästan 2,5
miljoner bekräftat smittade och

87 737 dödsfall världens mest
drabbade land efter USA av
coronapandemin, räknat i
absoluta tal.
Henrik Brandão Jönsson
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Tidigare
premiärminister får
12 års fängelse
ONSDAG 29 JULI 2020

Malaysias tidigare
premiärminister Najib Razak
har dömts till 12 års fängelse
för korruptionsbrott i
miljardklassen.
Han ska också betala närmare
50 miljoner dollar i böter.
Den 67-årige Najib Razak döms
för maktmissbruk, penningtvätt
och vad som av rätten i Malaysia
kallas brottsligt missbruk av

förtroende. Han meddelar dock
att domen kommer att överklagas
och förblir fortsatt fri mot borgen,
fram till det att
överklagandeprocessen är klar.
– Jag är definitivt inte nöjd med
resultatet. Men detta är inte
världens undergång eftersom det
finns en process för att överklaga
och vi hoppas ha framgång då,
säger Najib.
Najib har tidigare åtalats på totalt
42 punkter, och har nu dömts för
de sju första. Rättegång väntar
också för de resterade 35
åtalspunkterna.
647

Den forne premiärministern ska
ha fört över motsvarande 5,5
miljarder kronor från den statliga
investeringsfonden 1MDB till sina
personliga bankkonton. Pengarna
ska han ha lagt på bland annat
lyxhus, konst och en yacht.
Najib Razak har hela tiden nekat
till anklagelserna och menar att
han var ovetandes om
pengatransaktionerna. Under
rättegången har försvaret
porträtterat honom som ett offer
och menar att den som varit
hjärnan bakom
korruptionsskandalen är
finansmannen Low Taek Jho, som
åtalats både i USA och Malaysia.

Low hävdar dock att han är
oskyldig.
Korruptionsskandalen briserade
under Najibs sista tre år vid
makten och har beskrivits som en
förklaring till varför han oväntat
förlorade valet för två år sedan.
Då hade samma koalition styrt
landet i decennier.
Korruptionsanklagelserna gjorde
också att hans lyxälskande hustru
Rosmah Mansor grillades av
utredarna, som även beslagtog en
stor mängd exklusiva handväskor
och smycken från parets
fastigheter.
TT-AFP-Reuters
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Pandemin har slagit skoningslöst
mot den amerikanska ekonomin.
Över 30 miljoner amerikaner går
arbetslösa och tiotusentals företag
har tvingats slå ihop.
ONSDAG 29 JULI 2020
För närvarande får den som står
Nu väntar miljontals arbetslösa utan jobb en statlig arbetslöshetsamerikaner på besked från
ersättning på 600 dollar i veckan
kongressen om ett nytt
för att klara vardagen. Men
hjälppaket.
tidsfristen för det stödet går ut
Republikanernas ledning vill
den här veckan, och det är oklart
banta stödet men möter hårt
om och när politikerna i
motstånd från två flanker – dels Washington DC kan enas om nya
från Demokraterna som vill
hjälpinsatser.
satsa mer, dels från
Vita huset och Republikanerna i
republikaner som vill skrota
kongressen har förhandlat fram
bidragen helt och hållet.
ett nytt hjälppaket där den statliga

Demokraterna
blåser till strid mot
bantat hjälppaket
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ersättningen till arbetslösa bantas
till 200 dollar i veckan. Alla
amerikaner upp till en viss
inkomstnivå får också ett
engångsbidrag på 1 200 dollar.
Dessutom riktas särskilt stöd till
skolorna. Totalt är paketet värt 1
biljon dollar, motsvarande 8,7
biljoner kronor.
Senatens majoritetsledare Mitch
McConnell säger att USA står vid
ett vägskäl, med ett ben i
pandemin, och ett ben i den
ekonomiska återhämtningen.
– Amerikanerna behöver mer
stöd, de behöver omfattande stöd,
och de behöver att stödet är

omsorgsfullt skräddarsytt för
detta vägskäl, säger han.
Men hjälppaketet måste
godkännas av kongressens båda
kammare – senaten, där
Republikanerna har majoritet, och
representanthuset, som
domineras av Demokraterna. Det
kan bli svårt för McConnell att
övertyga såväl politiska
motståndare som partikamrater.
Demokraterna gör klart att de vill
satsa betydligt mer.
Representanthusets talman Nancy
Pelosi säger att partierna står
långt ifrån varandra, även om hon
hoppas på en uppgörelse.
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– Det står klart att vi inte har
gemensamma värderingar, säger
hon.
Samtidigt skulle de mest
konservativa republikanerna helst
skrota stödet helt och hållet.
Enligt senator Ted Cruz finns ett
betydande motstånd mot att satsa
ytterligare en biljon av statliga
medel på att dämpa de
ekonomiska effekterna av
pandemin.
– Svaret på dessa utmaningar är
inte att skyffla ut pengar från
Washington, svaret på dessa
utmaningar är att få folk tillbaka i

arbete, säger Cruz till Washington
Post.
Nu väntar förhandlingar under
tidspress. John Thune som är
Republikanernas gruppledare i
senaten påpekar för Politico att
majoritetsledaren McConnell har
klarat tuffa uppdrag förr.
– Mitch har en lång och
dokumenterad historia av att
trolla fram kaniner ur hatten,
säger Thune.
Karin Eriksson
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motbjudande”, skriver
borgmästarna i Portland, Chicago,
Seattle, Albuquerque, Kansas City
och Washington DC i ett brev till
ledarna för Republikanerna och
ONSDAG 29 JULI 2020
Demokraterna i senaten och
representanthuset.
USA.
De federala polisernas närvaro vid Brevet kommer samtidigt som
Washington Post rapporterar att
antirasismprotester har den
en förstärkning på ytterligare
senaste tiden väckt kraftig kritik
minst 150 federala poliser skickas
och har ytterligare spätt på
till Portland, Oregon, där
demonstranternas missnöje och
framkallat en ny våg av protester. demonstrationer mot rasism och
”Vi uppmanar kongressen att anta polisbrutalitet har pågått i snart
två månader sedan George Floyd
en lagstiftning som klargör att
dödades av polis den 25 maj.
dessa åtgärder är olagliga och

Sex borgmästare
vill stoppa federala
styrkor
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Justitieminister William Barr
viftar bort kritiken och försvarar
Justitiedepartementets beslut att
skicka poliserna.
”Statens mest grundläggande
ansvar är att säkerställa
rättsstatsprincipen, så att
människor kan leva i säkerhet och
utan att vara rädda”, säger han i
ett uttalande.
De federala styrkornas närvaro är
nödvändig för att återställa lag
och ordning, skriver president
Trump på Twitter.
TT-Reuters
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miljoner däggdjur, 2,46 miljarder
reptiler, 180 miljoner fåglar och 51
miljoner grodor beräknas ha
drabbats av bränderna som rasade
i Australien kring årsskiftet 2019–
2020, enligt en ny studie gjord av
forskare från flera australiska
universitet.
Bränderna var ”en av de värsta
naturlivskatastrofer i modern
historia”, enligt rapporten.
TT-AFP
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Nya Zeeland slopar
Hongkongavtal
ONSDAG 29 JULI 2020

tillräckligt självständigt från
Kina”, säger Winston Peters i ett
uttalande.
TT-Reuters

Nya Zeeland.

Nya Zeeland skrotar sitt
utlämningsavtal med Hongkong
och inför en rad andra
förändringar, säger landets
utrikesminister Winston Peters.
Bakgrunden är de nya kritiserade
säkerhetslagar som Kina infört i
den tidigare brittiska kolonin
Hongkong.
”Nya Zeeland kan inte längre lita
på att Hongkongs rättssystem är
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Polisen söker vid
kolonilott efter
McCann-spår
ONSDAG 29 JULI 2020

Tysk polis sökte under tisdagen
igenom en kolonilott i Hannover
i norra Tyskland i samband med
utredningen kring Madeleine
McCann.
Madeleine McCann försvann vid
tre års ålder 2007 när hon var på
semester i Praia da Luz på
Portugals Algarve-kust. Jakten på
en eventuell mördare fick ny
aktualitet i början av juni när man

kopplade en 43-årig tysk till
försvinnandet.
Under tisdagen har polisen
genomfört en sökning relaterad
till försvinnandet på en kolonilott
nära Hannover, meddelar
åklagarmyndigheten i
Braunschweig.
Brittisk polis sa i juni att den
misstänkte var en 43-årig tysk
man som för närvarande är
fängslad i Tyskland. Enligt
Tysklands federala brottspolisbyrå
fängslades mannen för ett sexuellt
brott.
Johanna Sundbeck
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Minst 22 döda i
bussolycka i Mali
ONSDAG 29 JULI 2020

Mali.

22 personer uppges ha dött i en
bussolycka i Mali på tisdagen.
Ytterligare 21 personer skadades.
Bussen kolliderade med en
sophanteringslastbil, enligt Malis
transportdepartement som
uppger ”hög hastighet och
avsaknad av respekt för
bestämmelser” som orsak.
TT-AFP

”Jag uppmanar till
försiktighet de
kommande dagarna
för jag befarar att
situationen kommer
att försämras.”
ONSDAG 29 JULI 2020

Israel har kränkt Libanons
självständighet med en ”farlig
militär upptrappning”, säger
premiärminister Hassan Diab,
med hänvisning till måndagens
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oroligheter vid gränsen mellan
Israel och Libanon.
TT-Reuters
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egna ögon sett hur invånarna
drabbas.
Costa Ricas regering meddelade
nyligen att landets gränser den 1
augusti för första gången sedan
mitten av mars ska öppnas för
ONSDAG 29 JULI 2020
inresande turister från EU,
När coronapandemin slog till
stängde Costa Rica snabbt sina Storbritannien och Kanada.
Samtidigt ökar smittspridningen i
gränser, vilket fått svåra
landet i rekordfart.
konsekvenser för landets
Av Costa Ricas bekräftade fall av
turistorter.
covid-19 har 72 procent
Paulin Ask från Göteborg bor
registrerats den senaste månaden,
sedan tre år periodvis i byn
och på lördagen rapporterades
Montezuma vid
den högsta siffran sedan
Stillahavskusten och har med
pandemins start: 931 nya fall.

”Att de stoppade den
internationella posten
har verkligen ställt till
det”
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Landet har knappt fem miljoner
invånare.
Svenska Paulin Ask har bott i byn
Montezuma i Costa Rica periodvis
i drygt tre år. Tillsammans med
sin partner tillverkar hon smycken
av makramé, en teknik där man
gör flätningar av snören.
Smyckena säljer de via sin
hemsida och skickar till kunder
över hela världen. Men när
pandemin drabbade Costa Rica
försvann den inkomsten.
– Det som har påverkat mig mest
är att de med en gång stängde ner
den internationella posten. Det
har verkligen ställt till det för

många här som sänder sina
produkter utomlands, säger
Paulin Ask.
Nicoyahalvön på Costa Ricas
Stillahavskust är känd för sina
vackra stränder och är ett
populärt resmål för turister. På
halvöns västra sida ligger den
välkända surforten Santa Teresa.
Knappt två mil bort, på andra
sidan halvön, hittar man den mer
anonyma byn Montezuma där en
brokig skara människor från olika
delar av Costa Rica, övriga
Sydamerika, USA och Europa bor.
De flesta är hantverkare som lever
på att sälja handgjorda produkter
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– en grupp som drabbades hårt
både socialt och ekonomiskt när
landet stängde ner.
Paulin Ask har kunnat få
ekonomiskt stöd från anhöriga,
men många andra av Montezumas
invånare har inte den
möjligheten.
Särskilt utsatta familjer har fått
bidrag i form av pengar och mat
från staten. Men i Montezuma har
invånarna, såväl bofasta som
turister, även startat egna
hjälpprojekt.
– Det har varit otroligt fina
donationsprojekt runt om i
området, säger hon.

Till exempel har några invånare
startat kampanjen ”Juntos por
Montezuma” (Tillsammans för
Montezuma) för att samla in
pengar och stödja familjer som
har det extra svårt. Pengarna går
bland annat till att leverera mat
och andra nödvändiga basvaror
och för att finansiera ett
kommunalt volontärprogram som
innebär att personer som förlorat
sin inkomst kan arbeta med att
förbättra Montezumas
infrastruktur och naturområden.
Paulin Ask berättar också att så
kallade donationsbord ställts upp
utanför mataffärer på flera ställen.
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De kunder som vill och har råd
kan köpa ett par extra varor som
de sedan placerar på bordet, och
som behövande sedan kan plocka
ifrån.
– Sen är det många som har
börjat utbyta varor och tjänster
med varandra.
Costa Rica registrerade det första
fallet av covid-19 den 6 mars, en
49-årig turist från USA. Den 18
mars stängdes samtliga gränser
för utlänningar och icke-boende
och samtidigt deklarerades en
nationell nödsituation. De turister
som redan befann sig i landet
kunde lämna som vanligt, även

om flygavgångarna var
begränsade.
En annan som påverkats av
nedstängningen är brittiska
Tracey Weaver. Hon hade
planerat att resa runt i Centraloch Sydamerika, men semestern
fick en oväntad vändning när
pandemin slog till.
Trots att Tracy Weaver blev
erbjuden att åka hem med flyg
valde hon att stanna i
Montezuma. Nu hjälper hon
lokala restauranger att leverera
mat till byns hantverkare.
– Många har det extra svårt nu
när det inte finns några turister.
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Så jag frågade de lokala
restaurangerna om vi kunde göra
något för att hjälpa dem, säger
hon.
Restaurangerna erbjöd sig att laga
mat och leverera den om de fick
ekonomisk hjälp med att
införskaffa råvarorna, berättar
Tracy Weaver, som utöver att hon
själv bidrog med pengar,
uppmanade folk att göra samma
sak via sociala medier. Varje
måndag och torsdag får
hantverkarna mat som räcker i
ungefär en månad.

– Ingen går hungrig här nu. Det
största problemet är i stället hur
de ska betala sina räkningar.
Den ökade smittspridningen syns
främst i huvudstaden San José
och den närliggande provinsen
Alajuela. I Puntarenas, provinsen
som Montezuma tillhör, har man
hittills varit relativt förskonad
från viruset.
Enligt Paulin Ask har det varit
svårt för invånarna i Montezuma
att förstå varför i princip alla
regioner levt under lika strikta
restriktioner, trots att
smittspridningen sett väldigt olika
ut. Utöver de ekonomiska
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konsekvenserna har den psykiska
hälsan påverkats hos många, då
bybornas vardag till stor del går ut
på att umgås tillsammans.
– Personligen känner jag att
konsekvenserna av att man inte
får lov att träffas, hur det påverkar
vår mentala hälsa, nästan är värre
än rädslan för att bli smittad.
Även om det inte är förbjudet att
vara utomhus begränsar
restriktionerna många aktiviteter.
Livemusik och dans är förbjudet
på restauranger och barer. Att
vistas på stränderna, som till en
början var helt stängda, är nu
enbart tillåtet under några timmar

på morgonen. Även bilkörning är
begränsad, vilket gör det svårt för
många, då avstånden ofta är långa
mellan byarna.
– Vi lever verkligen i vår lilla
bubbla här, på gott och ont, säger
Paulin Ask.
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se
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ECB: Stoppa
utdelningar och
bonusar
ONSDAG 29 JULI 2020

Avstå från vinstutdelning och
återköpsprogram och var
restriktiva med bonusprogram
året ut. Det är Europeiska
centralbankens senaste
uppmaning till eurozonens
banker i coronakrisen.
Europeiska centralbanken (ECB)
vill att bankerna i eurozonen i
stället för att dela ut pengar
använder kapital och likviditet till

att hantera kreditförluster och
fortsätta låna ut pengar till företag
och hushåll trots kärva tider.
Därför förlänger centralbanken
sin rekommendation till banker i
eurozonen om att inte betala
några utdelningar eller genomföra
återköpsprogram till början av
nästa år. Bankerna uppmanas
även att vara extremt
återhållsamma med
bonusprogram.
Enligt ECB ser alla de 117 banker
som centralbanken utövar tillsyn
på ut att klara av att hantera
coronakrisen, men om situationen
förvärras ytterligare skulle det
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kunna få betydande effekter på
Spansk
bankernas kapital.
arbetslöshetssiffra för
– Myndigheter måste vara redo
att vidta ytterligare åtgärder om
låg
ONSDAG 29 JULI 2020
den ekonomiska situationen
förvärras ytterligare, säger Andrea
Pandemin har slagit hård mot
Enria, ECB:s tillsynschef.
Spanien, sett både till smitta och
TT-Reuters
ekonomi. Men mellan april och
juni ökade arbetslösheten ”bara”
med 55 000 personer. Det innebär
en ökning från 14,4 till 15,3
procent. Men under samma tid
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har ytterligare en miljon
människor förlorat jobbet, enligt
landets statistikmyndighet INE.
De har inte ansökt om
arbetslöshetsstöd – och syns
därför inte i den officiella
statistiken – men i
undersökningar säger de att de
blivit av med jobbet.
TT-AFP
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motorcyklar levererade
amerikanska Harley-Davidson
under andra kvartalet, 27 procent
färre än under motsvarande
kvartal i fjol.
Motorcykeltillverkaren redovisar
en nettoförlust på 92 miljoner
dollar för perioden, ett resultat av
coronakrisens nedstängningar.
Det kan jämföras med vinsten på
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196 miljoner dollar under andra
kvartalet i fjol.
TT-Reuters

Miljardtapp för
turismsektorn
ONSDAG 29 JULI 2020

Coronakrisen har kostat den
globala turismsektorn totalt 320
miljarder dollar i tappade intäkter
under januari till maj, enligt FN:s
turismorganisation UNWTO. Det
är mer än tre gånger så mycket
som under finanskrisen 2009,
enligt organisationen. Jämfört
med samma period förra året har

pandemin lett till 98 procent färre
turister globalt.
”Det klargör vikten av att få i gång
turismen så fort det är säkert Det
dramatiska fallet riskerar miljoner
personers levebröd, även i
utvecklingsländer”, kommenterar
UNWTO:s generalsekreterare
Zurab Pololikashvili.
TT
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Tung coronasmäll
för McDonald’s
ONSDAG 29 JULI 2020

Nettovinsten rasade till 484
miljoner dollar, från 1,52
miljarder dollar ett år tidigare.
TT-Reuters

Nedstängningen av restauranger
världen över och andra
anpassningar till följd av coronapandemin sätter djupa avtryck
hos den amerikanska
hamburgerjätten McDonald’s.
Den globala försäljningen i
jämförbara restauranger sjönk
med nästan 24 procent under
andra kvartalet, jämfört med
motsvarande period 2019.
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och sin egen domstol.
Klansamhälle står mot rättsstat.
När statsvetaren Peter Esaiasson
recenserar boken (GP 28/7),
kommenterar han Bäckström
Lernebys oförmåga att övertyga
ONSDAG 29 JULI 2020
klanens överhuvud om
rättsstatens välsignelser med ett
Johanna Bäckström Lerneby
torrt ”jag fattar varför”.
beskriver i sin bok ”Familjen” (Rättsstaten är för långsam. ”När
recenserad av Maria Schottenius i
sinnena rinner över krävs det
DN 25/6) hur en släkt styr
mycket för att invänta en osäker
Angered i Göteborg. Det handlar
domstolsförhandling”, skriver
om inget mindre än ett alternativt,
han; i ett klansamhälle ”kan
parallellt system där ”familjen”
konflikterna lösas genom
etablerar sin egen ordningsmakt
framförhandlade och kollektivt
betalda ersättningar för skadan

Maktkamper. ”Njáls
saga” speglar det
samtida klanväldet,
skriver Ingrid Elam

669

som gjorts och med andra
beviskrav”.
Det är som i ”Njáls saga”. Den
skrevs för 800 år sedan och
skildrar Island runt år 1000.
Tingvallarna, där det årliga
Alltinget hölls, är sagans
viktigaste spelplats. Dit rider Njál
och hans vän Gunnar nästan varje
år för att söka förlikning och
betala bot för dödade män. I
denna saga är det kvinnorna som
uppbär klansamhället och
utkräver hämnd enligt principen
öga för öga, tand för tand, medan
Njál och Gunnar in i det längsta
med förnuftets och lagens hjälp

försöker undvika att konflikten
trappas upp. Men likhögen växer,
det blir många turer till tinget.
Klassiker blir klassiker för att de
bärgas från generation till
generation, de är förankrade i sin
tid men kan ändå överbrygga
sekler. Njáls värld är avlägsen,
främmande och ändå märkvärdigt
bekant. Sagans alla skildringar av
domstolsprocedur,
rättegångstaktik, skillnader
mellan fjärde och femte rätt,
värvning av vittnen och
mansbotmatematik är sådant som
unga läsare gärna hoppar över,
men förhandlingarna, strävan
670

efter fred och förlikning, är i själva
verket helt centrala. Njál är en
Moses som vill föra sitt folk från
ett land till ett annat, från en
klankultur där summan av
åsamkad skada och utkrävd
hämnd måste gå jämnt ut, till ett
land som ”skall med lag byggas”
för att inte förgås. Beskrivningen
av samtalen på Tingvallarna är ett
slags lärobok i hur det kan gå till
att skapa en rättsstat och varför
det är så svårt.
För varje dödad man blir
förhandlingarna allt mer
komplicerade och tidskrävande.
Men Njál hittar alltid en laglig och

fredlig väg till förlikning. När han
själv ser sina mördare komma för
att bränna honom inne går han till
sängs i väntan på döden, utan att
utkräva hämnd.
Vi som läser sagan i dag vet att
Njál dukar under. Men hans linje
segrar till sist, Alltinget är
världens äldsta existerande
lagstiftande församling i en
demokrati. Och ändå: klanväldet
existerar än, växer sig till och med
starkare i skuggan av en
demokrati som tycks allt tröttare
och en rättsstat som är för
långsam.
Ingrid Elam
kultur@dn.se
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rättighet och stat, skriver
Ronny Ambjörnsson.
Mänskliga rättigheter är ett
begrepp som vi allt oftare mött
ONSDAG 29 JULI 2020
under 2000-talet. Som mänskliga
Mänskliga rättigheter har en
rättigheter räknas de som antogs
mycket äldre historia än den
av FN 1948, däribland rättigheten
formulering som antogs av FN
till liv, egendom och personlig
1948. Och fortfarande finns
frihet.
grundläggande skillnader: i
Men rättigheterna har en mycket
Frankrike var fri- och
äldre historia som går tillbaka till
rättigheterna förankrade i de amerikanska och franska
nationen som stiftade
revolutionerna på 1700-talet. Och
”rationella och rättvisa” lagar. I
många vill ge dem en ännu äldre
USA utgår man från att det alltid
historia, som för oss tillbaka till
finns en motsättning mellan
1600-talets religionskrig och de
idéer som då växte fram med

Så har mänskliga
rättigheter tolkats genom
århundradena
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rötter i medeltiden, och där
bakom antiken med dess dramatik
och filosofi.
Antigone, som vill begrava sin
bror, i Sofokles drama med
samma namn, hänvisar till en
oskriven rätt som kräver att bli
ihågkommen när någon
närstående dör – Antigones bror
har deltagit i ett uppror mot
stadens härskare Kreon och
förtjänar därför enligt denne att
ligga obegravd. Mot Kreons lagar
står emellertid Antigones rätt,
ordlös som högerhalvan i en
hjärna. Hon ger sig inte, och till

straff blir hon levande inmurad i
borgväggen.
Men det är inte bara i dramat som
sådana tankar kommer till
uttryck. Under antiken gjorde en
del filosofer av den så kallade
stoiska skolan gällande att det
bakom staternas lagar fanns en
annan och mer naturlig rätt, som
utan att vara formulerad i lagar
vägleder den kloka människan.
Det är en rätt som gäller alla
människor, män och kvinnor, fria
och slavar, vita och svarta. Enligt
den stoiska filosofin har
människorna del i ett
allomfattande förnuft och kan
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resonera sig fram till vad som är
rätt eller fel.
Många människor tycker kanske
att detta är självklart. Men det är
inte så länge sedan vetenskapen
hävdade att det är skillnad i
tankeförmågan mellan vita och
svarta. Så stoikernas idéer är
egentligen ganska märkvärdiga,
om man tänker efter. Det är,
menar stoikerna, ingen större
skillnad på oss människor. En
europé som första gången träffar
en afrikan slås säkerligen av vad
som skiljer dem åt: hudfärgen.
Men ganska snart, efter fler möten
och efter att ha tänkt efter, är det

tvärtom likheten. Förnuftet gör
oss lika. Likheten kan formuleras
som särskilda rättigheter som alla
människor har.
Med romarna fördes sådana idéer
ut i hela Medelhavsvärlden. De
var aldrig dominerande, men de
överlevde antiken och fick ett
slags pånyttfödelse under
renässansen och
upplysningstiden. Voltaire skrev
en dikt om naturrätten, ”Poème
sur la lois naturelle”, och i
Rousseaus populära roman
”Emile” finns flera uttryck för
naturrättsliga tankegångar.
Många förhållanden i dåtidens
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samhälle tedde sig också
onaturliga. Frankrike hade
besittningar i Västindien där
ekonomin byggde på slavarbete.
Hur kunde slaveri anses naturligt?
Filosoferna pekade på allt fler
förhållanden som i förnuftets och
empatins ljus framstod som
orimliga. Sådana tankar hade en
tendens att sprida sig, inte bara i
Europa. Snart fanns de i
Västindien och inspirerade
slavarna på Haiti till att i slutet av
1700-talet göra uppror och utlysa
en svart republik, bestående av
före detta slavar.

De flesta historiska översiktsverk
brukar återge rättighetstankarna
långa historia i Västerlandet. Men
det finns undantag. Samuel Moyn,
en amerikansk historiker, gav
2010 ut ett arbete med titeln ”The
Last Utopia: Human rights in
History”. Tanken på naturliga
rättigheter har visserligen, menar
Moyn, framförts flera gånger
under historiens gång. Men man
kan inte vara säker på att antikens
människor tänkte detsamma som
vi gör i dag. Det naturliga i en tid
är inte alltid det naturliga i en
annan tid. Det går inte att
upprätta så långa tankelinjer utan
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att dessa riskerar att bli tomma
konstruktioner.
Det finns fog för sådana
invändningar. Men vi skulle också
kunna vidga perspektivet. Utan
tvekan har själva sättet att tänka,
att så att säga ställa det
existerande mot en annorlunda
tänkt ordning, haft en radikal
inverkan på våra föreställningar.
Traditionen har underminerats
och dess ställning blivit mindre
självklar. Det skall påpekas att
ordet natur i naturliga rättigheter
är detsamma som i naturlag.
Naturens rätt har sitt upphov hos
Gud, denne tänktes ha instiftat de

lagar som får himlakropparna att
röra sig och växterna att växa.
Människans naturliga rättigheter
har en sådan objektiv existens.
Under hela 1700-talet pågick ett
undermineringsarbete av
upplysningstidens fotfolk, jurister,
läkare, lärare, vilka ifrågasatte
etablerade sanningar och
ståndpunkter i pamfletter och
småskrifter. I dessa hade frågan
om naturliga rättigheter hög
prioritet. Rättighetsfrågorna
hörde också till de ämnen som
tidigt behandlades av den nyligen
bildade Nationalförsamlingen,
som inledde Franska revolutionen
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– den tjugonde augusti 1789
(”sent på kvällen”) röstades
rättighetsförklaringen igenom.
Den franska
rättighetsförklaringen var inte den
enda vid denna tid, 1791 antog
amerikanerna en liknande
förklaring – fransmän och
amerikaner inspirerade varandra.
Men det finns, som Dan Edelstein
framhåller i sin aktuella bok ”On
the Spirits of Rights”, en
grundläggande skillnad mellan
förklaringarna. I den franska
rättighetsförklaringen finns en
tilltro till staten som saknas i den
amerikanska. När fransmännen

under revolutionen gjorde sig av
med sin kung trädde
Nationalförsamlingen i dennes
ställe. Nationen blev ett
revolutionärt begrepp. Det var
nationens sak att stifta lagar som
var ”rationella och rättvisa”.
Lagen gällde alla slag av friheter,
religiös tro, yttrandefrihet, rätt till
egendom och säkerhet. Friheterna
var förankrade i lagen, i sin tur
förankrad i nationen.
Den amerikanska
rättighetsförklaringen utgår
tvärtom från att det alltid finns en
motsättning mellan rättighet och
stat. Thomas Paine, en av de
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amerikanska rättighetsivrarna
skriver i sin mycket lästa bok
”Common Sense”: att ”regeringen,
även i den bästa av stater, är alltid
ett nödvändigt ont.” Rättigheterna
måste stå fria från staten.
(Samtidigt var det staten som
skulle se till att rättigheterna
efterlevdes, en av historiens
många paradoxer).
Rättighetstanken levde vidare
under 1800- och 1900-talen. Men
den verkar framför allt ha haft en
symbolisk och retorisk funktion,
vissa punkter dammades av,
andra sjönk i glömska. Vad
rättighetstanken stod för var det

metafysiska och universella
perspektivet: oberoende av dagens
politiska agenda finns hos alla
människor en grundläggande
frihet att tänka och föreställa sig
en annan och bättre värld. Det
sena 1960-talet karakteriserades i
både öst och väst av utopiska
tankar, i öst som ”socialism med
mänskligt ansikte”, i väst som
kollektiva gemenskaper. Men
dessa utopier tedde sig orimliga i
traditionell politik, för fantasifulla
i väst, för vaga i öst. I väst
utvecklades därtill under åttiotalet
en antiutopisk inställning, kritisk
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mot alla allomfattande projekt och
stora ”berättelser”.
Mänskliga rättigheter, däremot,
hade proklamerats av FN, men
ingen stat tog på sig ansvaret att
lyfta in dem i storpolitiken. Av
frivilliga sammanslutningar, så
kallade NGO:s (Non government
organisations), var det bara
Amnesty International som på
allvar uppmärksammade
rättighetstanken. När Amnesty
tilldelades Nobels fredspris 1977
var det många som inte kände till
organisationen. Men det var ett
förhållande som snabbt kom att
förändras.

Mänskliga rättigheter var till en
början inte något vänsterprojekt.
Det hade heller inte någon
inverkan på den antikoloniala
kampen. Gandhi nämner
knappast naturliga rättigheter,
inte heller Sukarno i Indonesien
eller Nkrumah i Ghana. Det
slagord som användes i den
antikoloniala kampen var
självbestämmande. Det var först
med Julius Nyerere i Tanzania
och Kenneth Kaunda i Zambia
som rättigheterna togs till
användning.
Men rättigheterna bytte namn. I
stället för naturliga talades det om
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mänskliga rättigheter.
Formulerade som mänskliga
rättigheter flyttade begreppet in i
den amerikanska regeringens
språkbruk. Jimmy Carter använde
begreppet som fick en tydlig
antiauktoritär prägel. Under
1990-talet blev rättighetstanken
maktpolitik. NATO tog ställning
för Kosovos etniska albaner
genom att bomba Serbien, som
inte ville acceptera Kosovos
självständighet. Tony Blair
uttryckte den nya tidens anda i ett
tal i Chicago 1999: ”Vi lever i en
tid som ställer det internationella
samfundet inför oväntade och

svåra uppgifter” – som att
försvara medborgare i ”barbariska
och odemokratiska stater”.
Obama var mer skeptisk till att
överträda gränser och gå in i
”barbariska stater”; ändå valde
han att utsätta Libyen för
flygattacker och hindra Khadaffi
att inta Benghazi i östra Libyen
och där utlösa ett förväntat
blodbad. Dock: situationen i
Libyen blev inte bättre med ett
alltmer blodigt inbördeskrig,
något som fick Obama att tveka
inför ett djupare engagemang i
Syrien. Rättigheter är lätta att
formulera, men svåra att
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förverkliga. Vi lever inte i en
gränslös värld.
Moyn är inne på en intressant
tanke. Utopierna har förverkat sin
legitimitet. Vi kan, inte ens i
tankarna, komma överens om vad
som skulle utmärka det goda
samhället. En del människor gillar
kollektiva gemenskaper, andra är
individualister, en del gillar svart,
andra vitt. Vi måste kompromissa.
Alla måste vara med att
bestämma. Det kallas demokrati.
Demokratin är vår slutliga utopi,
så länge som demokratin inte är
förverkligad i hela världen. Vid ett
statsbesök i Kina fick vår

statsminister, vid sidan av andra
ärenden, uppdraget att påminna
om de mänskliga rättigheternas
existens. Vad kineserna sade
berättas inte. Men man kan ju
gissa.
Ronny Ambjörnsson
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Greta Thunbergdokumentär får
premiär i Venedig
ONSDAG 29 JULI 2020

Rom. Dokumentärfilmen om Greta Thunberg får världspremiär på årets Venedigfestival. När många arrangörer
väljer att inte ta risker och
ställer in stora evenemang så
gör den italienska festivalen
tvärtom.
Filmen om Greta Thunberg har
gjorts av Nathan Grossmann; en
30-årig regissör som gick ut tv-

linjen på Stockholms Dramatiska
Högskola 2015. Filmteamet har
följt Greta Thunberg från hennes
allra första protestdag för att
rädda klimatet.
– Det känns väldigt stort att få ha
världspremiär i Venedig detta
speciella år. Både för att det är en
av världens mest inflytelserika
filmfestivaler men också för att
Venedig är en av de platser som
kommer att drabbas hårt om vi
inte tar tag i klimatfrågan
omedelbart, säger Nathan
Grossman.
I Venedig tävlar den svenska
kortfilmen ”Nattåget”, där Jerry
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Carlsson står för manus och regi.
Filmen har ett homosexuellt tema
och handlar om ett möte mellan
två människor på ett nattåg.
Den 77:e upplagan av festivalen
hålls traditionsenligt på badön
Lido den 2 september. Att
evenemanget är smalare än
tidigare årgångar är uppenbart.
Men det gäller framför allt
sidosektioner och att de stora
amerikanska filmerna inte finns
på plats på grund av den pandemi
som pågår i USA.
– I tävlingssektionen är den tyska
politiska filmen glädjande

tillbaka, säger festivalchefen
Alberto Barbera.
Julia von Heinz har gjort flera
långfilmer. I filmen ”I morgon
hela världen” tar hon upp ett tema
från andra världskriget, men
filmen utspelar sig i nutid och
handlar om nynazister.
Bland veteranerna tävlar ännu en
gång den ryske regissören Andrej
Konchalovaskij, 83, med en ny
film kallad ”Kära kamrater”. I
Venedig har Konchalovskij redan
vunnit tre Silverlejon. Ett av dem
var för bästa regi för sin poetiska
film ”Postmannens vita nätter”.
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Dokumentärfilmer finns också
med i tävlingen. Gianfranco Rosi
är känd för mycket lång arbetstid
inte minst under klippningen,
eftersom han nästan alltid filmar
enorma mängder material. Bland
hans senare dokumentärer finns
filmerna om människorna som
bor kring Roms stora motorled
(SACRO GRA), gjord 2013. Den
följdes av den vackra och
smärtsamma ”Fuoco a mare” (Eld
över havet) som kom 2016 och
handlade om migranter som
försökte komma fram till
Lampedusa. Nu fyra år senare är
hans nya film ”Notturno” klar.

Den har i sig ett naturligt
sorgtema eftersom den handlar
om Syrien.
Den polska filmen har ofta skämt
bort oss med ett bländande
vackert foto. I Venedig tävlar
”Snön kommer inte längre att
falla” där regissörerna är två:
Małgorzata Szumowska och
Michał Englert.
Hundraårsminnet av Federico
Fellinis död uppmärksammas i Venedig. Giuseppe Pedersoli har
gjort en dokumentär som heter:
”Sanningen om det ljuva livet”. Frågan är vad som finns mer att
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säga om Fellini som inte redan är
sagt?
Den ofta sceniskt utsvävande
regissören Luca Guadagnino har
gjort en film om Salvatore
Ferragamo, mannen som skapade
Hollywoodstjärnornas handgjorda
skor.
Festivalens invigningsfilm är
italiensk, för att markera att
italienarna valt att hålla sin
festival som vanligt. Detta är
första gången på elva år som en
italienare får öppna festivalen.
Daniele Lucchetti får äran med sin
film ”Lacci”, ett ord som betyder
mycket, men eftersom det är en

spänningsfilm passar ordet ”fälla”
troligen bäst.
Att göra en internationell filmfestival medan det pågår en
pandemi över stora delar av vårt
klot kräver mod. Eller också ett
drag av aningslöshet. Biennalen
har en ny ledare, Roberto Cicutto,
som är filmproducent och
venetianare. Frågan är om det
hade blivit någon festival utan
honom.
Våga – vinn! På italienska säger
man ”In bocca lupo” – vilket
innebär att man önskar någon tur.
Men ordagrant betyder det ”I
vargens mun”.
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Peter Loewe
loewepeter@gmail.com

EU köper medicin
mot corona för 750
miljoner
TORSDAG 30 JULI 2020

EU har kommit överens med
läkemedelsbolaget Gilead om
att köpa den antivirala
medicinen remdesivir till
omkring 30 000 patienter,
uppger EU:s
hälsokommissionär Stella
Kyriakides i ett
pressmeddelande.
Avtalet som skrevs på tisdagen
mellan EU-kommissionen och det
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amerikanska läkemedelsbolaget är
värt över 750 miljoner kronor,
enligt EU-kommissionens
pressmeddelande. Det räcker till
omkring 30 000 patienter och ska
ges till personer med svåra
coronasymtom.
Medicinen ska börja fördelas till
EU-länderna i augusti. Den första
leveransen beräknas täcka
behoven för de närmaste
månaderna, och kommande
upphandlingar ska täcka
ytterligare behov från oktober.
Remdesivir utvecklades som
behandling av ebola och hämmar
nybildning av virus i infekterade

celler. Läkemedlet är det enda
som godkänts av EU för att
behandla coronapatienter som får
syrgas.
Sveriges regioner har tidigare fått
en donation, vars omfattning är
hemlig, från Gilead som skulle
räcka till ett fåtal patienter.
Läkemedlet fördelades då runt om
i landet baserat på befolkningsmängd och antalet coronapatienter på sjukhus.
Fredrik Samuelson
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Kinas charmoffensiv
biter inte på Prags
borgmästare
TORSDAG 30 JULI 2020

Kina är på global pr-offensiv
och får applåder för bistånd till
coronadrabbade länder.
Men inte i Prag. Här driver
borgmästaren Zdenek Hrib en
envis kamp mot stormakten.
– Jag har inte sett några gåvor
från Kina, bara försäljning,
säger han till DN.
I pandemins spår har Kina
skruvat upp ljudet på
propagandamegafonen. När

rivalen USA lämnar
internationella organisationer och
avtal passar Peking på att lansera
en diplomatisk offensiv.
Det nya coronaviruset upptäcktes
som bekant först i Kina, och
landet var länge det värst
drabbade.
Men i takt med att antalet
smittade och döda avtog på
hemmaplan har Kina fokuserat
alltmer på omvärlden.
Skyddsutrustning, tester och
vårdpersonal sänds till Europa,
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Sydamerika och Afrika.
Sändningarna har två syften. Dels
att visa upp ett rikt, generöst
Kina, ett land som osjälviskt
hjälper andra. Dels att byta
samtalsämne – få andra att
glömma hur virusutbrottet till en
början mörkades av kinesiska
myndigheter som till och med
straffade läkare som slog larm.
Parallellt med detta har en rad
kinesiska ambassadörer – ibland
kallade ”vargkrigare” i kinesiska medier – trappat upp sin
nationalistiska retorik. De
angriper allt som andas kritik mot
Kina i sina värdländer, allt som

avviker från Kinas egen
historieskrivning om
coronaviruset. Liksom allt som
bryter mot Pekings linje gentemot
Taiwan, Hongkong, Xinjiang eller
Tibet.
På många håll blir effekten precis
den avsedda. Afrikanska ledare
har stått på kö för att uttrycka sin
tacksamhet. I Serbien kysste
president Aleksandar Vucic rentav
den kinesiska flaggan på ett
hjälppaket och talade om kollegan
Xi Jinping som sin ”broder och
vän” – i motsats till snåla
europeiska grannar.
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Men är kineserna så generösa
egentligen?
I de flesta fall – särskilt i Europa –
har ”gåvorna” i själva verket visat
sig vara varor som säljs till
marknadspris med god vinst.
– Jag har inte noterat några gåvor
från Kina. Det är business as usual
– de säljer utrustningen.
Dessutom har det varit problem
med vissa sändningar, säger Prags
borgmästare Zdenek Hrib till DN
på telefon.
Utrikespolitik är kanske inte
normalt vad man förknippar med
lokala makthavare som en
borgmästare. Men sedan han

tillträdde i november 2018 har
Hrib knappt missat ett tillfälle att
gå i närkamp med stormakterna
Kina och Ryssland.
Så sent som för en månad sedan
fick han polisbeskydd dygnet runt
efter misstankar att en rysk agent
var ute efter att mörda honom. Hotet kopplades ihop med
beslutet att döpa om ett torg i
Prag efter Boris Nemtsov, den
ryske Putinkritikern som
mördades 2015.
Och när det gäller Kina började
det med en mottagning för
utländska diplomater i Prags
stadshus vintern 2018–2019.
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Kinas ambassadör krävde att Hrib
skulle kasta ut en representant för
Taiwan och ställde sig fysiskt i
vägen för andra ambassadörer.
Taiwan är ju enligt Pekings
officiella politik en del av Kina och
inte ett självständigt land.
– Jag sa att vi inte kan kasta ut gäster som vi själva har bjudit in,
säger Hrib.
– Så det slutade med att den
kinesiske diplomaten lämnade
lokalen.
Sedan dess har borgmästaren
träffat kinesiska dissidenter,
hissat Tibets flagga utanför sitt

kontor och sagt upp ett samarbete
mellan Prag och Peking.
– Från den styrande koalitionen
här ville vi riva upp en paragraf i
samarbetsavtalet som hänvisade
till ”ett Kina”-politiken, alltså
Kinas Taiwanpolitik, säger Zdenek
Hrib.
– Vi ville ha ett opolitiskt avtal och
vi ville behandlas med respekt.
Men de var bara intresserade av
just det politiska med Taiwan. Vi
fick ingenting. Så vi sa upp
avtalet.
Resultatet blev att Prags
filharmoniska orkester
portförbjöds i Kina och fick ställa
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in en bokad turné. Och en tidigare
utlovad panda till Prags zoo blev
aldrig verklighet.
Tomma symboler möjligen, men i
Hribs värld visar Kinas agerande
att landet inte håller sina löften
och därför ”inte är en pålitlig
affärspartner”.
Hans eget svar var att skriva ett
avtal om samarbete med Taiwans
huvudstad Taipei i stället för
Peking. Något som naturligtvis
retade den kinesiska sidan än
mer.
Förhållandet till stormakterna
Kina och Ryssland har blivit något

av en vattendelare i tjeckisk
politik på senare år.
President Milos Zeman är den
mest framträdande bland dem
som stöder de båda auktoritära
staterna. Zeman har som enda
EU-ledare deltagit i
militärparader i Moskva och
Peking – och han döljer inte sin
beundran för kollegerna Vladimir
Putin och Xi Jinping.
Det prokinesiska lägret i Tjeckien
framhåller ofta vilka ekonomiska
möjligheter ett ökat utbyte med
Peking ger. Och kinesiska företag
har på senare år köpt upp bland
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annat hotell, ett bryggeri och
fotbollsklubben Slavia Prag.
Samtidigt har en rad skandaler
satt fokus på Kinas försök att
använda Tjeckien som en bas för
ökat inflytande inom EU.
Exempelvis avslöjades 2019 att
Peking i hemlighet betalade
anställda vid Karlsuniversitetet i
Prag för att sprida Kinavänlig
information.
För politiker på den liberala sidan
– som Piratpartiets Zdenek Hrib –
blir utmaningar mot Kina och
Ryssland ett sätt att positionera
sig gentemot populister och
nationalister.

– Det pratas mycket och det ges
en massa löften. Men löftena
infrias inte och de kinesiska så
kallade investeringarna ger inga
jobb. Sedan Zeman började vurma
för kineserna har vårt
handelsunderskott med Kina
fördubblats, säger Hrib.
Han varnar för att Pekings höjda
svansföring internationellt kan
förblinda folk både i Tjeckien och
i andra europeiska länder.
– Vi får inte glömma hur
pandemin startade, och att Kina
försökte dölja den till en början.
De felinformerade WHO och
tystade kinesiska visselblåsare. De
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hindrade andra från att vara
bättre förberedda.
Zdenek Hrib menar att Kinas
agerande förvärrade krisen i
andra länder, och att landet i
början av pandemin köpte upp
utrustning utomlands.
Just i Tjeckien länsade exilkineser
tidigt i våras apotek på
skyddsutrustning. Köpkampanjen
var koordinerad av Kinas
ambassad i Prag och i öppna
forum på sociala medier skröts det
om att kineser ”jobbade dygnet
runt” med att skaffa saker som det
rådde brist på i Kina.

– Det är den utrustningen de nu
säljer till världen. Vi har
spenderat en hel del pengar på det
och allt har inte fungerat, säger
borgmästaren.
– Men det finns andra länder som
verkligen osjälviskt hjälper sina
vänner i krisen. Som Taiwan till exempel.
Ingmar Nevéus

694

själva föraktar demokratins
hörnstenar.
Under de enorma
demonstrationerna i Hongkong
förra sommaren riktade Donald
Trumps administration och flera
tunga republikaner i kongressen
hård kritik mot Kinas regering.
TORSDAG 30 JULI 2020
De hävdade att det hårdhänta
Prags borgmästare Zdenek Hrib bemötandet av demonstranterna
är exempel på att kritik mot
visade en bristande respekt för
Kina kan bottna i ett genuint
mänskliga rättigheter,
försvar för den liberala
mötesfrihet, pressfrihet och
demokratin. I USA kommer
demonstrationsfrihet.
mycket av kritiken mot Kina
Men under den här sommaren har
däremot från nationalister som samma republikaner försvarat och
uppmuntrat till just dessa

Martin Gelin:
Politiker kritiserar
Kina också av
opportunistiska
skäl
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auktoritära metoder för att ta itu
med de antirasistiska
demonstrationerna i USA.
Senatorn Tom Cotton, en
inflytelserik republikan från
Arkansas, skrev under fjolårets
Hongkong-protester att
”polisvåldet mot demonstranterna
i Hongkong är oacceptabelt”.
I den amerikanska debatten om
polisvåld har Cotton däremot
försvarat polisen, trots hundratals
dokumenterade fall av
oprovocerat våld från polisen och
åtminstone 30 fall av polisvåld
mot journalister.

Under sommaren sade Cotton att
”det enda sättet att få stopp på det
här upproret är genom en
överväldigande kraftuppvisning”.
I en kontroversiell debattartikel i
New York Times, med rubriken
”Skicka in militären” uppmanade
han federal militär att ingripa mot
fredliga demonstranter.
Det framstår därmed som att
Cottons tidigare kritik mot Kinas
regering bottnade i något annat än
ett principfast försvar för
mänskliga rättigheter. Cottons
beteende är symtomatiskt för
debatten om Kina i USA, där hård
kritik ofta kommer från
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auktoritära nationalister som
själva uppvisar begränsad
entusiasm för demokratins
hörnstenar.
Donald Trump har vid åtminstone
14 tillfällen uppmanat till våld
mot journalister. Han har under
bara den här sommaren försökt
stoppa två uppmärksammade
böcker från att publiceras, för att
de innehåller kritik mot honom.
Enligt Trumps tidigare
säkerhetspolitiska rådgivare John
Bolton har Trump systematiskt
kritiserat Kina utåt, samtidigt som
han i skymundan visat beundran

för Xi Jinpings auktoritära
ledarskap.
Enligt Bolton ska Trump ha
uttryckt tydligt stöd för Kinas
kontroversiella omskolningsläger
för uigurer och vädjat till Xi
Jinping om kinesisk hjälp för att
vinna höstens presidentval.
Med sådana fiender behöver Xi
Jinping inte många vänner.
Trumps hyckleri om Kina står
dock i bjärt kontrast till Prags
borgmästare Zdenek Hrib, vars
kritik mot Kina inte tycks bottna i
politisk opportunism, utan i ett
genuint stöd för demokrati och
det öppna samhället.
Martin Gelin
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mångmiljardbelopp för att säkra
miljontals doser.
I detta läge kastar sig en oväntad
aktör in i spelet: Nordkorea.
TORSDAG 30 JULI 2020
Den slutna kommunistdiktaturen
Nordkorea hävdar det utvecklar deklarerade för en dryg vecka
sitt eget vaccin mot covid-19.
sedan att dess vetenskapsmän är
Men experter misstänker att
på väg att producera ett
diktatorn Kim Jong-Un
covidvaccin. Djurförsök ska redan
använder vaccinet som
vara genomförda och kliniska
täckmantel för att öka sin
tester på människor pågår.
arsenal av biologiska vapen.
Vissa bedömare avfärdade genast
Världens bioteknikjättar tävlar om utspelet som en bluff. Nordkorea
att ta fram vaccinet som ska frälsa är utfattigt och dessutom
världen från pandemin, och USA, förskonat från pandemin, även
EU och Japan betalar
om den officiella siffran noll
smittade kanske är en underdrift.

Vaccinutspel befaras
vara del i plan för
vapentillverkning
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Varför skulle Kim Jong-Un satsa
sina magra resurser på ett vaccin i
detta läge?
Ett svar, menar många
Nordkoreaexperter i väst, är att
han genom att hänvisa till
vaccinet kan lyckas få in
utrustning i Nordkorea som i
slutändan kan användas för att
öka landets produktion av
biologiska massförstörelsevapen.
Resonemanget går så här:
Nordkorea är utsatt för
omfattande sanktioner som
förbjuder landet att importera en
mängd produkter, bland annat allt
som skulle kunna användas för

vapenproduktion. Men humanitär
hjälp undantas ofta från
sanktionerna. Därför kan landet
utnyttja pandemin, eftersom allt
coronarelaterat kan anses som
”humanitärt”.
– De kan köpa utrustning från
väst eller Kina till sitt vaccin, men
nästa år kan de använda den för
att tillverka biologiska vapen,
säger Andrew Weber, amerikansk
vice försvarsminister under
president Obama, till Politico.
Per Wikström på Totalförsvarets
forskningsinstitut, FOI, håller
med.
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– Visst kan de ha goda intentioner
och vilja ta fram ett vaccin. Men
om de av humanitära skäl lyckas
få igenom toppmodern utrustning
så kan de missbruka den vid ett
senare tillfälle, säger han till DN.
Han påpekar att bioteknisk
utrustning ofta har vad forskarna
kallar ”dubbel användning”.
Många fermentorer – där man
odlar celler eller mikroorganismer
– kan exempelvis lika gärna
användas för att få fram
livräddande vaccin som dödliga
bakterier.
Åke Sällström, med många års
erfarenhet som FN:s

vapeninspektör i krigshärdar,
påminns om en inspektion han
gjorde i Saddam Husseins Irak
2002:
– Där hade man just
vaccinframställning som
täckmantel för vad som i själva
verket var tillverkning av
biologiska vapen. Vaccin och
vapen har mycket gemensamt,
både utrustning och kompetens
hos personalen. Vad man som
inspektör tittar på är
säkerhetsanordningarna. De
skiljer sig om det är fråga om
militär produktion.
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Nordkorea skrämmer regelbundet
omvärlden när det skramlar med
sina kärnvapen och missiler med
allt längre räckvidd. Mindre
omtalat är landets program för
biologiska vapen.
Biologiska vapen är förbjudna
enligt en FN-konvention som har
skrivits på av nästan alla världens
länder, inklusive Nordkorea. Ändå
tror de flesta bedömare att landet
redan på 1960-talet började bygga
upp ett biovapenprogram.
– Man misstänker att de har eller
åtminstone har haft en sådan
kapacitet, säger Per Wikström på
FOI.

I rapporter från västliga
underrättelsetjänster har den
nordkoreanska regimen sagts ha
tillgång till bland annat
mjältbrand, eller anthrax, men
också virus för smittkoppor, den
dödliga sjukdom som förklarades
utrotad i hela världen 1980.
Vissa fruktar nu att det påstådda
covidvaccinet kan bli ett tillfälle
för Nordkorea att uppdatera sin
biotekniska kompetens – kanske
till och med ta fram en extra farlig
form av coronavirus.
– De kanske letar efter något som
ingen annan kan stoppa med
vaccin, säger försvarsforskaren
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Bruce Bennett vid Rand
corporation till Politico.
Ingmar Nevéus

65 av 94 räddade
flyktingar bar på
coronasmitta
TORSDAG 30 JULI 2020

Antalet coronasmittade på
Malta tredubblades i ett slag
när 65 av 94 flyktingar som
räddats från ett läckande fartyg
testade positivt för covid-19 i
måndags kväll.
De 65 flyktingarna, från Eritrea,
Marocko och Sudan, har isolerats
och de maltesiska myndigheterna
ser ingen risk för allmän
spridning i landet som fram till i
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måndags hade 34 aktiva fall av
sjukdomen.
Ingen av de 65 rapporteras heller
vara allvarligt sjuk.
Samtidigt kan händelsen ge nytt
bränsle till rörelser som helt vill
stoppa flyktingmottagandet, både
på Malta och i andra länder.
Högerpopulistiska politiker har
ända sedan pandemin spreds till
Europa pekat ut migranter från
Mellanöstern och Afrika som en
hälsorisk. Inget har dock visat att
flyktingar skulle vara smittade i
högre grad än andra – hittills.
Däremot har människorättsorganisationer varnat för att

smittan kan slå extra hårt mot
flyktingar i läger där det är
omöjligt att hålla social distans.
De stora mottagarländerna i
Sydeuropa har tagit det säkra för
det osäkra och satt nyanlända i
strikt karantän.
I Grekland har 120 000 flyktingar
i ett stort antal läger i princip varit
avskurna från omvärlden, i en
nedstängning som har förlängts
inte mindre än fem gånger.
I Italien, som har upplevt en ny
flyktingvåg från Tunisien de
senaste veckorna, har många
upprörts av att migranter vid flera
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tillfällen har rymt från
karantänen.
Senast i måndags sa
inrikesminister Luciana
Lamorgese att hon planerade att
sända militär till Sicilien, där 100
flyktingar i måndags bröt sig ut ur
ett karantänläger.
Ingen av de 100 var dock smittad.
Ingmar Nevéus
Dela

Dömda IS-anhängare
kan tvingas bära
fotboja i tio år
TORSDAG 30 JULI 2020

Franska IS-anhängare och
andra som avtjänat långa
fängelsestraff för terrorbrott
ska efter frigivningen kunna
tvingas bära elektronisk fotboja
i upp till tio år och få begränsad
rörlighet, enligt en ny lag.
Människorättsadvokater i
Frankrike varnar för att det kan
undergräva rättssäkerheten.
Paris.
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Hur långt ska myndigheterna få
gå när de vill förebygga
terrorbrott?
Frågan står i centrum för en
debatt som uppstått i Frankrike
kring en ny och omstridd terrorlag
som nationalförsamlingen röstade
ja till i måndags.
Den som har avtjänat minst fem
års fängelse för någon form av
terrorbrott – inklusive resor till
IS-kontrollerat område – ska nu
enligt lagen få genomgå en
utvärdering efter avtjänat straff.
Bedöms personen i fråga då vara
radikaliserad och utgöra en
”särskild fara” för allmänheten

kan han eller hon i preventivt
syfte åläggas att bära elektronisk
fotboja i upp till tio år. Personen
kan även tvingas anmäla sig på en
polisstation tre gånger i veckan,
acceptera långtgående
övervakning av telefoner och
datorer, och förbjudas besöka
vissa kommuner eller träffa vissa
personer. Åtgärderna ska
utvärderas årligen. Den som
bryter mot reglerna riskerar ett
nytt fängelsestraff.
De som står närmast på tur är
omkring 150 terrordömda
personer som ska friges inom tre
år.
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Men flera ledande, franska
människorättsjurister varnar för
att den nya lagen kan undergräva
rättsstaten, eftersom termen
”särskild fara” är så vag.
– Vårt rättssystem bygger på att
man straffas för något som man
har gjort, inte för vem man är eller
för något man skulle kunna göra i
framtiden. Det riskerar ge oss en
rättvisa som försöker förutsäga
framtiden, säger advokaten
Matthieu Quinquis till tv-kanalen
BFM.
Lagen ska nu granskas av franska
författningsrådet (Conseil
Constitutionnel), för att utröna

om den strider mot medborgerliga
rättigheter.
Magnus Ranstorp, terrorexpert
vid Försvarshögskolan, håller med
om att åtgärderna måste vara
rättssäkra, men betonar att
”ribban ligger olika högt i olika
länder”.
– Det är väldigt långtgående att
stå så länge övervakad. Men jag
vet att det förts fram liknande
förslag i bland annat i Danmark,
inriktade på IS-anhängare som
återvänder från Syrien, säger
Ranstorp till DN.
I Frankrike har man av tradition
mycket fokus på repressiva
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metoder. Efter attentaten i Paris
2015 fick polisen långtgående
befogenheter som senare har
permanentats. Bland annat har
säkerhetspolisen rätt att
inskränka rörelsefriheten under
kortare perioder för den som
anses utgöra ett hot mot
nationens säkerhet.
Den nya lagen går dock betydligt
längre. Åtgärderna påminner om
de som utländska medborgare
tidigare har kunnat tvingas till i
Frankrike. Tanken är att avlasta
det hårt pressade
fängelsesystemet och att undvika
nya attentat. Enligt en ny studie

från det franska Centrumet för
analys av terrorism (CAT) begår
sex av tio terrordömda som vistats
utomlands nya brott. Det motsägs
dock av andra studier, som tyder
på att risken för återfall är låg.
Ett av grundproblemen är de
franska fängelserna, som blivit
plantskolor för radikala jihadister.
Enligt en rapport från
forskningsinstitutet ICSR vid
brittiska King’s College, som
Magnus Ranstorp medverkar i,
beror detta inte minst på
bristande ekonomiska resurser
och att fängelserna ofta är
överfulla.
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– I Frankrike har man haft stora
enheter där man länge
koncentrerade dessa personer
tillsammans. Man har heller inte
haft något egentligt program för
det förebyggande arbetet. Det är
stor skillnad mot Sverige, där vi
har små enheter med väl
fungerande underrättelser, som
gör att man kan gå in och störa så
fort man ser att någon är på väg
att radikaliseras, säger Ranstorp.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se

Atlantas borgmästare
och Georgias
guvernör i bråk om
munskydd
TORSDAG 30 JULI 2020

I flera veckor har Atlantas
borgmästare Keisha Lance
Bottoms och Georgias
guvernör Brian Kemp bråkat
om munskydden.
Nu gör de ett försök att nå en
uppgörelse om huruvida
medborgare måste täcka delar
av ansiktet.
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Bråket mellan Georgias
republikanske guvernör Brian
Kemp och den demokratiska
borgmästaren Keisha Lance
Bottoms i delstatens folkrika
huvudstad Atlanta har pågått
sedan början av juli. Då beordrade
hon medborgarna att bära
munskydd på offentliga platser. I
mitten av juli kontrade Brian
Kemp med att ta frågan till
domstol. Han hävdar att hon har
överskridit sina befogenheter.
Därmed har kampen mellan
demokrater och republikaner om
hur pandemin borde hanteras nått
rätten.

Det betyder inte att Kemp
motsätter sig att medborgarna
täcker för näsa och mun. Men han
tycker att de ska få välja själva.
– Vi är alla överens om att det är
effektivt att bära munskydd. Jag
är säker på att invånarna i Georgia
inte behöver ett påbud för att göra
det rätta, sa han på en pressträff
tidigare i juli.
I början på veckan skulle staden
och delstaten ha mötts i rätten. I
stället kom beskedet att de inlett
informella samtal. I en intervju
med radiokanalen NPR säger
Keisha Lance Bottoms att det
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återstår att se om de kan nå en
kompromiss.
– Guvernören hör till ett parti som
ofta lyfter att det är viktigt och
önskvärt att lokala myndigheter
kan ta egna beslut i många frågor,
även under covid-19-krisen, säger
hon.
Hon betonar att smittspridningen
i Atlanta är hög och att hon måste
skydda invånarnas hälsa och
säkerhet.
– Och en del i detta är väldigt
enkel. Ha ett munskydd, säger
hon.
Bråket om skyddsutrustning är
inte den första striden mellan

Lance Bottoms och Kemp, som
hamnat på kollisionskurs i
hanteringen av såväl pandemin
som sommarens protester mot
rasism och polisvåld.
Men när demonstrationerna
urartade i våld i maj ställde hon
sig bakom hans beslut att kalla in
nationalgardet. Hon
uppmärksammades nationellt och
internationellt när hon i ett
passionerat tal på en pressträff
uppmanade medborgarna att gå
hem.
Hon har under sommaren pekats
ut som en tänkbar
vicepresidentkandidat till Joe
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Biden. Besked om vem han vill ta
med på valsedeln väntas i nästa
vecka.
Karin Eriksson

Federala styrkor
lämnar Portland
TORSDAG 30 JULI 2020

USA. De federala styrkorna ska
börja lämna Portland, uppgav
USA:s inrikesdepartement och
guvernören i Oregon, Kate Brown,
på onsdagen.
Beslutet kom efter samtal som
pågått under det senaste dygnet,
och enligt överenskommelsen ska
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delstatens polis garantera
säkerheten i Portland, och bevaka
federala byggnader.
Våldsam konfrontation mellan
federala styrkor och
demonstranter har pågått varje
kväll i flera veckor, och orsakat
konflikt också mellan delstatens
politiker och Vita huset. Flera
rättsliga processer har inletts.
På tisdagen försvarade
justitieminister William Barr de
federala styrkorna under en fem
timmar lång, konfrontativ
utfrågning i kongressen.
DN

Källor: Val kan
skjutas upp till 2021
TORSDAG 30 JULI 2020

Hongkong.

Virusspridningen i Hongkong har
ökat den senaste månaden och
hårda restriktioner har åter
införts i staden.
Parlamentsvalet den 6 september
kan nu komma att skjutas upp till
nästa år, uppger källor till
Hongkongs public service-bolag
RTHK. Den prodemokratiska
oppositionen ifrågasätter att
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pandemin är det verkliga skälet
att skjuta upp valet.
Nyligen införde Peking en ny
kontroversiell säkerhetslag i
Hongkong.
TT-Reuters-AFP

Turkiet skärper
kontrollen över
sociala medier
TORSDAG 30 JULI 2020

Turkiets parlament har röstat
igenom en kontroversiell lag
som ger regeringen större
kontroll över sociala medier,
rapporterar statliga
nyhetsbyrån Anadolu.
Enligt den nya lagen måste sociala
mediejättar som Facebook och
Twitter ha lokala representanter i
Turkiet och följa turkiska
domstolsbeslut om att ta bort
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innehåll från sina plattformar –
eller riskera saftiga böter. Tidigare
har sociala medier fungerat
relativt fritt i Turkiet.
Lagförslaget lades fram av
president Recep Tayyip Erdogans
konservativt islamistiska AKP
tillsammans med
nationalistpartiet MHP och
klubbades igenom efter en debatt
som varade från tisdag och in på
onsdagen.
Lagändringen kritiseras som ännu
ett steg bort från yttrandefrihet i
Turkiet.
TT-AFP

12 000
TORSDAG 30 JULI 2020

av de 34 500 soldater som USA
har stationerade i Tyskland
kommer att lämna landet.
President Trump har tidigare
motiverat neddragningen med att
Tyskland inte bidrar tillräckligt till
försvarsalliansen Nato. 5 600 av
soldaterna flyttas i stället till
andra Natoländer.
TT-AFP
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32 ryska legosoldater
uppges gripna
TORSDAG 30 JULI 2020

Belarus.

Mer än 30 ryska legosoldater har
gripits i Belarus, anklagade för att
ha planerat att skapa oro i landet
inför presidentvalet i höst,
rapporterar den statliga
mediekanalen Belta, med
hänvisning till rättsväsendet.
32 personer från den privata ryska
säkerhetsfirman Wagner ska ha
gripits nära huvudstaden Minsk
och en annan rysk medborgare på
en annan plats. Ryska

ambassaden i Belarus säger att
man efterfrågar information från
Minsk om händelsen, rapporterar
nyhetsbyrån Interfax.
”Ambassaden har inte fått någon
officiell underrättelse om
gripandet av ryska medborgare i
Belarus. Vi har frågat om officiell
information från de relevanta
belarusiska organen”, skriver
ambassaden i ett uttalande.
TT-AFP
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800 till sjukhus efter
besök på
kebabrestaurang
TORSDAG 30 JULI 2020

Minst 212
miljöaktivister
mördades
TORSDAG 30 JULI 2020

Jordanien.

Ett barn har dött och drygt 820
personer tvingades söka vård efter
att ha blivit matförgiftade. De
hade alla ätit vid samma
kebabrestaurang utanför huvudstaden Amman, enligt
hälsodepartementet. Restaurangägaren har gripits, enligt lokala
medier.
TT-AFP

Världen.

Fler miljöaktivister än någonsin
tidigare dödades under 2019.
Enligt en rapport från den
internationella miljö- och
människorättsorganisationen
Global Witness fick minst 212
människor sätta livet till för sin
kamp för miljön, ett dystert
rekord.
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Runt om i världen angrips
människor som försöker
motarbeta exempelvis
skogsskövling och utvinning av
olja, kol och gas. Enligt
organisationen är mörkertalet för
antalet döda sannolikt stort.
TT-AFP

Fed behåller
styrräntan
oförändrad
TORSDAG 30 JULI 2020

USA:s centralbank Federal
Reserve (Fed) lämnar som väntat
räntan oförändrad i intervallet 0–
0,25 procent. Fed upprepar sitt
löfte att använda ”hela
åtgärdsbatteriet” för att stödja den
amerikanska ekonomin, och lovar
att hålla räntorna så nära noll som
möjligt under så lång tid som det
krävs för en återhämtning efter
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coronapandemin. Fed
understryker samtidigt att
återhämtningen av ekonomin är
helt beroende av att viruset
stoppas.
TT-Reuters

Efter sekler av
acceleration – nu
måste människan
sakta ner
TORSDAG 30 JULI 2020

Människan har vant sig vid att
kunna färdas allt hastigare genom världen. Från ångbåtar
till järnväg och rymdskepp dröjde det bara ett par sekel.
Författaren Björn Forsberg spårar en utveckling som, i
ljuset av klimatkrisen, måste
plana ut.
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En värld av gränslös, fartfläktande
mobilitet. Få ting definierar väl
vår moderna tid som dess
mobilitetskultur och den globala
räckvidd den gett oss. Fyllda
luftrum, miljarder vägfordon och
armador av containerfartyg som
tillsammans formar en i allt
närvarande rörelse. Kanske är det
ändå först med inbromsningen
under covid-19 som den fulla
vidden av vårt beroende av all
denna mobilitet riktigt sjunkit in.
I min nyutkomna bok ”Fartrusiga”
skildrar jag hur människan på
200 år gått från en värld som
förflyttade sig med muskler och

segel, via ljudbang och fartfylld
global massmobilitet, till att sända
rymdfarkoster bortom vårt
solsystem. Allt tack vare fossil
energi.
Vilka blir följderna när
klimathotet nu gör det nödvändigt
att återgå till en fossilfri lunk? Det
som faktiskt är historiens
normaltillstånd.
På sin semesterfärd till Spa i
Vallonien sommaren 1780 ville
kung Gustav III pröva
fartgränserna. Längs resans första
etapp, som gick landsvägen
Stockholm–Ystad, hade skaror av
bönder mobiliserats som med sina

719

utvilade hästar hjälpte den
kungliga sviten ta sig fram. Enligt
historikern Ingmar Edvardsson
krävde kungatransporten närmare
2 400 hästar, varav många kan ha
stupat av det uppdrivna tempot,
cirka 25 km/h. Hela denna
manöver för att med knapp
mopedhastighet möjliggöra en
enda persons semestertripp till ett
regnigt Vallonien.
Detta var vad dåtidens fossilfria
samhälle, pressat till det yttersta,
kunde förmå i termer av snabba
transporter.
Vårt fartfyllda tidevarv skulle
väckas till liv med kraften från det

stenkol som kom ur de milsvida
europeiska kolfälten.
Massproduktion av sådant som
järnvägsräls hade varit på tok för
dyrt innan den koldrivna
industriella revolutionen. Men det
var främst fossilkraftens potential
som drivmedel som skulle frigöra
människan från utmattningens
tyranni. Utplåna rummet.
Allt inleddes på sjön.
En väldig publik hade samlats
längs Saônes strand för att
beskåda spektaklet. Inför
åskådarledens förstummade
blickar höll båten Pyroscaphe
lovande god fart uppströms, tills
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plötsligen hela härligheten
brakade samman under den
mystiska ångmaskinens tyngd.
Uppfinnaren Claude de Jouffroy
d’Abbans skapelse lämnade med
andra ord en del att önska. Trots
det kunde han glädjas. Publiken
hade denna sommardag 1783 fått
närvara vid självaste vernissagen
till en ny tidsålder, en som skulle
leda mot masstransporter och
månlandningar.
Eftersom ångbåten var först satte
den på gott och ont människans
sinnen i svall kanske mer än
någon senare
mobilitetsrevolution. Chock-

verkan var total, inte minst i
Sverige, ett av ångbåtens verkliga
pionjärländer. Att för första
gången någonsin kunna fly fram
med mekanisk kraft över vattnet!
Turtrafik på Mälaren öppnades så
tidigt som 1818 och snart hade
linjenätet letat sig ut längs med
Östersjöns kust. Landets ogina
geografi hade med maskinkraftens
hjälp mjukats upp, vidsträckta
distanser kunde plötsligt avverkas
tre gånger så snabbt som tidigare.
Gratisnöjet att beskåda trafiken
med hjulångare kolorerade 1820talets Stockholm; alla, från tiggare
till uppstassade borgarfamiljer
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och andra flanörer, samlades på
Riddarholmskajen där en ny tid
vädrades in.
Ändå var det järnvägen som skulle
stå för den fossila acceleration
som lämnade allt annat i ett moln
av kolrök bakom sig. ”Du kan inte
föreställa dig den märkliga
känslan att färdas på denna bana,
utan minsta synbara källa till
rörelsen annat än den magiska
maskinen!” Skådespelerskan
Fanny Kemble var fullständigt
golvad efter att ha färdats på den
nya intercitybanan mellan
Liverpool och Manchester 1830.
”Att flyga med ögonen stängda var

underbart märkligt bortom
beskrivning och hur underligt det
än låter kände jag inte den minsta
fruktan.”
England hade på tröskeln till
järnvägsåldern effektiviserat sitt
diligenssystem till världens
snabbaste. Men hästarna utgjorde
ett högst jordnära hinder för
fortsatta framsteg. De tidigaste
brittiska passagerartågen höll 30–
40 km/h, ibland något mer.
Långsamt med våra mått, men
ändå tre gånger hastigare än
landets hästdiligenser.
Tåget var en projektil. Liknelsen
florerar i arton722

hundratalslitteraturen och det är
lätt att förstå varför. Tills nu hade
rörligheten varit gripbar, resandet
företagits på terrängens villkor.
Varje vägpåle, minsta buske och
stenröse uppfattades av sinnena.
Med järnvägen hade geografin
tvärt krympt till ingenting. Du
kunde, obegripligt nog, stiga in i
din tågkupé och stiga av på en
fjärran plats utan att ens ta notis
om färden.
Fossilålderns hastigheter
revolterade mot människans hela
väsen. Tanken att man på ett
säkert sätt skulle kunna färdas i
projektilfart genom rummet

tycktes trotsa förnuftet. ”Vi flög
med fruktansvärd fart utmed
jordens yta”, förfasade sig en
svensk resenär på nattågsresa
genom Tyskland på 1840-talet.
”Maskinens dova skramlande var
den enda musik som slog takten
till vår dödsdans genom natten.”
Om rummet inte i bokstavlig
mening upplösts, så var
åtminstone tidens makt över
geografin i rasande reträtt – tiden
som en barriär vid genomfarandet
av rummet, utsträckt och
oförutsägbar, själva tidsaxeln.
1800-talsmänniskan levde mitt i
en unik accelerationsfas. Ännu en
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bra bit in i detta århundrade
segade sig samhället fram med
samma fossilfria långsamhet som
i alla tider. Mot seklets slut fanns
80 000 mil järnväg. Världen hade
med fossil kraft förvandlats till
oigenkännlighet.
Omkring 1890 stod de
nyöppnande oljefälten i
Nordamerika och ryska Baku –
bröderna Nobels lukrativa
verksamhet – redo att skjutsa
mobilitetsrevolutionen in i nästa
fas. Petroleum var överlägset
stenkol i så gott som allt. Billig
flödande olja var själva
förutsättningen för att mänsklig

ingenjörskonst skulle kunna
omsättas i massbilism,
luftfartsrevolution och rymdålder.
I symbios skulle olje- och
bilindustrin snart omforma
världen. Men det var luftfarten
som mer än något annan skulle
krympa den.
Långt innan massorna fick
tillträde till passagerarflyget
skulle Europa- och världskartan
för de privilegierade komma att
rymmas i fickformat. För
mellankrigstidens flygande elit
hamnade omvärldsmetropolerna
inom allt närmare räckhåll. Med
öppnandet av Bromma flygplats
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1936 låg Berlin bara tre timmar
bort från Stockholm. Men med
komforten var det si och så:
stanken av ricinolja och spya låg
tung över kabinerna, och ofta var
passagerarna åksjuka mest hela
tiden.
Förändringen skyndade. Hösten
1958 fylldes amerikansk press av
flygbolaget Pan Ams sensationella
helsideslöfte: ”6 ½ Magic Hours
to Europe.” Innan sextiotalet ens
var kommet hade det ambitiösa
flygbolaget satt upp ett globalt
jetlinjenät. Man kunde, med Pan
Am-bossen Juan Trippes ord, inta

sin frukost i London och toppa
dagen med en simtur på Hawaii.
Jetåldern gav oss en ny berättelse
om världen som sådan, men vårt
fartfyllda tidevarv hade ändå inte
lagt in överväxeln. Det skulle
dröja till 1976. ”Detta är det
största språnget i civilflygets
historia!” utbrast Teddy
Donaldson på The Daily
Telegraph med munnen full av
kaviar och champagne, bekvämt
tillbakalutad i dubbla
ljudhastigheten. Concordens tid
var här. För de få som i egen
höjdfil kunde beundra jordens
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mjuka böjning hade världen aldrig
varit närmare.
Men överljudsåldern blev bara en
parentes. En kraschlandning
påskyndade avvecklingen.
Concorden togs ur trafik 2003 och
ingenting talar för en återkomst.
Framstegsberättelsen är stark och
förförisk. Den får oss att släta över
även de mest uppenbara tecknen
på tillbakagång. För nog var det
en morgondag av fortsatta
tekniksprång som hägrade, med
rymdturism och flygande bilar?
Visst har luftfartens trafikvolymer
ökat remarkabelt fram till
covid-19, men dagens

jetpassagerare färdas varken
snabbare eller mer komfortabelt
än på 1950-talet. I själva verket
börjar vi ana slutet på den
fartfläktande epoken – och vi
kommer behöva se oss om efter
andra berättelser.
Det finns nämligen inga rimliga
utsikter att med sol, vind och
biobränslen upprätthålla dagens
till 96 procent fossildrivna
mobilitetskultur. Fossil energi är
djupt inbäddat i allt som rör våra
infrastrukturer, i framställningen
av biodrivmedel, i tillverkningen
av elbilar. Den nödvändiga
återgången till en fossilfri tillvaro
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kommer helt enkelt bromsa in
världen.
Vilken mobilitetskultur kan vi då
vänta oss bortom fossilåldern?
En långsammare, mindre intensiv,
inte lika globalt vittfamnande
sådan. Kanske blir den även mer
meningsfylld. När allt kommer
omkring har möjligheten att sitta i
timslånga bilköer eller stressa
fram och tillbaka ovanför molnen
inte i alla avseenden gjort vår
tillvaro bättre. Desto större
anledning att lyssna till äldre
tiders fossilfria resenärer, som
kunde tillmäta långsamheten ett
värde. Man färdades med

sinnespåslag, sögs in i landskapet,
i själva reseupplevelsen.
Bortsett från Gustav III då, som
väl närmast betedde sig som en
modern resenär.
Björn Forsberg

Björn Forsberg är statsvetare och
författare. Hans senaste bok heter
”Fartrusiga: om en gränslöst
massmobil tid och vår fossilfria morgondag” (Ord&visor förlag).
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Mårtensson, presschef vid Stena
Line.
Företaget har två färjelinjer till
FREDAG 31 JULI 2020
Danmark: Göteborg–
På torsdagen kom beskedet:
Fredrikshamn och Halmstad–
Från lördag öppnar Danmark
Grenå. Enligt Carl Mårtensson
gränsen för alla svenskar.
kommer man fortsätta ha
– Vi är väldigt lättade över
begränsad kapacitet ombord för
beslutet, säger Stena Lines
att minska trängseln.
presschef Carl Mårtensson.
– Vi har reducerat hur många som
Danmarks beslut gäller från
får resa med oss. På linjen från
lördag. Samtidigt tar landet bort
Göteborg har vi två i stället för tre
sin avrådan från att göra icke
fartyg just nu som är ungefär
nödvändiga resor till Sverige.
halvfulla. På linjen från Halmstad
– Vi har väntat på beskedet och
har vi ett fartyg sedan tidigare. Vi
kommer se det här ganska tydligt i har även kontantlös betalning,
våra bokningar, säger Carl
skärmar, markeringar för social

Danmark öppnar för
hela Sverige
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distansering och rutiner för
matservering, säger han.
Danmark hade innan torsdagen
öppnat gränsen för personer från
Blekinge, Halland, Jämtland
Härjedalen, Kalmar, Kronoberg,
Uppsala, Skåne, Sörmland,
Värmland, Västerbotten, Örebro
och Östergötland eftersom de
uppfyllt kriterierna för låg
smittspridning tidigare.
Skåne, Blekinge och Halland
omfattas av speciella regler
eftersom de räknas som
gränsregioner och svenskar som
är folkbokförda där får resa in i
Danmark utan särskilda skäl.

De som kommer från övriga
Sverige måste ha skäl eller minst
sex bokade övernattningar i
landet för att släppas in. Övriga
skäl är exempelvis att jobba i
landet eller besöka en närstående.
På onsdagen hävde svenska UD
sin avrådan från icke nödvändiga
resor till Danmark, vilket gällde
från och med torsdag.
Fredrik Samuelson
fredrik.samuelson@dn.se
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Magnus Ericsson.
Lars Näslund

Raset är värre än
1930-talets
depression
FREDAG 31 JULI 2020
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Det största ekonomiska raset i
USA:s historia är ett faktum.
Under årets andra kvartal
krympte bnp med 9,5 procent.
Den tidigare positiva trenden
har brutits, och många
bedömare varnar för en
långsammare återhämtning av
ekonomin än väntat.
Det är det amerikanska
handelsdepartementet
offentliggjorde på torsdagen det
skyhöga pris som den amerikanska befolkningen får betala för
coronavirusets härjningar.
Världens största ekonomi
krymper i rekordtakt: Under

andra kvartalet i år minskade bnp
med 9,5 procent – motsvarande
32,9 procent mätt på årsbasis. Det
betyder att USA:s bnp skulle
krympa med en tredjedel om raset
fortsatte i samma takt under ett år
– det största raset sedan USA
inledde kvartalsrapporteringen
1947, betydligt värre än finanskrisen hösten 2008, och av
allt att döma värre än kraschen
under depressionen på 1930-talet.
Ekonomerna Nathan Balke och
Robert Gordon – som citeras av
Washington Post – drar slutsatsen
att det var det värsta kvartalet i
USA:s ekonomi sedan åtminstone
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1875 och att det ras som kommer
närmast är bankkraschen 1893.
På bara några månader har den
sittande presidenten Donald
Trump förlorat sina stora
trumfkort i höstens presidentval –
tillväxten och sysselsättningen.
I och för sig kom vändpunkten
redan under det första kvartalet
av 2020, efter en elva år lång
uppgång i den amerikanska
ekonomin. Men ingen kunde
förutse pandemins påverkan på
den annalkande lågkonjunkturen.
I april försvann över 20 miljoner
jobb i USA, när företag stängde
och folk tvingades stanna hemma

för att undvika viruset.
Arbetsmarknaden har återhämtat
sig något på senare tid, men
fortfarande saknas 15 miljoner
arbetstillfällen, jämfört med
situationen före pandemin.
Och även om det är osannolikt att
raset i ekonomin fortsätter i
samma takt under resten av 2020,
så finns stora frågetecken om hur
sommarens utbrott av covid-19
kommer att påverka jobb och
investeringar i USA.
Enligt en rapport från det
amerikanska
arbetsmarknadsdepartementet,
som också publicerades under
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torsdagen, har den positiva
trenden brutits och under de två
senaste veckorna har betydligt fler
amerikaner ansökt om arbetslöshetsersättning.
Åtskilliga experter varnar nu för
att rehabiliteringen av ekonomin
går sämre än väntat.
– Även om saker och ting har
förbättrats en hel del och tagit oss
dit där vi är just nu, så verkar det
inte fortsätta att bli bättre, säger
Ben Herzon, chefsekonom vid IHS
Markit, i LA Times.
Den privata konsumtionen –
motorn i USA:s ekonomi – sjönk
med 34,6 procent från april till

juli. Och mycket tyder på att
återhämtningen har bromsats
upp, när många delstater i framför
allt västra och södra USA skakats
av nya virusutbrott under senare
delen av juni och juli.
Den amerikanska
centralbankschefen Jerome
Powell konstaterade tidigare i
veckan att det verkar som om
amerikanerna använder
kreditkorten mindre, och gör färre
besök på restauranger,
bensinstationer och
skönhetssalonger, jämfört med i
början av sommaren.

733

– Sammantaget pekar siffrorna
mot att återhämtningstakten
avtar, sa han.
Men att USA drabbats mycket
påtagligt av den ekonomiska
nedgången betyder inte att
kraschen drabbat alla amerikaner
lika hårt.
– Det är många som befinner sig i
en mycket värre situation än
andra, säger Beth Ann Bovino,
som är chefsekonom vid Standard
& Poor Global Rating Services, till
Washington Post.
Det nattsvarta läget i ekonomin
kommer att få stor påverkan på
presidentvalet i november. Bara

några minuter efter att handelsdepartementet hade offentliggjort
sina beräkningar började
president Donald Trump
argumentera på Twitter för att
skjuta upp valet, med hänvisning
till att poströstning kunde göra
resultatet osäkert.
Samtidigt kämpar
Trumpadministrationen också för
att få igenom nya stödåtgärder i
kongressen. Under fredagen går
tidsfristen ut för det nuvarande
stödpaketet som bland annat
inneburit en statlig
arbetslöshetsersättning på 600
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dollar i veckan till alla som går
utan jobb.
Vita huset och ledningen för
Republikanerna i kongressen vill
satsa ytterligare tusen miljarder
dollar på att dämpa effekterna av
pandemin, men samtidigt banta
veckoersättningen till 200 dollar.
De möter hårt motstånd från Demokraterna, som vill satsa
betydligt mer, och en grupp
konservativa republikaner, som
tycker att staten har lagt
tillräckligt med pengar på bidrag.
Analytiker varnar nu för
effekterna på jobb och
investeringar, om politikerna i

kongressen inte kan enas om fler
satsningar.
Edward Moya, senioranalytiker på
Oanda trading group, konstaterar
att dåliga nyheter om pandemin
och ekonomin har avlöst varandra
under de senaste veckorna.
– Varje dag utan nya stimulansåtgärder skadar ekonomin, säger
han till den amerikanska
nättidningen Politico.
Karin Eriksson
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Martin Gelin:
Trump vill
distrahera väljarna
från dåliga nyheter

opinionsstöd och distrahera
från de katastrofala
ekonomiska nyheterna i USA på
torsdagen.
Analys, DN:s korrespondent i USA

Varje gång Donald Trump säger
något provokativt på Twitter är
FREDAG 31 JULI 2020
det värt att ställa sig frågan om
Donald Trump har för första
det finns en annan stor nyhet han
gången sagt att höstens
försöker distrahera oss från.
presidentval borde skjutas upp. Sällan har svaret varit så
Men det är USA:s kongress,
genomskinligt som den här
inte presidenten, som
veckan, då Trump påstod att han
bestämmer datumet för valet.
vill skjuta upp höstens
Hans utspel bör främst
presidentval på obestämd framtid.
betraktas som ett sätt att vända Trumps meddelande skickades ut
blicken från hans fallande
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klockan 08.46 på torsdagsmorgonen, Washingtontid.
Sju minuter tidigare hade
nyheterna kommit om att den
amerikanska ekonomin minskade
med nästan tio procent under
årets andra kvartal.
Men det var även två andra siffror
som Trump försökte distrahera
oss från.
Dels de 152 000 amerikaner som
nu har dött i coronapandemin.
Dels de 9,2 procentenheter med
vilka Joe Biden just nu leder med
inför höstens presidentval, enligt
ett genomsnitt av sommarens
opinionsmätningar.

Det är värt att betona att en
amerikansk president inte
enväldigt kan bestämma när
presidentval ska äga rum. Det är
kongressen som avgör detta. Så
länge Nancy Pelosi och
demokraterna styr
representanthuset finns det
därmed ingen risk att Trump
lyckas flytta valet.
Utspelet bör däremot betraktas
som ett indirekt erkännande av
Trumps tydliga underläge i
opinionsmätningarna. Han vet att
han förmodligen skulle förlora om
det vore val i dag.
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Senast en sittande president låg
under så stort mot en utmanare
var inför presidentvalet 1976, då
Jimmy Carter hade en gigantisk
ledning mot Gerald Ford. Där var
omständigheterna speciella, då
Richard Nixon nyligen avgått som
president och republikanerna led
av Watergate-skandalens
efterspel.
I takt med att Trumps
opinionsstöd fallit under
sommaren har spekulationer
tilltagit om att han kommer att
vidta extrema åtgärder inför
höstens presidentval. Tidigare
veteraner från republikanska

administrationer har påstått att
han exempelvis kan försöka starta
ett nytt krig, eller just försöka
flytta valet.
Trump tycks ha insett att det säkraste sättet att sitta kvar i Vita
huset är att försöka vända upp och
ned på amerikansk demokrati.
Även om Trump inte kan flytta
valdatumet bör utspelet ses som
en fortsättning på hans försök att
så ovisshet och förvirring kring
valet och på sikt försöka
ogiltigförklara ett möjligt
nederlag.
Nyligen intervjuades Trump av
Chris Wallace på Fox News där
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han vägrade svara på en rak fråga
om han kommer att acceptera valresultatet i november. ”Vi får se.
Jag kan inte bara säga ja”, sade
Trump.
”Vår konstitution förutsätter en
fredlig maktöverlämning, men
den garanterar det inte”, skriver
juridikprofessorn Lawrence
Douglas i en ny bok, ”Will he go?”
om just detta scenario.
Det kommer knappast som en
överraskning att en president som
konsekvent hyllar diktatorer inte
visar den största respekten för
USA:s demokratiska institutioner.
Martin Gelin

Carl Johan von Seth:
Osäkert hur lång tid
USA behöver för att
repa sig
FREDAG 31 JULI 2020

Två av Sveriges tre största
exportmarknader – USA och
Tyskland – krympte med 9,5 respektive 10,1 procent under
årets andra kvartal.
Den stora frågan nu är hur
snabbt ekonomierna nu kan
komma på fötter igen.
Analys, DN:s ekonomikommentator
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Inte sedan länderna började föra
officiell statistik över aktiviteten i
sina ekonomier har en kris slagit
till så snabbt och drastiskt som
under årets andra kvartal.
På torsdagen rapporterade
Tyskland ett bnp-fall på 10,1
procent under april–juni. USA redovisade samma dag ett ras på
9,5 procent under samma kvartal.
För båda länderna innebär
pandemikrisen ett svindlande
bottenrekord. Åtskilliga års
tillväxt är utraderad, på bara ett
par månader. Ändå kom
katastrofstatistiken inte som
någon överraskning. Statistiken

blev ett kvitto på det alla har vetat
sedan pandemin ledde till att hela
samhällen stängdes: Det andra
kvartalet år 2020 skulle bli
förlorade månader.
Tysklands ekonomi drabbades lite
värre än bedömarna hade väntat
sig, medan USA faktiskt klarade
sig snäppet bättre. Alla
jämförelser är samtidigt
vanskliga. Det handlar dessutom
om preliminär statistik. Siffrornas
osäkerhet är extra stor när
ekonomierna nyss har befunnit
sig i närapå fritt fall.
Men den stora frågan gäller
fortsättningen, årets andra och
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tredje kvartal. Hur snabbt kan
ekonomierna repa sig från raset?
Börserna blickar framåt, och
brukar inte rubbas av siffror som i
praktiken är överspelade. Det är
en förklaring till de senaste
månadernas annars ganska
stötande kursrally. Aktiepriserna
har stigit i takt med dödstalen.
Här räknar marknaderna med att
ekonomierna snart ska skaka av
sig katastrofen och att hösten ska
fortsätta i tillfriskningens tecken.
Det finns fortfarande en del som
talar för det. Mycket av bnp-raset
särskilt i USA förklaras av
drastiskt minskad konsumtion.

Samtidigt har inkomsterna knappt
påverkats – hittills. Stora
stimulanser och stöd till hushållen
har hållit dem flytande.
Förhoppningen har varit att
världens största konsumentmarknad ska ta vid där den gjorde
ett abrupt stopp i våras. Butiker,
restauranger och lager finns ju
kvar. Det har inte varit krig.
Återgången till en mer
normaltillvaro har ändå visat sig
bli komplicerad. När smittan
tidigare i somras tog ny fart i
delstater som Florida och Arizona
började den ekonomiska
återhämtningen bromsa in.
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Bakslaget bekräftades i ny
statistik på torsdagen. För andra
veckan i rad ökade, återigen, ansökningarna om
arbetslöshetsersättning i USA.
Centralbanken Federal Reserves
chef Jerome Powell varnade i
veckan också för att ekonomins
återhämtning beror på förmågan
att hålla viruset i schack.
Det gäller även de ekonomier som
står på tur att redovisa sina bnpsiffror.
Sveriges räkenskaper för april–
juni kommer i nästa vecka och
väntas landa ganska nära det
skräckintervall som USA och

Tyskland hamnade i. Alla våra
exportmarknader har haft stängt.
Den sociala distanseringen har
varit omfattande. Något riktigt
slut är dessutom inte i sikte.
Carl Johan von Seth
carljohan.vonseth@dn.se
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Den israeliska polisens pådrag
inför torsdagskvällens
demonstrationer är det största på
ett decennium. President Reuven
Rivlin varnar inför protesterna för
att ”vi inte har långt kvar till nästa
FREDAG 31 JULI 2020
politiska mord”.
Sedan flera veckor pågår
Demonstrationerna har pågått
demonstrationer utanför Israels flera gånger i veckan i snart tre
korruptionsåtalade premiärveckors tid. Deras brännpunkt är
minister Netanyahus hem. Men stadsdelen Rehavia i Jerusalem.
flera demonstranter har skadats Där, på Balfour-gatan, ligger
vid motangrepp från högerpremiärminister Benjamin
extremister, och polisen Netanyahus residens. De många
anklagas för passivitet.
tusen protesterande är en brokig
Jerusalem.
skara, som drivs av olika motiv.

Attacker från
högerextrema höjer
temperaturen i
splittrat Israel

743

Många är egenföretagare som
utblottats när deras rörelser
tvingats slå igen under isolering
och andra pandemirestriktioner.
Inte så få av dem hör till
Netanyahus eget läger. Men de
flesta demonstrerar för att få bort
premiärministern, åtalad för tre
fall av korruption.
Oväsendet utanför stör familjen
Netanyahus nattro, och
häromdagen läcktes ett
telefonsamtal mellan
polisministern Amir Ohana och
rikspolischefen, där ministern
krävde hårdare tag mot
demonstranterna:

– Så här varsamt skulle ni aldrig
ha gått fram om det gällt araber
eller ultraortodoxa!
Ohana är villkorslös Netanyahulojalist. I våras, då som justitieminister, stängde han landets
domstolar ”av smittskyddsskäl” –
och rättegången mot Netanyahu
sköts upp.
Netanyahu och hans familj utsätts
för smutskastning på nätet, och en
person som hotat honom har
gripits. Men alla som sårats under
sammanstötningarna – av
högerextremister och av polisen –
hör till protestlägret.
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I tisdags urartade situationen
påtagligt i Tel Aviv, då
Netanyahu-motståndare angreps
med påkar, knivar och trasiga
ölflaskor när de demonstrerade
utanför polisministerns bostad.
De blodiga bilderna har chockat
allmänheten och renderat polisen
svidande kritik, särskilt som
videosekvenser visat hur
civilklädda poliser bevittnat
överfallet utan att ingripa.
Angriparna tros komma från
Netanyahus mest trofasta
stödtrupp, fotbollslaget Beitars ”ultras”.

Anti-Netanyahu-lägrets
aktionsgrupp säger till DN att det
samlat in hundratusen kronor det
senaste dygnet, som skall gå till
inköp av kroppskameror för att
dokumentera övergrepp och
passivitet från polisens sida.
Dramatiken och de hetsiga
debatterna kring incidenterna är
en påfrestning för Israels löst
hopsatta koalitionsregering.
Netanyahu fördömer
demonstranterna, som han
konsekvent kallar ”anarkister”,
medan vice premiärministern
Benny Gantz svär att
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mötesfriheten skall upprätthållas
till varje pris.
Koalitionen, som spänner från
Netanyahus Likud till Gantz mittparti Blåvitt och den sista spillran av det socialdemokratiska
partiet, upprättades i april som en
samlingsregering med uppgift att
lotsa samhället och ekonomin
genom hälsokrisen. Israel har låga
dödstal – knappt femhundra
personer – men med 2 000
dokumenterade nya
covidsmittade per dag och stränga
förhållningsregler lamslås en rad
branscher och har skapat en halv
miljon arbetslösa.

Jämsides med krisen, och
hoptrasslad med den, pågår
Netanyahus febrila
ansträngningar att göra det bästa
av situationen för personlig del.
Dels genom nya utnämningar
inom polis och rättsväsende; dels
genom planer på att stifta en lag
som upphäver åtal mot sittande
regeringschefer.
Om koalitionspartierna inte kan
enas om budgeten de närmaste tre
veckorna blir det nyval i
november, det fjärde på drygt ett
år.
Det ser ut som om Netanyahu
tänker använda
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budgetförhandlingarna för att
skapa en regeringskris och få till
stånd ännu ett val. Han är
avskydd och misstrodd i breda
lager, men inget tyder på att hans
kärnväljare skulle ha övergivit på
honom.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Antalet migranter
över Medelhavet
ökar kraftigt
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Rom. Strömmen av migranter
över Medelhavet har ökat
enormt under sommaren. På
den italienska ön Lampedusa
hyser ett läger för 200 personer
nu närmare 900, och migranter
skickas vidare till Sicilien. Där
är det lika trångt.
Årstiden är högsäsong för
människosmugglare: Medelhavet
är i regel lugnt, och färden till
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Italien lättare och säkrare. En stor
del av migranterna kommer till
den lilla ön Lampedusa, en
kalklippa mitt i ett öppet hav, utan
växtlighet.
I år har över 12 000 migranter
kommit till Italien, varav 4 000
till Lampedusa. De flesta kommer
från Tunisien, i båtar som
anländer nattetid. Den 28:e juli
kom till exempel 314 personer,
varav många kvinnor och barn,
fördelade på 13 mindre båtar.
Samtliga kom från Tunisien. Det
var en vanlig natt. En del
migranter kommer med egen båt,

men de allra flesta smugglas in i
Europa.
– Öns mottagningsläger är
anpassat för 200 personer. Nu
närmar vi oss 900, säger
Lampedusas borgmästare
Salvatore Martello till DN.
Han tillägger att situationen nu är
så svår att personalen inte hinner
med:
– Vi skickar migranter med båt till
Siciliens fastland, men under
tiden kommer fler migranter än
vad vi har skickat i väg.
Svalgprov tas på samtliga
migranter, och de kontrolleras för
antikroppar mot covid-19. På
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grund av smittorisken har
migranterna i dag ingen kontakt
med lokalbefolkningen, till
skillnad från för några år sedan,
då de promenerade längs öns
huvudgata.
Mer turbulent än på de mindre
öarna har det varit på Siciliens
fastland. Inom loppet av ett dygn
flydde nyligen 184 personer från
en migrantanläggning i staden
Caltanissetta. Polisen grep de
flesta, men ett 40-tal personer är
fortfarande försvunna. I städer
som Porto Empedocle och Gela
har bråk och uppror uppstått i
lägren.

– Det är förståeligt. De är 500
personer instängda i stora tält
utan fönster. Anläggningen är
avsedd att rymma 100 personer,
säger Porto Empedocles
borgmästare Ida Carmina till
tidningen Corriere della Sera.
Inrikesminister Luciana Morghese
har kallat in förstärkning av polis
och militär till Sicilien för att
återupprätta lugn och ordning.
– Covid-19 har gjort att vi i dag
har en sjukvårdssituation som är
svårare och mer komplex att
hantera när det gäller migranter,
säger Luciana Morghese till
nyhetsbyrån ANSA.
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För Lampedusas befolkning på 6
000 invånare är sommaren
ansträngd av fler skäl:
turistsäsongen är kort, och många
har endast ett par månader på sig
att få inkomster som ska räcka
länge. Antalet turister väntas bli
mindre än hälften i jämförelse
med förra året.
Peter Loewe
loewepeter@gmail.com
Fakta. Migrantströmmar

Hittills i år har över 12 000
migranter kommit till Italien, en
tredjedel av dem från Tunisien.
Under perioden 22–29 juli i år
kom 2 853 migranter till Italien,
enligt Italiens inrikesministerium.
2019 var motsvarande siffra för
samma period 289 personer.

Antalet migranter som kommer
över Medelhavet har ökat kraftigt
under sommaren.
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En tredjedel av
Bangladesh står
under vatten
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De värsta översvämningarna på
årtionden har lagt stora delar av
Bangladesh under vatten. Över
100 människor har dödats
hittills, och när miljontals andra
kan tvingas lämna sina hem
ökar riskerna för smittspridning
i pandemin.
Översvämningar kommer med
monsunregnen varje år till
Bangladesh. Men de som har
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drabbat landet i år – liksom
grannländerna Indien, Nepal och
Myanmar – liknas redan vid de
katastrofala monsunerna 1988
och 1998.
– En tredjedel av landet är under
vatten i den värsta monsunsäsongen på minst ett årtionde,
säger Mostak Hussain, direktör
för Rädda Barnen i Bangladesh, i
ett pressmeddelande.
Större delen av Bangladesh utgörs
av ett jättelikt delta där
Brahmaputra, Ganges och många
andra floder rinner ut i Bengaliska
viken. Deltat är bördigt men
mycket låglänt – vilket gör det

tätbefolkade landet extremt
känsligt för stigande
vattenmassor.
I år började de häftiga regnen i
mitten av juni. Hittills har över
100 människor dött som en följd
av översvämningarna, varav 41
barn. I regionen totalt har 550
dött, de flesta av drunkning.
Enligt FN-organet FAO lever över
7 miljoner människor i de delar av
Bangladesh som hittills har
hamnat under vatten. Flera
miljoner i de indiska delstaterna
Bihar och Assam berörs också.
Så här långt är norra och nordöstra Bangladesh värst drabbade,
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och distriktet Jamalpur i norr står
enligt en rapport från den 26 juli
till 73,5 procent under vatten.
Grödor ruttnar på
hundratusentals hektar av
åkermark, tusentals fisk- och
räkodlingar har förstörts och 1
900 skadade skolor gör att över
800 000 barn får stanna hemma.
Vissa delar av Bangladesh hade
knappt hunnit hämta sig från
cyklonen Amphan, också den den
värsta på årtionden, som slog till i
maj och orsakade stor förödelse.
Och samtidigt som
naturkatastrofer påverkar
miljontals bangladeshier brottas

landet med coronapandemin.
Bangladesh hade på torsdagen
234 889 konstaterade fall av
smitta och 3 083 dödsfall i
covid-19, och båda kurvorna
stiger.
Myndigheterna oroar sig nu för
att smittan kan få ny fart när
människor på flykt undan vattenmassorna trängs i transporter och
på tillfälliga härbärgen.
Dessutom infaller i dagarna Eid
al-Adha, en av årets största
muslimska högtider då miljontals
invånare normalt reser från storstäderna till sina hembyar. Bara
från huvudstaden Dhaka brukar
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normalt en halv miljon göra en sådan hemresa just nu.
Under Eid al-Fitr, den andra stora
högtiden som inföll i slutet av maj,
rådde delvis nedstängning av
samhället i Bangladesh och
folkströmmarna begränsades.
Men de hårda restriktionerna
släpptes i juni trots att den
allmänna smittspridningen
fortsatte. Nu införs tillfälliga
regler just för Eid al-Adha, som
att tåg och bussar bara får fyllas
till hälften och att tågbiljetter
måste köpas online för att
undvika köer.

Mycket tyder dessvärre på att
åtgärderna inte fungerar.
Samtidigt visar bilder från Dhaka
och andra orter en nästan ofattbar
trängsel vid bussterminaler,
färjelägen och marknader där
invånare köper mat inför
helgfirandet.
Transportexperten Shamsul
Haque säger till Dhaka Tribune
att myndigheterna har tappat
kontrollen över folkströmmen när
många nu väljer andra färdmedel
än buss och tåg.
– Många lastbilar som kommer
till Dhaka med boskap fylls nu
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med passagerare när de åker ut ur
staden, säger han.
Jättestaden Dhaka med över 20
miljoner invånare är centrum för
pandemin i landet. Faran är nu att
smittan sprids till hittills
förskonade områden, som
samtidigt är mer utsatta för
översvämningarna.
Ingmar Nevéus

Brasilien öppnar
för flygtrafik
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Brasilien.

Brasilien öppnar gränserna för
utländska besökare som kommer
med flyg för att rädda landets
turismnäring, som uppskattas ha
förlorat intäkter på cirka 200
miljarder kronor. Inreseförbudet
för den som kommer land- eller
sjövägen förlängs. På onsdagen
slogs Brasiliens dystra rekord,
både i antalet bekräftade fall av
smitta under ett dygn – 70 074 –
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och i antalet avlidna i covid-19
under ett dygn – 1 595.
TT-AFP

Munskyddstvång i
representanthuset
FREDAG 31 JULI 2020

USA.

Alla politiker, och deras
assistenter, som deltar i arbetet i
USA:s representanthus måste
bära munskydd. Skyddet får bara
tas av när politikern ska tala inför
kammaren. Det uppger
talmannen, demokraten Nancy
Pelosi. Frågan om munskydd har
splittrat USA, även på hög politisk
nivå. På onsdagen konstaterades
republikanen Louie Gohmert
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smittad. Han har vägrat bära
munskydd och inte hållit avstånd
till kolleger.
TT

Vart tredje barn
har för höga
blynivåer
FREDAG 31 JULI 2020

Blyförgiftning drabbar världens
barn i en tidigare okänd
omfattning. Vart tredje barn i
världen, eller 800 miljoner barn,
har blynivåer som kan vara
skadliga för barnens utveckling,
hälsa och intelligens, enligt en ny
rapport från FN:s barnfond
Unicef och organisationen Pure
Earth. Det är särskilt allvarligt för
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bebisar eller barn under fem år,
vars hjärnor är mindre
utvecklade.
Bly finns överallt i miljön och i
låga halter i de flesta livsmedel.
TT

Demokratiprofil får
inte kandidera i
Hongkong
FREDAG 31 JULI 2020

Hongkong.

Demokratiprofilen Joshua Wong
säger att han är en av de
kandidater som inte godkänts
inför valet i Hongkong i
september. Stadens styrande har
förbjudit tolv oppositionella från
att ställa upp, och framhäver att
förespråkande av självständighet
från Kina eller kritik mot stadens
säkerhetslag innebär brott mot att
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områdets grundlag, och utgör
Extraordinär
grund för diskvalificering.
Säkerhetslagen infördes i juni, och överdödlighet i flera
ses som ett tecken på den
länder
kinesiska diktaturens hårdnande
FREDAG 31 JULI 2020
grepp om Hongkong.
Under första halvåret av
TT-Reuters
coronapandemin har England
haft högre överdödlighet än
både Italien och Spanien, enligt
en rapport från den brittiska
statistiska centralbyrån ONS.
Sverige tillhör ett tiotal länder i
Europa med tydlig
överdödlighet hos personer
över 65 år.
Paris.
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Rapporten vilar på jämförelser av
de fem senaste åren under
perioden 17 februari till 12 juni. I
en lång rad västeuropeiska länder
har överdödligheten varit
extraordinär.
– Den högsta toppen kom i
Spanien. Men i slutet av maj hade
England nått den högsta
överdödligheten räknat över tid i
de länder i Europa som vi jämfört,
säger statistikern Edward Morgan
på ONS.
Flertalet utbrott har varit
regionala och intensiva. Bergamo
är den stad som drabbats hårdast,
enligt studien, med en

överdödlighet på 847,7 procent
under en marsvecka. I England
var smittspridningen bredare
geografiskt, och på en hög nivå
under längre tid. Under den tid
som studerats har England därför
högst överdödlighet, följt av
Spanien.
Erik de la Reguera
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Rekordförlust för
Renault
FREDAG 31 JULI 2020

Franska Renault redovisar sin
största halvårsförlust hittills.
Coronakrisen fått försäljningen
att dyka med en tredjedel.
Biltillverkaren gjorde en
nettoförlust på 7,3 miljarder euro,
motsvarande omkring 75
miljarder kronor, under årets sex
första månader. Det kan jämföras
med vinsten på 970 miljoner euro
motsvarande period förra året.

Mer än hälften av förlusten kan
hänföras till Renaults 43procentiga ägarandel i japanska
Nissan, som också har drabbats
oerhört hårt av covid-19.
TT-Reuters
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De väldiga demonstrationerna i
staden Chabarovsk i ryska Fjärran
Östern är snart inne på sin fjärde
vecka. Protesterna mot att den
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020
folkvalde guvernören Sergej
Han kallas ”folkets guvernör”
Furgal avsattes, anklagades för
och har väckt motstånd som
stämpling till mord och häktades i
inte liknar något Putin tidigare
Moskva, visar inga tecken på att
ställts inför.
avta.
Men vem är han – Sergej
Den 50-årige Furgal har blivit en
Furgal? En mördare som
oväntad symbol för det växande
klättrade till den politiska
motståndet mot centralmakten i
toppen 800 mil från Moskva?
en av Rysslands mest avlägsna
Eller en folkkär ledare som
regioner, 800 mil från Moskva,
Vladimir Putin betraktar som ett
vid gränsen mot Kina.
farligt hot?
Kreml och Vladimir Putin vet inte
hur de ska hantera den massiva

När ”folkets guvernör”
greps väcktes vreden
mot Putin
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protestvågen. Under tre helger i
följd har mellan 50 000 och 80
000 invånare i Chabarovsk gett
sig ut på gatorna och ropat Kremlfientliga slagord som ”Bort med
Moskva!”, ”Bort med tassarna
från vår guvernör!” och i vissa fall
också ”Putin – vår fiende!”
Det breda folkliga motståndet mot
gripandet av den populäre
guvernören liknar inget annat
som Putin tidigare har ställts
inför. När arbetare,
sjuksköterskor och pensionärer
demonstrerar är det betydligt mer
hotfullt än protester från
intellektuella och västvänliga

demokrater, som han med hjälp
av säkerhetstjänsten FSB,
domstolar och kravallpolis brukar
kväsa utan större besvär.
Det är en förklaring till myndigheternas handfallenhet. De har
hittills inte vidtagit några mer
omfattande repressiva åtgärder i
Chabarovsk. Enskilda personer
har anhållits, anklagade för att ha
deltagit i ”osanktionerade
demonstrationer”.
Skillnaden är slående mot hur
brutalt demonstranter i Moskva
och Sankt Petersburg vanligen
behandlas av ordningsmakten.
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Det var den 9 juli som polisen
släpade Furgal ur hans stadsjeep
och förde honom till Moskva. Han
spärrades in på Lefortovo, som
under årtionden var ett ökänt
rannsakningshäkte för
säkerhetstjänsten KGB. På
sovjettiden satt mängder av
politiska fångar och oliktänkande
på Lefortovo. Några av de mest
kända var Raoul Wallenberg och
Alexander Solzjenitsyn.
Protesterna i Chabarovsk
exploderade nästan genast, den 11
juli, och sedan dess har de bara
ökat i omfattning.

Även i andra städer i Fjärran
Östern – som hamnstaden
Vladivostok och Komsomolsk-naAmure – har tusentals
demonstranter marscherat i
sympati under paroller som ”Vi är
Chabarovsk!”.
Vem är då Sergej Furgal, som
demonstranterna kallar för
”Folkets guvernör”? Han föddes i
regionen Amur 1970, utbildade sig
till läkare, och arbetade som
neurolog på ett lokalt sjukhus i
fem år. Men han hoppade av den
medicinska banan, och övergick
till det som ryssarna kallar
”biznis”, närmare bestämt till
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import från Kina och sedan inköp
och försäljning av metallskrot.
Furgals anhängare betraktar
anklagelserna som politiskt
motiverade. Förutom att han inte
var Putins man från början, skötte
han sig inte som Kreml förväntade
sig av en lojal guvernör.
Till exempel var entusiasmen i
Chabarovsk begränsad i samband
med ”den allryska röstningen” om
en ändrad författning – som ger
Putin möjlighet att stanna som
president till år 2036. Endast 44
procent av väljarna deltog, mot 68
procent i Ryssland som helhet.
Och ja-rösterna var bara 62

procent, mot 78 procent
nationellt.
Ändå står en mer sannolik
förklaring till ex-guvernörens
nuvarande belägenhet att finna i
hans tidigare affärsaktiviteter.
Skrothandel är ett område där
kriminella grupper ofta har varit
aktiva och det kan inte uteslutas
att det finns fog för misstankarna
mot Furgal.
Under den första postsovjetiska
tiden var Rysslands ett ”vilda
östern”, där olika ekonomiska
intressen slogs med alla
tillgängliga medel om att kapa åt
sig pengar och marknadsandelar.
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På 1990-talet, men även en bit in
på 2000-talet, var
beställningsmord ett vanligt sätt
att lösa affärstvister.
Numera är metoderna i
näringslivet inte lika drastiska.
När det är Kreml närstående
intressenter som är ute efter att ta
över företag finns statsapparaten
och rättsväsendet att tillgå.
Furgal registrerade sitt första
företag inom metallbranschen
2001 tillsammans med Nikolaj
Mistrjukov, som hade en
bakgrund som smed på ett varv i
Vladivostok. De båda anslöt sig
något år senare till Rysslands

liberaldemokratiska parti (LDPR),
som trots namnet varken är
liberalt eller demokratiskt. LDPR
är i själva verket ett Kreml-troget
och ultranationalistiskt
populistparti.
2005 kom Furgal och Mistrjukov
båda in i regionens parlament,
och två år senare valdes Furgal in
i den ryska statsduman i Moskva,
där han satt fram till 2017. Under
sin tid som ledamot i statsduman
röstade Furgal praktiskt taget
alltid – i likhet med de övriga
LDPR-politikerna – med det
styrande partiet Enade Ryssland.
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Sin breda popularitet erövrade
han först som guvernör i
Chabarovsk. När han 2018 ställde
upp i guvernörsvalet vann han en
jordskredsseger över den av
Kreml förordade kandidaten.
Tidningen Novaja Gazeta berättar
bakgrundshistorien, som är väl
känd i Chabarovsk och därmed
förklarar varför arresteringen har
utlöst en så vredgad folklig
reaktion: Medan Furgal fortsatte
sin politiska karriär startade
partnern Mistrjukov och Furgals
hustru Larisa Starodubova
företaget Torex, som blev
huvudleverantör av råvara till

Amurstal, det stora, och enda,
stålverket i ryska Fjärran Östern.
Amurstal gick omkull, men då
Mistrjukov och Starodubova gick
in som ägare (med 25 procent
vardera) kom stålverket på fötter
och blev lönsamt. I det läget kom
det in nya delägare – däribland en
vän till oligarken Arkadij
Rotenberg, som är ordförande för
den ryska hockeyklubben Dynamo
Moskva och i sin tur är en nära
vän till Putin.
Det är här det börjar brännas, och
det är här kopplingen finns till att
Furgal arresterades och fördes till
Moskva. I oktober 2019
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arresterades nämligen hans gamle
affärspartner Mistrjukov och
fördes till fängelset Lefortovo,
anklagad för att ha organiserat ett
antal mord under åren 2004–
2005. Alltså precis samma brott
som Furgal nu har arresterats för.
Mistrjukov spärrades in i det
ökända häktet trots sin
cancersjukdom. Han har
förvägrats behandling och blivit
blind på ena ögat. Hans fru
pressades i vintras att skriva på ett
avtal om att deras andel på 25
procent säljs till oligarken
Rotenbergs vän.

Rotenbergs mål var att skaffa sig
ett 100-procentigt ägande i
Amurstal. För att nå dit saknades
25 procent – som ägdes av Furgals
hustru.
Det var i det läget som Furgal
arresterades, den 9 juli. Som stöd
fanns vittnesmål som Mistrjukov
avgett mot sin forne affärspartner,
efter en uppgörelse med
åklagaren.
Förra måndagen ersatte Putin den
avskedade Furgal med Michail
Degtiarjov, dumaledamot för
LDPR, som ny tillförordnad
guvernör.
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Det är högst tveksamt i vilken
mån det kommer att dämpa
missnöjet i Chabarovsk. Ska man
döma av de första reaktionerna på
Lenintorget i Chabarovsk kommer
det inte att fungera.
En demonstrant sade till Moscow
Times att han ser utnämningen av
Degtiarjov, som aldrig tidigare har
bott i staden, som ”ett slag under
bältet”.
Det återstår att se vad Moskvas
nästa drag blir. En möjlighet är att
fortsätta att gripa enskilda
demonstranter, för att på så sätt
försöka dämpa oroligheterna.
Men enligt en lokal företrädare för

oppositionsledaren Aleksej
Navalnyj kommer den taktiken
inte att fungera, eftersom
proteströrelsen varken har en
organisation eller några ledare att
gripa.
Skulle myndigheterna övergå till
massarresteringar när tiotusentals
människor demonstrerar på
gatorna riskerar läget bara att
förvärras. I Kreml finns också
farhågor för att protesterna kan
sprida sig till andra delar av
Ryssland.
Om ledarna i Kreml läser den
senaste opinionsmätning från det
oberoende Levada-institutet kan
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de ha anledning att vara oroliga:
förtroendet för Putin har sjunkit
kraftigt på senare tid. På frågan
vilken politiker de har störst
förtroende för angav 23 procent
av de tillfrågade Putin, jämfört
med 59 procent i november 2017.
På en fråga om
demonstrationerna i Fjärran
Östern svarade nästan hälften, 45
procent, att de ser positivt på de
Kremlkritiska protesterna.
Michael Winiarski
Dela

Stor sympati för
björn på rymmen
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Jorden runt

En björn i Norditalien har
lyckats fly flera gånger, och av
miljöminister Sergio Costa fått
namnet Papillon. Enligt ett
beslut ska den fångas in, men
djurvänner anser att den
frihetstörstande björnen ska
förbli fri.
Rom, Italien.

Björnen går under namnet
Papillon. För precis som i filmen
är denne femårige, kastrerade
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björnhane en mästare på att
rymma. Elstängsel och metallnät
har ingen som helst effekt.
En del hävdar att björnen, som
har det tekniska namnet M49,
skulle vara farlig och våldsam,
men det stämmer inte.
Tre gånger har den lyckats
rymma, senast för ett år sedan, då
den lyckades den riva ner hela elstängslet och spårlöst försvinna
från djurparken Parco del
Casteller, nära den norditalienska
staden Trento. Först i april i år
fick skogvaktare tag på den.
I måndags tröttnade Papillon på
att vara instängd, och försvann

igen. Björnen rör sig smidigt i
terrängen uppför det 1 700 meter
höga berget Marzola.
Att den har en radiosändare
hjälper inte de sökande
skogvaktarna: Personalen ser på
en skärm hur björnens avstånd
ökar.
– Detta är en situation utan
motstycke, var den enda
kommentar som högerpolitikern
och Legaprovinsens guvernör
Maurizio Fugatti kom med.
I provinsen Trentino har Papillon
redan blivit en legend, och att den
skulle fångas in på nytt vill inte
djurvännerna höra talas om.
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Förra årets order kvarstår dock:
Om björnen hittas ska den fångas
in och blir den farlig ska den
skjutas.
Michela Vittoria Brambilla, före
detta minister och i dag ledare för
flera djurskyddsföreningar, säger
till Corriere della Sera:
– Ingen skall röra björnen M49.
Nu får ni sluta att leka Rambo.
Miljöminister Sergio Costa, som
gett björnen sitt namn, håller
med:
– Varje djur har rätt att få leva i
sin rätta natur. Det är lätt att se
var björnen är någonstans, och
den har inte försökt skada någon.

Peter Loewe
loewepeter@gmail.com
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Korruption i
coronakrisens
spår belastar
presidenten

under coronakrisen har väckt
frågan om Ramaphosa har försakat möjligheten till en nystart.
Johannesburg.

Det var på måndagskvällen som
presidentens pressekretariat
sände ut meddelandet, via
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020
Whatsapp. Meddelandetjänsten
Sydafrikas president Cyril har blivit det gängse verktyget för
Ramaphosa gick till val på att
kommunikation sedan
utrota korruptionen, som
regeringspartiet ANC förlorade
skenat under företrädaren
tillgång till sin egen hemsida och
Jacob Zumas nio år vid makten. mejlserver, på grund av en obetald
Men två år senare väntar syd- a- faktura.
frikanerna fortfarande på Numera har varje organisation sin
fällande domar mot ledande
egen grupp för att kommunicera
politiker. Och pengarullningen
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med journalister. Många
meddelanden blir det.
”Presidentens talesperson,
Khusela Diko, har begärt
tjänstledighet från alla officiella
åtaganden i väntan på utredning
av hennes och hennes mans
inblandning i oegentligheter kring
upphandlingar i delstaten
Gautengs hälsodepartement”, löd
meddelandet.
När coronakrisen slog till mot
Sydafrika lanserade president Ramaphosa ett räddningspaket
värt 500 miljarder rand,
motsvarande runt 260 miljarder
kronor, för att kompensera för

intäktsbortfall hos privatpersoner
och näringsidkare samt för att
stärka upp landets sargade
sjukvårdssektor.
Runt 25 miljoner kronor hamnade
hos bolaget Royal Bhaca Projects,
som vann en upphandling av
skyddsutrustning i
Gautengprovinsen, där
Johannesburg och Pretoria ligger.
Bolaget ägs av Thandisizwe Diko,
som har en kungatitel i det
traditionella systemet. Han är
sedan ett par år gift med
presidentens talesperson.
Khusela Diko har varit en av
Ramaphosas viktigaste förkämpar
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och har blivit ett ansikte för regeringen, delvis för att hon tagit
alla frågor och vägrat journalister
tillträde till landets ledare. Men
hon kan inte gärna säga att
”presidenten vill inte kommentera
anklagelserna mot min familj”
med någon större trovärdighet,
och situationen blev snabbt
ohållbar.
Kontraktet ska ha dragits tillbaka,
men anklagelser om att priserna
på skyddsutrustningen hade
blåsts upp har väckt vrede.
Oppositionspartierna DA och EFF
har inte varit sena att gå till
attack.

Detta är den skandal som hittills
kommit närmast presidenten.
Men på flera håll i Sydafrika har
medier rapporterat om hur pengar
gått till allt annat än
covidbekämpning. Östra
Kapprovinsens beslut att lägga
drygt 5 miljoner kronor på att
köpa mopeder som aldrig kunde
användas för sjuktransporter har
blivit ett mer visuellt exempel på
pengarullningen.
Av detta skäl är få sydafrikaner entusiastiska över det i veckan
beviljade IMF-lånet på nästan 40
miljarder kronor, som är tänkt att
hjälpa i krisen. Den gängse
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uppfattningen är att lånet
kommer att belasta ekonomin
utan att skattebetalarna får se
något resultat.
Det var inte så det var tänkt den
där sommaren för snart tre år
sedan, när Ramaphosa vann
striden om ordförandeskapet i
ANC. Han lovade att ta itu med
korruptionen i landet – och i
regeringspartiet ANC. Men även
om en omfattande utredning av
Zuma-tiden och de många
korruptionsturerna under hans år
vid makten har sjösatts, har den
inte lett till fällande domar.

Agget mot Zuma som person har
också dämpats i takt med att han
blivit mer avlägsen den politiska
vardagen. I stället är det fraser
som #ItWasNeverJacobZuma och
#CyrilMustGo som trendar i
sociala medier.
Ramaphosa kan hävda att covidkrisen var bortom hans kontroll.
Men det är en sak om det nya
läget sinkat arbetet mot
korruptionen – en annan om
ANC-anhängare kan ha skott sig
som ett direkt resultat av krisen.
Då är det knappast den nystart
som sydafrikanerna hoppades på.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
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Oppositionspolitiker
greps i Harare
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Fadzayi Mahere, talesperson för
Zimbabwes oppositionsparti
MDC, har gripits av
säkerhetsstyrkor i Harare efter
att hon på fredagen
demonstrerat sitt missnöje med
regimen. På fredagen var det
tänkt att en större manifestation
skulle hållas i protest mot
Zanu-PF-regimen, men efter hot
om våld låg huvudstaden Harares gator öde.
Johannesburg.

På fredagen var det tänkt att en
bredare koalition av
oppositionsanhängare skulle gå ut
och demonstrera sitt missnöje
med skenande korruption och
inflation i krisens Zimbabwe.
Men i stället var gatorna i
huvudstaden Harare tömda på
folk efter att mililtären beordrats
ut på gatorna under torsdagen.
– De misshandlade människor på
torsdagen och nu vågar ingen
längre gå ut, säger journalisten
Everson Mushava på telefon till
DN.
Strejkerna i vårdsektorn har
avlöst varandra under de senaste
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månaderna. Sjuksköterskorna
protesterar mot att de inte fått
någon skyddsutrustning under
coronapandemin, samtidigt som
deras löner urholkats av en
inflationstakt på över 2 000
procent.
I måndags ska sju spädbarn ha
dött vid födseln under ett och
samma dygn på ett sjukhus i
Harare och nyheten har
ytterligare spätt på ilskan mot
president Emmerson
Mnangagwas regim. En större
protest var planerad till fredagen,
men regimens hot om en militär

insats mot demonstranterna fick
en avskräckande effekt.
I stället valde en mindre grupp
oppositionspolitiker att i sina
egna kvarter ställa sig med skyltar
med protestbudskap – vilket var
nog för att Mahere skulle bli
arresterad.
Mahere är advokat och
specialiserad på författningsrätt
och har tidigare försvarat en rad
oppositionella under det
tilltagande politiska förtrycket i
landet.
Vid valet för två år sedan
kandiderade hon som oberoende
men hon har sedan dess gått med
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i oppositionspartiet MDC och
blivit en av dess talespersoner.
Vid lunchtid på fredagen ska hon
ha gripits av säkerhetsstyrkorna.
Sedan tidigare sitter
oppositionspolitikern Jacob
Ngarivhume häktad för
inblandning i protesterna och
journalisten Hopewell Chin’ono
har också häktats för att ha
bidragit till att sprida
Ngarivhumes budskap. De båda
riskerar tio års fängelse.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Mount Everest
öppnas för klättrare
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Nepal.

Nepal har åter öppnat för
bergsbestigning, inklusive
topparna på Mount Everest. Detta
trots en osäkerhet kring
pandemin: i veckan rapporterades
över 1 000 nya coronafall i Nepal,
och det totala antalet smittade når
snart 20 000. En nationell
nedstängning lyftes förra veckan.
Från och med den 17 augusti
tillåts internationella flyg att
landa, men vilka
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säkerhetsåtgärder som ska gälla,
Brittiska
exempelvis hur länge anländande
coronarestriktioner
måste sitta i karantän. Skeptiker
påpekar att det är tyngre att andas skärps
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020
på högre altitud, och att faran
ökar vid sjukdomsutbrott bland
Storbritannien.
klättrare.
Öppningen av det brittiska
TT-AFP
samhället efter covidrestriktionerna pausas, meddelar
premiärminister Boris Johnson.
Vissa regler skärps i stället för att
hejda en andra våg av smitta. Till
exempel utökas kraven på
munskydd.
– Vi planerar för det värsta men
hoppas på det bästa, säger han.
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Utspelet kommer efter beskedet
att ett slags allmänt
umgängesförbud införs i delar av
norra England. Hälsominister
Matt Hancock säger att antalet
ökade smittofall ”till största del”
beror på att folk inte håller den
fysiska distansen.
TT

Bombdåd
timmarma före
vapenvila
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Afghanistan.

Talibanerna och de afghanska
säkerhetsstyrkorna inledde under
fredagen ett tre dagar långt
eldupphör. Det är ett ovanligt
andrum som många hoppas
kommer att leda till fredssamtal
och ett eventuellt slut på nästan
två årtionden av malande
konflikter.
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En bilbomb som dödade 17
personer i landets östra delar bara
timmar innan eldupphöret trädde
i kraft visar dock på svårigheterna
det krigshärjade landet står inför.
Talibanerna har nekat
inblandning.
Pausen i striderna ska pågå under
högtiden id al-adha och är bara
den tredje officiella vapenvilan
under nästan 19 års krig. Både
president Ashraf Ghani och
talibanrörelsen har gett signaler
om att fredssamtal skulle kunna inledas omedelbart efter högtiden,
och parterna uppmanas från flera
håll att förlänga eldupphöret.
TT-AFP

17-åring misstänks
ha hackat Obama
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

USA.

En 17-åring har gripits i Tampa,
Florida i USA, anklagad för att
ligga bakom cyberattacken mot
Twitter den 15 juli då flera kända
amerikaners konton hackades.
Från bland andra Bill Gates,
Barack Obamas och Joe Bidens
konton skickades tweetar som
uppmanade människor att skicka
bitcoin till ett konto, som enligt
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amerikansk polis tillhörde den
gripne 17-åringen.
Den unge mannen misstänks för
över 30 brott, inklusive bedrägeri,
identitetsstöld och dataintrång.
Enligt distriktsåklagaren i
Hillsborough county, där Tampa
ligger, har flera myndigheter
inklusive FBI varit inblandade i
utredningen.
TT
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års fängelse fick den ugandiske
man som dödat den 25-årige
bergsgorillan Rafiki i
nationalparken Bwindi
Impenetrable. Gärningsmannen
har erkänt, men hävdade att han
agerade i självförsvar.
TT-AFP
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högsta politiker Carrie Lam på en
pressträff.
Valet till parlamentet, legco,
skulle hållas den 6 september.
Inga detaljer finns om när valet
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020
blir av. Virusspridningen i
Hongkong har ökat den senaste
Hongkong.
Valet i Hongkong i höst skjuts upp månaden och hårda restriktioner
har återinförts.
med anledning av
Den demokratiivrande sidan vann
coronapandemin.
– Det besked jag måste ge i dag är stort i lokalvalet förra året. Det
försenade valet är ett stort
det svåraste jag tagit de senaste
nederlag för den prodemokratiska
sju månaderna ... att skjuta upp
oppositionens försök att få
valet till den lagstiftande
majoritet, i kölvattnet av den
församlingen, säger Hongkongs
säkerhetslag som Peking nyss
infört.

Uppskjutet val i
Hongkong
kritiseras
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Oppositionella anser att
pandemin är en täckmantel för de
politiska skälen att flytta valet.
TT

Trump tonar ner en
flytt av valet
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

USA.

Donald Trump ändrar tonläge om
att skjuta upp höstens
presidentval. Efter att ha lyft
frågan på Twitter säger
presidenten nu:
– Vill jag att datumet ändras? Nej,
men jag vill inte se ett ohederligt
val.
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Presidenten anser att fler
poströster leder till valfusk, men
en senareläggning av valet
förkastas med kraft av både
republikaner och demokrater i
kongressen.
Trump har inga möjligheter att
ändra valdatumet, en fråga som
enligt konstitutionen vilar på
kongressen. Federala val har i
USA aldrig ställts in.
TT

Folket beskylls för fler
coronasmittade
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Syrien.

En ny våg av coronasmitta sveper
över Syrien. Regimen skyller på
folket men tillåter samtidigt
kollektiva aktiviteter. I samband
med måndagens parlamentsval
samlades människor under flera
timmar på fullsatta platser.
Firandet av id al-adha, en årlig
muslimsk högtid som infaller
nästa vecka, har ställts in och med
början på fredagen stängdes åter786

igen lokaler där det arrangeras exempelvis bröllop och
begravningar. Åtgärderna vidtas
på grund av det ökade antalet
smittade.
– Eftersom människor struntat i
skyddsåtgärder och
hälsoinstruktioner har vi fått fler
smittade, sade dekanen för den
medicinska fakulteten vid
Damaskus universitet till lokala
medier.
Syrien har hittills rapporterat 564
smittade av det nya coronaviruset,
varav 32 har dött. Det verkliga
antalet misstänks dock vara
mycket större.

Saeed Alnahhal

Stor sympati för björn
på rymmen
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Jorden runt

En björn i Norditalien har
lyckats fly flera gånger, och av
miljöminister Sergio Costa fått
namnet Papillon. Enligt ett
beslut ska den fångas in, men
djurvänner anser att den
frihetstörstande björnen ska
förbli fri.
Rom, Italien.

Björnen går under namnet
Papillon. För precis som i filmen
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är denne femårige, kastrerade
björnhane en mästare på att
rymma. Elstängsel och metallnät
har ingen som helst effekt.
En del hävdar att björnen, som
har det tekniska namnet M49,
skulle vara farlig och våldsam,
men det stämmer inte.
Tre gånger har den lyckats
rymma, senast för ett år sedan, då
den lyckades den riva ner hela elstängslet och spårlöst försvinna
från djurparken Parco del
Casteller, nära den norditalienska
staden Trento. Först i april i år
fick skogvaktare tag på den.

I måndags tröttnade Papillon på
att vara instängd, och försvann
igen. Björnen rör sig smidigt i
terrängen uppför det 1 700 meter
höga berget Marzola.
Att den har en radiosändare
hjälper inte de sökande
skogvaktarna: Personalen ser på
en skärm hur björnens avstånd
ökar.
– Detta är en situation utan
motstycke, var den enda
kommentar som högerpolitikern
och Legaprovinsens guvernör
Maurizio Fugatti kom med.
I provinsen Trentino har Papillon
redan blivit en legend, och att den
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skulle fångas in på nytt vill inte
djurvännerna höra talas om.
Förra årets order kvarstår dock:
Om björnen hittas ska den fångas
in och blir den farlig ska den
skjutas.
Michela Vittoria Brambilla, före
detta minister och i dag ledare för
flera djurskyddsföreningar, säger
till Corriere della Sera:
– Ingen skall röra björnen M49.
Nu får ni sluta att leka Rambo.
Miljöminister Sergio Costa, som
gett björnen sitt namn, håller
med:
– Varje djur har rätt att få leva i
sin rätta natur. Det är lätt att se

var björnen är någonstans, och
den har inte försökt skada någon.
Peter Loewe
loewepeter@gmail.com
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har läst en ny studie om pamparna och folket.
Yttrandefriheten i Hongkong
försvann stegvis. Grundlagens
möjlighet till fria val trollades
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020
bort. Dessutom hotade Peking
Peking anklagas för att ligga
rättssäkerheten med ett förslag
bakom brotten mot
om att Hongkongbor skulle kunna
yttrandefriheten och utlämnas till domstolar i Kina. Då
demokratin i Hongkong. Men
utbröt förra sommarens massiva
även två årtionden av uselt
och ofta våldsamma protester.
lokalt ledarskap har påverkat
Men bakom Hongkongbornas
missnöjet i megastaden.
Bristen på bostäder och sociala missnöje och desperation finns
även två årtionden av uselt
framsteg är betydande.
Författaren Göran Leijonhufvud ledarskap från de lokala
regeringscheferna. Deras vanstyre
har urholkat tryggheten och

Så har det lokala
vanstyret i Hongkong
eldat på protesterna
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välfärden för stora grupper och
har därmed eldat på
gatuprotesterna.
Denna lokala aspekt saknas i den
internationella rapporteringen,
men britten Leo F Goodstadt ger
hela bilden i ”A city mismanaged.
Hong Kong’s struggle for
survival”, en riktig guldgruva.
Kolonin Hongkong byggde
ursprungligen på opiumhandeln.
Britterna och deras företag
gynnades framför kineserna, som
utgjorde 98 procent. Men på
1950-talet tvingades
kolonialmakten hantera floden av
flyktingar från den

kommunistiska revolutionen och
fattigdomen på Kinas fastland.
När Hongkong 1997 återförenades
med Kina hade staden en
förvaltning i toppklass där
tjänstemännen faktiskt värnade
om invånarna i deras vardag.
Tjänstemännen, mest infödda,
gjorde jobbet så bra att Hongkong
utvecklades till ett sorts
välfärdssamhälle och ett
ekonomiskt under, i dag en
sofistikerad postindustriell
metropol. Från eländiga kåkstäder
på bergssluttningarna kunde
flyktingarna flytta in i världens
största kommunala
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bostadsprogram. De fick drägliga
bostäder och tillgång till bra
hälsovård och skolor. De hade en
någorlunda anständig vardag, om
än slitsam.
Inför övergången 1997 skrev
representanter för Kina och
Hongkong en grundlag för
territoriet. Lagen är mest känd för
att den ger Hongkong en hög grad
av autonomi i 50 år enligt formeln
”ett land, två system”. Mindre
känt är att den också förpliktar
lokalregeringen att aktivt driva
välfärd, hälsovård, utbildning och
bra bostäder för invånarna.

Därefter har Hongkongs fyra
svaga lokala regeringschefer på 23
år lyckats mala ner mycket av den
välfärd och trygghet som
Hongkongborna känt. Kom ihåg
att centralmaktens viktigaste
kriterium för att godkänna dessa
ledare är att de visat sig lojala mot
Peking. De behöver varken ha
administrativ förmåga eller folklig
förankring. De har varit tondöva
gentemot den stora majoriteten
invånare.
Den första regeringschefen Tung
Chee-hwa kom från en redarfamilj
med gamla förbindelser till Kinas
ledare. När rederiet var på
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fallrepet kom kinesiska
regeringens banker till
undsättning. Så Hongkong fick en
ledare som stod i stor
tacksamhetsskuld till Peking.
Tung Chee-hwa hade absolut
ingen politisk erfarenhet och var
inte heller någon förgrundsfigur i
näringslivet. Han var
handplockad av den kinesiske
presidenten Jiang Zemin.
Även om det bara var ett fåtal
lokala elektorer som skulle
bekräfta den kinesiske
presidentens val drev Tung Cheehwa en sorts valkampanj inför
olika samhällsgrupper. Som

ackrediterad korrespondent följde
jag honom när han framträdde på
Baptist University i november
1996. Han var obekväm med
uppmärksamheten och framstod
mest som en snäll farbror. Men
inför universitetets socialt
engagerade lärare lovade han dyrt
och heligt att följa grundlagens
påbud om att bevara välfärden
och ”skydda äldre och
missgynnade”.
Dessutom skulle varje
Hongkongbo få en modern
välbalanserad utbildning. Flera
skulle snart få förverkliga
drömmen om en egen bostad. Och
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de äldre skulle känna sig ”trygga,
delaktiga och värdefulla”, en
antydan om en allmän pension.
Men det skulle visa sig vara
tomma ord. Att få en utbildning
med kvalitet berodde alltmer på
föräldrarnas ekonomi, enligt
Goodstadts genomgång. Tanken
på en folkpension har utretts till
leda men har landat i en
halvmesyr. Tveksamheten från
varje regeringschef beror på att
näringslivet larmar om att
ekonomin inte orkar, eftersom de
äldres andel av befolkningen
ökar.

I en debatt om sociala reformer
gav textilkungen James Tien röst
åt många av företagsledarna: ”Om
de enkla arbetarna inte lever upp
till samhällets behov, så kommer
de tyvärr att bli utslagna.”
Allmännyttans bostadsprogram
var till stor del avvecklat efter fem
år med Tung Chee-hwa. Han ville
inte konkurrera med privata
entreprenörer och hyresvärdar.
Denna linje skapade kris på
marknaden och 2011 tvingades
regeringen åter börja bygga
hyresbostäder till rimliga priser
för allmänheten. Men det var inte
så lätt längre, eftersom mycket
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mark delats ut till de privata
fastighetsbolagens kommersiella
projekt. Bostadsbristen är i dag
akut också därför att spekulativa
köp av fastlandskineser driver upp
priserna. De unga Hongkongbor
som jag träffat fattar inte hur de
någonsin ska ha råd med en egen
bostad. Frustrationen växer.
Så fort sociala reformer kommit
på tal har taktiken varit att
förhala, skylla på budgetbalansen
eller med en from förhoppning
bjuda in privata aktörer. Mönstret
går igen från Tung Chee-hwa och
vidare under de tre följande
regeringscheferna hittills: Donald

Tsang, Leung Chun-ying och
Carrie Lam.
Donald Tsang lanserade 2009 en
plan för att stärka sjukvården som
gick på knäna efter nio år av
nedskärningar. Uppryckningen
skulle finansieras med medicinsk
turism utifrån. När klinikerna
började översvämmas av födande
mödrar från fastlandet
krackelerade planen inför ett
utbrett lokalt missnöje.
Den njugga inställningen till
välfärden har lett till pekpinnar
från två kinesiska
premiärministrar. I mars 2011
sade Wen Jiabao: ”Med så goda
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finanser och så stor valutareserv
behöver Hongkong passa på att
utnyttja sina goda förutsättningar
för att förbättra det sociala
skyddsnätet. Det gäller att särskilt
ta hand om svaga grupper så att
Hongkongborna kan leva ett
bättre liv.” Han upprepade
budskapet ett år senare.
Trots maningarna fortsatte
Hongkongs regering att snåla.
Den skar ner på personal inom
socialvård, hälsovård och reguljär
bostadsinspektion. Det senare
ledde till förfall i äldre fastigheter
och olyckor för de boende. Många

i medelklassen såg sina
bostadsvärden falla.
När Carrie Lam 2017 tillträdde
som lokal regeringschef ville
Kinas nye premiärminister Li
Keqiang påminna om att stadens
ledare måste ta medborgarnas
livskvalitet som en huvudfråga. De
fick inte se så pessimistiskt på
ekonomins bärkraft.
Ledarna i Hongkong håller alltså
igen på välfärd, utbildning,
hälsovård och bostäder så till den
grad att centralmakten oroar sig
gång på gång. Det ligger i det
styrande Kommunistpartiets dna
att frukta protester av alla slag.
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Men Hongkongs regeringschefer
har tjänat två herrar. Förutom att
ständigt snegla mot Peking har de
prioriterat den lokala
affärsmannaeliten, pampar som
utövar ett fåtalsvälde på
fastighetsmarknaden och avskyr
ordet välfärdssamhälle.
Goodstadts grundliga forskning
visar hur de tre första
regeringscheferna i sin
inkompetens landat i osmälta
nyliberala föreställningar om att
allt ordnar sig bara marknaden får
styra.
I sin iver att ge Hongkongs
företagare nya fördelar har de

samtidigt försökt knyta stadens
ekonomi fastare till kinesiska
fastlandet. Goodstadt citerar flera
uttalanden som speglar deras låga
tilltro till Hongkongs egen styrka.
Tung Chee-hwa tog initiativ till ett
frihandelsavtal med Kina som
Peking gick med på för syns skull.
I praktiken fungerade det bara
sporadiskt. Hongkongs företag
hade lika svårt att få tillträde på
marknaden i Kina som andra
utomstående bolag. Deras försök
stupade ofta på den välkända
protektionismen ute i provinserna
– märkligt nog ny kunskap för de
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intet ont anande
Hongkongledarna.
Det mest besynnerliga var när
Donald Tsang på allvar ville att
Hongkong skulle ingå i Kinas
planekonomi ”för att öka
integrationen”. Ledarna i Peking
förklarade taktfullt att det stred
mot Hongkongs grundlag som just
skiljer på de båda ekonomierna
genom ”ett land, två system”. Det
framgick senare att Donald
Tsangs motiv var något så trivialt
som att Hongkong 2007 hade
problem med leveranser av
fläskkött från fastlandet.

Efter det föreläste Wen Jiabao lite
om Hongkongs stora bidrag till
Kinas ekonomi: ”Stadens ställning
som internationellt finanscentrum
byggde inte på planbeslut utan på
marknadens konkurrens.
Hongkong blomstrar tack vare en
lång historia av finansiell
förvaltning och ett fullfjädrat
juridiskt system.”
Men nu hotas dessa Hongkongs
styrkor av Pekings senaste
klubbslag. I slutändan har de fyra
regeringschefernas missgrepp
bidragit till ett så starkt missnöje
och så omfattande våldsamma
protester att Kinas ledare gått
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över alla gränser.
Kommunistpartiet har på egen
hand infört den skoningslösa
säkerhetslagen för Hongkong.
Regeringschefen Carrie Lam fick
inte ens se innehållet innan lagen
var ett faktum.
Göran Leijonhufvud

Vem kan komplettera
Joe Biden – och efterträda honom?
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Joe Biden tvekar i det sista med
att utse kvinnan som kan bli
mäktigast i världen. Kraven på
Demokraternas vicepresidentkandidat är svåra att uppfylla:
Hon ska kompensera för alla
hans brister och samtidigt vara
precis som han.
Hennes primärvalskampanj lyfte
aldrig, men Kamala Harris har
konsekvent legat i topp på listorna
över tänkbara
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vicepresidentkandidater för
Demokraterna 2020.
Möjligen slogs hon för hårt för sin
egen presidentkandidatur förra
sommaren – mot rivaler som Joe
Biden.
”Jag tror inte att du är rasist”, sa
Harris till Joe Biden i en
primärvalsdebatt i juni 2019,
innan hon riktade svidande kritik
mot hur han ändå samarbetat
med ett par senatorer som
försvarade segregationen.
Kamala Harris deltog själv i
integrationsprojekt som svart
skolflicka i 70-talets Kalifornien.
Hon är utbildad jurist och

åklagare och hade posten som
Kaliforniens justitieminister
innan hon blev senator för
delstaten. Hon fick sitt stora
genombrott som rikspolitiker när
Brett Kavanaugh förhördes i
kongressen inför tillsättningen i
Högsta domstolen 2018.
Biden har lovat att ta med en
kvinna på valsedeln, och
förväntningarna är höga på att
hon ska representera någon av
USA:s minoriteter, efter en
sommar som präglats av protester
mot rasism.
I tisdags fångades Joe Biden på
bild vid ett framträdande i
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Delaware med anteckningar om
Kamala Harris i handen. ”Hyser
inga agg” och ”har stor respekt för
henne” löd några av punkterna.
Kanske har han gjort sitt val. Eller
så har han bara förberett ett
försvarstal, efter politiksajten
Politicos avslöjat att ledande
demokrater tvivlar på rättframma
Harris lojalitet.
Biden skulle ha presenterat
vicepresidentkandidaten senast
den 1 augusti men valde att skjuta
lite på beslutet. Det är inte
konstigt om han behöver tid.
Han fyller 78 i höst och måste
hitta en person som är kapabel att

ta över – dels direkt om något
skulle hända, dels som
Demokraternas huvudkandidat i
presidentvalet 2024. Hon ska
sätta färg på valsedeln. Men hon
får inte dra åt sig så mycket
uppmärksamhet att medierna
slutar rapportera om turbulensen
i Vita huset runt Donald Trump.
Hon ska kompensera för Bidens
brister. Och samtidigt vara som lik
honom som det bara går.
Enligt Politico vill Biden återskapa
det förtroliga kamratskap som
präglade Vita huset när han
tjänstgjorde som vicepresident åt
Barack Obama. Sociala medier
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vimlar av bilder och filmer från
”the greatest presidential
bromance”, alltså den största
manliga vänskapen någonsin
mellan en president och hans
ställföreträdare.
Det kan kanske bli knepigt för en
kvinna att hitta sin plats i en
sådan relation. Men hon kan
trösta sig med att det tog tid för
Obama och Biden att uppnå
förtroligheten. Under primärvalet
hävdade Biden att Obama inte var
redo för Vita huset. Enligt uppgift
bestod spänningarna mellan dem
fram till valdagen.

Om Biden ändå letar efter en mer
lojal soldat än Harris, finns förstås
Tammy Duckworth, senator från
Illinois. Hon hamnade i hetluften
i somras, när hon efterlyste ett
samtal om kraven på att montera
ned statyer av till exempel George
Washington. När högerkanalen
Fox News programledare Tucker
Carlson utmålade henne som feg
och hatisk mot USA, föreslog hon
att han skulle gå halvannan
kilometer i hennes ben.
Krigsveteranen Duckworth har
titanproteser från låren och nedåt,
efter en helikopterattack i Irak
2004. Hennes förfäder på
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pappans sida stred med
Washington för landets
självständighet. På moderns sida
har hon thailändskt påbrå.
Invändningarna mot hennes
kandidatur går ut på att hon
saknar en tydlig profil i viktiga
frågor som ekonomi. Men om
Biden hellre vill ha en politiker
med tunga ekonomiska meriter
kan han ju vända sig till Elizabeth
Warren, senator och tidigare
Harvardprofessor i juridik, som
slagits i åratal för att höja
minimilöner och minska
medelklassens ekonomiska
utsatthet.

Hennes problem är att hon står
långt ifrån Biden ideologiskt och
är för lik Biden som person – vit
och 70-plus.
Även Wisconsins senator Tammy
Baldwin och Michigans guvernör
Gretchen Whitmer får strykas från
listan, om valsedeln ska innehålla
etnisk mångfald. New Mexicos
guvernör Michelle Lujan Grisham
är latina, men har under
sommaren hamnat i skymundan
av färgstarka afroamerikanska
företrädare som Atlantas
borgmästare Keisha Lance
Bottoms och den tidigare
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nationella säkerhetsrådgivaren
Susan Rice.
Lance Bottoms saknar dock
erfarenhet av rikspolitik, och Rice
aldrig har kandiderat i politiken.
Kongressledamöterna Karen Bass
och Val Demings är säkrare kort –
men Bass är kanske för okänd för
att locka väljarna och Demings
har ifrågasatts för sina tidigare
insatser som polischef i Orlando.
Det finns ingen perfekt kandidat,
konstaterar amerikanska medier.
Kanske är det just den insikten
som Joe Biden hoppas ska sjunka
in, innan han avslöjar vad

anteckningarna om Harris
betyder.
Karin Eriksson
karin.eriksson@dn.se
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Vem som utses till vicepresidentkandidat brukar vara av marginell
betydelse för väljarna. Andra
saker avgör vem man röstar på.
Men i år kan valet av
vicepresidentkandidat visa sig
viktigare än vanligt, i synnerhet på
sikt. Den som blir Demokraternas
vicepresident-kandidat betraktas
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020
som tänkbar presidentkandidat i
Valet av vicepresident kan bli
valet 2024, eftersom många
mer avgörande än på länge.
politiska bedömare håller för
Namnet ska kunna axla rollen
otroligt att Biden, som fyller 78 i
som kronprinsessa, men ger
år, kommer att ställa upp då, även
också en viktig signal om åt
vilket ideologiskt håll Joe Biden om han skulle vinna nu.
Valet av vicepresidentkandidat
vänder blicken.
sänder även en signal om vilken

Sanna Torén
Björling: Valet av vicepresident är
viktigare än på
länge
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ideologisk riktning han väljer –
vänder han sig mot det
demokratiska partiets vänsterflygel, eller mot mitten?
Kongressen är i dag så polariserad
att den blivit dysfunktionell och
partiöverskridande samarbeten
fungerar sällan.
William Antholis, chef för
presidentforskningsinstitutet
Miller Center i Virginia, menar att
Bidens politiska inriktning kan få
betydelse för samarbetet i
kongressen, som försämrats för
varje mandatperiod – likt en allt
snabbare svängande
pendelrörelse.

– Joe Biden kan välja mellan att
gå den progressiva sidan till
mötes, eller att vända sig mot de
mest mittenorienterade
republikanerna och söka
samarbete över partigränserna,
säger han.
Hur kongressen fungerar – och
om den är förmögen att
kompromissa – är avgörande för
presidentens möjligheter att få
igenom sin politik.
Namnet på hans
vicepresidentkandidat ger en
tydlig signal om Joe Biden har för
avsikt att gå mot mitten, eller utåt
vänster.
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Vem som utses har dock
försumbar effekt på väljarna,
menar statsvetarna Christopher
Devine och Kyle Kopko vid
University of Dayton, som skrivit
boken ”Do running mates
matter?” Det går inte ens att spåra
någon påverkan på invånarna i
vicepresidentkandidatens
hemdelstat; inte eller på kvinnliga
väljare de två gånger
vicepresidenten varit kvinna
(ingen afroamerikan eller latino
har ännu varit vicepresident).
Faktorerna är värda att notera i
ett läge där väljargrupper i olika
delar av USA analyseras i minsta

beståndsdel av
kampanjorganisationer, forskare
och medier.
De indirekta effekterna av en vicepresident är starkare än de
direkta, enligt Devine/Kopko:
Vicepresidentkandidaten påverkar
synen på huvudkandidatens
person och ideologiska position.
När republikanen John McCain
inför valet 2008 utsåg Sarah Palin
till parhäst höjde många på
ögonbrynen – hon ansågs
okvalificerad och kritiserades för
att vara en obildad populist. Även
om det hade liten betydelse för
hur väljarna röstade, påverkade
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det deras uppfattning om McCain.
När Mike Pence utsågs till
vicepresidentkandidat 2016 hade
Trump pressats av nära
medarbetare att välja just honom,
en man som med sin
evangelikanska bakgrund och
långa politiska erfarenhet antogs
kunna övertyga konservativa
amerikaner om att Trump var ett
tryggt val.
Om huvudkandidaten däremot
utser någon som uppfattas som
alltför lik hen själv kan en
väljargrupp bli trotsig:
– De kan lätt uppleva att de blir
tagna för givna – ”han tror att han

kan vinna det här utan oss”, säger
Christopher Devine till tankesmedjan Niskanen Centers podd.
Det betyder inte att dessa väljare i
valbåset sviker sin kandidat. Vad
man säger och vad man gör är
olika saker.
Inför beskedet om vicepresident
bör man hålla i minnet att valet
inte är Bidens eget – det är i hög
grad en fråga där partiet har
mycket att säga till om. Namnet
har betydelse för partiets riktning
– i år kanske mer än på länge.
Sanna Torén Björling
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Fakta. Kvinnorna som
banade väg
Ingen kvinna har hittills nått
posten som vicepresident, men
två har försökt.
Geraldine Ferraro (1935–2011).
Vicepresidentkandidat när
demokraten Walter Mondale
förgäves utmanade Ronald
Reagan och George Bush 1984.
Sarah Palin (1964–).
Vicepresidentkandidat när republikanen John McCain
förlorade mot Barack Obama och
Joe Biden 2008.
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Ökad spänning efter
militär upptrappning
i Medelhavet
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Grekiska och turkiska militärfartyg patrullerar omstridda vatten i östra Medelhavet samtidigt som president Erdogan
gör den kristna helgedomen
Hagia Sofia till moské.
Spänningen mellan grannländerna är allvarligare än på
flera decennier och vissa
varnar för krig.

Kastellorizo är Greklands
östligaste utpost, mer än 120
kilometer från närmaste grannen
Rhodos men bara två kilometer
från den turkiska kusten.
Den pittoreska ön, känd som
inspelningsplats för den Oscarbelönade italienska filmen
”Mediterraneo” från 1991, har 492
invånare. Turismen och fisket är
de enda födkrokarna i denna
stillsamma avkrok.
Men nu har Kastellorizo blivit fokus i en uppblossande konflikt
mellan Grekland och Turkiet.
Länderna utkämpade tre krig
under 1900-talet och trots att de
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är allierade inom Nato ser många
turkar och greker alltjämt
grannlandet som en naturlig
fiende. Att relationen i år nått ett
nytt lågvattenmärke har flera
orsaker, men den mest akuta nu
är att Turkiet har börjat leta efter
olja och gas i östra Medelhavet,
bland annat på vatten som tillhör
Greklands och Cyperns så kallade
exklusiva ekonomiska zoner.
Och när Turkiet i förra veckan
meddelade att
prospekteringsfartyget Oruc Reis
skulle sändas på uppdrag helt
nära Kastellorizo reagerade den

grekiska regeringen med
bestörtning.
Kustbevakningen och flottan sattes omedelbart i högsta
beredskap och flera beväpnade
militärfartyg sändes till det
aktuella området. Även Turkiet
sände krigsfartyg, vilket fick
bedömare på båda sidor att varna
för att ett misstag från endera
sidan kunde leda till krig.
Dramatiken till havs kom
dessutom nästan samtidigt som
Turkiets beslut att göra Hagia
Sofia – tidigare den östliga
kristenhetens främsta helgedom –
till moské, något som upprörde
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stora delar av den grekiska
allmänheten.
Nu har Tysklands
förbundskansler Angela Merkel
trätt in som medlare och talat i
telefon med såväl den turkiske
presidenten Erdogan som
Greklands premiärminister
Kyriakos Mitsotakis.
Prospekteringsfartyget Oruc Reis
ligger fortfarande för ankar i en
turkisk hamn sedan dess uppdrag
skjutits upp tillfälligt.
Men en direkt dialog mellan Aten
och Ankara tycks ännu avlägsen. I
torsdags sa Erdogan att Turkiet
tänkte ”fortsätta med det arbete vi

har startat i östra Medelhavet”,
och han tillade:
– Vi kommer inte att tveka att
utöva våra rättigheter, precis som
när det gällde moskén Hagia Sofia
som nu har öppnats för bön.
Samtidigt visade det sig på
fredagen att ”Barbaros”, ett annat
turkiskt prospekteringsfartyg, nu
rör sig inom Cyperns zon.
Bakgrunden till striden om
territorierna till havs är olika
tolkningar av den internationella
sjörätten. Grekland hävdar, med
stöd av EU och USA, att dess
ekonomiska zon ska utgå bland
annat från landets många öar i
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Medelhavet och Egeiska havet.
Turkiet å sin sida gör anspråk på
en zon utifrån kontinentalsockeln
utanför sitt eget anatoliska
fastland.
Ur turkisk synvinkel är det absurt
att Kastellorizo ska generera ett
grekiskt havsområde 4 000
gånger större än själva ön – som
tillföll Grekland efter andra
världskriget, i ett fördrag som
Turkiet aldrig har erkänt.
Det finns argument för båda
sidors tolkningar, och den här
sortens tvister avgörs ofta genom
internationell medling eller beslut
i internationella domstolar. Men i

nuläget är det svårt att se hur en
kompromiss skulle se ut. I stället
hotar andra länder i området att
dras in i konflikten.
Turkiet skrev i fjol på ett avtal
med Libyens regering som gav
landet kraftigt utökad ekonomisk
zon. Inget annat land erkänner
avtalet och såväl Egypten och
Israel som Cypern stöder
Grekland i frågan.
Ingmar Nevéus
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Nytt bostadsområde
för klimatflyktingar
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Bangladesh.

Samtidigt som en stor del av
Bangladesh är översvämmat,
invigs landets största
bostadsprojekt för
klimatmigranter. 650 familjer
som har förlorat sina hem vid
väder- och klimatrelaterade
händelser ska få bostäder i Cox’s
Bazar, med fler hus på gång. Till
år 2050 kan klimatet tvinga en
sjundedel av Bangladeshs
befolkning att flytta, enligt IMF.
TT-AFP

Hurtigruten-fartyg
fast – 36 anställda
smittade
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Norge.

36 anställda på Hurtigrutenfartyget Roald Amundsen har
smittats med covid-19. 120
anställda har testats negativt.
Båten var på väg mot Svalbard
men stoppades efter sjukdomsfall
i besättningen. De 177
passagerarna får inte lämna
Tromsø, där fartyget ligger.
Närmare 400 personer som har
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kryssat tidigare i juli misstänks ha
utsatts för smittorisk.
DN-TT-NTNB

USA inför sanktioner
och förbjuder Tiktok
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

USA.

Det kinesiska företaget Xinjiang
production and construction
beläggs med amerikanska
sanktioner på grund av
behandlingen av den uiguriska
minoriteten i provinsen Xinjiang.
Beslutet kommer när relationen
till Peking redan är mycket dålig.
Nyligen stängde Kinas konsulat i
Houston på order från värdlandet;
och som följd USA:s konsulat i
Chengdu. På lördagen meddelade
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även Vita huset att den kinesiska
appen Tiktok ska förbjudas i USA.
Reuters-TT

500
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

är inte längre det högsta antal
människor som får vistas på
samma plats vid offentliga
evenemang och möten i Finland.
Landet är först i Norden att åter
tillåta större tillställningar.
TT
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Mexiko nu
tredje värst
drabbade
virusland

Hopkins-universitetet i USA. 420
000 har konstaterats smittade.
TT-Reuters

SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Mexiko.

Totalt 46 688 personer har avlidit
i covid-19 i Mexiko. Landet har
därmed världens tredje högsta
antal dödsfall i absoluta tal, efter
USA och Brasilien, enligt Johns
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om hur pandemin förändrar
Europa.
När farsoten nådde Europa
förstod Ivan Krastev att han
behövde återvända till Bulgarien.
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020
Han var inte ensam. Omkring 200
Ivan Krastev är statsvetaren
000 bulgarer lämnade Västeuropa
som uppnått stjärnstatus med
strax innan gränserna stängdes,
sina muntert pessimistiska
för att gå i karantän i det gamla
böcker. Under coronakrisen
hemlandet. Ännu en mäktig
drog han sig undan till den folkförflyttning mellan öst- och
bulgariska landsbygden där
väst, just det som statsvetaren
han började tro på en ny vår för
Krastev specialiserat sig på att
Europatanken, trots stängda skildra.
gränser. DN:s Johar Bendjelloul
– Listen, this is interesting, säger
ringde upp honom för att prata
Ivan Krastev när jag når honom
på telefon i hans lägenhet i Wien.

”Idéer är som virus
– de behöver fysisk
närhet”
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Han börjar var och varannan
mening just så. Lyssna. Detta är
intressant.
Sedan levererar han en av de
eleganta och citatvänliga analyser,
som gjort honom till en
eftertraktad internationell
auktoritet när stora svepande
frågor som ”Europas Framtid” och
”Demokratins Utmaningar” ska
dissekeras.
Nu är han aktuell med essäboken
”Är morgondagen redan här? Hur
pandemin förändrar
Europa.”Svaret i korthet:
pandemin i sig skapar inte nya
strömningar. Däremot blottlägger

och förstärker krisen trender som
funnits där sedan tidigare. Som
Europas ensamhet i världen.
Gryende konflikter mellan
generationerna, på en kontinent
med allt fler äldre. Och
digitaliseringen (som Krastev inte
älskar, mer om det senare).
Han och familjen har just återvänt
till bostaden i Österrikes
huvudstad, efter två månader i
avskildhet bland vinodlingar och
fruktträd i den vackra men
avfolkade bulgariska byn
Kapatovo, nära gränsen till
Grekland. Där har Krastev haft tid
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att fundera. På livet och på
samhället omkring honom.
Sedan 1989 har två miljoner
bulgarer flyttat till väst för att
arbeta, en femtedel av landets
befolkning har försvunnit, en
demografisk chock som Krastev
beskrev ingående i den omtalade
(och muntert pessimistiska)
boken ”Efter Europa” (2018).
Varför återvände så många
bulgarer nu, när ett virus hotade?
Krastev medger att hans eget
beslut inte var helt rationellt. Han
har bott i Wien i tio år och älskar
staden. Dessutom är den

österriskiska sjukvården betydligt
bättre än den bulgariska.
– Vårt beslut fattades på flera
plan. Jag har en nära vän som är
vinodlare, som erbjöd oss ett hus
att bo i på landsbygden, långt från
storstadens trängsel. Och så ville
vi vara nära våra föräldrar. I
kristider, när osäkerheten är stor,
så vill du vara nära människor du
känt hela ditt liv, säger Krastev.
– Många bulgarer hade heller
inget val. När myndigheterna i
Västeuropa säger ”stanna hemma”
så går inte det om man delar en
enrummare med fem andra
personer, som många öst820

europeiska arbetare gör, säger
Krastev.
Denna våg av hemvändare under
pandemin, vilken betydelse har
den haft?
– Listen, this is interesting. Vi har
sett en ny typ av nationalism
under den här krisen. Under
flyktingkrisen var nationalismen
etnisk. Nu handlar nationalismen
mer om bostadsort. Människor i
Bulgarien var inte entusiastiska
när de 200 000 exilbulgarerna
återvände, de fruktade att de
skulle ta med sig smittan, säger
Krastev.

Krastev kallar det för Hålla-sighemma-nationalism. ”Främling är
inte längre den person som inte är
född här, utan den som inte
befinner sig här just nu”, skriver
han i nya boken.
– På längre sikt kommer det att
bli mycket intressant att se om
återvändarna kommer att vilja
stanna. Om stängda fabriker och
arbetslöshet väntar i Västeuropa.
Särskilt om man förväntar sig mer
protektionism, att vissa industrier
kommer att flytta från Kina till
Europa. Då blir Östeuropa
attraktivt på grund av billigare
arbetskraft, säger han.
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Just protektionismen tycks vara
en av de tendenser som kommer
att förstärkas av coronakrisen. Då
kommer Europatanken att få en
oväntad renässans, spår Krastev.
En glädjelös, pragmatisk
renässans, fjärran från de
stjärnögda drömmarna om ett
gränslöst Europa, som man ibland
stöter på i Bryssel.
– Coronakrisen var Europas
version av ”Hundra år av
ensamhet”. Vi upptäckte hur
ensamma vi var, hur lite vi kan
lita på andra. USA har helt lämnat
rollen som världsledare. Europa

kan inte heller hoppas på Kina,
säger Krastev
Det är en av krisens paradoxer. I
krisens inledning var EU osynligt
och tandlöst, när medlemsländer
raskt stängde gränser och
förhindrade export av
skyddsutrustning till sina grannar.
Ändå kommer allt fler nu inse att
europeiskt samarbete är
nödvändigt, förutspår Krastev.
– Det handlar inte om att
människor tycker att EU gjort bra
ifrån sig, eller att man bryr sig om
europeisk integration. Det handlar
om självförsvar i en allt mer
fientlig och protektionistisk
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omvärld. Och tvingas vi bli
protektionister, är Europa den
enda effektiva nivån, säger
Krastev.
Ekonomisk nationalism är
meningslös för den samling småoch mellanstora stater som utgör
EU, menar han
– Sverige är ett utmärkt exempel.
Ni bestämde er för att inte stänga
er ekonomi, men eftersom andra
stängde så kommer ni att uppleva
en stor ekonomisk nedgång ändå.
Europas ekonomier är ju så
sammanflätade, säger Krastev
Detta innebär nya perspektiv i
Europapolitiken. De gamla

konfliktlinjerna, där
högernationalister stångas mot
pro-européer, kommer att
försvagas, tror Krastev
– Vi kommer att få se
nationalister som är redo att
stödja ett starkare EU. Men
samtidigt, så klart, ett EU som
inte lägger sig i inrikespolitiken i
medlemsländerna, säger han.
Ivan Krastev gillar att vrida på
perspektiven i sina analyser av
europeisk politik, så att nya saker
blir synliga. Hur ska man till
exempel förstå de undantagslagar
som införts i Ungern under
pandemin, lagar som ger Viktor
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Orbán rätt att styra med dekret på
obestämd tid? Det är en slapp
analys att enbart peka på den
ungerske ledarens allmänna
diktatorsfasoner, menar Krastev.
– Orbán behöver inte mer makt,
han har redan de konstitutionella
möjligheterna att göra vad han
behagar, säger Krastev.
Varför införa extrem lagstiftning
när det inte behövs? Krastev
menar att Orbán till varje pris
ville undvika politisk borgfred och
gemensam uppslutning mot
viruset. I mars var den ungerska
oppositionen redo att stödja
regeringens åtgärder för att

bekämpa pandemin. När en
samförståndsanda hotade,
behövde Orbán drämma till med
skamlösa undantagslagar som
oppositionen omöjligt kunde
acceptera, menar Krastev.
– För Orbán är det av yttersta vikt
att alltid kunna hävda att
oppositionen är folkets fiende. Nu
lyckades han skapa en situation
där han kan säga: ”titta,
oppositionen är virusets vänner”,
säger Ivan Krastev.
– Polarisering är inte ett verktyg
för Orbán. Det är själva slutmålet.
Orbán fruktar konsensus liksom
andra fruktar döden.
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Döden, eller rädslan för döden,
har varit mycket närvarande
under den här våren. Ivan Krastev
har noterar hur samtalen skiftat
karaktär, mot en ny innerlighet.
– Coronakrisen har fått oss att bli
mer filosofiska. Vi pratar om
sådant vi normalt försöker
undvika, som döden. Etiska frågor
blir viktiga. När vi anlänt till min
väns hus blev min dotter sjuk, i
vad som kanske var en mild
variant av covid-19. Tänk om vi
hade smittat min vän och hans
familj, de som bjudit in oss?
Sådant funderade jag på, säger
Ivan Krastev.

Krastev har också funderat på den
urbana människans oförmåga att
acceptera risker.
– Min vän odlar vin, körsbär och
persikor. Han sa ”den osäkerhet
som tycks chocka människor
under krisen, den är vardag för en
jordbrukare”. Det är intressant:
jordbrukare tycks vara bättre
förberedda för kriser och risker än
andra, säger Krastev.
En effekt av pandemin är att den
ständigt rörlige internationella
föreläsaren Krastev tvingats till
stillhet. Under våren har resandet
upphört, Krastev räknar till
fjorton inbokade flighter som
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ställts in under pandemin. Han
använder en resemetafor för att
beskriva sin upplevelse
– Du pratar med människor på ett
tåg. Sedan åker tåget in i en
tunnel. Då upphör samtalet.
Ungefär samma sak hände med
världen. Nu försöker jag minnas
vad jag tänkte under tystnaden i
tunneln, säger Krastev.
Visst, det görs försök att fortsätta
hålla samtal och debatter över
videolänk. Krastev är inte förtjust.
Han fnyser ljudligt i telefonluren.
– Jag hade förmånen att ha en
dålig internetuppkoppling i byn
där jag bodde, så jag hade ett

legitimt skäl att tacka nej till
Zoomdiskussioner, säger Krastev
och fortsätter:
– Det intressanta är: om vi
begränsar vårt resande under lång
tid så kommer det att förändra det
akademiska livet dramatiskt.
Videomöten är lätta att
genomföra. Du kan delta i
diskussioner med intressanta
människor. Men det som alltid
kommer att saknas är
kaffepausen. Några av de mest
intressanta idéerna tillkommer
under kaffepauserna. Idéer är som
virus, de behöver fysisk närhet,
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säger Krastev och fnissar till över
sin egen formulering.
Han tystnar, blir allvarlig,
– Det intellektuella livet kommer
att utarmas om det ska flyttas
online.
I sina böcker lyfter Krastev alltid
fram demografins kraft. Hur
påverkas demokratin när folkets
sammansättning ändrar karaktär?
Europa är en kontinent med en
åldrande befolkning och
coronakrisen har förstärkt en
begynnande konflikt mellan
generationerna, menar Krastev.
När viruset slår hårdare mot äldre
än mot yngre, har irritation

uppstått över unga människors
upplevda vårdslöshet inför
smittoriskerna. Samtidigt
kommer de unga att drabbas
hårdare av de ekonomiska
effekterna av krisen. De blir oftare
arbetslösa. De kommer också att
leva i skuldsatta samhällen under
lång tid, när Europas länder
belånat sig upp över öronen, för
att bekämpa krisens omedelbara
effekter. I länder som Italien och
Spanien hotar en mycket stor
ungdomsarbetslöshet.
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Afrika plågas av
islamistisk
våldsspiral
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Det islamistiska våldet har ökat
dramatiskt i Afrika under det
senaste året. Störst är ökningen
i Sahelregionen, söder om
Sahara, där tidigare skonade
länder nu tvingats till militär
upprustning. Men det räcker
inte.
– De här länderna måste lägga
ned ett otroligt arbete för att
vaccinera sig mot våldet, säger
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Judd Devermont på
tankesmedjan CSIS.
Johannesburg.

Under den senaste tolvmånadersperioden utfördes drygt 4 000
attacker med islamistiska
förtecken i Afrika. Perioden är den
våldsammaste någonsin när det
gäller islamistiskt våld i regionen
och innebär en sexfaldig ökning
jämfört med 2011, visar en
sammanställning från USA:s
försvarsdepartement.
Det är några av kontinentens
fattigaste länder som drabbats.
Många av dem ligger i den så kallade Sahel-regionen, det

resursfattiga savannområde som
korsar kontinenten längs
Saharaöknens södra kant:
Mali.

Landet innehar en bottennotering
på FN:s utvecklingsindex och
drabbades tidigast när ett uppror
av etniska tuareger i norr kapades
av de islamistiska rörelserna
Ansar Dine och al-Qaida-lojala
Mujao. Den omfattande FNinsatsen Minusma, där Sverige
och Frankrike deltar, firade
nyligen sjuårsjubileum, men
någon permanent säkerhet har
inte uppnåtts. Minst 600 personer
har dödats i attacker, som blivit
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vanligare längre söderut under det
senaste året. Den 1 juli dödades
30 bybor i en enda attack mot fyra
byar i centrala Mali.
Burkina Faso.

Oroligheterna i Mali har spillt
över till grannlandet i söder, som
ligger ett snäpp över Mali på FN:s
utvecklingsindex.
Hjälporganisationen Läkare utan
gränser varnade i mitten av juli
för att antalet internflyktingar
dubblerats under det senaste
halvåret till 386 000. I Burkina
Faso finns, till skillnad från Mali,
ingen FN-styrka som kan bistå
den svaga regeringen i kampen

mot islamisterna, som främst är
allierade med terrorsekten IS.
Även (relativt) rikare och stabilare
länder har nu börjat se över
säkerheten:
Senegal.

Häromveckan rapporterade
nyhetsbyrån AFP att Senegals
militärmakt börjat bygga en bas i
Goudiry, ett par mil från gränsen
till Mali. Senegal bidrar redan till
FN-insatsen i Mali men vill stärka
sin territoriella kontroll och
anpassa sig till ”förändringar i den
regionala strategiska kontexten”,
skriver försvarsministeriet i ett
uttalande.
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Våldet har pågått med stadigt Bara ett par dagar tidigare hade
växande styrka under det senaste
Elfenbenskusten, enligt
decenniet. Det senaste året har
Bloomberg, meddelat att man
sex gånger fler attacker utförts i
ökar sin truppnärvaro vid gränsen Afrika än under 2011. Hänger
mot Mali och Burkina Faso. Syftet detta ihop med IS fall i
är att gå från vanlig övervakning
Mellanöstern? Är den
till att motverka ”infiltration”. I
internationella militanta
juni attackerades en
islamismen en hydra som får två
armépostering vid gränsen till
nya huvuden varje gång ett huggs
Burkina Faso. Tolv soldater
av?
dödades i attacken, som var den
Nej, menar Judd Devermont,
första med islamistiska förtecken Afrikachef på tankesmedjan CSIS,
sedan terrordådet mot en resort i Center for Strategic and
kuststaden Grand Bassam 2016 då International Studies, med säte i
19 personer dödades.
Washington DC och som har
rankats som USA:s mest
Elfenbenskusten.
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inflytelserika inom utrikes- och
säkerhetspolitik.
– Jag vill hävda att det inte
handlar om spridning från
Mellanöstern. De ekonomiska
utmaningarna och det svaga styret
har gjort att man historiskt har
tagit till vapen för att påverka
agendan. Under det senaste
decenniet har islamska tankar och
religionens recept för att tackla
inkomstklyftor varit övertygande.
Men det är inte bara al-Shabaab i
Somalia utan även föregångare till
al-Qaida i Mahgreb, som funnits
längre, liksom andra rörelser.

Som Boko Haram, i norra Nigeria.
Terrorsekten är i dag splittrad
men har skapat en kaosartad
situation i den nordostliga Bornodelstaten, och ligger bakom en rad
brutala attacker i Nigeria. Boko
Haram och somaliska al-Shabaab,
som genom terrordåd i och
utanför sina kärnområden har
blivit omskrivna rörelser, har
båda funnits betydligt längre. De
exploaterar konfliktlinjer som
definitivt är äldre än
internationell islamism.
Devermont beskriver en situation
som närmast kan liknas vid en
restaurangägare som väljer vilket
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bolag han ska bli franchisetagare
hos. Vilket varumärke är starkast
för dagen? En av de gamla
etablerade kedjorna eller en
uppstickare som trendar? I dag är
islamismen i Afrika uppdelad i
fraktioner som svär trohet till
antingen al-Qaida eller IS.
– De här globala nätverken
erbjuder ett gemensamt språk och
en del resurser. Dessa globala
nätverk var tidigare USA eller
Sovjetunionen. I dag råkar
Koranen vara den bästa vägen för
att mobilisera sina styrkor, i
stället för kapitalismen.

I stort sett samtliga regeringar i
regionen har valt militära
lösningar, men det är en vansklig
strategi som kan innebära att
kasta bensin på brasan. Boko
Haram var en marginaliserad
grupp i början, men ett våldsamt
svar från de nigerianska
säkerhetstjänsterna provocerade
lokalbefolkningen och fick sekten
att växa kraftigt i slutet av 00talet.
Samma situation hotar i Moçambique, där regeringen förra året
anlitade grundaren till det ökända
säkerhetsbolaget Blackwater, och
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senare den ryska Wagnergruppen.
Spänningarna som uppstår kan
lätt växa till stora
förtroendeklyftor.
– De här grupperna är experter på
att hitta friktion som de kan
exploatera för sina syften. När regeringarna sedan kriminaliserar
anhängare och använder ord som
”gäng” och ”banditer”, då visar de
att man inte är inriktad på dialog
och det vore ett misstag, säger
Judd Devermont.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Erik Ohlsson:
Pandemin främjar
fortsatt jihadistisk
terror
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Covid-19-pandemins förödande
effekter på enskilda länders
ekonomier riskerar att bana väg
för jihadiströrelser som IS. Det
långsiktiga arbetet mot
radikalisering av unga hämmas
när fattigdomen ökar.
Analys

Den extremt våldstillvända
jihadism som framför allt
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terrorsekten Islamiska staten (IS)
står för har existerat i snart ett
och ett halvt decennium. Hösten
2006 bytte al-Qaidas avläggare i
Irak namn till Islamiska staten i
Irak (ISI), en gruppering som så
småningom utvecklades till IS.
Med en blandning av maximal
terror och aggressiv närvaro på
sociala medier kunde IS få fäste
inte bara i Irak och Syrien utan
också i länder som Afghanistan,
Filippinerna och Egypten, och
dessutom skaffa anhängare
runtom i västvärlden.
Ända från början har forskare och
insatta bedömare drivit tesen att

IS hittar fruktbar mark för sin
expansion i länder där
samhällsväven är söndrig. De har
kunnat växa sig starka i stater och
regioner som härjats av
inbördeskonflikter. Där
befolkningen är trött, rädd och
desperat.
IS har ju kunnat tryckas tillbaka
militärt i Syrien och Irak, men till
priset av enorma uppoffringar:
När de sista resterna av ”kalifatet”
föll i mars 2019 hade USA,
världens överlägset starkaste
militärmakt, bombat IS
ställningar i länderna dygnet runt,
nonstop, i nära fem års tid.
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Den av IS genererade terrorn i
Europa och övriga västvärlden har
också klingat av, tack vare förfinat
underrättelsearbete och
drakoniska antiterrorlagar.
Då dyker covid-19-pandemin upp
som en möjliggörare av fortsatt
terror, ett fenomen som dessutom
delvis kullkastar teorin om att det
är redan bräckliga samhällen som
ger IS manöverutrymme. För även
tidigare stabila stater vacklar ju
när all samhällsaktivitet stängs av.
I länder som sett en
välståndsökning, med tillväxt av
en relativt köpstark medelklass,
slår ekonomin plötsligt full back.

Det finns redan tecken på att IS
gör insteg i sådana länder, framför
allt i Afrika. Det är ju väl belagt
vid det här laget att radikalisering
är tydligt kopplat till fattigdom,
otillräcklig utbildning och
bristande framtidstro. IS kanske
kan bombas bort temporärt – som
när Abu Bakr al-Baghdadis
”kalifat” eliminerades och han
själv jagades till döds – men den
långsiktiga kampen mot
terrorismen måste föras med
andra medel.
Det förebyggande arbetet mot
våldstillvänd extremism handlar
om att skapa förutsättningar för
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unga att tro på en framtid och på
en positiv utveckling. Men det är
ett svårt och tålamodsprövande
arbete som hämmas när
fattigdomen ökar – som den gör
nu i pandemins spår.
De afrikanska länderna brottades
redan innan det nya
coronavirusets världsvida
spridning med en
ungdomsarbetslöshet på över 50
procent. Där står nu militanta,
odemokratiska rörelser redo med
den enklaste av lösningar: den
moraliska utopi som jihadismen
erbjuder.

Protestvåg tycks
inte ha ökat smittan
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

När USA passerar 150 000 döda
i coronaviruset tar debatten om
pandemin och Black lives
matter-protesterna ny fart. Men
experterna har inte belägg för
att demonstrationerna har
bidragit till smittspridningen.
Under fredagens förhör i
representanthuset med Vita
husets medicinska expert Anthony
Fauci frågade den republikanska
kongressledamoten Jim Jordan
gång på gång om myndigheterna
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borde begränsa eller förbjuda demonstrationerna mot rasism
och polisbrutalitet. Det ville Fauci
inte kommentera, men upprepade
att amerikanerna borde undvika
alla sorters folkmassor.
Jim Jordan var inte nöjd.
– Enligt Demokraterna går det
bara bra att gå och protestera,
men man får inte gå till jobbet,
inte till skolan, och inte till
kyrkan, sade han och fick senare
beröm av president Donald
Trump.
Trump har också försökt förklara
sommarens utbrott i USA med
protesterna, som tog fart efter

afroamerikanen George Floyds
död vid en polisinsats den 25 maj.
Hälsoexperter befarade
inledningsvis att folksamlingarna
skulle bli smitthärdar, eftersom
många människor samlades och
skrek på liten yta, och kunde
utsättas för tårgas. Men bevisläget
är oklart, trots försök att klarlägga
virusets väg. Montana, Alaska,
Idaho, Florida, South Carolina,
Texas, Oregon och Arizona har
noterat den största ökningen av
covid-19-fall under juni och juli.
Det är inte där de största
protesterna ägt rum.
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– De har inte haft en betydande
påverkan på ökningen som vi ser i
vissa delstater, säger Amesh
Adalja, forskare vid Johns
Hopkins-universitetet, till
faktasajten Factcheck.
Harvardepidemologen Marc Lipsith pekar på att
demonstranterna befunnit sig
utomhus, och oftast burit
munskydd.
Protesterna kan till och med ha
bidragit till social distansering,
enligt en forskargrupp knuten till
National Bureau of Economic Research, som studerat protesterna. Risken för kravaller tycks

ha avskräcks många från att besöka centrum.
Karin Eriksson
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Makten gungar under
”Europas sista
diktator”
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Analys

Samtidigt som tiotusentals
människor demonstrerar på
gatorna i Belarus har president
Alexander Lukasjenko låtit
arrestera ett trettiotal ryska
militärer. Han beskyller dem för
att i maskopi med oppositionen
ha försökt ”destabilisera”
presidentvalet den 9 augusti.
Men den verkliga orsaken är en
annan.

Videofilmen är dramatisk: Tungt
beväpnade kommandosoldater
stormar in på ett hotell mitt i
natten och övermannar några
dussin män i deras sängar. Det
filmbilderna visar är sensationellt:
Hur säkerhetsstyrkor från Belarus
arresterar 33 legosoldater från
grannlandet Ryssland.
De anklagas för försök att påverka
presidentvalet nästa söndag.
Enligt belarusiska myndigheter
tillhör de gripna den halvprivata
styrkan ”Grupp Wagner”, som har
nära band till den ryske
presidenten Vladimir Putin.
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Wagner-soldaterna har flitigt låtit
sig hyras in till att stödja proryska
regimer eller upprorsgrupper i
olika konflikthärdar, som Ukraina
och Syrien.
Ska man tro den officiella
belarusiska nyhetsbyrån har
Moskva sänt mer än 200 av dessa
legosoldater till Belarus i syfte att
destabilisera presidentvalet den 9
augusti. Då har Lukasjenko, som
suttit på sin post sedan 1994,
räknat med att utan större
problem bli återvald.
Nu ser det hela mer svajigt ut: För
första gången under sitt 26-åriga
maktinnehav står Lukasjenko,

sedan länge kallad för ”Europas
sista diktator”, inför en utmaning.
Hans tidigare ohotade ställning i
folkdjupet har försvagats, inte
minst sedan han avfärdat
coronaviruset som en ”psykos”.
Ironiskt nog har han själv
smittats, berättade han i tisdags.
Ingen bedömare tror att
Lukasjenko riskerar, eller tar
risken, att förlora valet. De är
alltid riggade till hans fördel. I år
finns inga internationella
valobservatörer på plats. För
säkerhets skull gjorde han också
vad han brukar; han förbjöd flera
motkandidater från att ställa upp
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och spärrade in några av dem i
fängelse tillsammans med
hundratals demokratiskt sinnade
belarusier.
En av de kandidater som greps var
bloggaren Siarhei Tsichanouskij.
Då gick hans hustru, 36-åriga
Sviatlana Tsichanouskaja in som
kandidat i hans ställe, vilket gav
ett enormt uppsving för
oppositionen. I torsdags
demonstrerade 60 000 människor
på gatorna i huvudstaden Minsk
till stöd för henne. Det anses vara
det största protestmötet i Belarus
på minst tio år. Tsichanouskaja
sade till de församlades jubel:

– Jag är trött på att tiga. Jag är
trött på att vara rädd!
Vad har då de ryska
legosoldaternas närvaro i Belarus
och tillslaget mot dem för
samband med presidentvalet?
Mycket tyder på att det handlar
om en politisk manöver från
Lukasjenko för att diskreditera
oppositionen och framställa sig
som en försvarare av Belarus
suveränitet. Kvällen före mötet
släppte Belarus stats-tv filmbilderna på gripandet av de ryska
soldaterna, och där påstods att de
planerade att störa valet i maskopi
med Siarhei Tsichanouskij.
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Det är knappast sannolikt. Putin
må länge ha varit irriterad över
den nyckfulle Lukasjenko, men de
båda länderna är mycket nära
allierade, och Belarus är inte bara
starkt beroende av rysk energi –
landet fungerar som en viktig
buffertstat för Ryssland mot väst
och Nato.
En vanlig bedömning är att
legosoldaterna i själva verket
använde Minsk som en
transitpunkt för att resa vidare till
någon krigszon – Libyen, Syrien
eller Sudan – där ryska intressen
står på spel.

Det är också vad Moskva hävdar.
Vladimir Putins talesman Dmitrij
Peskov förklarade att de 33 soldaternas vistelse i Minsk inte har
något samband med Belarus eller
dess interna angelägenheter. Ryssarna, förklarade Peskov, hade
mellanlandat i Minsk på sin väg
till Istanbul, varifrån de skulle
bege sig till ett ”tredje land”.
Michael Winiarski
Fakta. Grupp Wagner

Den ryska paramilitära gruppen
Wagner bildades efter
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annekteringen av den ukrainska
halvön Krim 2014, som utfördes
av ryska specialstyrkor – ”de små
gröna männen”. Rysslands
president Vladimir Putin
förnekade till en början att
reguljära förband deltog i
ockupationen. Operationen var
dock så framgångsrik att Kreml
beslöt att bilda en särskild enhet
för hemliga uppdrag utanför
Ryssland.
Wagnergruppen leds av officerare
från den militära
underrättelsetjänsten GRU och
finansieras av oligarken Jevgenij
Prigozjin, en vän till Putin som

anses sponsra den beryktade
”trollfabriken” i S:t Petersburg, ett
av Moskvas propagandaverktyg
mot Väst och Ukraina på sociala
medier.
Spetsnazsoldater från Wagner
deltog redan 2015 i markstrider i
Syrien på diktatorn al-Assads
sida, under befäl av en
arméofficer som tidigare ledde de
ryska trupperna i Donbass i
Ukraina. På senare tid har de
slagits bland annat i Sudan och
på krigsherren Khalifa Haftars
sida i Libyen.
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ISS-astronauter
tillbaka på jorden
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

USA. De amerikanska
astronauterna Doug Hurley och
Bob Behnken är åter tillbaka på
jorden efter två månader på den
internationella rymdstationen
ISS.
Strax före klockan tre på
söndagen, lokal tid, landade deras
rymdfarkost Endeavour utanför
Floridas nordvästra kust, nära
Pensacola.

Resan tillbaka till jorden var nära
att skjutas upp, av oro för ovädret
Isaias som härjat runt Floridas
kust.
TT-AFP
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Över 80 döda av
illegal sprit
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Indien.

Tidigare i veckan rapporterades
att nio personer dött efter att ha
druckit handsprit i delstaten
Andhra Pradesh.
TT- AFP

Minst 80 personer har avlidit i
den indiska delstaten Punjab de
senaste dagarna sedan de druckit
giftig illegal sprit. 25 personer har
gripits misstänkta för att ha sålt
spriten, enligt nyhetsbyrån PTI.
Exakt vad vätskan innehöll
framgår inte, men hundratals
personer dör varje år av sprit som
tillverkats på bakgator och säljs
billigt.
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Netanyahu ursinnig
efter protester
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Israel.

Lördagens demonstrationer i
Israel var de hittills största under
protestvågen mot landets
premiärminister Benjamin
Netanyahu. På väg in till
söndagens regeringssammanträde
stämplade han demonstranterna
som vänstervridna våldsverkare. I
vad Jerusalem Post beskriver som
en ”ursinnig tirad” attackerades
även landets medier.

– Det har aldrig funnits en sådan
förvriden mediemobilisering. Jag
skulle ha kallat den sovjetisk, men
den är redan nordkoreansk till sin
natur, sa Netanyahu enligt
tidningen.
TT
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beslutet består blir årets konvent
det första utan journalister.
Republikanernas konvent hålls i
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020
På grund av risken för smitta av Charlotte den 21–24 augusti.
Under en period var planeringen
covid-19 tillåts inga medier att
flyttad till Jacksonville, Florida.
bevaka Republikanernas
Evenemangen där ställdes dock in
konvent i Charlotte, North
på grund av pandemin.
Carolina.
Nomineringen av Trump sker
USA.
formellt den 24 augusti. Enligt
Därmed sker nomineringspartiet kommer bara 336 personer
omröstningen av Donald Trump
att närvara, vilket innebär att de
som partiets presidentkandidat
allra flesta av de totalt 2 500
utan närvaro av utomstående.
delegaterna väntas rösta med
Under konventen antas även en
hjälp av fullmakt.
valplattform. Partikonventet är
DN
normalt hårdbevakat, och om

Republikanskt konvent
stängs för medier
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Tiktok kan kastas
ut eller köpas upp
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

USA.

President Donald Trump hotar
med att snarast förbjuda den
kinesiska appen Tiktok i USA.
Förhandlingarna mellan
Microsoft och Bytedance, som
äger Tiktok, ska ha pausats medan
bolagen, enligt Wall Street
Journal, försöker få klarhet i vad
som gäller.
Vita huset misstänker att den
populära videoappen kan

användas för spionage. Bytedance
har sagt sig villigt att anställa upp
till 10 000 personer i USA, men
det är oklart om Trump låter sig
blidkas.
Tidigare i sommar förbjöds
tjänsten i Indien. EU:s
dataskyddsstyrelse EDPB har
inrättat en arbetsgrupp för att
”samordna potentiella åtgärder”.
DN-TT-AP
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Carl Johan von
Seth: Så ska EU
sätta sprätt på 750
miljarder euro – i
fem steg
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Aldrig förr har det fördelats så
mycket pengar inom EU. Men
vem ska få dem? Vad ska
pengarna egentligen gå till?
Och hur ska allt betalas?
DN:s Carl Johan von Seth går
igenom steg för steg hur

unionens historiska krisfond är
tänkt att fungera.
Deal!” Juli månads stora EU-överenskommelse annonserades med
en kort tweet från Europeiska
rådets ordförande Charles Michel.
Efter nattliga förhandlingar hade
Sveriges regering och de övriga i
”sparsamma fyra” då lyckats pruta
ner bidragsdelen och vinna
ytterligare ett par eftergifter i den
återhämtningsplan som drevs på
av Tyskland och Frankrike.
Det hela handlar, enligt Angela
Merkel, om att möta den svåraste
utmaningen i unionens historia:
En ekonomisk nedgång som lär bli
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den värsta sedan andra
världskrigets slut.
EU:s gemensamma svar är en ny
krisfond som ska delas mellan
medlemsländerna.
Hur då?
Steg 1. EU lånar pengar på den
internationella kapitalmarknaden
Den verkligt laddade dimensionen
i återhämtningsfonden är att den
skapar en gemensam skuldunion.
EU-kommissionen vänder sig nu
till de internationella
kapitalmarknaderna och tar upp
lån som alla medlemsländer –
ungefär som medlemmarna i en

bostadsrättsförening – är
gemensamt ansvariga för.
Det är nytt. I dagsläget har EU
ytterst små gemensamma skulder.
Växelpengar, egentligen. Men
med återhämtningsfonden
kommer EU:s ”statsskuld” att
hamna i nivå med ett medelstort
europeiskt land. EU har högsta
kreditbetyg och räknar med att
kunna låna till mycket låg ränta,
som dessutom pressas ned av
centralbankens ECB:s
obligationsköp.
Hela krisfonden har en prislapp
på 750 miljarder euro, eller drygt
7 500 miljarder kronor. Är det
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mycket? Det är mer än hela Sveriges bnp (som var ungefär 5
000 miljarder kronor under förra
året).
Som ekonomisk krisåtgärd får
man ändå räkna EU-fonden som
en åtgärd i mellanviktsklassen.
Till exempel summerar Tysklands
nationella krispaket till mer än
750 miljarder euro bara i år.
Steg 2. De 750 miljarderna
fördelas mellan olika potter
Av hela 750-miljarderspotten är
totalt 390 miljarder tänkta som
bidrag från EU till
medlemsländerna. Resterande

360 blir lån som länderna får söka
till förmånliga villkor från EU.
Krisfondens 390 bidragsmiljarder
delas i sin tur sedan in i olika
delar. En mindre bit kommer att
användas som en form av
krisförstärkning av den vanliga
EU-budgetens olika program. Det
handlar inte minst om
regionalfonden, men även om till
exempel de europeiska
forskningsprogrammen. EU:s
gemensamma civilberedskap, som
bland annat ska bygga upp ny
kapacitet för katastrofmedicin, får
också extra pengar.
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Men det allra mesta av pengarna
hamnar i det särskilda
återhämtningsinstrumentet som
medlemsländerna kommer att
disponera mer fritt under åren
2021–2023.
Steg 3. Pengarna fördelas mellan
medlemsländerna
Fördelningsfrågan har varit både
känslig och fruktansvärt
komplicerad. Toppmötet ledde till
ett kompromissupplägg som gör
att det inte på förhand går att veta
exakt hur mycket pengar
medlemsländerna kommer att få.
Utfallet beror delvis på ekonomiska faktorer innan pandemin,

delvis på hur pandemikrisen
utvecklas.
Bedömare har samtidigt gjort
olika tolkningar av den nya
uppgörelsen. Det finns faktiskt
inte heller några officiella
uppskattningar om hela
fördelningen ännu.
För åren 2021 och 2022 vet man
dock hur pengarna i fonden
kommer att falla ut. Italien,
Spanien och Frankrike får då
tillsammans nästan hälften av alla
bidrag. Men de är också stora
ekonomier.
I förhållande till sin storlek är de
stora vinnarna i stället Kroatien,
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Bulgarien och Grekland.
Danmark, Irland och Luxemburg
får i sin tur minst. För Sverige,
som också kammar hem relativt
lite, lär det handla om någonstans
uppåt 40 miljarder kronor i
sammanlagda bidrag för 2021–
2023.
Steg 4. Medlemsländerna
godkänner varandras
återhämtningsplaner
I ganska hög grad bestämmer
medlemsländerna själva hur de
ska använda sin
återhämtningspott. Fast helt fritt
är det inte. Innan

spenderarbyxorna dras på ska
utgifterna granskas.
I ett första steg måste alla
medlemsländer skicka in en
reformplan som ska
överensstämma med EU:s
särskilda landrekommendationer.
Planen granskas sedan av EUkommissionen. Ett tydligt krav är
att återhämtningsplanerna ska
ligga i linje med EU:s klimatmål,
som dessutom är tänkt att skärpas
senare i år. 30 procent av
pengarna ska användas direkt för
klimatåtgärder.
Innan pengarna betalas ut ska de
nationella planerna dessutom
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godkännas i en omröstning bland
medlemsländerna.
När det hela väl är i rullning
granskas utgifterna löpande av
EU-kommissionen och en
kommitté där medlemsländernas
regeringar är representerade. Här
kan medlemsländerna flagga varandras krisprogram om de inte
visar sig stämma överens med
målen.
Steg 5. EU amorterar lånen till
2058
Krisplanens sista men kanske
mest komplicerade steg är
avbetalningen. Enligt uppgörelsen
ska den vara klar år 2058, men

hur amorteringarna ska bekostas
är mer osäkert.
Den svenska regeringen har
varnat för att återbetalningen
kommer att innebära att Sveriges
EU-avgift höjs med 4–5 miljarder
kronor årligen.
Men det går inte att veta ännu.
Sveriges avgiftshöjning kan också
bli noll. EU-kommissionens tanke
är nämligen att nya EU-skatter
och andra inkomster ska
användas för att amortera på
återhämtningsfonden. På det
sättet kan medlemsländerna
slippa avgiftshöjningar.
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En av dessa nya inkomster är en
särskild plastavgift som införs
från och med nästa år. Det är ett
upplägg som Sverige kan gynnas
av eftersom vi förbrukar relativt
lite förpackningsplast och
återvinner förhållandevis mycket.
EU-kommissionen har samtidigt
ögonen på andra inkomstkällor,
bland annat nya koldioxidtullar
och en reform av
utsläppshandeln. De skulle
generera intäkter direkt till EU i
storleksordningen 15 miljarder
euro per år, vilket kan täcka en
ganska stor del av
amorteringarna. Men det är

förslag som befinner sig på
idéstadiet.
Carl Johan von Seth
carljohan.vonseth@dn.se
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Fader Fairfax börjar inse att den
döde prästens samlande på
artefakter från en svunnen,
teknologiskt framstående
civilisation är knutet till mordet
på honom. En än obehagligare
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020
överraskning väntar läsaren.
Coronapandemin och Trumps
Bland de förbjudna artefakterna
presidentskap har visat att de
påträffar Fairfax en märklig, smal
demokratiska friheter vi tar för
rektangelform av glas och plast
givna kan sättas ur spel. Men
som detta antika folk använt för
hur hade det varit om
kommunikation.
upplysningen aldrig inträffat?
På baksidan, en symbol för den
Debattören och författaren
döda civilisationens hybris: ett
Johan Norberg påminner om att äpple som det tagits en tugga av.
modernitetens födelse inte var
Robert Harris roman ”The Second
ödesbestämd.
Sleep” från i fjol utspelar sig alltså

Den moderna
världen har hängt på
en skör tråd många
gånger
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inte under medeltiden, vilket
läsaren letts att tro, utan i
framtiden, efter att en mystisk
katastrof – det antyds att det kan
vara en pandemi – möjliggjort en
reaktionär revolt. Böcker bränns,
teknik bannlyses, kritiker
försvinner. Västvärlden har åter
gått in i en lång, mörk natt.
När man läser Harris medan den
liberala samhällsordningen
pressas hårt av populister inifrån
och despoter utifrån, måste man
grubbla över dess sårbarhet. Ett
annat sätt att undersöka dess
bräcklighet är att betänka hur
nära det var att den alls inte blev

av, från första början. Det är
omöjligt att tänka sig vår värld
utan upplysningen,
industrialiseringen och den
liberala demokratin. Men man
kan tänka sig en värld utan dem.
Flera tidigare kulturer var nära att
bryta igenom till ett slags
upplysning, som Abbasidkalifatet
för tusen år sedan och Kina
därefter, men omskakande kriser
fick dem att sluta sig inåt. Vissa
historiker menar att det var
mycket nära även i Europa.
Särskilt 1600-talet tycks vara ett
smalt pass där mänskligheten lätt
kunnat trampa snett och falla fritt.
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Det rådde kris och hungersnöd
globalt. Den lilla istiden skadade
livsmedelsproduktionen. Uppror
och krig härjade hela Eurasien.
Många ledare förlorade sina
huvuden.
Härskarnas svar var att öppenhet
och modernisering gjort deras
samhällen svaga. De började
legitimera sin makt med att de
skulle leda folket tillbaka till en
påstått ursprunglig och renare
identitet. Make the Ottomans
great again.
Tidigare toleranta osmaner
började insistera på sunnitisk
ortodoxi, medan de safavidiska

perserna krossade det sunnitiska
prästerskapet. Mogulkejsarna i
Indien rev sikhiska och hinduiska
tempel och Kinas Qingdynasti
införde en stelbent konfuciansk
tro som rensade ut buddhistiska
och taoistiska inslag.
I dessa stater etablerades
auktoritära hierarkier,
innovationer bromsades och det
oberoende intellektuella livet
undergrävdes. Vägen mot
upplysning och industrialisering
blockerades.
Varför hände inte detsamma i
Europa? I själva verket var det
obehagligt nära. Eliterna
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reagerade på 1600-talets kriser på
samma sätt. Protestantiska
reformatorer hade en likartad
ambition att återgå till vad de såg
som en renare, mer traditionell
form av kristendom. Luther ville
inte ha tolerans i områden där
protestantismen etablerats.
Calvins Genève var en polisstat
där kättare torterades och
brändes.
För att återvinna sin hotade
auktoritet blev den katolska
kyrkan mer repressiv och
dissidenter som Giordano Bruno
avrättades. Copernicus fördömdes
av protestanterna för sin

redogörelse om hur jorden kretsar
kring solen. År 1616, sjuttiotre år
efter hans död, förbjöd även Rom
hans arbeten.
1633 tvingade inkvisitionen
Galilei att göra avbön för sin
heliocentrism under hot om
tortyr. När John Milton besökte
Galilei i Florens skrev han att
förtryck och självcensur ”hade
hämmat den ärorika italienska
lärdomen”. Spanska och franska
universitet togs över av en
stelbent katolsk ideologi.
Europa drabbades av denna
reaktion samtidigt som Österrike
och Tyskland låg i ruiner efter
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trettioåriga kriget. Detta var enligt
vetenskapshistorikern Floris
Cohen det ögonblick när Europa
hade kunnat ”förlora sin inre
drivkraft och tagit det första steget
i en process av förfall och
förstening och till sist utdöende”.
Europa var där arabvärlden och
Kina tidigare varit och hade
kunnat gå samma väg, in i en
andra sömn.
Europas splittring räddade oss
från det ödet. Qingdynastins Kina
omfattade nästan 15 miljoner
kvadratkilometer. En befallning
omfattade en hel kontinent. Inget

västeuropeiskt land kom nära en
miljon kvadratkilometer.
Europa bestod av mängder av
statsbildningar, fria städer,
självständiga universitet och en
mångfald kyrkor. Det gjorde det
omöjligt att koordinera
repressionen. Det som
bestraffades på en plats
uppmuntrades på en annan och
den furste som förbjöd nya teorier
och innovationer såg sig snart
omsprungen av de furstar som
tillät dem.
Locke skrev sina viktigaste verk
som flykting i Amsterdam och
Hobbes skrev Leviathan under
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exil i Paris. Grotius flydde från
Nederländerna till Paris för att
kunna skriva i frihet, och
Descartes flyttade åt motsatt håll,
av samma skäl. När Preussen
förvisade Christian Wolff kunde
han på ett par dagar finna en
professur och tillflyktsort vid
universitetet i Marburg.
Även böcker och brev rörde sig
över gränserna. Bara två år efter
förbudet mot Galileis ”Dialog om
de två världssystemen” hade den
smugglats ut och publicerats i
Strasbourg. Tänkare från länder
och kyrkor som slogs på liv och
död korresponderade samtidigt

om upptäckter och innovationer
genom det nya postväsendet.
Denna ”de lärdas republik”, en
kosmopolitisk och spontant
organiserad institution vars
betydelse nyligen
dokumenterades av Joel Mokyr i
”A Culture of Growth”, hade
tusentals medlemmar över hela
Europa.
Men den möjlighet som inte
lämnar historiker någon ro är vad
som skulle ha hänt om någon
makt trots allt lyckats dominera
kontinenten och koordinera
förtrycket. Den brittiske
historikern Stephen Davies pekar
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på 1580-talet som kritiskt, då
habsburgarna i olika former
kontrollerade Spanien, Portugal,
Benelux, Österrike, Tyskromerska riket och stora delar av
Italien.
Davies menar att bara några få
tillfälligheter hade behövt ändras
för att habsburgska Spanien
lyckats ta kontroll över det
sargade Frankrike under
hugenottkrigen. Dessutom hade
en mer erfaren befälhavare och
något mer gynnsamma vindar
gjort att den spanska armadan
lyckats invadera England 1588,

och ta dess resurser och
strategiska läge.
Det hände inte. I stället kunde
England stödja den nederländska
revolten mot ett distraherat
Spanien, vilket förändrade
historien i motsatt riktning.
Holländarna vann sin
självständighet och skapade en
ledande makt baserad mer på
tolerans och kommers än
inkvisition och plundring. Det
blev en fristad för intellektuella.
Störst betydelse fick det när den
nederländske ledaren Vilhelm av
Oranien (med betydande engelsk
hjälp) invaderade England och
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avsatte Jakob II under ”den
ärorika revolutionen” 1688.
Därmed undanröjdes risken för en
allians mellan England och det nu
allt mäktigare Frankrike om att
krossa det nederländska
experimentet. Dessutom
etablerades mer holländska
principer i England, friare debatt
och ekonomisk dynamik och på
sikt upplysning och industrialism.
Men tänk om Vilhelms invasion
hade misslyckats? Dagen innan
det slag vid floden Boyne som
gjorde hans lycka upptäcktes han
av fienden, hamnade under
beskjutning och sårades i axeln.

Tänk om hans fiender hade siktat
bara en smula bättre? I en
antologi med kontrafaktiska
scenarier, ”Unmaking the West”,
spekulerar historikern Jack
Goldstone i att det kan vara de
centimetrarna vi har att tacka för
den moderna världen.
Goldstone tror att en
triumferande kung Jakob II efter
Vilhelms död skulle ha genomfört
den katolska revanschpolitik han
hela tiden misstänkts för. Han
skulle ha satt parlamentet ur spel
och upplöst Royal Society och
andra sammanslutningar för fri
forskning. Newton och andra
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fritänkare skulle ha förföljts,
religiösa minoriteter flytt eller
tystats. Utan teorier, mötesplatser
eller ens individer (många
pionjärer hade avvikande tro)
ingen ångmaskin och förmodligen
ingen industrialisering.
Den nederländska republiken,
omringad av mäktiga despoter i
allians, hade blivit ett lätt byte och
världen hade inte kunnat
inspireras av en framgångsrik
liberal förebild. Utan 1688
troligen inget amerikanskt 1776
eller franskt 1789.
Allt detta är naturligtvis blott
spekulation – det är inte ens

säkert att Williams revolution
hade dött bara för att han själv
hade gjort det. Det är inte heller
givet att en habsburgsk dominans
över kontinenten hade blivit stabil
eller långvarig. Men det faktum
att vi kan hitta flera sådana
tillfällen då allt vi i dag tar för
givet tycktes hänga på en skör
tråd är besvärande.
Om det inte fanns något
ödesbestämt med modernitetens
födelse finns heller inga garantier
för dess framtida överlevnad. I
dag hänger frihet och vetenskap
visserligen inte på något enskilt
lands politik. Världen har i dag
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den typ av mångfald Europa hade
då. Obekväma idéer och
upptäckter kan alltid finna en
tillflyktsort, digitalt om inte annat.
Men det räckte trots allt med att
USA råkade få en president som
ogillar västerländskt samarbete
och beundrar diktatorer för att vi
skulle få ett globalt politiskt
väderomslag. Vi har insett att inte
ens EU-medlemskap garanterar
demokratiska institutioner och
den kinesiska techdiktaturen visar
att tekniken inte alltid är ett
medel för mänsklig frigörelse.
Pandemin avslöjade hur snabbt
grundläggande fri- och rättigheter

kunde sättas ur spel i kristid, trots
att viruset är milt med historiska
mått mätt. Hur reagerar vi om
nästa kris är mer förödande?
”Alla civilisationer betraktar sig
som osårbara”, konstaterar en
varnande röst i Harris ”The
Second Sleep”. ”Historien varnar
oss att ingen är det”.
Johan Norberg (f. 1973) är
författare, idéhistoriker och
debattör. I höst är han aktuell
med boken ”Öppen/Sluten: Hur
människan skapar och förstör
framsteg” (Volante).
Johan Norberg
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vicepresidentposten den första
augusti. Sedan meddelade han att
beskedet kunde ta ytterligare
några dagar. Men nu uppger
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
källor till Washington Post att
Joe Biden kan dröja till nästa
tillkännagivandet kan dröja ända
vecka med att utse en potentiell till nästa vecka och då är vi snart
vicepresident, uppger
framme i mitten av augusti.
Washington Post. Förseningen Varför drar Biden benen efter
riskerar att starta ett
sig?
inbördeskrig mellan
Utnämningen av en potentiell
kandidaterna. Processen kan
vicepresident kan liknas vid
slå tillbaka på Biden själv, som Bidens första stora hemläxa som
framstår som ideologiskt velig. Demokraternas
presidentkandidat.
Först lovade Joe Biden att han
Han har haft god tid på sig att
skulle presentera sin kandidat till fundera över politisk partner, där

Velandet om
vicepresident kan slå
tillbaka
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han suttit isolerad i sin villa i
Wilmington under större delen av
pandemin. Två missade deadlines
väcker frågor: har den snart 78årige veteranen svårt att välja? Är
han osäker på vilken ideologisk
profil som han ska anta i
valrörelsens slutskede?
Trumplägret vill gärna framställa
Biden som på gränsen till senil.
”Trötte Joe” är ett av presidentens
smeknamn på utmanaren. Att
Biden velar kring den avgörande
frågan om vicepresidentkandidat
riskerar att förstärka bilden av
honom som slö och halsstarrig.

En potentiell president brukar i
processens slutskede reducera
antalet vicekandidater till tre.
Men källor till Washington Post
uppger att Biden fortfarande
väntas intervjua fem eller sex
kvinnliga politiker till tjänsten.
Varför så rådvill, Joe?
Ett svar är förstås att Bidens
vicepresident faktiskt kan bli
president i princip när som helst.
Som 78-åring är det osannolikt att
Biden, om han blir vald, skulle
sitta två mandatperioder i Vita
huset. I nästa valrörelse skulle
hans potentiella vicepresident ha
ett rejält försprång på alla andra
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demokrater. Han väljer alltså inte
bara sin högra hand. Utan partiets
framtid.
Sommarens oerhörda kriser –
demonstrationerna och
upploppen mot rasism och
polisvåld, över 150 000 avlidna
amerikaner i covid-19, en
ekonomi i fritt fall – har inte
nödvändigtvis enat det
demokratiska partiet. Snarast har
den ideologiska spretigheten
skärpts, bland annat genom krav
från vänsterväljare om att
omstöpa poliskåren i grunden.
Den politiska laddningen i landet
gör valet av vicepresident ännu

mer betydelsebärande, då det
uppfattas ge en föraning om hur
Biden skulle regera som landets
46:e president och
överbefälhavare.
Att noga överväga rekryteringen
av en central medarbetare kan
tyda på politisk mognad. Men det
är också riskabelt att vänta för
länge. Rådgivare och finansiärer
bakom respektive vicekandidat
sitter knappast stilla vid sina
swimmingpooler under processen.
De försöker påverka Biden genom
medier, partiapparaten och
intresseorganisationer. Att
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smutskasta motståndare är en
ädel konstart i Washington.
Ett öppet inbördeskrig mellan
fem, sex kvinnliga
demokratpolitiker vore mumma
för Trump, som är enastående
skicklig på att utnyttja sina
motståndares rivalitet. Inför valet
2016 spekulerade han
framgångsrikt i kampen mellan
Hillary Clinton och Bernie
Sanders, en rysare som fick
tusentals arbetarväljare i
Mellanvästern att till sist välja
Trump.
Många demokrater är nu besvikna
på partiets val av

presidentkandidat. En
eskalerande konflikt mellan
partiets olika läger, företrädd av
vicepresidentkandidater, kan
kosta partiet väljare den tredje
november.
Joe Biden har lovat att nominera
en kvinna till
vicepresidentkandidat, ett slags
kompensation för alla kvinnliga
politiker som föll bort under
primärvalet och för Hillary
Clintons förödmjukande förlust
förra gången. Om team Biden
vinner i höst blir denna
vicepresident den första kvinnan
på posten någonsin. Det finns
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sannolikt starkt stöd för Bidens
beslut att utse en kvinnlig
kandidat till världens näst
mäktigaste position.
Men vägen till Vita huset är
fortfarande lång och svår. En
infekterad strid mellan kvinnliga
minoritetspolitiker, en ”catfight”
underblåst av Trump, skulle
underminera den feministiska
ambitionen i Bidens val.
Hög tid att fatta ett beslut.
Björn af Kleen
bjorn.afkleen@dn.se

Kandidaten Karen Bass
pressad om stöd till Fidel
Castro
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Kongressledamoten Karen
Bass skulle bli Joe Bidens
enande kraft – men pressas
hårt om stödet till Kubas
tidigare diktator Fidel Castro.
För fyra år sedan beskrev hon
hans död som en stor förlust.
– Jag skulle absolut inte göra
om det, säger hon till Fox News
Sunday.
När Fidel Castro avled i november
2016, valde kongressledamoten
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Karen Bass från Kalifornien att
framföra sina kondoleanser till
det kubanska folket. Hon kallade
diktatorn för ”Comandante en
Jefe”, överbefälhavaren, och
beskrev hans frånfälle som ”en
stor förlust för Kubas folk”.
Det uttalandet väcker vrede bland
exilkubaner i den för det
amerikanska presidentvalet så
viktiga delstaten Florida. Karen
Bass, som seglat upp som en av
huvudkandidaterna till positionen
som Joe Bidens vicepresident, gör
sitt bästa för att backa.
I en intervju med Fox News
Sunday säger Bass att hon inte

hade förstått att Castro väckte
sådan vrede, att hon i dag är
medveten om att regimen på Kuba
var ”brutal”, och att hon inte
borde ha publicerat den där
kommentaren.
– Jag har lärt mig en läxa, säger
hon.
Hon har under de senaste dagarna
också valt att ta avstånd från sina
uppskattande kommentarer om
den kontroversiella
scientologirörelsens grundare L
Ron Hubbard under valrörelsen
2010. Hon uppger att hon sedan
dess har tagit del av många
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vittnesmål om övergrepp inom
scientologerna.
Men frågan är hur långt hennes
avböner räcker.
Karen Bass kan knappast ha varit
omedveten om kritiken mot Kuba.
Hon besökte landet för första
gången 1973, som en av de unga
vänsteraktivisterna i gruppen
Venceremos Brigades. Hon har
återvänt flera gånger. För
Trumpkampanjen – som försöker
utmåla Biden som en del av
”tokvänstern” – blir hon en
tacksam måltavla.
Högerkanalen Fox News
programledare Tucker Carlson går

inte oväntat i spetsen för
attackerna.
– Hon är en obotlig bombkastare
från vänstern som ägnat
årtionden åt att arbeta för Fidel
Castro och hans kalla krig mot
USA, hävdar han.
Inom Demokraterna lanseras Karen Bass – paradoxalt nog – som
en enande kraft.
Efter kongressvalet 2018 försökte
en grupp demokrater i
representanthuset förmå henne
att utmana partiveteranen Nancy
Pelosi om talmansposten. De ville
ha en kandidat med stark
ställning bland svarta företrädare,
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en kandidat som kunde få stöd av
såväl mitten som den mer
radikala falangen av partiet.
Karen Bass tackade nej, och
ställde sig bakom Pelosi.
Hon är ledare och lagspelare på
samma gång, summerar Wall
Street Journal i ett porträtt.
Om Biden fastnar för Bass,
kommer det att tolkas som att han
prioriterar lojalitet framför
lyskraft hos sin kampanjpartner.
Han skulle också hörsamma
kraven på mångfald på valsedeln,
efter en sommar som präglats av
protester mot rasismen.

Karen Bass är inne på sin femte
mandatperiod som
kongressledamot och är sedan
2018 även ordförande för
Congressional Black Caucus. Hon
har tidigare arbetat som
sjuksköterska, och grundat en
grupp för att stävja
gängkriminalitet i hemstaden Los
Angeles.
Hon ingick inte i Bidens
stödtrupper i början av
primärvalet. Men hon fanns vid
hans sida på Roscoe’s House of
Chicken and Waffles i Los Angeles
på supertisdagen den 3 mars då
flera delstater röstade –
875

vändpunkten för
Bidenkampanjen.
Då talade hon om hur de båda
prövats av livet. Han har mist en
hustru och två barn, och hon
förlorade sin enda dotter Emilia
Bass-Lechuga i en bilolycka för 14
år sedan.
Kritikerna i partiet varnar för att
veteranen Bass är för okänd för
att locka väljare. De saknar ett
framtidsnamn.
Joe Biden fyller 78 i höst och har
själv beskrivit sig som en
övergångskandidat. Men han vill
kanske slippa hantera knivhugg i
ryggen från en yngre karriärist om

han når Vita huset. Karen Bass
har sagt att hon inte siktar på
presidentposten 2024.
Karin Eriksson

876

Totalt mottog högsta domstolen
nästan 6 000 klagomål kring
valet, bland annat gällande
väljarregistrering och
utlandsröstning.
Oppositionspartiet
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
Medborgarplattformen, vars
Flera fall av oegentligheter –
men ett giltigt valresultat. Det är kandidat Rafal Trzaskowski med
knapp marginal fick se sig slagen
kontentan av Polens högsta
av den sittande presidenten Duda,
domstols utredning av landets
hade begärt att valresultatet
presidentval 12 juli.
ogiltigförklarades. Enligt partiet
– Högsta domstolen bekräftar
var den statliga tv-kanalen TVP:s
giltigheten i valet av Andrzej
Sebastian Duda, säger domaren bevakning inför valet partisk
gentemot Duda.
Ewa Stefanska.
Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) har

Domstol:
Valresultatet i
Polen är giltigt
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tidigare uppgett att Dudas
kampanj och TVP:s bevakning av
valet präglades av homofobisk,
främlingsfientlig och antisemitisk
retorik.
Andrzej Duda kommer på torsdag
formellt att sväras in som Polens
president.
TT AFP

Cancersjuka barn
får hjälp i Turkiet
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Efter kampanjer i sociala
medier erbjöds runt 6 000 svårt
sjuka personer i nordvästra
Syrien vård i Turkiet förra året.
– Jag grät av glädje när han
fördes till sjukhuset i Turkiet.
Nu gråter jag av sorg. Jag kan
inte ens prata med honom,
säger Hiba Shikh Ibrahim,
mamma till 14-årige al-Baria
som förts till Turkiet för att
behandlas för sin cancer.
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Mycket energisk, hjälpsam, och
vänlig. Så var 14-årige al-Baria
fram till början av 2020.
Föräldrarna Hiba Shikh Ibrahim
och Khalil Nassar såg därefter sin
son bli sjukare och sjukare. Han
fick svårt att äta och svälja. Så
småningom fick han också
svårigheter med andningen.
Det konstaterades att al-Baria
drabbats av en cancertumör i
ryggmärgen nära halsen. Något
som inte kan behandlas i Idlib,
den enda provins i Syrien som
regimen inte kontrollerar.
Svårt sjuka personer, däribland
barn, förs därför över gränsen till

Turkiet för att få vård. Men
coronakrisen har begränsat
rörelsefriheten på båda sidor om
gränsen, vilket försämrat
patienternas situation
ytterligare.al-Baria var
sängliggande i fyra månader.
Föräldrarna undersökte på vilket
sätt de kunde få honom till
Turkiet för vård.
– Det var obeskrivligt svårt att se
min vanligtvis så energiska son
ständigt ligga till sängs, säger
mamma Hiba till DN.
Familjen hörde talas om en
mediekampanj som
uppmärksammar omvärlden på
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svårt sjuka personer som behöver
vård.
Pappan Khalil kontaktade en av
de lokala journalisterna som
driver kampanjen och berättade
att sonen var nära att dö.
– Vi stod maktlösa, och på de
syriska sjukhusen kunde de inte
göra något, säger al-Barias pappa.
Den lokala journalisten Mohamad
Alfaisal svarade på pappans
begäran.
– Vi försöker rädda så många liv
vi kan. Många barn lider och är i
kritiskt tillstånd, de som har till
exempel cancer, hjärtkärlsjukdomar och hepatit. Vi ska

vara deras röst, säger Alfaisal till
DN och beskriver hur de går
tillväga:
Först så filmar Alfaisal och hans
kollegor det sjuka barnet och
därefter delar de hans eller
hennes historia i sociala medier.
Människor, bland annat syrier i
Turkiet, översätter och delar
klippet och patientens uppgifter
tills de får uppmärksamhet av
myndigheter eller
frivilligorganisationer.
En medicinsk delegation kommer
därefter från den turkiska sidan
till Bab al-Hawa-sjukhuset vid
gränsövergången i nordvästra
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Syrien och undersöker patienten.
Den som godkänns vårdas gratis i
Turkiet.
Det var en lycklig stund för alBarias familj när delegationen
bestämde att pojken skulle föras
till universitetssjukhuset i
Antakya i södra Turkiet.
Det är ovanligt många fall av
cancer i Idlib där det finns
omkring tre miljoner invånare.
Ingen kan säga säkert vad det
beror på.
– Nästan tio års krig har påverkat
sjukvården i Idlib. De hårdast
drabbade är de patienter som

lider av tumörsjukdomar, säger
läkaren Anas Doghem till DN.
Doghem arbetar inom
primärvården i Idlib.
– För cancerbehandling behövs
speciell utrustning. Vi har brist på
allt; specialister, medicin, enheter
och pengar. Därför måste vi skicka
patienter till Turkiet.
Nästan 6 000 patienter, varav
omkring 1 500 barn, ska ha
transporterats från nordvästra
Syrien till turkiska sjukhus under
2019. Cirka 2 000 av dem var
cancersjuka, enligt statistik från
gränsövergången Bab al-Hawa.
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I år, fram till slutet på juni, har
Turkiet tagit emot mer än 600
cancersjuka syrier. Men ingen har
tagits emot under april och maj,
på grund av coronaviruset.
Förutom att Turkiet nyligen har
minskat det antal syrier som får
komma in i landet och få vård, får
patienter som är mellan 8 och 60
år inte ha medföljande anhöriga
med sig.
Detta har drabbat 14-årige alBaria som fick åka ensam till
Turkiet. Alla livstecken som
föräldrarna fått är några bilder
när han ligger i sjukhussängen.

– Jag grät av glädje när han fördes
till sjukhuset i Turkiet. Nu gråter
jag av sorg. Jag kan inte ens prata
med honom eller ta hand om
honom, säger mamman Hiba
Shikh Ibrahim.
DN talade med al-Barias föräldrar
i veckan, drygt en månad efter att
han fördes till ett turkiskt sjukhus.
Hoppfulla, men samtidigt oroliga,
väntar föräldrarna på andra sidan
gränsen. al-Baria kan inte
opereras innan någon av
föräldrarna har undertecknat
godkännandet.
– Vi fick frågan om vi ville betala 3
200 dollar (närmare 30 000
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kronor) för att al-Barias mamma
skulle bli insmugglad över
gränsen till Turkiet, säger pappan.
– Och det kommer vi troligen att
acceptera. Vi vill inte stå maktlösa
medan vår son kämpar för livet,
ensam.
Saeed Alnahhal
saeed.alnahhal@dn.se
Fakta. Idlib

kvadratkilometer, en yta jämförbar
med Stockholms län.
Idlib är den sista icke
regimkontrollerade provinsen i
Syrien.

Idlib är en av Syriens fjorton
provinser (eller guvernement).
Den har mer än tre miljoner
invånare (varav nästan hälften är
internflyktingar). Provinsen
omfattar cirka 6 000
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samlades i centrala Berlin för att
protestera mot restriktionerna
som införts för att minska
smittspridningen av det nya
coronaviruset som de anser
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
inskränker de medborgerliga
Siffrorna över antalet nya rättigheterna.
coronafall i Tyskland fortsätter Till slagord som ”vi är den andra
att stiga oroväckande, om än
vågen” gjorde högernationalister
från mycket låga nivåer.
gemensam sak med bland andra
Samtidigt fördöms helgens
vaccinmotståndare,
massdemonstrationer i Berlin
vänsterextremister, naturvänner
och kraven på att återigen
och yogautövare som kom
skärpa coronareglerna har blivit utrustade med regnbågsflaggor.
allt mer högljudda.
Protesterna samlade enligt
Det var en brokig skara
polisens uppskattningar omkring
demonstranter som i lördags
20 000 personer medan

Ilska efter
massprotester mot
coronarestriktioner
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arrangörerna hävdar att antalet
deltagare varit över en miljon.
Eftersom flertalet av
demonstranterna varken bar
munskydd eller höll avstånd,
vilket är lag i Tyskland, upplöstes
demonstrationen i förtid av polis
varpå oroligheter utbröt.
Massprotesterna har väckt starka
reaktioner i Tyskland där antalet
nya fall av covid-19 ökat kraftigt
den senaste tiden, om än från
mycket låga nivåer. Den senaste
veckan har i genomsnitt 700 nya
fall rapporterats dagligen vilket
nästan är en fördubbling jämfört
med siffrorna från mitten av juni.

Att kurvan pekar uppåt har fått
smittskyddsinstitutet RKI att
varna för att en andra våg kan
vara på väg. Ökningen beror enligt
RKI framför allt på att folk inte
längre tar lika allvarligt på
reglerna om att bära munskydd
och hålla avstånd. Det kan också
kopplas till lokala utbrott kring
bland annat familjefester, barer
och bland arbetare inom
odlingsindustrin.
Även helgens demonstrationer tas
av många emot med oro och ilska.
– Ansvarslösheten hos vissa utgör
en risk för oss alla, sade Tysklands
president Frank-Walter
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Steinmeier i ett skarpt uttalande
på måndagen.
Allt fler röster höjs nu för att
begränsa församlingsfriheten.
Flera ledande politiker från
förbundskansler Angela Merkels
Kristdemokraterna CDU/CSU
argumenterar för att människors
hälsa och säkerhet bör gå före
rätten att samlas för fysiska
protester.
Lina Lund
lina.lund@dn.se
Fakta. Pressats till låga nivåer

genom coronakrisen, trots sin
stora befolkning. Smittspridningen
har pressats ner till låga nivåer
och antalet rapporterade dödsfall
(drygt 9000) är lägre än i andra
jämförbara länder. Från och med
denna vecka blir det obligatoriskt
för personer som reser in i
Tyskland från regioner som
landets smittskyddsinstitut klassar
som riskområden att testa sig för
covid-19.

Tyskland pekas ofta ut som ett av
de länder som hittills klarat sig väl
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måndagen. Italiens president
Sergio Mattarella var på plats.
Från början var det tänkt att
invigningen av den nya bron som
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
heter San Giorgio skulle inledas
Bara två år efter att
med en konsert. Det programmet
Morandibron i Genua
byttes ut i förra veckan. Det visade
kollapsade invigdes på
måndagskvällen en ny bro. Den sig nämligen att ingen av de som
förlorat sina nära och kära ville
italienska hamnstaden har
fortfarande inte hämtat sig efter vara med på invigningen.
Egle Possetti är talesperson för
olyckan som krävde 43
dödsoffrens familjer:
människors liv.
– Jag har fyra närstående
Förundersökningen pågår
personer som dog vid detta ras.
fortfarande.
Min syster, med sina två barn och
Det rådde långt ifrån någon
make omkom alla, säger hon till
feststämning i Genua på
DN.

Italien inviger bro
två år efter kollaps
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– En seger skulle vara att ingen
hade behövt dö för detta projekt.
Den slutliga segern kommer när
de skyldiga är straffade, säger Egle
Possetti.
566 personer miste sina hem efter
olyckan. Det handlar om personer
som bodde nära bron.
De boende fick två timmar på sig
att plocka ihop sina viktigaste
saker. Att vistas i flerfamiljshusen
vid den kollapsade bron ansågs
vara förenat med livsfara.
Byggnaderna jämnads med
marken några veckor efter bron
kollapsat.

Förundersökningen om broraset
är långt ifrån färdig.
Skadestånden kan bli enorma och
det anses givet att målet går ända
till Högsta domstolen. För
närvarande är det bestämt att
rättegången skall hållas i Genua,
men det är oklart när den inleds.
Underhållet av vägar och tunnlar
har varit oerhört eftersatt i delar
av Italien, särskilt i regionen
Ligurien där Genua ligger.
Detta förblir den dominerande
teorin i brottsutredningen om
varför Morandibron rasade.
Peter Loewe
loewepeter@gmail.com
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Fakta. Rasade under oväder
14 augusti 2018. Ett brospann av
Morandibron i Genua uppförd
1967 rasar under en storm. 43
personer dör, två personer kliver
ur sina bilar helt oskadade efter
ett fall på 40 meter.

Iran uppges mörka
antalet virusdöda
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Iran.

Antalet döda av covid-19 i Iran
kan vara tre gånger fler än vad de
officiella siffrorna anger, enligt
läckta uppgifter som BBC har tagit
del av. Hittills har 17405
människor dött sedan de smittats
av coronaviruset, uppger
hälsodepartementet i Iran. Den
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verkliga siffran kan dock vara
mycket högre.
Fram till den 20 juli hade 14405
människor dött av covid-19 i Iran,
enligt officiella siffror. Men enligt
läckta uppgifter handlar det i
själva verket om 42000
virusdöda.
TT

Polis utreder
virusdrabbad
kryssning
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Norge.

Hurtigruten ställer in sina
kryssningar och erkänner dåliga
rutiner efter covid-utbrottet på ett
av fartygen. Det norska
folkhälsoinstitutet FHI anser att
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rederiet kan ha brutit mot landets
virusregler när man inte testade
besättningen.
Saken ska nu utredas av polisen.
Hittills har 36 personer ur den
163 man starka besättningen på
fartyget testats positivt för
covid-19. De flesta är från
Filippinerna som är klassat som
ett riskområde. Även flera
passagerare är smittade.
TT

75 000
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

kronor i böter eller fängelse i upp
till sex månader kan brott mot
karantänsreglerna i Singapore ge.
Nu inför myndigheterna
elektronisk övervakning av
resenärer till stadsstaten för att
försäkra sig om att de följer
karantänsreglerna när landet
börjar öppna gränserna igen. Från
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den 11 augusti kommer inresande
att förses med
övervakningsapparatur.
TT-Reuters

Ex-kung Juan
Carlos går i exil
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Spanien.

Spaniens före detta kung lämnar
sitt hemland. Enligt ett uttalande
från landets kungahus planerar
den korruptionsanklagade och
kraftigt ifrågasatte Juan Carlos att
gå i exil. Flyttplanen kommer efter
det att stora anti-

monarkidemonstrationer hållits
på flera håll i Spanien.
Turerna kring Juan Carlos
påstådda skattefiffel, som bland
annat innefattar en ”gåva” på 975
miljoner kronor från
Saudiarabien, har lett till att
Spaniens högsta domstol inlett en
utredning om misstänkt
skattefusk och pengatvätt. Vart
den före detta kungens flyttlass
går är ännu okänt.
TT-AFP
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huvudsakligen IS-medlemmar och
talibaner hölls fängslade. Enligt IS
propagandaorgan ligger
terrororganisationen bakom
attacken.
TT-AFP-Reuters

Fångar på rymmen
efter IS-attack
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Afghanistan.

Fler än 20 personer har dödats i
samband med en IS-attack mot ett
fängelse i Jalalabad i Afghanistan
på söndagen. Hundratals fångar
befinner sig ännu på fri fot.
Striderna mellan IS och afghanska
säkerhetsstyrkor pågick in på
måndagen sedan beväpnade män
stormat ett fängelse där

Oro efter ökande
smitta i Danmark
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Danmark.

Under helgen har antalet nya
registrerade fall av covid-19 i
Danmark stigit mer än tidigare –
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från att förra helgen ha stigit med
strax över 100 nya fall till att i
helgen stiga med över 200. Även
jämfört med tidigare helger i
sommar är siffran en relativ
ökning.
Ett lokalt utbrott på ett slakteri i
östdanska Ringsted pekas ut som
en potentiell faktor bakom
ökningen, då 79 nya fall i helgen
har kunnat kopplas till
verksamheten.
TT-Ritzau

Kvinna skadad –
simmade med valar
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Australien.

En 29-årig kvinna vårdas på
sjukhus i Perth i Australien efter
att hon skadats i samband med att
hon simmade med valar vid
Ningaloorevet utanför Australiens
nordvästra kust, rapporterar
7news. Enligt vissa rapporter ska
kvinnan ha klämts mellan två
knölvalar, andra säger att hon
894

träffats av en stjärtfena och att det
handlade om en valhaj. Hur
olyckan faktiskt gick till är ännu
oklart.
Kvinnan fick flera
revbensfrakturer samt inre
blödningar och hennes tillstånd
beskrivs som allvarligt men
stabilt.
TT

Velandet om
vicepresident kan
slå tillbaka
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Joe Biden kan dröja till nästa
vecka med att utse en potentiell
vicepresident, uppger
Washington Post. Förseningen
riskerar att starta ett
inbördeskrig mellan
kandidaterna. Processen kan
slå tillbaka på Biden själv, som
framstår som ideologiskt velig.
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Först lovade Joe Biden att han
skulle presentera sin kandidat till
vicepresidentposten den första
augusti. Sedan meddelade han att
beskedet kunde ta ytterligare
några dagar. Men nu uppger
källor till Washington Post att
tillkännagivandet kan dröja ända
till nästa vecka och då är vi snart
framme i mitten av augusti.
Varför drar Biden benen efter
sig?
Utnämningen av en potentiell
vicepresident kan liknas vid
Bidens första stora hemläxa som
Demokraternas
presidentkandidat.

Han har haft god tid på sig att
fundera över politisk partner, där
han suttit isolerad i sin villa i
Wilmington under större delen av
pandemin. Två missade deadlines
väcker frågor: har den snart 78årige veteranen svårt att välja? Är
han osäker på vilken ideologisk
profil som han ska anta i
valrörelsens slutskede?
Trumplägret vill gärna framställa
Biden som på gränsen till senil.
”Trötte Joe” är ett av presidentens
smeknamn på utmanaren. Att
Biden velar kring den avgörande
frågan om vicepresidentkandidat
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riskerar att förstärka bilden av
honom som slö och halsstarrig.
En potentiell president brukar i
processens slutskede reducera
antalet vicekandidater till tre.
Men källor till Washington Post
uppger att Biden fortfarande
väntas intervjua fem eller sex
kvinnliga politiker till tjänsten.
Varför så rådvill, Joe?
Ett svar är förstås att Bidens
vicepresident faktiskt kan bli
president i princip när som helst.
Som 78-åring är det osannolikt att
Biden, om han blir vald, skulle
sitta två mandatperioder i Vita
huset. I nästa valrörelse skulle

hans potentiella vicepresident ha
ett rejält försprång på alla andra
demokrater. Han väljer alltså inte
bara sin högra hand. Utan partiets
framtid.
Sommarens oerhörda kriser –
demonstrationerna och
upploppen mot rasism och
polisvåld, över 150 000 avlidna
amerikaner i covid-19, en
ekonomi i fritt fall – har inte
nödvändigtvis enat det
demokratiska partiet. Snarast har
den ideologiska spretigheten
skärpts, bland annat genom krav
från vänsterväljare om att
omstöpa poliskåren i grunden.
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Den politiska laddningen i landet
gör valet av vicepresident ännu
mer betydelsebärande, då det
uppfattas ge en föraning om hur
Biden skulle regera som landets
46:e president och
överbefälhavare.
Att noga överväga rekryteringen
av en central medarbetare kan
tyda på politisk mognad. Men det
är också riskabelt att vänta för
länge. Rådgivare och finansiärer
bakom respektive vicekandidat
sitter knappast stilla vid sina
swimmingpooler under processen.
De försöker påverka Biden genom
medier, partiapparaten och

intresseorganisationer. Att
smutskasta motståndare är en
ädel konstart i Washington.
Ett öppet inbördeskrig mellan
fem, sex kvinnliga
demokratpolitiker vore mumma
för Trump, som är enastående
skicklig på att utnyttja sina
motståndares rivalitet. Inför valet
2016 spekulerade han
framgångsrikt i kampen mellan
Hillary Clinton och Bernie
Sanders, en rysare som fick
tusentals arbetarväljare i
Mellanvästern att till sist välja
Trump.

898

Många demokrater är nu besvikna
på partiets val av
presidentkandidat. En
eskalerande konflikt mellan
partiets olika läger, företrädd av
vicepresidentkandidater, kan
kosta partiet väljare den tredje
november.
Joe Biden har lovat att nominera
en kvinna till
vicepresidentkandidat, ett slags
kompensation för alla kvinnliga
politiker som föll bort under
primärvalet och för Hillary
Clintons förödmjukande förlust
förra gången. Om team Biden
vinner i höst blir denna

vicepresident den första kvinnan
på posten någonsin. Det finns
sannolikt starkt stöd för Bidens
beslut att utse en kvinnlig
kandidat till världens näst
mäktigaste position.
Men vägen till Vita huset är
fortfarande lång och svår. En
infekterad strid mellan kvinnliga
minoritetspolitiker, en ”catfight”
underblåst av Trump, skulle
underminera den feministiska
ambitionen i Bidens val.
Hög tid att fatta ett beslut.
Björn af Kleen
bjorn.afkleen@dn.se
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Karen Bass från Kalifornien att
framföra sina kondoleanser till
det kubanska folket. Hon kallade
diktatorn för ”Comandante en
Jefe”, överbefälhavaren, och
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
Kongressledamoten Karen
beskrev hans frånfälle som ”en
Bass skulle bli Joe Bidens
stor förlust för Kubas folk”.
enande kraft – men pressas
Det uttalandet väcker vrede bland
hårt om stödet till Kubas
exilkubaner i den för det
tidigare diktator Fidel Castro.
amerikanska presidentvalet så
För fyra år sedan beskrev hon
viktiga delstaten Florida. Karen
hans död som en stor förlust.
Bass, som seglat upp som en av
– Jag skulle absolut inte göra
huvudkandidaterna till positionen
om det, säger hon till Fox News som Joe Bidens vicepresident, gör
Sunday.
sitt bästa för att backa.
När Fidel Castro avled i november I en intervju med Fox News
2016, valde kongressledamoten
Sunday säger Bass att hon inte

Kandidaten Karen
Bass pressad om stöd
till Fidel Castro
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hade förstått att Castro väckte
sådan vrede, att hon i dag är
medveten om att regimen på Kuba
var ”brutal”, och att hon inte
borde ha publicerat den där
kommentaren.
– Jag har lärt mig en läxa, säger
hon.
Hon har under de senaste dagarna
också valt att ta avstånd från sina
uppskattande kommentarer om
den kontroversiella
scientologirörelsens grundare L
Ron Hubbard under valrörelsen
2010. Hon uppger att hon sedan
dess har tagit del av många

vittnesmål om övergrepp inom
scientologerna.
Men frågan är hur långt hennes
avböner räcker.
Karen Bass kan knappast ha varit
omedveten om kritiken mot Kuba.
Hon besökte landet för första
gången 1973, som en av de unga
vänsteraktivisterna i gruppen
Venceremos Brigades. Hon har
återvänt flera gånger. För
Trumpkampanjen – som försöker
utmåla Biden som en del av
”tokvänstern” – blir hon en
tacksam måltavla.
Högerkanalen Fox News
programledare Tucker Carlson går
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inte oväntat i spetsen för
attackerna.
– Hon är en obotlig bombkastare
från vänstern som ägnat
årtionden åt att arbeta för Fidel
Castro och hans kalla krig mot
USA, hävdar han.
Inom Demokraterna lanseras Karen Bass – paradoxalt nog – som
en enande kraft.
Efter kongressvalet 2018 försökte
en grupp demokrater i
representanthuset förmå henne
att utmana partiveteranen Nancy
Pelosi om talmansposten. De ville
ha en kandidat med stark
ställning bland svarta företrädare,

en kandidat som kunde få stöd av
såväl mitten som den mer
radikala falangen av partiet.
Karen Bass tackade nej, och
ställde sig bakom Pelosi.
Hon är ledare och lagspelare på
samma gång, summerar Wall
Street Journal i ett porträtt.
Om Biden fastnar för Bass,
kommer det att tolkas som att han
prioriterar lojalitet framför
lyskraft hos sin kampanjpartner.
Han skulle också hörsamma
kraven på mångfald på valsedeln,
efter en sommar som präglats av
protester mot rasismen.
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Karen Bass är inne på sin femte
mandatperiod som
kongressledamot och är sedan
2018 även ordförande för
Congressional Black Caucus. Hon
har tidigare arbetat som
sjuksköterska, och grundat en
grupp för att stävja
gängkriminalitet i hemstaden Los
Angeles.
Hon ingick inte i Bidens
stödtrupper i början av
primärvalet. Men hon fanns vid
hans sida på Roscoe’s House of
Chicken and Waffles i Los Angeles
på supertisdagen den 3 mars då
flera delstater röstade –

vändpunkten för
Bidenkampanjen.
Då talade hon om hur de båda
prövats av livet. Han har mist en
hustru och två barn, och hon
förlorade sin enda dotter Emilia
Bass-Lechuga i en bilolycka för 14
år sedan.
Kritikerna i partiet varnar för att
veteranen Bass är för okänd för
att locka väljare. De saknar ett
framtidsnamn.
Joe Biden fyller 78 i höst och har
själv beskrivit sig som en
övergångskandidat. Men han vill
kanske slippa hantera knivhugg i
ryggen från en yngre karriärist om
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han når Vita huset. Karen Bass
har sagt att hon inte siktar på
presidentposten 2024.
Karin Eriksson

Cancersjuka barn får
hjälp i Turkiet
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Efter kampanjer i sociala
medier erbjöds runt 6 000 svårt
sjuka personer i nordvästra
Syrien vård i Turkiet förra året.
– Jag grät av glädje när han
fördes till sjukhuset i Turkiet.
Nu gråter jag av sorg. Jag kan
inte ens prata med honom,
säger Hiba Shikh Ibrahim,
mamma till 14-årige al-Baria
som förts till Turkiet för att
behandlas för sin cancer.
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Mycket energisk, hjälpsam, och
vänlig. Så var 14-årige al-Baria
fram till början av 2020.
Föräldrarna Hiba Shikh Ibrahim
och Khalil Nassar såg därefter sin
son bli sjukare och sjukare. Han
fick svårt att äta och svälja. Så
småningom fick han också
svårigheter med andningen.
Det konstaterades att al-Baria
drabbats av en cancertumör i
ryggmärgen nära halsen. Något
som inte kan behandlas i Idlib,
den enda provins i Syrien som
regimen inte kontrollerar.
Svårt sjuka personer, däribland
barn, förs därför över gränsen till

Turkiet för att få vård. Men
coronakrisen har begränsat
rörelsefriheten på båda sidor om
gränsen, vilket försämrat
patienternas situation
ytterligare.al-Baria var
sängliggande i fyra månader.
Föräldrarna undersökte på vilket
sätt de kunde få honom till
Turkiet för vård.
– Det var obeskrivligt svårt att se
min vanligtvis så energiska son
ständigt ligga till sängs, säger
mamma Hiba till DN.
Familjen hörde talas om en
mediekampanj som
uppmärksammar omvärlden på
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svårt sjuka personer som behöver
vård.
Pappan Khalil kontaktade en av
de lokala journalisterna som
driver kampanjen och berättade
att sonen var nära att dö.
– Vi stod maktlösa, och på de
syriska sjukhusen kunde de inte
göra något, säger al-Barias pappa.
Den lokala journalisten Mohamad
Alfaisal svarade på pappans
begäran.
– Vi försöker rädda så många liv
vi kan. Många barn lider och är i
kritiskt tillstånd, de som har till
exempel cancer, hjärtkärlsjukdomar och hepatit. Vi ska

vara deras röst, säger Alfaisal till
DN och beskriver hur de går
tillväga:
Först så filmar Alfaisal och hans
kollegor det sjuka barnet och
därefter delar de hans eller
hennes historia i sociala medier.
Människor, bland annat syrier i
Turkiet, översätter och delar
klippet och patientens uppgifter
tills de får uppmärksamhet av
myndigheter eller
frivilligorganisationer.
En medicinsk delegation kommer
därefter från den turkiska sidan
till Bab al-Hawa-sjukhuset vid
gränsövergången i nordvästra
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Syrien och undersöker patienten.
Den som godkänns vårdas gratis i
Turkiet.
Det var en lycklig stund för alBarias familj när delegationen
bestämde att pojken skulle föras
till universitetssjukhuset i
Antakya i södra Turkiet.
Det är ovanligt många fall av
cancer i Idlib där det finns
omkring tre miljoner invånare.
Ingen kan säga säkert vad det
beror på.
– Nästan tio års krig har påverkat
sjukvården i Idlib. De hårdast
drabbade är de patienter som

lider av tumörsjukdomar, säger
läkaren Anas Doghem till DN.
Doghem arbetar inom
primärvården i Idlib.
– För cancerbehandling behövs
speciell utrustning. Vi har brist på
allt; specialister, medicin, enheter
och pengar. Därför måste vi skicka
patienter till Turkiet.
Nästan 6 000 patienter, varav
omkring 1 500 barn, ska ha
transporterats från nordvästra
Syrien till turkiska sjukhus under
2019. Cirka 2 000 av dem var
cancersjuka, enligt statistik från
gränsövergången Bab al-Hawa.
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I år, fram till slutet på juni, har
Turkiet tagit emot mer än 600
cancersjuka syrier. Men ingen har
tagits emot under april och maj,
på grund av coronaviruset.
Förutom att Turkiet nyligen har
minskat det antal syrier som får
komma in i landet och få vård, får
patienter som är mellan 8 och 60
år inte ha medföljande anhöriga
med sig.
Detta har drabbat 14-årige alBaria som fick åka ensam till
Turkiet. Alla livstecken som
föräldrarna fått är några bilder
när han ligger i sjukhussängen.

– Jag grät av glädje när han fördes
till sjukhuset i Turkiet. Nu gråter
jag av sorg. Jag kan inte ens prata
med honom eller ta hand om
honom, säger mamman Hiba
Shikh Ibrahim.
DN talade med al-Barias föräldrar
i veckan, drygt en månad efter att
han fördes till ett turkiskt sjukhus.
Hoppfulla, men samtidigt oroliga,
väntar föräldrarna på andra sidan
gränsen. al-Baria kan inte
opereras innan någon av
föräldrarna har undertecknat
godkännandet.
– Vi fick frågan om vi ville betala 3
200 dollar (närmare 30 000
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kronor) för att al-Barias mamma
skulle bli insmugglad över
gränsen till Turkiet, säger pappan.
– Och det kommer vi troligen att
acceptera. Vi vill inte stå maktlösa
medan vår son kämpar för livet,
ensam.
Saeed Alnahhal
saeed.alnahhal@dn.se
Fakta. Idlib

kvadratkilometer, en yta jämförbar
med Stockholms län.
Idlib är den sista icke
regimkontrollerade provinsen i
Syrien.

Idlib är en av Syriens fjorton
provinser (eller guvernement).
Den har mer än tre miljoner
invånare (varav nästan hälften är
internflyktingar). Provinsen
omfattar cirka 6 000
909

protestera mot restriktionerna
som införts för att minska
smittspridningen av det nya
coronaviruset som de anser
inskränker de medborgerliga
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
Siffrorna över antalet nya rättigheterna.
coronafall i Tyskland fortsätter Till slagord som ”vi är den andra
att stiga oroväckande, om än
vågen” gjorde högernationalister
från mycket låga nivåer.
gemensam sak med bland andra
Samtidigt fördöms helgens
vaccinmotståndare,
massdemonstrationer i Berlin
vänsterextremister, naturvänner
och kraven på att återigen
och yogautövare som kom
skärpa coronareglerna har blivit utrustade med regnbågsflaggor.
allt mer högljudda.
Protesterna samlade enligt
Det var en brokig skara
polisens uppskattningar omkring
demonstranter som i lördags
20 000 personer medan
samlades i centrala Berlin för att
arrangörerna hävdar att antalet

Ilska efter
massprotester mot
coronarestriktioner
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deltagare varit över en miljon.
Eftersom flertalet av
demonstranterna varken bar
munskydd eller höll avstånd,
vilket är lag i Tyskland, upplöstes
demonstrationen i förtid av polis
varpå oroligheter utbröt.
Massprotesterna har väckt starka
reaktioner i Tyskland där antalet
nya fall av covid-19 ökat kraftigt
den senaste tiden, om än från
mycket låga nivåer. Den senaste
veckan har i genomsnitt 700 nya
fall rapporterats dagligen vilket
nästan är en fördubbling jämfört
med siffrorna från mitten av juni.

Att kurvan pekar uppåt har fått
smittskyddsinstitutet RKI att
varna för att en andra våg kan
vara på väg. Ökningen beror enligt
RKI framför allt på att folk inte
längre tar lika allvarligt på
reglerna om att bära munskydd
och hålla avstånd. Det kan också
kopplas till lokala utbrott kring
bland annat familjefester, barer
och bland arbetare inom
odlingsindustrin.
Även helgens demonstrationer tas
av många emot med oro och ilska.
– Ansvarslösheten hos vissa utgör
en risk för oss alla, sade Tysklands
president Frank-Walter
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Steinmeier i ett skarpt uttalande
på måndagen.
Allt fler röster höjs nu för att
begränsa församlingsfriheten.
Flera ledande politiker från
förbundskansler Angela Merkels
Kristdemokraterna CDU/CSU
argumenterar för att människors
hälsa och säkerhet bör gå före
rätten att samlas för fysiska
protester.
Lina Lund
lina.lund@dn.se
Fakta. Pressats till låga nivåer

genom coronakrisen, trots sin
stora befolkning. Smittspridningen
har pressats ner till låga nivåer
och antalet rapporterade dödsfall
(drygt 9000) är lägre än i andra
jämförbara länder. Från och med
denna vecka blir det obligatoriskt
för personer som reser in i
Tyskland från regioner som
landets smittskyddsinstitut klassar
som riskområden att testa sig för
covid-19.

Tyskland pekas ofta ut som ett av
de länder som hittills klarat sig väl
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Kinas militanta
agerande grundar sig
i osäkerhet och
desperation
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

När Sovjetunionen kollapsade
glömde vi bort Kina –
kommunismen skulle ändå
reformeras bort. Det var förstås
inte sant, men det tog flera
decennier för västvärlden att
förstå det.
Napoleon, alltid före sin tid,
konstaterade att Kina var en
sovande jätte som när den
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vaknade skulle skaka världen.
Bäst därför att låta jätten sova
(hur det skulle gå till förklarade
dock inte Napoleon).
Drygt tvåhundra år senare har
Kina vaknat. Fast intressantare är
kanske varför det tog så lång tid
för oss att upptäcka det: att resten
av världen sov så länge innan den
plötsligt vaknade upp.
Med Sovjetunionen var det
annorlunda. Bolsjevikerna väckte
genast upp världen: som ett
dödligt ideologiskt-politiskt hot,
snart en militär fiende som efter
1945 stod mitt i Europa och
genom sin blotta närvaro

framkallade kapprustning och
nukleär terrorbalans, ett slags
fortsättning på kriget som
gudskelov aldrig blev mer än kallt.
Och sedan imploderade
Sovjetunionen och vi var av med
kommunismen; en och annan såg
det till och med som själva
Historiens slut.
Fast när kommunismen föll
glömde vi bort Kina. Varför?
Napoleon såg Mittens rike som ett
hot främst i form av en uråldrig
högkultur och nästan outsinliga
resurser, varvid han väl i första
hand tänkte på det stora antalet
kineser. Men när muren föll i
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Berlin var Kina ännu inget hot,
varken militärt eller ideologisktpolitiskt; i stället ägnade man sig i
växande utsträckning åt handel.
Under ett år i USA vid denna tid
minns jag mitt första besök på
Walmart och hur jag där kunde
vända på varenda pryl och överallt
hitta samma text – Made in
China.
Var Kina på väg att erövra
världen? I så fall genom något så
fredsstiftande som handel. Ändå
hade jag en känsla av obehag:
Kina var ändå en kommunistisk
stat.

Men nästan alla var då övertygade
om att kommunismen skulle
reformeras bort. Som när en orm
sakta och metodiskt ömsar skinn
skulle Kina dra av sig den
kommunistiska tvångsjackan och
som i Östeuropa snart börja göra
sina första erfarenheter med en
demokratisk ordning. Och i allt
väsentligt skulle det ske och
påskynda vägen över
världsmarknaden med alla dess
liberala spelregler.
Redan då var det en fatal
missuppfattning, uppenbar för var
och en som visste något om
kommunismens europeiska
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historia. Den visar att systemet
inte låter sig reformeras,
konstruerat som det är med just
slutgiltighet och oföränderlighet
som dogmatisk grundval (så att
säga för tiden bortom Historiens
slut). Att försöka reformera är
detsamma som att börja avskaffa
ett sådant system. Michail
Gorbatjov tvingades uppleva det.
En generation efter mitt besök på
Walmart har kinesiska
fickbandspelare, elektriska
tandborstar, sweaters och
spinnspörullar blivit till Tiktok,
Huawei och ett kinesiskt Volvo,
alltmedan Kina förblivit en

leninistisk enpartistat där
reformpolitik av Partiets rena
självbevarelsedrift kommit att
betraktas som kapprock för
kontrarevolution.
Enrichissez-vous! var Deng
Xiaopings uppmaning till
kineserna när han började skrota
vad Mao byggt. Berika er! Fast
lämna politiken åt oss. Men ännu
mindre än i väst kan ett system
som det kinesiska skilja ekonomi
och politik åt, och partiets
ständiga kampanjer mot
ekonomisk korruption är ofta nog
täckmantel för att bekämpa vad vi
skulle kalla politisk opposition.
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Det kan man i ett monolitiskt
system självfallet inte erkänna.
Men det betyder att regimen inte
löst den moderna statens
viktigaste problem: dess
förhållande till friheten. Dagens
Kina har förblivit en diktatur
därför att den inte annat kan.
Den växande medelklassen och
urbana befolkningen vet förstås
om det. Förutom våldsmedel vilar
regimens legitimitet – och
stabilitet – uteslutande på en
snabb och obruten förbättring av
befolkningens levnadsstandard
tillsammans med en patriotism,
gränsande till chauvinism, som

blir allt aggressivare mot både
omvärlden och Kinas många
minoriteter.
Hittills fungerar det. Men hur
länge till? Världen med USA i
spetsen har till sist vaknat och
reagerat mot vad Kina vid sidan
av handel missbrukat
världsmarknaden till: till att ta för
sig, till oblyg maktexpansion med
inslag som industrispionage, stöld
av immateriella värden och
ojämnlika konkurrensvillkor,
utförda av föregivet oberoende
företag som ytterst är agenter för
den diktatoriska staten. För all
del: understödda av ”kapitalister”
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i väst som tycks bekräfta Vladimir
Lenins gamla tes att de glatt
kommer att sälja det rep som de
själva ska hängas i. Och som
kommer att streta emot – inte
minst i Europa – när politiska och
säkerhetspolitiska skäl kommer
att överordnas deras lönsamma
affärer.
Det sannolikt viktigaste som sker i
vår samtid är att denna liberala
världsmarknad snart lär vara ett
minne blott. Medelst tullar,
kvoter, förkortade
tillverkningskedjor och rena
förbud kommer den att krympas,
till del avvecklas och inte minst

brytas upp i mindre. Ett
ekonomiskt oförnuft som vi alla
kommer att förlora på. Fast just
Kina kommer att drabbas allra
hårdast och det är nog klen tröst
att man egentligen har sig själv att
skylla.
Ty regimen i Peking är mer
beroende av omvärlden för tillväxt
än tvärtom. De kinesiska ledarna
sover knappast gott om nätterna.
Regimens alltmer militanta
uppträdande har drag av både
underliggande villrådighet och
desperation.
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Vår tids Kina må likna Napoleons
jätte, men är en koloss på
lerfötter.
Richard Swartz
richard.swartz@chello.at

Även dinosaurierna
fick cancer
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Cancer är inte en ny sjukdom. Nya
analyser av ett dinosaurieskelett
som hittats i Kanada visar att en
noshornsdinosaurie led av
sjukdomen, de hittills äldsta
bevisen på cancer.
Det fossiliserade
dinosaurieskelettet grävdes fram i
provinsen Alberta 1989, och snart
upptäcktes att ena benet hade
tydliga skador. Forskarna trodde
då att skadan, stor som ett äpple,
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var en illa läkt fraktur, men efter
nya analyser vid McMaster
University i Hamilton i
kanadensiska Ontario, har en ny
grupp forskare kommit fram till
att den sex meter långa
dinosaurien led av
skelettcancerformen osteosarkom,
rapporterar CNN.
TT

”Jag såg ett eldklot och
folk som skrek och
sprang”
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

En eller flera kraftiga
explosioner inträffade i
Libanons huvudstad Beirut
sent på tisdagseftermiddagen.
Över 50 personer har dött och
tusentals skadats.
– Plötsligt skakade hela
byggnaden till som av en
jordbävning, säger Mahmoud
Ghalayini som bor i staden.
Händelsen inträffade vid
hamnområdet i de centrala
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delarna av Beirut. Rörliga bilder
visar hur ett rödaktigt
svampliknande moln stiger upp
från platsen.
Enligt ögonvittnen inträffade flera
explosioner, som hördes på
mycket långt håll, skriver Al
Arabiya. Ljudet ska ha fortplantat
sig ända till Cypern, 180 kilometer
från Beirut, där en av de boende i
huvudstaden Nicosia uppger att
hans hus skakade, uppger
Reuters.
Bilar i Beirut vältes omkull och
många byggnader skadades,
uppger CNN.

En kvinna säger till Reuters att
hon såg tung grå rök i närheten av
hamnområdet. Sedan hörde hon
en explosion och såg eldlågor och
svart rök.
– Alla fönster i centrumområdet
är krossade och skadade
människor går omkring. Det är
totalt kaos.
Ett annat ögonvittne berättar om
förödelsen:
– Jag såg ett eldklot och rök hänga
över Beirut. Människor skrek och
sprang, blödande. Balkonger
sprängdes bort från byggnader.
Glas på höga byggnader krossades
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och föll ned mot gatan, säger
vittnet.
Mahmoud Ghalayini bor i
området Hamra i Beiruts centrum
som påverkades starkt av
explosionen. I ett telefonsamtal
med TT berättar han om
ödeläggelsen.
– Jag satt i soffan i min lägenhet
och plötsligt skakade hela
bygganden till som av en
jordbävning. Kort efter kom en
andra mycket större explosion och
glaset i fönsterrutorna på
lägenheten krossades. Jag blev
jätterädd, säger han och
fortsätter:

– Utanför kunde jag höra hur glas
föll från högre byggnader och
ramlade ner på gatan. Det var
öronbedövande.
Han tog sig ned på gatan och såg
blodiga människor som sprang
runt.
Sinan Youssouf, som befinner sig i
ett campingområde utanför
Beirut, vittnar om att explosionen
var kännbar även där han befann
sig.
– Det är panikkänsla här. Det är
sjukt surrealistiskt. Folk börjar
packa ihop sina saker och stänga
ned här. Vi har staden nedanför
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oss, vi såg allting och hörde
explosionen, säger han till TT.
Beiruts guvernör Marwan Abboud
uppgav att minst tio brandmän
saknades efter att de försökt
släcka branden. Han kallade det
för en nationell katastrof och drog
paralleller till atombomberna i
Japan under andra världskriget.
– Jag har inte sett sådan här
förstörelse tidigare, säger han
enligt CNN.
Explosionen inträffade mitt under
rusningstrafik och det var fullt av
människor på gatorna.
Libanesiska medier visade bilder
på människor som var fast under

rasmassor – en del blodiga,
uppger AFP.
Enligt Libanons hälsoministerium
har över 50 personer dödats och
enligt hälsoministern har mer än
2 700 skadats.
Sjukvården uppges vara
överbelastad, skriver BBC.
En läkare på sjukhuset St Joseph,
mindre än två kilometer från
hamnen, sade att dussintals
personer hade förts dit för vård,
men att de inte kunde ta emot
dem eftersom byggnaden hade
förstörts.
– De för människor till sjukhuset,
men vi kan inte behandla dem. De
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lämnar dem ute på gatan.
Sjukhuset är förstört, akuten är
förstörd, säger läkaren till The
Guardian.
Enligt libanesiska myndigheter
ligger ”högexplosiva material”
bakom explosionen. Landets
inrikesminister uppger att det
finns misstankar om att
explosionen orsakats av en stor
mängd nitrat som konfiskerats för
flera år sedan och sedan dess
förvarats i byggnaden, uppger TT.
Libanons premiärminister Hassan
Diab uppger att ”de ansvariga
kommer att få betala för vad som
har hänt”. Han säger att de

kommer att utreda vad som har
hänt.
– Hela Libanon står inför en
katastrof och Beirut sörjer, säger
han.
Flera länder, däribland Frankrike,
Storbritannien, Israel och Iran,
har erbjudit sin hjälp.
Explosionen är ytterligare ett hårt
slag mot Libanon som är svårt
drabbat av en ekonomisk kris och
nära statskollaps.
Arbetslösheten och matpriserna
stiger samtidigt som lönerna
sänks eftersom företag inte har
möjlighet att betala sina anställda.
Landet är ett av de mest
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skuldsatta i världen, med en
låneskuld på 92 miljarder dollar
(drygt 850 miljarder kronor)
vilket överstiger landets
bruttonationalprodukt med 180
procent.
Svenska utrikesdepartementet
uppger att de står i kontakt med
Sveriges ambassad i Libanon. Sent
på tisdagen fanns inga uppgifter
om döda eller skadade svenskar.
”Chockerande nyheter om
explosioner i Beirut. Orsaken och
omfattningen av förödelsen är
fortfarande okänt. Mina tankar
går till familjerna till de döda och

skadade”, skriver utrikesminister
Ann Linde (S) på Twitter
Libanon har utlyst en nationell
sorgedag i dag.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se
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Fint sommarväder och svaga
vindar har de senaste veckorna
lett till att allt fler migranter gett
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020
sig ut på Engelska kanalen.
Fler än 3400 papperslösa
migranter tros ha tagit sig över I fredags kom en rekordnotering,
då 202 nödställda personer
Engelska kanalen i små
plockades upp av brittisk
gummibåtar i år. Det är nästan
kustbevakning under en och
dubbelt så många som under
samma dag. Det rörde sig om ett
hela förra året.
– Franska myndigheter stoppar tjugotal små båtar enbart under
det dygnet.
inte båtarna, inte ens om de
Nya gummibåtar anländer varje
just lämnat stranden och bara
är några hundra meter ut, säger dag.
– Att vi ser så många illegala
den brittiska inrikesministern
överfarter från Frankrike är
Priti Patel.
oacceptabelt. Och fler migranter
fortsätter att anlända till Calais för

Fransk-brittisk tvist om
båtmigranter på kanalen
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att försöka ta sig över kanalen.
Fransmännen måste ta till tuffare
åtgärder, sa den brittiska
migrationsministern Chris Philp i
söndags.
Men på den franska sidan menar
man att myndigheterna redan gör
det de kan. Polisen avhyser
flyktingar och migranter som
tältar runt hamnstaden Calais –
ofta påtagligt hårdhänt – och
kustremsan patrulleras dagligen
av fransk gränspolis.
Under vårens nedstängning av de
franska och brittiska ekonomierna
minskade frakttrafiken över
kanalen, vilket bidrog till att de

som hade råd i allt högre
utsträckning började anlita
båtsmugglare.
Resan kan kosta mellan 30 000
och 60 000 kronor per person.
Ofta rör det sig om kurder från
Irak och Iran.
Amnesty International varnade
nyligen för en ”alarmerande
ökning av dödsstraff” mot
oppositionella i
kurdiskdominerade områden i
Iran.
– Det är väldigt svårt att stoppa de
här människorna, för deras dröm
är att ta sig till Storbritannien. En
smugglare behöver bara fem
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minuter på sig för att sjösätta en
båt, sätta migranterna i den och
knuffa ut den till havs, säger den
franska parlamentsledamoten
Pierre Henri Dumont till brittiska
BBC.
Avståndet kan i vissa fall vara så
kort som 30 kilometer. Men den
brittiska regeringen menar att
flyktingarna borde söka asyl på
kontinenten och anklagar
fransmännen för passivitet –
något som tycktes fångas på bild
av ITV:s reporterteam på
tisdagen.
En gummibåt med migranter
eskorterades då av ett franskt

kustbevakningsfartyg tills den
nådde brittiskt vatten.
– Det ni ser här är att
fransmännen i praktiken lämpar
över dessa asylsökare på brittiska
kustbevakningen som väntar där
borta för att plocka upp dem, sa
ITV-reportern Jonathan Swain i
direktsändning i morgon-tv.
Franska myndigheter menar att
de bara följer internationell lag
och hjälper personer i sjönöd,
medan den brittiska
inrikesministern Priti Patel anser
att fransmännen borde stoppa
farkosterna med våld.
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Frågan är indirekt också på väg att
bli en stötesten i
brexitförhandlingarna – där andra
laddade frågor, som den om
fiskerättigheter, redan har lett till
låsningar.
Asylrättsorganisationer i
Storbritannien påpekar samtidigt
att de 3400 individer som anlänt
med båt i år bara motsvarar 0,01
procent av de 29,6 miljoner
människor som är på flykt utanför
sitt hemland, enligt UNHCR.

Nätprotester mot
gripanden i Zimbabwe
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Det stadigt försämrade
människorättsläget i Zimbabwe
har under de senaste dagarna
genererat kollektiv avsky över
hela Afrika. Hundratusentals
människor riktar nu kritik mot
förtrycket under hashtaggen
#ZimbabweanLivesMatter. På
tisdagsmorgonen höll president
Emmerson Mnangagwa ett tal
till nationen där han refererade
till sina kritiker som
”terrorister”.
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Under de senaste månadernas
Black lives matter-protester i USA
har den afrikanska uppslutningen
varit stor, men restriktionerna
som införts i kampen mot
covid-19 har begränsat
möjligheterna till publika
manifestationer. I stället har
diskussionen fått resonans i
sociala medier där användare har
kunnat följa och kommentera
sommarens demonstrationer i
amerikanska städer.
En och annan debattör har
påpekat att polisvåld i afrikanska
länder förtjänar en liknande
diskussion, även om den

strukturella rasismen inte präglar
frågan på samma sätt.
Polisbrutalitet är en del av den
politiska vardagen och i Sydafrika,
Nigeria, Rwanda och Kenya dog
fler människor av skott från
poliser än av covid-19 under de
första veckornas smittspridning,
när strikta så kallade ”lockdowns”
infördes i de flesta länder.
Nu har situationen i Zimbabwe
blivit en gnista som tänt ett
bredare engagemang.
I fredags arresterades
oppositionspartiet MDC:s
talesperson Fadzayi Mahere och
författaren Tsitsi Dangarembga,
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som nominerats till det
prestigefyllda Bookerpriset.
De två kvinnorna greps för att de
trotsat demonstrationsförbudet
med en stillsam manifestation i
ett villaområde i norra Harare. De
har sedermera släppts fria men
ännu sitter en rad
oppositionspolitiker och
journalister i häkte.
Vilket har fått hundratusentals
människor att uttrycka sitt förakt
för regimen under hashtaggen
#ZimbabweanLivesMatter.
Den sydafrikanska oppositionsledaren Julius Malema, som
tidigare uttryckt sitt stöd för den

framlidne despoten Robert
Mugabes politik, har nu valt att
säga ifrån mot Mugabes
efterträdare Emmerson
Mnangagwa som tog makten
under kuppliknande former i
november 2017.
– Vi kräver att Zimbabwes
ambassad i Sydafrika stängs tills
de återupprättar mänskliga
rättigheter i landet, skriver
Malema på Twitter.
Mnangagwa höll på
tisdagsmorgonen ett kort och
hastigt tal till nationen där han
inte visade några tecken på att gå
kritikerna till mötes utan i stället
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talade om demonstranter som
”terrorister”.
– Vi kommer att överleva de
försök att destabilisera vårt
samhälle som gjorts av ett fåtal
skurkaktiga zimbabwier som
kollaborerat med utländska
kritiker, sade Mnangagwa.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
Dela

Karin Eriksson:
Trump filar på sitt
försvarstal om hur
han hanterat
coronakrisen
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Donald Trump filar på försvarstalet, med mindre än tre
månader kvar till
presidentvalet.
När coronakurvorna pekar åt fel
håll försöker presidenten byta
ut underlaget.
Han vill prata om antal döda per
testade för att försöka övertyga
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väljarna om att Vita huset har
hanterat pandemin jättebra.
Make America great again” var
Donald Trumps mycket
uppmärksammade slogan i
presidentvalet 2016, och det är det
löftet som presidenten ska
försvara när han möter väljarna i
höst. Ur det perspektivet är det
fullt logiskt att han vill
sammanfatta sin insats för att
hålla tillbaka viruset som just
”great”, alltså jättebra.
Det blir en pedagogisk utmaning
för presidenten att försöka
övertyga väljarna, efter att
kurvorna över antalet smittade

och döda i USA vänt uppåt igen
under den senare delen av
sommaren.
4,7 miljoner – lika många invånare som i en medelstor delstat
som Louisiana – har nu testats
positivt för covid-19 och 156 000
amerikaner har dött i
epidemin.Vita husets egna
experter konstaterar att
smittspridningen har gått in i en
ny fas, och att viruset nu är
utomordentligt utbrett, så också
bland Trumps kärnväljare på den
amerikanska landsbygden.
Helst av allt skulle presidenten
nog vilja vända blad. Men nu
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verkar han få nöja sig med att
bokstavligen byta papper.
Intervjun med Jonathan Swan på
nyhetskanalen Axios på HBO –
som spelades in den 28 juli och
publicerades i USA på måndagen
– blir en tydlig indikation på hur
Vita husets försvarstal om
pandemin kommer att
formuleras.
Donald Trump anklagar medierna
för att presentera fejkade nyheter,
och lägger själv fram alternativa
fakta för att försöka visa att USA
ligger ”lägre än världen, lägre än
Europa”. Han har tidigare sagt att
den omfattande testningen i USA

gör att landet hamnat så högt i
den globala statistiken, och det är
ett argument som han upprepar.
Men nu pekar han också på att
USA ligger bra till i statistiken
över antalet döda per
konstaterade fall. Något som
torde vara lite vanskligt att mäta,
när olika länder har så olika
strategier för att kartlägga
smittan, och just USA testar så
många.
Trump hävdar även att han var
tidigt ute med att stänga porten
för resenärer från Kina och
Europa, och att han räddade
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miljontals liv genom att stänga
ned världens största ekonomi.
Men den stora frågan för höstens
debatter blir sannolikt om
presidenten drog slutsatsen att
faran var över redan i början av
sommaren.
Den 20 juni höll Donald Trump
ett stort kampanjmöte i Tulsa i
Oklahoma – alltså en av de
delstater som drabbats av en
kraftig smittspridning under
sommaren. I Axios ger han intryck
av att vara lite vilse i kalendern
när han hävdar att den stora
uppgången i Oklahoma kom
senare – kanske till och med ”två

månader senare”. Då skulle
kulmen nås först framemot andra
halvan av augusti, och det är nog
inget som Donald Trump hoppas
på.
Vad ska den sittande presidenten
göra, om han inte lyckas övertyga
väljarna om att läget är ”great”?
Under de senaste veckorna har
han testat några alternativa
kampanjstrategier – som att söka
konflikt med Kina, att utmåla Joe
Biden som tokvänster och att
försöka underminera valresultatet
på förhand genom att utmåla
poströstning under pandemin
som fuskarnas julafton. Han har
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också valt att sätta hårt mot hårt, i
hanteringen av protesterna mot
rasism och polisbrutalitet.
I intervjun i Axios utmålar Donald
Trump demonstranterna som
anarkister och terrorister. Han
medger också att han har en dålig
eller obefintlig relation till Black
lives matter-rörelsen.
Men han hävdar samtidigt att han
har gjort mer för svarta i USA än
någon annan, möjligen med
undantag för den republikanske
president Lincoln som avskaffade
slaveriet. Den goda ekonomin
skulle ha varit Trumps trumfkort i
valrörelsen 2020, och det är

jobben som han återkommer till,
när han hävdar att arbetslösheten
bland afroamerikaner var
rekordlåg – före ”Kinaviruset”.
Den som ser intervjun kan undra
om Donald Trump någonsin har
accepterat farsoten som drabbade
USA i början på år 2020.
Kanske är otur ett förnedrande
begrepp för den som har som
självbild att vara en dynamisk
affärsman. Kanske är det i slutändan Axios reporter som lyckas
bäst med att lägga fram en
alternativ tolkning om det senaste
halvåret.
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Under sina tre och ett halvt år i
Vita huset har Donald Trump ofta
anklagats för att bedriva ett
skräckvälde, med ständiga
angrepp på alla som misshagar.
Jonathan Swan, som följt honom
under fem år, pekar med några
enkla frågor på ett annat sätt att
se på saken: att presidenten helt
enkelt ägnat en alldeles för stor
del av pandemin åt att tänka
positivt.
Karin Eriksson
Dela

Protesterna i Belarus och
Ryssland sprider sig
genom hela samhället
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Analys

Demonstrationerna som skakat
Ryssland och diktaturen
Belarus den senaste månaden
tyder på ett trendbrott. Tidigare
var det främst den så kallade
kreativa klassen i
huvudstäderna som
demonstrerade. Nu sprider sig
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protesterna både geografiskt
och inom samhällsklasserna.
”Det har blivit normalt att vara
oppositionell”, skriver den ryska
journalisten Kirill Martynov i sin
blogg i den oberoende ryska
tidningen Novaja Gazeta.
Han kallar det som pågår en
”evolution i värdighet”. Det är en
formulering som liknar slagorden
i den ukrainska
Majdanrevolutionen 2013–2014.
Demonstranternas konsekventa
budskap var värdighet: Vi är inte
boskap, utan medborgare och
väljare.

Ukrainarna har protesterat mot
korruption och maktfullkomliga
ledare i tiotals år. Men att Belarus
har haft en politisk sommar, med
demonstrationer mot diktatorn
Aleksandr Lukasjenko både i
Minsk och i regionerna, är
ovanligt. Likaså att tre kvinnliga
kandidater öppet utmanar honom
i presidentvalet den 9 augusti. Det
betyder inte att valet kommer att
bli öppet och rättvist, men det
apolitiska belarusiska samhället
har plötsligt börjat diskutera
politik.
Ryssland och Belarus ligger tiotals
år efter länder som Ukraina och
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Georgien. Där inleddes processen
att byta bort det postsovjetiska
ledarskapet i början av 2000talet. Resultaten har varit
blandade, framför allt i Ukraina
som visserligen har fria val men
fortfarande inte kommit åt
problemet med korrupta
strukturer.
Det som främst skiljer Ukraina
och Georgien från Ryssland och
Belarus är att valen inte
manipuleras. Maktskiften
förekommer ständigt. I Moskva
och Minsk styr fortfarande
envåldshärskare som manipulerar
valen, både när det gäller

kandidatuppställning och
rösträknande.
Sedan 2011 har protester mot
Putinregimen blossat upp med
jämna mellanrum. Länge var de
koncentrerade till Moskva. Nu
pågår för fjärde veckan i följd
omfattande demonstrationer i
Chabarovsk, som ligger på 8 246
kilometers avstånd från den ryska
huvudstaden.
– Det viktiga med
demonstrationerna i Chabarovsk
är att de bara fortsätter och
fortsätter. Enskilda protester har
aldrig inflytande. Det är när de
vägrar ta slut som det blir
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förändring, säger den ryska
statsvetaren Jekaterina
Schulmann i en diskussion på den
oberoende journalisten Ilja
Varlamovs Youtube-kanal.
Chabarovsk är den första ryska
staden efter Moskva där
demonstranterna vecka efter
vecka fortsätter att strömma till.
De protesterar mot att deras
folkvalda guvernör Sergej Furgal
har gripits, förts till Moskva och
anklagats för mord.
– Ingen kände till Furgal före
valet. Ingen visste något om vem
han var. Folk röstade på honom i
protest. Sedan blev han populär.

Nu minskar protesterna gradvis,
men det här är inte slutet på
historien. Folk kommer att
fortsätta kampen. Protesterna
saknar tydlig ledare. Men de
kommer, protesterna skapar dem,
säger statsvetaren och analytikern
Sergej Belanovskij i den
oberoende tv-kanalen Dozjd.
Den fängslade guvernören Sergej
Furgal har aldrig varit någon
oppositionsledare. Han
representerar högerpopulistiska
LDPR och har tidigare suttit i det
ryska parlamentet duman, där
hans parti lydigt röstar enligt
Kremls direktiv. Men enligt
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Jekaterina Schulmann är det inte
viktigt för dem som bor i
Chabarovsk.
– Det viktiga är att de röstade på
honom, mot Moskvas vilja. Han är
deras protestkandidat, en symbol
för att de har en politisk vilja, och
han vann valet. AntiMoskvastämningar är en stark
drivkraft bakom många regionala
protester, de vill kunna styra sig
själva. Under de senaste åren i
Ryssland har vissa protester
verkligen nått sina mål. Titta på
de framgångsrika protesterna i
Sjies, säger hon.

I Sjies i nordvästra Ryssland har
hundratals aktivister lyckats
stoppa bygget av en jättelik
soptipp för avfall från Moskva.
Enligt Schulmann behandlar
makthavarna den här sortens
protester som eldsvådor att
släcka. Men det löser inte
problemet, säger hon.
– Protesterna fortsätter eftersom
de är välgrundade. Det kommer
nya. Varje gång de ska slås ner
krävs det mer och mer resurser.
Makthavarna blir tvungna att
kompromissa.
Anna-Lena Laurén
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redo att delta. I början av
sommaren var den 28 procent.
I Belarus har protester pågått i
I Chabarovsk i ryska Fjärran
Minsk och flera andra städer
Östern demonstrerar invånarna
sedan slutet av juni, då två
sedan den 11 juli mot att deras
oppositionskandidater inte tilläts
folkvalda guvernör Sergej Furgal
delta i presidentvalet den 9
greps den 9 juli, fördes till Moskva augusti.
och anklagades för att ha
arrangerat mord på sina
affärskonkurrenter.
Enligt det oberoende ryska
opinionsinstitutet Levada växer
andelen medborgare som
sympatiserar med
demonstrationerna eller själva är
Fakta. Anklagades för att ha
arrangerat mord
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Rapport: Nya
kärnvapen utvecklas
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Nordkorea.

Flera länder gör bedömningen att
Nordkorea fortsätter att utveckla
sitt kärnvapenprogram, enligt en
hemligstämplad FN-rapport som
nyhetsbyrån Reuters har tagit del
av.
Rapporten påstår att Nordkoreas
tidigare kärnvapentester hjälpt
landet att utveckla nya vapen.
Landet har ”troligtvis utvecklat
små kärnvapen som får plats i

stridsspetsar på befintliga
ballistiska robotar”, heter det.
Så sent som i förra veckan sade
landets ledare Kim Jong-Un att
förekomsten av kärnvapen tryggar
fred i Nordkorea.
TT-Reuters
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Ryssland anklagas
för lögn
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Belarus.

Belarus president Aleksandr
Lukasjenko anklagar Ryssland för
att ljuga om en komplott för att
destabilisera landet inför valet på
söndag.
Lukasjenko säger att icke
namngivna styrkor försöker
genomföra en revolution i landet,
men att de kommer att
misslyckas.

Ryssland å sin sida hävdar att
Belarus på felaktiga grunder gripit
en grupp påstådda legosoldater
förra veckan. Enligt Ryssland
befann sig de gripna männen från
en privat rysk säkerhetsfirma på
genomresa till ett tredje land och
hade inga planer på att försöka
påverka Belarus inrikespolitik.
Det avfärdar Lukasjenko och
uppmanar Ryssland att sluta
ljuga. Han hävdar att männen
erkänt allt och att de fått order om
att ta sig in i Belarus och invänta
ytterligare instruktioner.
TT-Reuters.
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efter det att Israel under gårdagen
attackerat militära mål i Syrien
som svar på en påstådd attack i de
av Israel ockuperade
Golanhöjderna.

Vi kommer att göra det
som är nödvändigt för att
försvara oss.

Ex-kungens
tillflyktsort okänd
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Spänningarna stiger i de
omtvistade Golanhöjderna. Nu
utlovar Israels premiärminister
Benjamin Netanyahu kraftig
respons på alla hot mot Israel,

Spanien.

Spanska medier spekulerade
under tisdagen om att den
skandalomsusade före detta
kungen Juan Carlos har tagit sin
tillflykt till Dominikanska
945

republiken. Det spanska hovet
vägrar kommentera.
82-åringen, som utreds för
korruption, avslöjade på
måndagen i ett meddelande på
hovets hemsida att han beslutat
att lämna Spanien i syfte att
hjälpa sin son, kung Felipe VI, att
”utföra sina plikter”.
Meddelandet avslöjade inte var
Juan Carlos tänkt ta vägen, eller
när han tänkt lämna landet.
Tidningen ABC rapporterade
under tisdagen att han flugit till
Dominikanska republiken via
Portugal.
Även tidningarna La Vanguardia
och El Mundo uppger att han

planerar att uppehålla sig i det
karibiska landet med vänner, men
onlinetidningen El Confidencial
hävdar i stället att ex-monarken
ska bo i Portugal.
TT-AFP
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Argentina i avtal
om skuldberg

fortsätta uppåt efter rejäla kurslyft
under måndagens handel.
TT-Reuters
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Argentinas regering säger sig ha
nått ett avtal med tre grupper av
långivare om en omstrukturering
av förfallna skulder på 65
miljarder dollar, motsvarande
cirka 570 miljarder kronor.
Avtalet möjliggör betydande
skuldlättnader för Argentina,
enligt landets
ekonomidepartement. Nyheten
om avtalet fick priset på
argentinska statsobligationer att
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Kristina Lindquist:
Skräckskildringarna av
framtidens uttorkade
planet håller redan på
att slå in
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Eh... har ni möjligen kommunalt
vatten?” Under barnvagnen ligger
tomma dunkar, för brunnen
verkar sina, eller vem vet vad det
där rosslande ljudet i kranen
betyder. Den trevliga
campingmannen har egen
vattenförsörjning och kan tyvärr

inte dela med sig. Men vid den
lilla hamnen ett par kilometer
längre bort ligger ett rött
pumphus, där ska det finnas. Vi
går och går. Men vid det lilla huset
har ingen hört talas om någon
kran.
Jag befinner mig på det som vi
nollåttor brukar kalla för landet
och går omkring och letar efter
vatten. För den som är dystopiskt
lagd kan tankarna i det läget
vandra i väg, till kampen om
dropparna i fiktionen. Det är till
exempel ingen slump att vattnet
får en större roll i den
postapokalyptiska actionfilmen
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”Mad Max: Fury road” (2015),
jämfört med de tre filmerna från
åttiotalet.
Och vad är det de säger i den där
filmen om finanskrisen? Jo, i
eftertexterna till Adam McKays
”The big short” noteras att den
excentriska hedgefondmäklaren
som såg kraschen komma före alla
andra numera fokuserar all sin
verksamhet på en enda råvara:
vatten. Här blir vattnet som
kommande hårdvaluta något som
vissa skarpsynta individer redan
har kunskap om – rent
dramaturgiskt är det minst sagt
effektivt.

Kanske är det därför jag får yrsel
och svårt att andas när jag läser
den norska författaren Maja
Lundes roman ”Blå”, som kom ut
på svenska den torra, heta
sommaren för två år sedan. I ett
berättarplan förlagt till år 2041
har en man och hans lilla dotter
lämnat en brinnande fransk stad
och anlänt till ett närliggande
flyktingläger. Hans fru, som tycks
ha försvunnit på vägen med
lillebror, har ofta pratat om
platsen: ”Det skulle vara ett bra
ställe. Det skulle finnas mat, och
el från solceller. Inte minst vatten.
Rent, kallt vatten ur en kran.”
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Ovanför dem är himlen blå,
ständigt blå, och det stigande
havet har gjort marken salt och
obrukbar. Det hägrande målet är
vattenländerna i norr, som i
stället plågas av stormar och
översvämningar. Men där finns i
alla fall vatten.
Min lite kämpiga
sommarsemester kan nu inte med
bästa vilja liknas vid en dystopi.
Brunnen är inte att lita på, men
snart hittar vi mycket riktigt en
kommunal tappstation med den
vänliga skylten ”dricksvatten”.
Dunkarna är fulla, och för en
stund glömmer jag att

återkommande torka är en verklig
framtid att räkna med i södra
Sverige. Och att framtiden på sina
håll redan är här.
Fyra miljarder människor lever
redan i dag i områden där
vattenbrist råder, enligt en
rapport från den brittiska
organisationen Wateraid – en
siffra som beräknas öka till fem
miljarder år 2050. De senaste
decenniernas goda utveckling när
det gäller konkret tillgång till
dricksvatten riskerar att gå om
intet, medan rika länder fortsätter
att importera och konsumera
tungt vattenintensiva produkter
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som kaffe och kött. Häromveckan
skrev nyhetsbyrån Reuters om en
ny geopolitisk front i den allt
hätskare rivaliteten mellan USA
och Kina, nämligen
Mekongflodens mäktiga och
livgivande vatten (23/7).
Frågan man ställer sig under solen
är hur länge böcker, filmer och tvserier kan använda kampen om
det sinande vattnet som ett mörkt
löfte om en brutal framtid?
Kanske är den tiden redan förbi.
Kristina Lindquist
kristina.lindquist@dn.se

Henrik Brandão
Jönsson.
”Portugiserna uppfann
den transatlantiska
slavhandeln”
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Portugal, i dag ett av Europas
fattigaste länder, var en gång
en kolonial stormakt som
uppfann den transatlantiska
slavhandeln. Med utgångspunkt
i de sju dödssynderna synar
författaren och DN-journalisten
Henrik Brandão Jönsson
landets koloniala arv i nya
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boken ”Där solen aldrig går
ned”.
Henrik Brandão Jönsson har bott
i Brasilien i snart 20 år. Nästan
lika länge har han varit
Latinamerika-korrespondent, de
senaste sju åren för Dagens
Nyheter.
Hans stora intresse för den så kallade lusofona
(portugisiskspråkiga) världen –
som sträcker sig över tio länder
och regioner i Asien, Afrika,
Latinamerika och Europa – är lika
gammalt och väcktes strax innan
han fyllde 30.

Efter ett slitsamt uppbrott
snackade han till sig ett jobb som
pressassistent på
utrikesdepartementet i samband
med världsutställningen i
Lissabon 1998, trots att han
saknade språkkunskaper. Det var
den misslyckade relationen han
ville glömma, men de sex
månaderna i Lissabon öppnade
dörren för en ny sorts kärlek hos
den skånska journalisten:
– Det är en brinnande sak för mig,
att berätta om den lusofona
världen som i många avseenden
pågår vid sidan av vår egen, säger
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han på telefon från kontoret i
hemstaden Rio de Janeiro.
– Som journalist känns det viktigt
för mig att berätta berättelserna
som ingen berättar. Jag är själv
verkstadsmekaniker i grunden,
kommer från arbetarklassen och
saknar universitetsexamen. Jag
skriver inte för eliten eller för
forskarna utan söker berättelser
som är folkbildande och lärande,
men inte intellektuella för det
intellektuellas skull.
Skånskan forsar fram när han
pratar om den nya
reportageboken ”Där solen aldrig
går ned” som är hans fjärde.

Boken, som han arbetat med
sedan 2016, hoppas han ska kasta
nytt ljus på ett av Europas minsta
länder och dess osannolika
historia som stormakt. Portugals
tåg över världen började med
Vasco da Gama, som fann
sjövägen till Indien 1499, men
fortsatte ända fram till
Nejlikerevolutionen 1974 som
störtade Salazardiktaturen.
– I Sverige har vi koll på det
brittiska, det franska och till viss
del det spanska. Samtidigt är vi ett
av världens mest USA-fixerade
länder. Om den portugisiska
språkvärlden vet vi försvinnande
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lite, trots att portugisiskan är
världens sjätte största språk och
talas av en kvarts miljard
människor på fyra av jordens sex
kontinenter, säger han.
Varför är det så, tror du?
– En stor förklaring finns i just
språket. Det heter ofta att
”portugisiskan är ett språk som
skrivs i osynligt bläck”.
Exempelvis säger Mia Couto att
han först började existera som
författare när han översattes och
gavs ut på franska. Det var så han
fick sitt genombrott.
Portugisiskan hamnar ofta i
skymundan, trots att den är

betydligt större och mer utbredd
än franskan. Kanske har det att
göra med att Portugal är en liten
ekonomi.
Själv visste han inte heller särskilt
mycket innan han flyttade till
Lissabon efter att han
intensivpluggat språket med hjälp
av kassettband som han lånat på
Malmö stadsbibliotek.
Efter världsutställningen reste
han till Kap Verde, också det en
tidigare portugisisk koloni, och
fann till sin förvåning hur en hop
festglada ungdomar ställde till
med en strandfest för att fira att
Indonesien dragit sig tillbaka från
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Östtimor. Att de båda önationerna
tillhört det portugisiska imperiet,
kände han till, men det var länge
sedan.
Så vad fick dem att fortfarande
känna gemenskap? Språket,
svarade en tjej, som bjöd in
honom att delta i firandet,
berättar han.
Det är från mötet, på stranden
under kulörta lyktor i en fiskeby,
som han hämtat titeln till boken
”Där solen aldrig går ned – hur
världens mest sorgsna land gjorde
världen syndigare”.
Det är en vindlande jorden runt-resa om vrede, sorg, arv,

kolonialism, gemenskap, sex och
äventyr, filtrerad genom de sju
dödssynderna.
– När jag reste runt i de tidigare
portugisiska kolonierna fann jag
snart att de till stor del blivit sina
grannländers syndiga motpoler; i
Goa har frosseri fått fäste, i
spelmeckat Macao vet girigheten
inga gränser, i Angola växer
vreden och i Brasilien med sina
runt sex miljoner hembiträden –
breder lättjan ut sig hos
medelklassen. I Rio de Janeiro går
de statligt anställda knappt till
jobbet, och när de väl gör det, går
de snart hem igen. Alltmedan
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Portugal känner avund för allt de
skapat, men aldrig fått till på
hemmaplan.
Språket skapar samhörighet
mellan de tidigare kolonierna,
konstaterar han. Men också en
rörlighet dem emellan och en
isolering från resten av världen. I
boken skriver han att ”den
lusofona världen är som en
vattenballong – om du klämmer i
ena änden rör sig befolkningen till
den andra änden”.
– Under eurokrisen migrerade
över 100 000 portugiser till
Angola, Moçambique, Brasilien
och Macao. I och med språket är

den lusofona världen lite sluten.
Få pratar engelska, så om man är
fattig i Angola reser man till
Brasilien, om man är rik åker man
till Portugal och studerar och den
portugisiska medelklassen åker i
sin tur till Moçambique på
semester, säger han och tillägger:
– När det är ekonomisk kris i
Storbritannien reser
engelsmännen inte direkt till
Kenya för att få det bättre.
När man talar om kolonialmakter
pratar man ofta om
Storbritannien och Frankrike,
sällan om Portugal. Hur smutsigt
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är Portugals koloniala förflutna
egentligen?
– Den är faktiskt en av de
smutsigaste. Det var portugiserna
som uppfann den transatlantiska
slavhandeln. De var de första som
började och de sista som slutade
1888. Särskilt när det kommer till
slavhandel har Portugal en enorm
skuld. Ofta ses England som en
djävul, fast de stod där på 1950och -60-talet och sade att ”nu får
vi nog släppa kolonierna”.
Portugals diktator Salazar förde
ett helt onödigt krig i
Moçambique och Angola, som

varade i 13 år, men resulterade i
40 år av blodig konflikt.
Samtidigt stämmer myten om att
portugiserna trots allt var
”godare” kolonisatörer,
åtminstone delvis, menar han.
– Många portugiser hade
relationer och barn med den
inhemska befolkningen och
skapade på så vis ett kitt mellan
människor som var starkare än
britternas. Portugal är därför
ganska väl ansett i exempelvis
Moçambique och i Angola, där
man äter portugisisk mat och
hejar på portugisiska fotbollslag.
Det är en mjukare sida av
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grönare i Brasilien” (2013) och
”Best of Brandão” (2016).
Aktuell med nya reportageboken
”Där solen aldrig går ned” (Natur
& Kultur).

kolonialismen. Många känner
fortfarande stolthet över sina
portugisiska efternamn.
Alexandra Sundqvist
Henrik Brandão Jönsson.
Journalist och författare, född
1969, bosatt i Rio de Janeiro i Brasilien.
Sedan sju år tillbaka är han DN:s Latinamerika-korrespondent. Jobbade tidigare för danska
Politiken och Göteborgs-Posten.
Har tidigare gett ut reportageböckerna ”Fantasiön – ett
reportage från Brasiliens
hjärta” (2010), ”Gräset är alltid
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omställning för att stoppa den
globala uppvärmningen och
påbörja uppbyggnaden av ett
fossilfritt energisystem. Jämfört
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020
med att ta oss till månen framstod
Varken skogsbränder eller
detta som en näst intill omöjlig
pandemier kan bemötas genom uppgift. Det stoppade inte
att stirra sig blind på aktie- eller politiker, kapitalägare och
fastighetsmarknadens varenda näringslivschefer från att
ryckning. Det är dags att vända kraftsamla i såväl Davos som
kvartalskapitalismen till hållbar Bryssel och New York i början av
långsiktighet, skriver Jonathan det nya årtiondet. 20-talet
Milläng.
utnämndes till the decade of
År 2020 var året då de flesta
action och i Davos i januari
världsledarna och beslutsfattarna utropade man
blev eniga om om att vi måste
klimatförändringarna och dess
driva igenom en radikal

Så kan coronapandemin
tvinga kapitalismen till
större långsiktighet
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risker som högsta prioritet för
både näringslivet och politiken.
Bara sex månader senare står vi
inför ännu en månlandning: att
stoppa en pandemi. Lyckligtvis
verkar våra institutioner stå pall
inför denna kris. Företag som
tidigare producerat bilar ställer
om sina verksamheter för att
tillverka ventilatorer, länder
samarbetar och försöker hålla god
diplomatisk ton trots brutna
försörjningskedjor (med undantag
för Kina och USA) och politiker
över hela världen röjer undan
byråkratiska hinder för att
påskynda mobiliseringen inför

den hälsokris som
förhoppningsvis nått sin kulmen, i
alla fall här i Europa.
Att vi agerar nu är bra. Men
frågan många ställer sig är varför
vårt politisk-ekonomiska system
inte verkar förmöget att
inkorporera risker som ligger
längre bort än en valcykel eller en
årsredovisning. Både klimatkrisen
och risken för en pandemi är
sannolika händelser som forskare
har varnat oss för i åratal, men
som vi uppenbarligen inte lyckats
hantera.
För att förstå varför vi inte lyckats
ändra kurs tidigare, hjälper det att
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titta på tidigare stora
systemskiften. I ”Carbon
democracy” förklarar Columbiaprofessorn Timothy Mitchell hur
vi över århundraden har förflyttat
oss från ett energisystem till ett
annat: från medeltidens breda
spann av förnybara, men knappa
energikällor som vattenkvarnar
och vedugnar till industrialismens
kol och slutligen den nutida
senmoderna kapitalismens olja.
Det är lätt att glömma att det
oljebaserade energisystem vi lever
i i dag endast existerat i drygt
sjuttio år.

Sen dess har vi utvecklat både
levnadssätt och levnadsstandarder
– hur vi reser, äter, konsumerar –
som är beroende av stora
mängder olja och stora mängder
kontakter över nationsgränser.
Men dessa levnadssätt har också
lett till vad Mitchell kallar en
”tvillingkris”. För det första håller
oljereserverna på att ta slut (enligt
vissa kalkyler så tidigt som 2050),
för det andra har detta beteende –
att ta fossila bränslen ur marken
och tillsätta koldioxid till
atmosfären – höjt
medeltemperaturen på planeten.
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Detta beteende har vi nu
praktiserat i snart två sekel och vi
är alla överens om att vi måste
sluta. Varför är det så svårt?
Det som är gemensamt för de
tidigare transformationerna var
att de inte drevs av någon som
helst politisk rörelse. Det var
ingen som, likt förra årets Fridays
for future-demonstranter, var ute
på gatorna och marscherade för
att vi skulle byta från vedugnar till
kolkraftverk, eller från
kolkraftverk till oljeledningar. Det
skedde helt enkelt tack vare
tidsspecifika materiella och
geopolitiska förhållanden. Kol var

billigare och hade högre
energipotential än ved, olja var
enklare att transportera och
mindre beroende av strejkande
arbetare än kol, och så vidare. Det
låg helt enkelt i länders och
företags materiella och politiska
intressen att göra skiftet i
övergången från bondesamhällen
(ved) till industrialisering (kol)
och från industrialisering till senmodern informationskapitalism
(olja).
En pandemi ändrar återigen
spelplanen. Länder stänger sina
gränser, drar ner på industriell
produktion och stoppar flygen.
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Inte för att unga ber om det, utan
för att de måste. Vart denna nya
spelplan för oss är omöjligt att
förutse, men om det är så att vi
befinner oss mitt i ett systemskifte
hjälper det att titta närmare på
det system vi befann oss i innan
”social distansering” blev ett
allmänt begrepp.
När det gäller vår nutida
senmoderna och oljebaserade
kapitalism har ekonomer och
historiker varit relativt eniga om
problembeskrivningen. Vi har
trätt in i en ny typ av kapitalism
under de senaste femtio åren – till
skillnad från den som dominerade

under hundra år från 1870 till
1970 – där vi fortsätter ha
ekonomisk tillväxt, men där de
traditionella ingångsvärdena och
resultaten av tillväxt,
produktivitet och högre löner har
stagnerat i välutvecklade
industriella länder, något som
aldrig tidigare skett i modern tid.
En teori, som till och med fått
stöd från en av den senmoderna
kapitalismens stora vinnare,
Dominic Barton på
konsultföretaget McKinsey, är att
vår nuvarande tillväxt till stor del
drivs av förmågan att snabbt få
företagsvärderingar, aktievinster
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och aktieutdelningar att svälla,
snarare än förmågan att bygga
långsiktigt hållbara företag och
innovationer som genererar reell
ekonomisk vinst och
samhällsnytta. Idén här är att vi
sedan 1970-talet har lyckats
ersätta den reella ekonomin,
fokuserad på riktiga uppfinningar
(tänk mikrochip, antibiotika och
förbränningsmotorn), till en
spekulativ och digital sådan där
ögonen är fastklistrade vid siffror
som vinst per aktie,
kapitalrundor, användartillväxt
och datavolymer, snarare än
uppfinningen i sig och dess

förmåga att skapa faktiskt
materiellt välstånd.
Det som har tillåtit oss denna
dekadens är en ekonomi inom
vilken materialresurser och
energi, tack vare olja, har varit
nästintill gratis. När
massproduktion, hälsa och en hög
levnadsstandard är så billig att
upprätthålla som den har varit
sedan 1960-talet, blir det svårt att
finna incitamenten som ska driva
uppfinnaren och investeraren att
utveckla och implementera de
innovationer som redan nu kunde
tagit oss ur klimatkrisen och
skyddat oss från en pandemi, om
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de påbörjats och prioriterats
redan 1970. I stället la vi vår
dyrbara tid på att uppfinna så
pass livsviktiga verktyg som
sociala nätverk, ehandelsplattformar,
strömningstjänster och
algoritmisk aktiehandel.
Precis som för andra
välutvecklade länder har även
ryggraden i Sveriges tillväxt de
senaste tre decennierna inte
korrelerat med ökad produktivitet
och stigande löner, utan snarare
med två nya siffror som den
senmoderna kapitalismen blivit

alltmer beroende av: aktiepriser
och fastighetsvärderingar.
Dessa två variabler har följts
slaviskt under 2000-talet av såväl
journalister som investerare i ett
försök att utröna om den
generella ekonomin ”mår bra”
eller inte. De följdes också slaviskt
av Stefan Ingves och Riksbanken
innan den nuvarande krisen slog
till. Titta bara på deras räntepolicy
de senaste åren. Först i december,
efter hela fem års minusränta,
höjdes reporäntan (räntan som
marknadsbanker kan låna eller
placera till i Riksbanken) till noll.
Detta för att en positiv ränta med
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största säkerhet skulle ha raserat
den fastighetsmarknad som
Sverige blivit allt mer beroende av
för att säkra både den privata och
offentliga tillväxten. Nu riskerar
bostadsmarknaden att krascha
ändå, men till skillnad från
bostadskrisen på 1990-talet har
Ingves begränsade möjligheter att
mildra en sådan nedgång
eftersom styrräntan nu ligger i
botten. Precis som för vd:ar och
mellanchefer hos noterade bolag,
har det nu blivit centralbankers
och politikers uppgift att
prioritera kortsiktig aktie- och
fastighetsspekulation framför

långsiktiga satsningar på
allmännyttor som infrastruktur,
medicinsk teknik och riktiga
samhällsinnovationer.
Tyvärr får vi lida av
konsekvenserna i dag. Men om
coronakrisen har en ljusglimt så
är det att den just ändrat den
materiella och geopolitiska
kontexten som länder och företag
behöver förhålla sig till, och
kanske tvingar den oss alla att
lyfta blicken en stund. Bränder i
Australien, massutrotning och
pandemier är verkliga ting som
sker i den fysiska världen och de
kan inte bemötas genom att stirra
966

sig blind på aktie- eller
fastighetsmarknadens varenda
ryckning.
För att skydda oss mot framtida
risker bör vi premiera långsiktigt
värdeskapande över kortsiktiga
vinster och artificiellt skapad hög
tillväxt. Ett sätt att göra detta på
är att lagstadga riskrapportering
för företag i likhet med hur man
rapporterar finansiella resultat.
Ett annat är att skatta kortsiktiga
vinstresultat mycket högre än
långsiktiga sådana, i alla fall när
det gäller storbolag. På det sättet
lyckas vi prissätta risker och
variabler som är alltför långt borta

och alltför osäkra för att nu kunna
inkluderas i ett företags
kvartalsrapport eller femåriga
affärsplan. Den ekonomiska
tidshorisonten blir därmed
mycket längre än den nuvarande,
och skapar incitamenten för
företagen att investera i de
innovationer och delar av
verksamheten som ligger i linje
med de reella risker (och
möjligheter) vi har framför oss
och nu upplever. Oljebolagen
skulle vara speciellt exponerade.
De vacklar redan, men under ett
sådant upplägg skulle pengar för
framtida projektering bli ännu
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dyrare än de är i dag och en
gradvis nedmontering oundviklig.
Vilken klok investerare vill satsa
på olja när aktieutdelningen eller
försäljningsvinsten realiseras först
om 15 år?
Kanske ställer de om i stället. Låt
oss hoppas det. Det kan inte vara
svårare än att lämna vedugnarna
och vattenkvarnarna bakom sig.
Jonathan Milläng är
masterskandidat i finans och
ekonomisk policy på Columbia
University.
Jonathan Milläng

Matbristen akut
inom några dagar
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

Eldstormen och tryckvågorna
efter explosionen i Beiruts
hamn dödade över hundra
personer. På några sekunder
gick stadens spannmåls-,
bränsle- och matförråd upp i
rök och en god del av dess
infrastruktur – inklusive
hamnen och flera sjukhus –
slogs ut.
Libanon var en gång ett
självförsörjande jordbruksland,
men det senaste halvseklet har allt
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större arealer blivit opium- och
cannabisfält. Denna lukrativa
exportindustri kräver stora
mängder kväverik gödning, bland
annat ammoniumnitrat.
Eftersom många kvartersbutiker
och köpcentra ödelagts och deras
varor förstörts väntas akut brist
på livsmedel bryta ut inom ett par
dagar.
Hjälpsändningar avgick under
onsdagen från Turkiet, Cypern
och Frankrike. Av Libanons tre
grannländer är Syrien utarmat
och medellöst. Jordanien är fattigt
och överlupet av en miljon syriska
flyktingar. Israel har lovat både

livsmedel och sjukvård, men
utsikterna att den Iran-stödda
Hizbollahmilisens ledare Hasan
Nasrallah, Libanons verklige
härskare, skulle anta erbjudandet
är minimala.
För att distribuera hjälpen
rationellt – och inte enligt klanoch sektkriterier – krävs en
radikal uppryckning från den
ineffektiva libanesiska statens
sida. Den enda möjligheten att
fördela resurserna snabbt och
rättvist är antagligen att låta
armén göra det.
Misslyckas hjälpaktionerna så kan
det ömtåliga politiska systemet

969

råka i gungning. Iranstödda
shiitiska Hizbollah är landets
dominerande politiska och
militära kraft, men avskytt i vida
kretsar. Flera av Mellanösterns
maktspelare – Saudiarabien,
Förenade Arabemiraten, Israel,
Turkiet och Ryssland – skulle
välkomna ett folkligt uppror mot
Hizbollah och en ny status quo i
Libanon.
Få av världens städer kan tävla
med Beirut ifråga om gigantiska
och storpolitiskt laddade
explosioner. Inbördeskriget 1975–
76 lade stora delar av staden i
ruiner och de israeliska

flygbombningarna sommaren
1982 pulvriserade hela kvarter i
västra Beirut. I september samma
år sprängdes landets nyutnämnde
president Bashir Gemayel i
småbitar av en bomb, jämte 26
andra personer. Den allra
dödligaste laddningen
detonerades intill Beiruts flygplats
i oktober 1983, då 307
amerikanska och franska soldater
dödades av tio ton sprängämnen.
Det var Hizbollahs storpolitiska
debut.
De senaste åren har det sköna
Beirut mist sin glans och sina
turister. Politikerna, som i hög
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grad nomineras av klan-, sekt- och
trosdominerade rörelser, hör till
de mest korrumperade i
världshistorien. Ioch med USA:s
och andra västländers sanktioner
mot Iran och dess ombud har
Libanons banker inte längre
tillgång till internationella lån.
Eftersom Hizbollah klassas som
en terrororganisation så hamnar
hela staten under
terrordefinitionen och utanför
kreditsystemet. Beirut har numera
sällan elektricitet mer än fem
timmar om dygnet, sopor tornar
upp sig i gathörnen och många
statsanställda har inte

kompenserats för den
galopperande inflationen på ett
år, om de alls fått betalt.
1990 fick den syriske diktatorn
Hafez Assad Beirut i present av
president George Bush, som tack
för sin medverkan i kriget mot
Saddam Husseins Irak. Libanon
blev, i ännu högre grad än dittills,
ett syriskt protektorat. Under
1990-talet reparerades och
återskapades det ramponerade
Beirut i ett storartat projekt, lett
och betalt av den sunnimuslimske
premiärministern Rafiq Hariri,
som blev populär över alla trosoch sektgränser för sin insats.
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2005 mördades Hariri och många
andra av en väldig
sprängladdning. Sen dess har
landet knappt haft en lugn stund,
politiskt sett. En FN-tribunal slog
fast att Hizbollah, antagligen med
syriskt bistånd, var inblandat i
mordet. En av tribunalens
medlemmar, general Wisam alHassan, dödades 2012 av en
bilbomb i östra Beirut. Mordet på
den populäre Hariri följdes av en
våg av folklig indignation, och
USA och Frankrike tvingade
Syrien att dra sina styrkor ur
landet.

Det enda sättet att regera Libanon
är via en samlingsregering där
makten delas mellan Hizbollahs
och dess allierade, å den ena
sidan, och familjen Hariris ”14
mars”-block å den andra.
Det forna kristna lägret existerar
inte längre, utan de kristna
rörelserna och politikerna har
tagit antingen Hizbollahs eller 14
mars-rörelsens parti. Under
inbördeskriget på sjuttiotalet
stred sunni- och shiamuslimer på
samma sida; i dag löper en klyfta
av hat och misstro mellan
Irantrogna shiiter och övriga
muslimer, en fiendskap som
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präglar samlevnaden och låser
politiken – det tar ofta ett år att
bilda regering efter libanesiska
val.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

300 000 invånare är utan
bostad efter
explosionen
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

Minst hundra personer
dödades, mer än 5 000
skadades och runt 300 000
förlorade sina hem i den
explosion som ödelade delar av
Libanons huvudstad på
tisdagen.
En rad länder har erbjudit eller
redan skickat hjälp till Libanon.
I dag besöker Frankrikes
president landet.
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Det var vid 18-tiden på tisdagen
som 2750 ton ammoniumnitrat
detonerade i det centralt belägna
hamnområdet i Libanons
huvudstad Beirut. Halva staden
har skadats i explosionen och över
5 000 personer skadats.
Över hundra personer hade på
onsdagen rapporterats döda och
ytterligare minst hundra personer
saknades, enligt Röda korset som
samarbetar med Libanons
hälsodepartement med att sätta
upp bårhus för offren.
Tre av Beiruts sjukhus
totalförstördes och ytterligare två
har fått stora skador, enligt Mirna

Doumit som är ordförande för
hjälporganisationen Order of
Nurses i Beirut. Men det faktum
att många sjukvårdsarbetare
skadats och dödats i explosionen
innebär en katastrof för landets
redan hårt ansatta sjukvård.
– Vi har varit tvungna att
evakuera patienter till andra
sjukhus, säger Mirna Doumit till
det arabiska tv-bolaget al-Jazeera
och beskriver scenerna som
någonting ur ”en skräckfilm”.
Libanons president Michel Aoun
har utlyst ett två veckor långt
katastroftillstånd. Men det är fortfarande oklart hur det redan svårt
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sargade Libanon ska kunna
reparera skadorna, vars kostnader
beräknas uppgå till över 26
miljarder svenska kronor.
Ammoniumnitratet uppges ha
beslagtagits från ett ankommande
fartyg 2014, och förvarats i
lagerlokalen sedan dess. Detta
trots att högt uppsatta tjänstemän
varit medvetna om de ödesdigra
riskerna, enligt offentliga register
som al-Jazeera tagit del av. Såväl
chefer som tulltjänstemän ska ha
skickat flertalet brev där de ber
om vägledning i hur de ska ta
hand om kemikalien.

President Aoun har kallat
hanteringen av
ammoniumnitratet ”oacceptabel”
och utlovat ”hårdast möjliga
bestraffning” för de ansvariga. En
utredning har inletts och ska
redovisa sina resultat för
rättsväsendet inom fem dagar.
Samtidigt står omkring 300 000
personer hemlösa i den sargade
huvudstaden, uppger Beiruts
guvernör till AFP. Boende i Beirut
berättar för DN hur människor
upplåter sina hem till dem som
förlorat sin bostad.
Desperationen och rädslan inför
framtiden är stor bland stadens
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invånare. Libanon är redan svårt
ansatt av en politisk och
ekonomisk kris. Coronakrisen har
ytterligare förvärrat läget i landet.
– Allting är trasigt i Libanon, vi
har ingenting. De säger att veteleveranser förstördes vid hamnen.
Vi kan få brist på vete och bröd,
det kan bli svält, sade Nana Alba
när hon talade med DN från sitt
hem i Beirut.
Också hennes hus skadades i
explosionen.
Enligt stadens guvernör uppgår
kostnaderna för skadorna i Beirut
till över 26 miljarder svenska
kronor.

I går skickade Frankrike, som ett
av flera länder, räddningsarbetare, medicinsk utrustning
och mobila sjukvårdskliniker. Och
i dag besöker president
Emmanuel Macron landet.
Även länder som Kuwait, Qatar
och Nederländerna har skickat
hjälp till Libanon. Medan
erbjudanden om stöd har kommit
från Iran och också Israel, enligt
France 24.
Israel och Libanon har legat i en
mer eller mindre våldsam konflikt
sedan 80-talet och är fortfarande,
tekniskt sett, i krig med varandra.
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”Omfattade kontakter” pågår för
att samordna EU:s hjälpinsatser
till Libanon, skriver Sveriges
utrikesminister Ann Linde på
Twitter. Hon skriver också att
UD:s krishanteringsgrupp har
träffats ”för genomgång av läget”.
UD hade vid den här upplagans
pressläggning inga uppgifter om
skadade eller döda svenskar.
Svenska ambassaden i Libanon är
belägen omkring en kilometer
från hamnområdet där den förödande explosionen inträffade.
Ambassadbyggnaden har klarat
sig förvånansvärt bra med tanke
på den kraftiga explosionen – den

har dock drabbats av mindre
skador inne på kansliet, uppger
UD:s pressjour för DN.
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se

977

Amina Manzoor:
Därför måste vi
vänta på ett vaccin
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

Analys. DN:s medicinreporter

Hela världen väntar på ett vaccin mot det nya coronaviruset. Vi kan skynda på, men
inte hoppa över viktiga steg i
forskningsprocessen.
Under sommaren träffade jag en
kompis som jag inte sett på länge
(utomhus, inga kramar). Någon
dag tidigare hade medier världen
över rapporterat om

framgångsrika resultat för ett
vaccinförsök. Han frågade mig när
jag trodde att sådana som han och
jag kunde vaccinera oss mot det
nya coronaviruset, alltså relativt
unga utan några allvarligare
underliggande sjukdomar.
Sommaren/hösten 2021, svarade
jag.
Hela världen väntar just nu på ett
vaccin och det pågår fler än 160
olika forskningsprojekt för att
utveckla ett. De flesta är i väldigt
tidig fas och har inte börjat testas
på människor än. Men fler än 30
testas på människor, enligt New
York Times. Några har visat
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positiva tidiga resultat och ytterligare några få är nu i fas tre, då
de testas på ett större antal människor.
USA:s smittskyddsexpert Anthony
Fauci har sagt att han är försiktigt
hoppfull om att det kommer att
finnas ett färdigt vaccin före årets
slut. Andra forskare som jag har
pratat med har sagt att de snarare
tror att det kan finnas ett vaccin i
början av nästa år.
Det har aldrig gått så snabbt att
utveckla ett helt nytt vaccin förut.
Men i många länder är situationen
allvarlig och smittspridningen
ökar. Fler än 700 000 människor i

världen har hittills dött. Många
fler lär dö innan vi har ett färdigt
vaccin på plats.
Det har fått en del forskare och
länder att vilja hoppa över en del
av de steg som normalt sett krävs
för att utvärdera ett möjligt
vaccin. En professor vid det
amerikanska Johns Hopkins
University skrev ett blogginlägg i
Forbes om att man redan nu bör
överväga att vaccinera miljoner
människor i stället för att vänta på
resultaten från de stora säkerhetsoch effektivitetsstudierna, så
kallade fas 3-studier.
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Han fick mycket kritik för detta.
Till hans försvar lyssnade han på
kritikernas argument och ändrade
sig faktiskt.
Ryssland verkar ha liknande
tankar. Landet planerar att dra
igång en
massvaccinationskampanj med
start i oktober. Vaccinet i fråga
verkar inte ha testats i fas 3, något
som bekymrar bland annat WHO.
Med all rätt.
Det finns många anledningar till
att vi inte kan skynda på ett vaccin
alltför mycket. Det första skälet är
säkerheten. De vaccinkandidater
som nu testas på ett större antal

människor har i tidigare mindre
studier visat sig vara säkra. Det
betyder inte att de helt saknar
biverkningar, men det kan bland
annat handla om lätt feber och
svullnad vid injektionsstället.
Lindriga biverkningar alltså.
Men det finns ibland även
ovanligare biverkningar, som kan
vara allvarligare. Dessa kanske
inte upptäcks förrän vaccinet har
använts på många människor
(som det vaccin som användes
under svininfluensapandemin).
För äldre som har en ökad risk att
bli svårt sjuka och dö kanske man
kan acceptera mer biverkningar,
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men vi vill nog inte chansa med
barn och unga.
Ett annat viktigt skäl att inte
hoppa över viktiga steg i
forskningsprocessen är att vi
behöver tydliga data på att
vaccinet verkligen skyddar
människor från att bli sjuka (eller
åtminstone från att bli allvarligt
sjuka). Annars finns det en risk
för ännu större smittspridning om
människor tror att de är skyddade
när de i själva verket inte är det.
Det handlar också om förtroende.
Vacciner är en av världens mest
fantastiska uppfinningar. Med
hjälp av vaccin har sjukdomar

som var vanliga blivit ovanliga
eller utrotats helt. Om vi börjar
använda ett vaccin som inte är
tillräckligt säkert eller effektivt
kan det underminera förtroendet
och leda till att en del väljer att
inte vaccinera sig eller sina barn
med andra mer beprövade
vacciner.
I bästa fall finns ett säkert och
effektivt vaccin i början av nästa
år. Då ska det produceras miljoner, kanske till och med
miljarder, doser. Sådant tar tid.
Dessutom ska vaccindoserna
distribueras världen över, oftast i
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en obruten kylkedja. Det kräver
viss logistik.
Alla länder i världen vill också ha
tillgång till vaccinet. Vi i rikare
länder kan inte bara roffa åt oss,
de första dyrbara doserna av
vaccinet måste också fördelas
efter behov. Även inom ett lands
gränser finns det mer behövande
personer, till exempel äldre och
sjuka. Sådana som jag kan få
vänta lite längre.
Jag är ändå övertygad om att vi
kommer att få ett säkert och
effektivt vaccin mot covid-19.
Forskare och läkemedelsföretag
världen över har kraftsamlat som

aldrig förr. Men vi kan inte hoppa
över viktiga steg.
Amina Manzoor
amina.manzoor@dn.se

982

Hatkampanj rasar mot
systrar som dödade
sin pappa
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

De tre systrarna Chatjaturjan
har blivit symbolen för kampen
mot kvinnomisshandel i
Ryssland. Nu pågår en ny
kampanj för att diskreditera
dem, ledd av de unga
kvinnornas egna släktingar
som får draghjälp av statliga
medier.
– De dödade en sovande
människa. De hade planerat
mordet och sedan försökte de

skada sig själva för att det skulle
se ut som självförsvar. De är
lögnare, säger Arsen Chatjaturjan
till den ryska tv-kanalen 360°.
Han är brorson till den mördade
Michail Chatjaturjan och kusin till
döttrarna som mördade honom
sommaren 2018.
Arsen Chatjaturjan har på senare
tid ofta blivit intervjuad i statliga
ryska medier. De tre systrarna
Krestina, Angelina och Maria
Chatjaturjan hade i åratal blivit
inlåsta, misshandlade, sprejade
med pepparsprej och våldtagna av
sin egen far. Den 27 juli 2018
dödade de honom med hjälp av en
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jaktkniv och en hammare. Enligt
systrarna var det enda sättet att få
ett slut på våldet och
misshandeln.
Samhällsopinionen var länge på
systrarnas sida – dels på grund av
en omfattande
medborgarkampanj, men också
eftersom de statliga medierna
ovanligt nog tog parti för
systrarna. När rättegången mot
dem inleddes i slutet av juli hade
vinden dock vänt.
– Nu kallar de statliga medierna
systrarna ”mördare” och
intervjuar ständigt Michail
Chatjaturjans släktingar. Hans

systrar och brorson för kampanj i
medierna mot döttrarna, men det
hade inte lyckats om inte de
statliga medierna hade bytt fot,
säger Aljona Popova per telefon
till DN. Hon är kvinnosaksaktivist
och en av ledarna bakom
kampanjen för att de tre unga
kvinnorna ska friges.
Enligt Popova tyder mycket på att
processen, som ännu i fjol sågs
som en väckarklocka för
jämställdhetsarbetet, kommer att
sluta på samma sätt som lagen om
våld i hemmet. Ryssland saknar
för tillfället en sådan lag. Bland
annat fallet Chatjaturjan ledde till
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att duman – vanligtvis följsam
gentemot de konservativa
krafterna – i fjol överraskande
började förebereda ett sådant
lagförslag. Nu har arbetet lagts på
is.
– Det är patriarkatet som slår
tillbaka. Vårt samhälle är
patriarkaliskt och nu glider man
tillbaka i de gamla tankegångarna.
Vad far säger är alltid det rätta,
barn och kvinnor har inte rätt att
försvara sig. Det här är mycket illa
för systrarna, eftersom den
allmänna samhällsopinionen
kommer att påverka domen,
konstaterar Popova.

Inför rättegången tog försvaret
hem några delsegrar. Krestina och
Angelina Chatjaturjan kommer att
dömas av nämndemän, vilket ökar
deras chanser för att få om inte en
friande, så i varje fall villkorlig
dom. Åklagarna hade tidigare
krävt att förundersökningen
skulle rubricera om brottet från
mord till nödvärnsrätt, men tog
sedan tillbaka kravet. Aljona
Popova tror att åklagarna kommer
att göra allt för att de äldre
systrarna ska dömas till fängelse
eller åtminstone få villkorlig
fängelsedom.
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– I vårt rättssystem är det bara
0,2 procent av de anklagade som
frias. Därför är det en bra sak för
de äldre systrarna att de döms av
nämndemän. Nu är risken att
nämndemännen utsätts för
påtryckningar. Jag har själv blivit
uppringd av Arsen Chatjaturjan,
som frågade hur jag kan leda en
kampanj för att mördare inte ska
dömas, säger Aljona Popova.
Om systrarna får en fällande dom
är det enligt Popova ett enormt
bakslag.
– Det betyder inte bara att
flickornas liv förstörs. Alla ryska
kvinnor får nu en signal om att

ifall du blir misshandlad och
våldtagen är det bättre att du låter
dig bli ihjälslagen än att du
försvarar dig.
Straffet för mord är mellan 8 och
20 års fängelse.
Anna-Lena Laurén
Fakta. Systrarna Chatjaturjan
Den 27 juli 2018 greps systrarna
Chatjaturjan – Krestina, 19,
Angelina, 18, och Maria, 17 – i
Moskva, efter att deras far
hittades knivhuggen till döds i
trapphuset utanför deras bostad.
Systrarna förhördes utan advokat
och blev inte upplysta om sin
986

lagliga rätt att inte behöva vittna
mot sig själv. De medgav att de
dödat pappan men hävdade att de
hade handlat i självförsvar.
I mitten av september 2018
släpptes systrarna ur häktet, men
är förbjudna att kontakta
varandra. De bor alla tre på olika
adresser. Krestina och Angelina
står nu anklagade för mord och
döms gemensamt.
Den yngsta systern Maria anses
inte ha varit vid sina sinnes fulla
bruk då pappan dödades. Hon
döms i en skild rättegång, troligen
till psykisk tvångsvård.

Societetskvinnan
blev Epsteins högra
hand – nu åtalas
Ghislaine Maxwell
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

I decennier syntes den brittiska
societetskvinnan Ghislaine
Maxwell ofta i sällskap med
finansmannen Jeffrey Epstein.
Nu – ett år efter hans död i ett
fängelse i New York – har hon
gripits.
Flera av Epsteins unga offer för
sexuella övergrepp har pekat ut
Maxwell som en spindel i nätet.
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Men vem är hon?
Klockan 8.30 den 2 juli i år tog sig
FBI-agenter in genom en låst
grind till en lyxig egendom i New
Hampshire, USA. De gick fram till
dörren till bostadshuset och
presenterade sig. De bad personen
i huset öppna, men såg genom ett
fönster hur hon i stället flydde in i
ett annat rum.
Med tillslaget var en nästan
årslång jakt på det tidigare
societetslejonet Ghislaine Maxwell
till ända. Efter att FBI-agenterna
tagit sig in i bostaden
eskorterades hon av agenter från
minst sex olika

brottsförebyggande myndigheter
till häkte. Hon misstänks för att
ha lurat minderåriga kvinnor så
att hennes tidigare pojkvän,
mångmiljardären Jeffrey Epstein,
skulle kunna utnyttja dem
sexuellt.
Men vem är hon?
○○○
Nästan exakt ett år innan
Ghislaine Maxwell greps i sin
gömda tillvaro i New Hampshire
gjorde FBI ett tillslag mot
finansmannen Jeffrey Epsteins
hem i New York. Den 6 juli 2019
hittade man ett stort antal bilder
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på avklädda unga kvinnor och
flickor – varav flera misstänktes
vara minderåriga. Samma dag
greps finansmannen. Han åtalas
för trafficking – för att ha betalat
minderåriga flickor för sexuella
tjänster, men också för att ha fått
dem att rekrytera nya offer.
Det var inte första gången Epstein
stod åtalad. Redan år 2009
anklagades han för sexuellt
utnyttjande av minderåriga. Då
satt han i fängelse i 13 månader,
dömd för två fall av sexköp.
Men den här gången hann Epstein
aldrig åtalas. Den 66-årige
finansmannen hittades död i sin

fängelsecell i augusti samma år.
Ett dödsfall som fick stor
uppmärksamhet, inte minst på
grund av tidiga rykten om att han
skulle ha mördats.
Men den här historien ska inte
handla om Jeffrey Epstein, utan
om hans tidigare flickvän, hon
som enligt många av hans offer
lurade dem till att bli sexuellt
utnyttjade av honom: Ghislaine
Maxwell.
Hennes namn hamnade på allas
läppar efter anklagelser mot den
brittiske prins Andrew. Virginia
Giuffre, som år 2001 var sjutton
år, menar att prins Andrew
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utnyttjade henne sexuellt i
London. Den som introducerat
henne för prinsen var Ghislaine
Maxwell – som Virginia Giuffre
lärt känna som 16-åring när hon
arbetade på Donald Trumps
privata klubb Mar-a-lago i
Florida.
– Du ska göra med honom som du
gör med Jeffrey, hävdar Virginia
Giuffre att Maxwell instruerat
henne, innan hon tvingades till att
ha sex med prins Andrew.
Och även om prins Andrew hela
tiden nekat till att ha förgripit sig
på 17-åringen har en bild, som
togs på dem båda den kväll

Giuffre menar att övergreppet
skedde, spritts över världen. I
bakgrunden på bilden: en leende
Ghislaine.
○○○
Ghislaine Maxwell var yngst av
nio barn. Enligt flera utsagor var
hon sin fars favorit. Fadern,
Robert Maxwell, var väletablerad i
Storbritannien, och var bland
annat parlamentsledamot för
Labour. Han startade också ett
bokförlag för medicinska och
vetenskapliga böcker. Senare
köpte han flera brittiska och
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amerikanska kvällstidningar –
bland annat The Daily Mirror.
Herrgården där Ghislaine
Maxwell växte upp hade 53 rum,
hon utbildades på
Oxforduniversitetet och
tillbringade somrarna med att
segla på pappans lyxjakt – som
han döpt efter henne. I början av
90-talet flyttade hon till New
York.
Men samma år avled hennes
pappa efter att han fallit från
lyxjakten med dotterns namn. Då
uppdagades att pappan varit djupt
belånad, och att han hade svindlat
sina anställda på deras

pensionspengar. Ryktena
florerade kring hur Robert
Maxwell dött – var det en olycka,
ett mord eller hade han själv tagit
sitt liv?
Ghislaine Maxwell såg sin familjs
förmögenhet försvinna med
pappan. Hon började om på nytt i
en liten lägenhet på Upper East
Side i New York, enligt New York
Times.
Men snart träffade hon Jeffrey
Epstein. De blev ett par – och hon
återfick den sociala ställning hon
var van vid. Juan Alessi, som
arbetade på en av parets
herrgårdar i Florida i över tio år,
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har berättat för New York Times
att det var när Ghislaine Maxwell
började tillbringa mycket tid där
som gästerna blev allt fler. Donald
Trump var en av celebriteterna.
Prins Andrew var ofta där.
Flera bekanta har beskrivit det
som att Ghislaine Maxwell var den
sociala i paret. Hon var den som
underhöll gästerna. Hon
berättade gärna om sin
spännande familjehistoria och
hennes mystik uppskattades av
hennes amerikanska vänner.
Journalisten Vicky Ward
porträtterade Jeffrey Epstein för
Vanity Fair 2003. Hon har senare

vittnat om att hon försökte skriva
om hans sexuella övergrepp i
artikeln, men att de delarna togs
bort av redaktören. Hon skrev
själv i artikeln att hon gillade
Maxwell.
”Det gör de flesta i New York. Det
är nästan omöjligt att inte göra
det”, skrev hon.
Men det var inte bara celebriteter
som bjöds in av Maxwell för att
festa med Epstein.
– Varje snygg tjej i New York på
den tiden blev inbjuden av
Ghislaine till Jeffrey. Hennes jobb
var att festa till hans sociala liv
genom att få fashionabla unga
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kvinnor att komma dit, har
bankrådgivaren Euan Rellie, som
själv var en återkommande gäst
hos paret, berättat för tidningen
The Cut.
Men de unga kvinnorna var enligt
anklagelserna mot Maxwell inte
bara där för att ”festa till”
Epsteins sociala liv. Flera av dem
menar också att de utnyttjats
sexuellt av dem båda.
När Epstein år 1993 sökte en
yogalärare i en annons var
kontaktpersonen ”Miss Maxwell”,
enligt New York Times.
Virginia Guiffre har i en intervju
med tidningen Miami Herald

berättat att det var just Maxwell
som gav instruktionerna kring hur
hon skulle uppföra sig runt
Epstein:
– Träningen påbörjades
omedelbart. Det handlade om allt
från hur man suger av någon, hur
man är tyst, underdånig, hur man
ger Jeffrey det han vill ha. Mycket
av denna träning kom från
Ghislaine själv. Eftersom hon var
kvinna förvånar det en att hon
skulle låta sådana saker ske. Inte
bara låta det ske, utan grooma
någon till att göra det, sade
Virginia Guiffre.
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Efter att Jeffrey Epstein avtjänat
sitt fängelsestraff för sexköp 2008
försvann paret från rampljuset.
○○○
Ghislaine Maxwell skakar hand
med prinsessan Diana. Ghislaine
Maxwell poserar bakom ett
podium med skådespelaren Kevin
Spacey. Ghislaine Maxwell med
Donald Trump på fest. På middag
med modedesignern Calvin Klein.
Ståendes bredvid supermodellen
Naomi Campbell.
Så många är bilderna på Ghislaine
Maxwell tillsammans med
inflytelserika och kända personer

att ett Instagramkonto startades.
Även efter att hon slutade synas
tillsammans med Epstein fortsatte
hennes liv i innekretsarna. Hon
var bjuden till Chelsea Clintons
bröllop, och syntes med Teslagrundaren Elon Musk på en fest
efter Oscarsgalan.
Hon startade en miljöorganisation
för att rädda haven – flera av
hennes vänner har berättat om
hennes kärlek till havet.
Men år 2015 försvann hon från
rampljuset. Virginia Guiffre, den
unga kvinnan som menade att
prins Andrew utnyttjat henne
sexuellt, hade anklagat Maxwell
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för att ha varit delaktig i Epsteins
sexuella utnyttjande av henne.
Efter att Ghislaine Maxwell kallat
anklagelserna falska stämde
Guiffre henne för förtal år 2015.
Maxwell radhus i New York såldes
– och ett år senare uppgav hennes
juridiska företrädare att de trodde
att hon befann sig i London, men
att hon inte hade någon
permanent adress där, skriver
New York Times.
När Jeffrey Epstein greps förra
året, misstänkt för flera fall av
sexuella övergrepp mot
minderåriga, dök också bilderna
av Maxwell åter upp i

offentligheten. Många frågade sig
vad hon hade vetat och hur
involverad hon varit i hans
affärer. När sedan skandalen
kring prins Andrews påstådda
sexuella övergrepp briserade
hamnade Maxwells namn åter i
hetluften. Men var hon befann sig
var okänt.
Fram till den 2 juli i år, när hon
eskorterades från det lyxhus hon
under falskt namn hyrt i New
Hampshire.
○○○
Stämningsansökan mot Ghislaine
Maxwell är 17 sidor lång. Brotten
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hon misstänks ha begått mot flera
kvinnor ska ha skett på 90-talet i
fyra amerikanska delstater och i
Storbritannien. Om hon döms
riskerar hon 35 års fängelse.
En vecka efter att hon greps
yrkade hennes advokater på att
hon skulle få gå fri mot borgen, de
menade att det fanns stora
hälsorisker för henne i fängelset i
New York på grund av den
pågående coronapandemin.
Dessutom menade advokaterna
att restriktionerna på grund av
pandemin gör det svårare för dem
att förbereda målet.

Begäran nekades. Åklagarna
menar att det finns en alltför stor
risk att Ghislaine Maxwell, som är
medborgare i USA såväl som
Frankrike och Storbritannien, flyr
om hon släpps.
Då Epstein är död och inte har
kunnat åtalas är rättsprocessen
mot Ghislaine Maxwell ett sätt för
offren att få upprättelse, anser
flera.
Ghislaine Maxwell nekar till alla
anklagelser.
Men åklagarna är övertygade om
att hon var delaktig.
– Maxwell spelade en kritisk roll i
att hjälpa Epstein att identifiera,
996

bli vän med och grooma
minderåriga offer för övergrepp. I
vissa fall deltog hon i
övergreppen, sade den
amerikanska åklagaren Audrey
Strauss vid en presskonferens i
New York efter gripandet av
Maxwell.
Hon fortsatte:
– Hon gillrade fällan. Hon
låtsades vara en kvinna som de
kunde lita på.
Evelyn Jones
evelyn.jones@dn.se
Fakta. Kan få 35 år i fängelse

Ghislaine Maxwell greps den 2 juli
i en bostad i New Hampshire.
Därefter har hon hållits i häkte i
New York. Hennes begäran om att
bli fri mot borgen avslogs då
åklagarna bedömer att det finns
risk att hon flyr landet.
I början av augusti släppte rätten,
trots Maxwells protester, 80 sidor
dokument, bland annat fanns där
flyglistor och polisanmälningar
relaterade till fallet. Där fanns
även mejlkorrespondens mellan
Maxwell och Jeffrey Epstein från
2015.
Ghislaine Maxwells rättegång är
planerad till i juli nästa år. Hon
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står åtalad för trafficking av
minderåriga under 90-talet och för
att ha begått mened år 2015. Om
hon döms kan hon få 35 års
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020
fängelse. Maxwell har själv nekat Irland tillkännager att det kommer att dröja ytterligare tre
till alla anklagelser.
veckor tills landets barer och
nattklubbar kommer att kunna
öppna som vanligt igen.
Beskedet kom efter det att antalet
rapporterade fall av covid-19 i
landet mer än fördubblats under
den senaste veckan – från att ha
haft under 20 nya fall per vecka
har 46 nya fall rapporterats i
landet under de senaste sju
dagarna.

”Förtvivlan” över
stängda pubar
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Den relativa ökningen ligger till
förtvivlan” enligt representanter
grund för att man nu skjuter på
från branschen.
TT Reuters
återöppnandet av verksamheter
som pubar.
– Jag önskar att jag var här för att
lämna bättre besked, men det är
jag inte, säger premiärministern
Micheál Martin i samband med
att restriktionerna presenterades.
Vissa pubar och restauranger
tilläts öppna portarna för gäster
redan i slutet av juni, men barer
utan matservering har ännu inte
tillåtits öppna. Att det kommer att
dröja ytterligare tills dessa
verksamheter återstartar kommer
ge upphov till ”ilska och
999

något bra för landet”, skriver
Álvaro Uribe på Twitter.
Högsta domstolens beslut
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020
Colombias starke man, den före kommer som en överraskning.
detta presidenten, Álvaro Uribe Ända sedan Uribe lämnade sin
presidentpost 2010 har han
har satts i husarrest, efter ett
misstänkts ligga bakom
beslut av Högsta domstolen i
Colombia. Han anklagas för att högermilisen som drev ett
pressat vittnen till tystnad. Det skräckvälde på landsbygden under
konflikten med Farcgerillan.
är första gången i landets
Milismännen mördade, våldtog
historia som en före detta
och misshandlade personer som
president arresteras.
”Att min frihet tagits ifrån mig är de godtyckligt trodde
sympatiserade med den
till stor sorg för min fru, min
familj och för de colombianer som marxistiska Farcgerillan.
Redan 2012 anklagades Uribe av
fortfarande anser att jag gjort
kongressledamoten Ivan Cepeda

Ex-president utreds för
hot mot vittnen
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för kopplingar till högermilisen,
men först nu har HD vågat
utfärda en arresteringsorder för
att utreda om Uribe försökt tysta
vittnen i rättsprocessen mot
honom.
Uribe ses som Colombias mest
inflytelserike politiker och
oppositionen menar att han styr
den sittande presidenten Iván
Duque. Att HD ändå vågar agera
visar på rättsväsendets oberoende,
menar bedömare.
”Jag gratulerar Högsta domstolen
för att ha agerat på ett ansvarsfullt
sätt när den utfärdat Uribes
husarrest. Domstolen visar att

inte ens den mäktigaste står ovan
lagen”, skriver José Miguel
Vivanco, ordförande i Amerika för
människorättsorganisationen Human rights watch.
I huvudstaden Bogotá, som
omfattas av karantänsregler på
grund av pandemin, jublade folk
på balkongerna över beskedet.
Andra sörjde. Uribe har
fortfarande ett starkt stöd av
landets konservativa som ser
mellan fingrarna på att det
bildades en illegal högermilis för
att jaga möjliga sympatisörer till
Farcgerillan. En del menar att de
människorättsbrott som begicks
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var värt det eftersom den 52-åriga
konflikten med Farcgerillan nu är
över.
Vad som återstår för HD är att se
om den har tillräckliga bevis för
att ställa Uribe, som i dag är
senator, inför rätta. I väntan på
det beslutet är han satt i
husarrest.
Många av hans anhängare i
Bogotá och Colombias andra
största stad Medellín väntas till
helgen genomföra
demonstrationer mot Högsta
domstolens beslut.
Henrik Brandão Jönsson

Rekordmånga nya
smittade i Victoria
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

Australien.

Den australiska delstaten Victoria
rapporterar den högsta
dygnssiffran hittills över
bekräftade fall av coronasmitta –
725 stycken. Under det senaste
dygnet har 15 personer i delstaten
avlidit i sviterna av covid-19,
varav en är en man i 30-årsåldern.
Hittills har 80 procent av samtliga
dödsoffer i landet varit över 80 år,
95 procent över 70 år. Endast två
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personer under 50 har tidigare
avlidit och tills nu inte någon
under 40.
TT

Misstänkt coronapatient i Nordkorea
testad
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Den man som tagit sig in i
Nordkorea, från Sydkorea, med
coronasymptom har testats för
covid-19 – men utan att ge
tydliga resultat, enligt WHO.
Nordkorea.

”Personen testades för covid-19
men provsvaren var otydliga”,
säger Edwin Salvador, WHO:s
representant för Nordkorea, till
Reuters. Trots att Nordkorea inte
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säger sig ha ett enda bekräftat fall husläkare som övervakar staden,
av smittan gjordes en omfattande säger Salvador.
TT-Reuters
stängning av landet sedan
mannen med coronasymptom
upptäcktes i staden Kaesong i
slutet av juli och
undantagstillstånd utlystes.
64 personer som mannen haft
direkt kontakt med och över 3 500
personer som kan ha kommit i
kontakt med de personerna i fråga
identifierats och sitter nu i en 40
dagar lång karantän i statliga
byggnader i Nordkorea, enligt
Salvador.
Staden Kaesong, där mannen
greps, är fortfarande stängd med
1004

USA:s hälsominister
till Taiwan

2 125
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fångar i Iran har fått strafflindring
eller benådats av landets högste
ledare ayatolla Ali Khamenei.
Gesten sker inför de muslimska
religiösa högtiderna id al-adha
och id al-ghadir, enligt ett
uttalande av Khamenei.
TT-AFP

USA/Taiwan.

USA:s hälsominister Alex Azar
kommer inom kort att besöka
Taiwan, skriver Wall Street
Journal. Det är första gången på
sex år som en representant från
USA gör på officiellt besök i
landet.
Enligt Taiwans
utrikesdepartement kommer Azar
att träffa landets president Tsai
Ing-Wen. Den statliga nyhetsbyrå
CNA uppger att ingen
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representant från USA på högre
Nynazist erkänner
nivå har besökt landet sedan
Washington 1979 officiellt bröt de mord på politiker
diplomatiska banden med Taiwan. TORSDAG 6 AUGUSTI 2020
TT-Reuters
Tyskland.
Nynazisten som står åtalad för
mordet på den tyska politikern
Walter Lübcke erkänner brottet.
Åklagare har tidigare sagt att 46åringen drevs av rasism och
främlingsfientlighet och att han
sköt kristdemokraten i huvudet i
juni förra året. Mannen, som
greps kort efter mordet, erkände
först mordet men ändrade sig
senare och påstod att en
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misstänkt medbrottsling hållit i
vapnet.
Men nu ändrar sig 46-åringen
alltså igen.
CDU-politikern Lübcke, som tagit
ställning för flyktingars
rättigheter, hade mottagit flera
hot innan sin död.
TT-AFP

Tiktok i blåsväder –
experterna om
succéappens
säkerhet
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

Ungas favoritapp Tiktok är på
grund av sitt kinesiska
ursprung föremål för en global
politisk konflikt. President
Trump har hävdat att
plattformen ska bannlysas i
USA. Samtidigt har EU och
Storbritannien inlett en
granskning kring appens
hantering av användardata.
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Men hur orolig bör man vara
som svensk konsument?
Det stormar kring den kinesiska
appen Tiktok. Efter sommarens
gränsstrider med Kina beslutade
Indiens regering att förbjuda
videoplattformen, med hänvisning
till landets självständighet. Kort
därefter kom rapporter om att
även australiska
parlamentsledamöter vill gå
samma väg.
Delar av USA:s försvarsmakt har
redan blockerat Tiktok, och i
början av augusti hävdade
president Donald Trump att

appen kommer att bannlysas helt i
landet.
Några dagar senare rapporterade
bland annat Reuters att Trump
vänt i frågan och nu tillåter
amerikanska Microsoft att
förhandla om ett uppköp av
företagets amerikanska del, som
uppskattas till omkring 30
procent av bolaget.
Misstron mot Tiktok grundar sig i
att moderbolaget Bytedance är
baserat i Kina. Det finns en oro
över att bolaget, avsiktligt eller
oavsiktligt, delar användarnas
privata data med det kinesiska
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kommunistpartiet. Detta har
Bytedance tillbakavisat.
Misstanken om bristfällig
säkerhet är dock inte helt tagen ur
luften. I början av året larmade
cybersäkerhetsbolaget Check
Point om svagheter i systemen
som möjliggjorde för hackare att
manipulera användarkonton och
ta del av privat information. I fjol
kom också rapporter som visade
stora brister i hur appen hanterar
konton varifrån personer skickar
sexuella meddelanden till barn
och unga.
Tidigare har även tidningen The
Guardian avslöjat att

ägarföretaget instruerat sina
moderatorer att censurera
innehåll som ogillas av kinesiska
regeringen, bland annat
samkönade par som håller hand. I
en intervju med samma tidning
hävdade Hank Schless, chef på det
amerikanska säkerhetsbolaget
Lockout, att Tiktok samlar in mer
data om sina användare än
Twitter och Facebook.
Att detta stämmer till fullo
ifrågasätts däremot av David
Jacoby, senior security researcher
på cybersäkerhetsföretaget
Kaspersky Labs.
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– Jag ser ingen större skillnad på
Tiktoks hantering av
användardata jämfört med andra
sociala plattformar som till
exempel Facebook och Instagram.
Många baserar den stora skräcken
snarare på appens kinesiska ägare
och vilka konsekvenser detta kan
ge politiskt, säger han till DN och
fortsätter:
– Och visst, rapporterna om
säkerhetsbrister är problematiska.
Appen har till exempel samlat in
data som skickats till servrar som
historiskt sett har uppvisat
sårbarheter. Men detta är inte
unikt för Tiktok. Majoriteten av

alla stora onlinetjänster har haft
samma problem.
Med sina drygt två miljarder
nedladdningar är Tiktok en av
världens snabbast växande sociala
medier. Appen är framför allt
känd för sina korta videoklipp där
användarna dansar till populära
låtar. Främst lockas unga: statistik
från i fjol framtagen av
analysföretaget Global Web Index
visar att 41 procent av utövarna är
i åldrarna 16–24 år.
Men enligt David Jacoby på
Kaspersky Labs har
privatpersoner ingen anledning
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att oroa sig över kontroverserna
kring appen.
– Det är mer en global politisk
angelägenhet än ett problem för
enskilda konsumenter. Det finns
inga större skäl att vara rädd på
grund av att appen är kinesisk. I
så fall bör man snarare bekymra
sig för det digitaliserade samhället
i stort.
– Inom en snar framtid har vi
uppkopplade tvättmaskiner, tvapparater, självkörande bilar,
smarta hem… insamlad data
behöver nödvändigtvis inte vara
dåligt. Det kan hjälpa polisen att
hitta kriminella, men i fel händer

kan det till och med användas till
att påverka demokratiska val,
säger han.
Även i Europa utreds Tiktok.
Förra året inledde den brittiska
tillsynsmyndigheten ICO en
granskning kring appens
hantering av ungas användardata,
samt huruvida barns säkerhet
prioriteras. Utöver
dataskyddsfrågan är myndigheten
bekymrad över hur vuxna enkelt
kan kontakta barn via appen.
Dessutom tillsatte EU:s
dataskyddsstyrelse EDPB i början
av juli en särskild arbetsgrupp
som kartlägger hur appen och
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dess moderbolag hanterar
integritetsfrågor.
– EDPB är en gemensam styrelse
för alla dataskyddsmyndigheter i
Europa så utredningen är ett
samarbete mellan alla unionens
länder. Arbetsgruppen försöker
skapa sig en objektiv syn kring
exakt hur personuppgifterna
används. Sedan, när unionen har
en samstämmig syn på allting, går
man vidare med eventuella
åtgärder, säger Jennie Grön, jurist
vid den svenska
Datainspektionen.

Huruvida Tiktok förbjuds även i
Sverige är alltså en fråga som
behandlas gemensamt i EU?
– EU kommer sannolikt att ha en
gemensam linje. Vi får se vad som
händer när kartläggningen är
avslutad. Just nu är det
fortfarande oklart när vi får ett
resultat.
Som förälder, behöver man oroa
sig över kontroverserna?
– Det går inte att svara på det i
nuläget. Just nu kan jag bara ge
väldigt generella svar. Det man
kan säga är att enligt
lagstiftningen ska barn och ungas
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personuppgifter skyddas särskilt,
säger Jennie Grön.
I Sverige är Tiktok mest populär
bland de allra yngsta. Enligt
undersökningen ”Svenskarna och
internet” från 2019 använder fyra
av tio mellanstadiebarn appen. En
annan studie från samma år, gjord
av Statens medieråd, visar att den
största användargruppen är tjejer
i åldrarna 9-12 år. Bland dem
använder en fjärdedel appen.
Jennie Grön på Datainspektionen
betonar att man som förälder i
allmänhet bör ha en dialog med
sina barn kring deras
internetvanor.

– Så att man hjälper barn som är
lite mer känsliga för påverkan.
Också för att motverka till
exempel kränkningar, som unga
kan vara särskilt utsatta för, men
även gromning som är ett
problem på internet, säger hon.
Även Anette Novak är inne på
samma linje. Hon är direktör på
Statens medieråd som arbetar
med att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare. Samt
skydda dem från skadlig
mediepåverkan.
– Frågor kring dataskydd ligger
utanför vårt uppdrag men så klart
är exploatering av barns data
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något vi vill skydda barnen från.
Vårt ansvarsområde är främst
innehåll som kan vara skadligt för
barn. Och där vill vi lyfta behovet
av närvarande, engagerade och
kunniga vuxna i ungas digitala
liv.
Om man ser något misstänksamt,
eller om ens barn berättar om
någonting opassande eller
brottsligt, så rekommenderar vi
att man dokumenterar det, säger
Anette Novak. Och sedan anmäler
både till administratörerna på
plattformen och till polisen.
Trots att Tiktok är föremål för
global politisk konflikt

understryker Anette Novak att
tjänsten erbjuder många positiva
användarupplevelser.
– Det är en plattform som
inbjuder till kreativitet.
Ungdomarna blir rena regissörer
och dramaturger när de gör sina
egna filmer och det skapandet och
lärandet har ju också ett värde,
säger hon.
Mohamed Yussuf
mohamed.yussuf@dn.se
Videoappen Tiktok.
Tiktok är en populär videoapp där
användarna publicerar 15
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sekunder långa videor där de
dansar och läppsynkar till musik.
Appen lanserades 2016 och
köptes upp året därpå av
kinesiska Bytedance. Samtidigt
bytte appen namn från Musically
till Tiktok.
Plattformen är en av världens
snabbast växande sociala medier,
med över två miljarder
nedladdningar. Statistik från i fjol
visar att 41 procent av utövarna
globalt är i åldrarna 16–24 år.
I Sverige är Tiktok mest populär
bland de allra yngsta. Enligt
undersökningen ”Svenskarna och
internet” från 2019 använder fyra

av tio mellanstadiebarn appen. En
annan studie från samma år, gjord
av Statens medieråd, visar att den
största användargruppen är tjejer i
åldrarna 9–12 år. Bland dem
använder en fjärdedel appen.
Misstankarna mot kinesiska
techbolag.
Ett flertal kinesiska bolag har
hamnat i blåsväder på grund av
sin koppling till Kina. Kritikerna
hävdar att företagen potentiellt
delar privat användardata med det
kinesiska kommunistpartiet.
Efter gränsstrider med Kina
förbjöd Indien i juli 58 kinesiska
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appar, däribland Tiktok och
Wechat. Landets ministerium för
elektronik och it uppgav att
apparna ”stjäl och överför
användarnas data till obehöriga
servrar utanför Indien”.
I våras avslöjades att Grindr,
dejtingappen för hbtq-personer,
delar information om sina
användares hiv-status.
Amerikanska myndigheter kallade
appen för en nationell
säkerhetsrisk och efter
påtryckningar beslutade det
kinesiska spelbolaget Beijing
Kunlun, som äger appen, att sälja
till ett amerikanskt bolag.

Telekomföretaget Huawei
anklagas av flera länder för att
spionera åt den kinesiska staten.
Misstankarna eldar på debatten
kring riskerna med att låta
företaget ingå i utbyggnaden av
den nya mobila
bredbandstekniken 5G runtom i
världen. USA svartlistade i fjol
företaget och nyligen beslutade
Storbritannien att utesluta Huawei
från utbyggnaden av 5G-nätet.
Dela
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Bornholm i Östersjön den 23 juni
var man tvungen att läsa New
York Times. New York Times
delar inte den nationella myten
om att det inte finns någon rasism
i Danmark. Därför kunde ett
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020
internationellt nyhetsmedium
I juni misshandlades och
berätta historien som de lokala
knivhöggs dansk-tanzaniern
Philip Mbuji Johansen till döds medierna helst förteg.
Bortförklaringarna av den svaga
på Bornholm. Carsten Jensen
nyhetstäckningen stod på kö.
undrar vad som egentligen
krävs för att danska medier ska Nyhetschefen Thomas Falbe
Hansen på public service-kanalen
våga ta ordet ”hatbrott” i mun.
Danmarks Radio påpekade att det
Om man som dansk ville veta
något om ett mord som begicks på begås 50 mord om året i
Danmark, och att man därför inte
en svart man på den lilla ön
gärna kan lägga tid på allihop. De

Tystnaden om det
rasistiska mordet på
Bornholm är en
skamfläck
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flesta medier hade däremot tid att
kasta sig över New York Times,
som på grund av några mindre
faktafel i tolkningen av
kriminalstatistiken frånkändes all
journalistisk trovärdighet.
Här är fakta. En svart man,
dansk-tanzaniern Phillip Mbuji
Johansen, ska ha blivit sparkad,
stucken med kniv, bränd, slagen
med en påk och en flaska, och en
av de misstänkta gärningsmännen
ska ha tryckt ett knä mot hans
strupe på samma sätt som när en
annan svart man, George Floyd,
nyligen dödades av polisen i USA.

De misstänkta mördarna, två
bröder, hittades snabbt och
anhölls. Den ena ska ha hakkors
och mottot white power tatuerade
på benet, som han skrattande
visar upp på Facebook. Han ska
också vara anhängare av den rasismdömde högerextremisten
Rasmus Paludan och skyltar på
Facebook med slagordet white
lives matter.
Men det betyder inget, säger
polisen på Bornholm.
Chefsåklagare Bente Petersen
Lund slår fast att ”en personlig
relation mellan de åtalade och den
mördade gick helt överstyr”.
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Mordet var alltså, om vi ska tro
åklagaren, en följd av att sårade
mänskliga känslor tog
överhanden, sådant som kan
hända vem som helst. Med rasism
har det i alla händelser ingenting
att göra.
Polisforskaren Adam Didrichsen,
som i tio år varit rådgivare åt
Rikspolisen, säger i tidningen
Information att ”det är slående
hur sällan åtal för hatbrott faktiskt
väcks i Danmark, i varje fall om
man ser det i förhållande till hur
många medborgare som själva
anser sig ha blivit utsatta för
hatbrott”.

Det är med hatbrott som med
våldtäkt. Bevisbördan ska vara
överväldigande stark, annars blir
det ord mot ord, och i de flesta fall
ger offren upp. Varje år säger sig 5
000 människor ha blivit utsatta
för hatbrott, men 2018 väcktes
åtal bara i 84 fall.
I journalistfackets tidning
Journalisten har chefredaktören
Christian Lindhardt skrivit en
ledare om hur danska medier
förtiger rasismen i Danmark. I
stället för att bedriva en kritiskt
undersökande journalistik frågar
man danskarna om de själva anser
att de är rasister, och svaret är
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förutsägbart nej. Medierna saknar
trovärdighet, skriver Lindhardt
rent ut, särskilt bland de
medborgare som utsätts för
diskriminering och upplever hur
medierna gång på gång undviker
frågan. Man frestas att spetsa till
Lindhardts kritik: när det gäller
rasism i Danmark är medierna
inte en del av lösningen, utan en
del av problemet.
Först var det mediernas skamliga
tystnad om mordet på dansktanzaniern, trots att en av de
metoder som ska ha använts vid
mordet, ett knä på strupen, på ett
ohyggligt sätt påminde om hur

George Floyd mördades. Så följde
protesterna mot tystnaden i
sociala medier och den
uppseendeväckande artikeln i
New York Times, som sa allt som
de danska medierna inte ville
säga, och en folkvandring av
journalister började.
På Bornholm använde alla
journalisterna samma vinkel. Vi
fick leva oss in i de misstänkta
gärningsmännen. Med deras nära
vänkrets som förstahandsvittnen
framställdes de som en smula
våldsamma typer som av
obegripliga skäl gått för långt.
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Rasister? Aldrig! lät det
samstämmigt från de intervjuade.
De misstänktas vänner var också
vänner med offret, och även av
honom fick vi ett porträtt. Han
skildrades som en munter,
välklädd man som var populär i
det bornholmska nattlivet, där
han frekvent rörde sig. Men han
hade också ett liv utanför
Bornholm, där han utbildade sig
till teknisk ingenjör. Det livet hör
vi ingenting om. Det görs inga
intervjuer med tidigare
medstuderande eller lärare eller
nuvarande kolleger. Det skrivs
inget om hans drömmar, mål och

ambitioner i tillvaron. Kvar är
porträttet av en svart man vars liv
utspelade sig på fester, barer och
diskotek, och det blev också
minnesordet över honom i
tidningen Politiken den dag han
begravdes: ”Nu har nattlivets
glada grabb begravts.”
Men ursäkta, jag skriver nu det
onämnbara ordet: rasism.
Överensstämmer inte denna
skildring av mordoffret helt med
rasistiska stereotyper om svarta
män, som alltid reduceras till sin
sexualitet, i bästa fall harmlösa
partydjur, i värsta fall farliga
rovdjur?
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Vi får också veta att mordoffret
bar öknamnet ”Negern”, och att
han själv glatt använde det
nedsättande uttrycket. I dagligt tal
hette han alltså ”Negern Phillip”,
denna människa som inte var
offer för någon form av rasism,
inte ens när man ska ha tryckt ett
knä mot hans strupe.
I Skive Dagblad och i TV2:s
Nyheder kan man hitta en historia
om en lastbilschaufför som på
samma sätt titulerar sig med nordet. Han har en nigeriansk mor
och använder sig av öknamnet för
att förekomma rasistiska angrepp.
Han menar själv att det avväpnar

hans angripare eftersom det visar
att han ändå kan överträffa dem i
grovhet. Historien återges som en
solskenshistoria om lyckad
anpassning till det danska
samhället, där humor alltid vinner
över rasism. Ja, kan du bara skoja
om dig själv ska du nog hitta en
plats bland oss.
Psykologin har ett uttryck som väl
ringar in situationen.
Identifikation med angriparen.
Man är så trängd, så helt utan
allierade, att ens enda chans att
överleva är att överta sin
angripares nedsättande syn på sig
själv. Man blir sin egen
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förtryckare och förföljare. Jag har
sett det hos barn som avvikit på
det ena eller andra sättet, inte
nödvändigtvis på grund av
hudfärg, utan bara för att de var
annorlunda. De gjorde sig i stället
till clowner och anförde
förlöjligandet av sig själva i en
hjärtskärande bön om tillgång till
den gemenskap som stängde dem
ute.
De kom ändå inte in i
gemenskapen. I stället tvangs de
leva med ett sår i självkänslan.
Men sår i självkänslan kan helas
med tiden. Hudfärg försvinner
inte, och de sår rasismen tillfogar

självkänslan helas inte heller, de
blir i stället en del av en skadad
personlighet.
Jag fick ett mejl från en mamma
till tre afrodanska pojkar på
Bornholm. ”Jag har med växlande
framgång försökt ge uttryck för
den diskriminering och rasism
som mina barn tyvärr upplever”,
skriver hon, ”men som enskild
person är det mycket svårt, och
förnekande av att diskriminering
alls existerar är ofta den första
reaktionen man möter. En verklig
rädsla för repressalier förhindrar
också många från att säga något.”
1023

Mamman på Bornholm fortsätter:
”I mitt arbete som gymnasielärare
påtalade jag det problematiska i
att en elev kallades ’negern från
1G’. Jag hotades då med rättsliga
åtgärder för att ha uttryckt mig
förolämpande, och efter det blev
det oerhört svårt för mig att få
tjänstgöringstimmar. Frågan är
hur man kan benämna rasismen
utan att bemötas med rena
förnekanden av dess existens?”
Ska afrodanskar alltså helt enkelt
lära sig att leva med att tilltalas
med n-ordet om de ska finna en
plats i det Danmark som påstår
att det inte är rasistiskt?

Carsten Jensen

Carsten Jensen är dansk
författare och medarbetare i DN.
Hans senaste bok är ”Huvudstupa” (Albert Bonniers
förlag).
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15 500 svenskar
med covid-19 har
skrivits ut från
sjukhus
LÖRDAG 18 JULI 2020

Våren 2020 får Anders, Johan
och Juha så svårt att andas att
de ringer 112.
De vårdas i fem, sju respektive
två dygn på sjukhus och skrivs
ut när de bedöms vara
tillräckligt friska. De delar
samma ”öde” med ungefär 15
500 svenskar.

– Det är en hisnande tanke,
detta att jag blev en del av en
historisk pandemi, säger
Anders.
En kundansvarig sångare i ett
hårdrocksband. En snickare
engagerad i hemvärnet. En säljare
på ett japanskt hightechbolag med
4 i handikapp i golf. Anders
Engberg, Juha Marjanen och
Johan Gollert. Tre män. Utan
gemensamma erfarenheter eller
referenser. Det är osannolikt att
deras vägar någonsin kommer att
mötas.
Våren 2020 fick de svårt att
andas. I samma sekund kom de
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att gemensamt bli en del av en
historisk pandemi.
Det är en hisnande tanke detta, att
vara med och skriva historia. Inte
för att den slog an i de tre männen
när de, var och en på sitt håll
ringde 112 efter att ha insjuknat.
Då ville bara ha hjälp, de orkade
inte mer.
De hade läst de ödesmättade
rubrikerna, följt hur pandemin
spridits söver världen och, förstås,
Sverige.
Ändå hade ingen av dem, så sent
som i mitten av april, ens en tanke
på att de själva skulle drabbas.
Och om de mot förmodan skulle

göra det – hur svårt skulle det
kunna vara?
De var ju starka, i bra form, i sina
bästa år och så vidare. Ändå blev
de så sjuka att de lades in på
sjukhus.
Anders i sex dygn. Juha i drygt
två. Johan i sju, på två olika
sjukhus. Johan skickades först
hem från Södersjukhuset, lades
sedan in på Huddinge och
flyttades till sist till Karolinska i
Solna. När de skrevs ut var de
enligt läkarvetenskapen friska nog
för att deras kroppar själva skulle
kunna ta hand om resten.
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Det är ett ”öde” de hittills delar
med drygt 15 500 svenskar, enligt
Socialstyrelsens statistik från den
den 13 juli över antal utskrivna
från slutenvård med covid-19.
– Det är helt sjukt ju, säger
Anders när vi träffar honom efter
att han tillfrisknat.
Han kan inte låta bli att dra på
munnen åt sitt eget sätt uttrycka
det – ”helt sjukt”. En i coronatider
möjligen makaber beskrivning av
läget.
När Anders nu använder uttrycket
avser han själva känslan av att just
han, i egen hög person, blev en
aktiv del av ett skeende som,

åtminstone i det här årtusendets
historia, har sin självklara plats.
Men var det covid-19, de
drabbades av, alla tre? I Juhas fall
är det fortfarande oklart.
○○○
Anders, 52, sitter på skobänken i
sin hall, endast iklädd kalsonger.
Han har huvudet nedböjt, han
rosslar. I en och en halv timme
har han väntat på ambulansen.
Han har haft hög feber i tio dagar,
tankarna har krånglat. Han är i
”sina bästa år”, han har ett bra
jobb som han trivs med och alldeles nyss var han i god form.
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Bandet han sjunger i –
hårdrocksbandet Sorcerer – står
precis inför lanseringen av deras
tredje album. Men alla spelningar
på festivaler runt om i Europa har
ställts in. De specialdesignade cdboxarna för den tyngsta fanbasen
(i Tyskland) är försenade.
– Vår sista spelning innan allt
bommade igen var i Stockholm i
slutet av februari. Då hade jag en
helt vanlig förkylning. Jag stod på
scenen och skämtade om att jag
hade ”en släng av covid”. Jag har
tänkt mycket på det nu efteråt, att
det kanske inte var så roligt
egentligen...

Det mesta är osäkert i hans liv, det
står liksom still. Så blir han han
själv sjuk. Oklart hur.
– Jag har försökt följa
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Så fort jag
kände att det var något på gång,
att jag började bli sjuk, så bad jag
tonårssonen flytta hem till sin
äldre brorsa, säger Anders.
Anders kollega Adis har handlat
mat och ställt kassarna utanför
dörren. Allt medan dagarna gick
tappade han kraft. Han minns att
han, förutom febern och
smärtorna i bröstkorgen, började
känna sig deprimerad, han blev
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sjuk även av avsaknaden av
mänsklig kontakt.
– De sista dagarna kom tankarna
på Vita arkivet och på vilka
försäkringar jag egentligen har.
Jag försökte värja mig från dem,
men de kom.
– Medierna har ju mest
rapporterat om de värsta fallen, så
jag såg ju bilderna vi matats med
sedan utbrottet framför mig –
bilderna på sövda patienter som
vårdas i respirator, typ i väntan på
döden. Klart det var stressande.
Anders väntar in i det längsta
innan han ringer 112, han vill inte
ringa i ”onödan”. Ett par av hans

bekanta som också varit sjuka i
covid-19 har ringt ambulans. De
har blivit lämnade kvar hemma,
med luftrörsvidgande medicin.
Så ringer han. När operatören
börjar ställa en massa motfrågor
orkar han inte svara.
– Jag minns att jag tänkte, ”fattar
han inte att jag kanske håller på
att dö”. Sen slängde jag på luren.
Han skickade direkt ett
meddelande till sin mamma
Annki, bad om hennes hjälp.
– Mamma ringde upp SOS Alarm,
jag antar att hon tjatade på dem.
Till slut ringde de upp mig igen.
Då fanns det en läkare vid
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operatörens sida. Han sa att det
var läge nu. Det var en grym
lättnad att veta att ambulansen
faktiskt var på väg.
– Sen, när ni kom. Fy fan, nu är
det på riktigt kände jag. Inga
gulliga munskydd här inte. Full
skyddsutrustning. Som i filmen
”Contagion”.
○○○
Johan, 36, stapplar in i hissen
med stöd av sjuksköterskan Pierre
Sannemo. Hans syresättning är
nere på 88 procent, den sjönk
snabbt från 93 efter att Pierre bett

honom gå en sväng i
vardagsrummet.
Johans senaste dygn är svåra att
beskriva, de är som ett töcken.
Febern, svettningarna, hostan.
Han har haft svårt att hitta en
ställning som inte gjort ont, en
position där han kunnat andas.
Han har legat på golvet med
balkongdörren öppen på nätterna,
han har haft extrem, bultande
huvudvärk, yrsel. Till slut också
väldigt ont i ryggen, i svanken.
Han sov inte, fick inte i sig någon
mat. Han blev svagare och
svagare.

1031

Men han var inte ensam. Vid sin
sida hade han hela tiden sin fru
Sheana och deras två döttrar,
Callie och Mika. Bara en dryg
vecka innan Johan blev sjuk var
både Sheana och döttrarna sjuka.
Förloppet var kort och intensivt
för dem, ett par dygn, sedan var
det över.
I dag vet Sheana att det var
covid-19, hon har testat sig, hon
har antikroppar.
Men för Johan drar det ut på
tiden. Sheana, som är
pilatesinstruktör, ringer 1177 var
och varannan dag för att få råd.
Hennes svåger, som är läkare i

USA, uppmanar henne att skaffa
en saturationsmätare – som
mäter syrehalten i blodet – för att
kunna se hur Johan klarar av att
syresätta sig.
– Efter tio dagar kom han inte upp
ur sängen. Jag kände att jag ville
få honom undersökt, att jag inte
kunde hjälpa honom längre, säger
Sheana.
Hon ringer KRY, får rådet att
hålla koll på Johans
andningsfrekvens och att
regelbundet ta pulsen på honom.
Den införskaffade
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saturationsmätaren visar att
syrehalten i Johans blod ligger
strax över 90 procent. Ring 112,
om det blir värre, tyckte läkaren
på KRY.
Det blev det. Hans
andningsfrekvens ökade. Och en
natt, när han sov, fick han kortare
andningsuppehåll. Morgonen
därpå ringde Sheana 1177 igen, nu
tyckte även de att det var dags att
ringa 112.
– Jag var skeptisk till det där med
ambulans – hade en väldigt dålig
bild av vad som skulle hända.
Skulle jag hamna i något tält

någonstans? Jag ville bara vila,
inget annat, säger Johan.
Men när sjuksköterskan Pierre
Sannemo kliver in i lägenheten i
full skyddsutrustning, är det en
lättnad.
– Han hade bra energi, agerade
förtroendeingivande. Jag minns
att han sa att han inte kunde ge
mig något direkt besked om jag
hade covid-19 eller inte. Däremot
skulle jag garanterat hamna på en
covidavdelning på akuten, vilket
skulle kunna leda till att jag
riskerade att bli smittad, om jag
nu inte redan var det. Märkligt
läge...
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Efter det minns inte Johan så
mycket. Bara att han bestämde sig
för att åka in.
– Jag var så borta just då, jag
reflekterade inte över vad som
egentligen hände.
Sheana tar bilder på Johan med
sin mobil när han lastas in i
ambulansen utanför deras port.
Ögonblicket som numera är en del
av allas vår historia.
○○○
Så har vi Juha, 53. Han kunde inte
sluta hosta den där natten. Han
hade varit krasslig, lite feber och
kortvarig frossa, men det var inget

han upplevde att han inte kunde
klara av.
Nu stod han på knä i duschen och
spolade varmvatten, tänkte att
han skulle försöka få till en riktig
ångdusch, för att rensa skallen,
bihålorna och allra helst – få
stopp på hostan. Men det går inte.
Hans sambo Susanne ringer 1177.
Juha hostar och hostar i
bakgrunden. 1177 ringer 112.
Juha blir inte det minsta förvånad
när specialistsjuksköterskan Eva
Sköld kliver in i lägenheten i full
skyddsutrustning.
– Jag hade ju sett på tv hur de ser
ut. Kände jag någonting var det
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att det kändes lite överdrivet. Jag
var inte orolig, det var mer att ”oj,
vilka resurser de lägger på mig”.
– Men jag var väldigt tacksam, det
var jag.
Vi som står intill och ser hur den
hostande Juha lastas in i
ambulansen kan bekräfta det. Eva
ser till att även han snabbt får ett
munskydd på sig, för han hostar
så att saliven stänker.
Juha tackar och tackar. Han
lägger sin hand mot Evas visir
gång på gång, som för att klappa
henne på kinden.
Juha är lugn, trots hostan.
Sambon Susanne är mer

uppriven, rädd. Hon vet också att
blir han inlagd nu kommer de
kanske inte att ses på ett tag. Även
hon är tacksam.
– Ni är fantastiska, säger hon till
Pierre och Eva innan de åker mot
akutmottagningen på Huddinge
sjukhus.
– Vilket jobb ni gör.
○○○
De tre männen läggs in på
sjukhus. De får tre olika
upplevelser, men vissa
erfarenheter delar de.
För det första: Ingen av dem
upplever något av det kaos som de
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sett skildrat i media. Allt går lugnt
till, på såväl Karolinska i
Huddinge och Karolinska i Solna
som Södersjukhuset – de sjukhus
de kom att vårdas på.
För det andra:
sjukvårdspersonalen var ”fin”.
Empatisk, aldrig sur, alltid
uppmuntrande.
– Jag blev visserligen körd till fel
avdelning först. Jag låg och
väntade säkert ett par timmar. I
samma rum var en dam i
nattlinne som pratade i telefon
väldigt högt hela tiden. Det var
skumt, jag tänkte att hon inte ens
verkade vara sjuk. Efter ett par

timmar dök en läkare upp och sa
nämen är det här du är? Vi tappat
bort dig, förlåt, säger Anders.
Syrgasen gjorde Anders lugnare
redan i ambulansen. Väl inlagd
följde rader av provtagningar.
Dagen efter frågade en läkare om
han kunde tänka sig att ingå i den
världsomspännande studien av
remdesivir, som tidigare använts
mot ebola. 6 000 personer över
hela världen ingick i den.
Först tänkte han, va fan, ska man
bli försökskanin nu också. Sedan
sa han ja.
– Något måste man väl bidra
med?
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En halv liter remdesivir fick de in i
honom varje dag, intravenöst,
genom en droppnål i armen. En
halvtimme tog det, varje gång.
Studien avbröts i förtid eftersom
Europeiska läkemedelsverket
godkände användandet så fort en
viss positiv effekt kunde påvisas.
Då hade Anders fått det i fem
dagar.
Liksom Johan och så småningom
också Juha fick han
blodförtunnande medicin. Då och
då kom de och kollade om han
orkade syresätta sig själv, men det
var trögt på den fronten. Han
delade rum med en man som bad

tre gånger om dagen och snarkade
på nätterna.
– Han var dålig på svenska, men
vi lärde oss förstå varandra under
de där dagarna. Det var fint på
något vis.
○○○
Johan blir hemskickad efter drygt
fyra timmar på Södersjukhusets
akutmottagning. Han fick ingen
syrgas, bedömdes klara av
situationen själv. Något
coronatest gjordes inte. När han
kom hem hamnade han snabbt
tillbaka i samma, onda spiral –
feber, yrsel, svårt att andas.
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Efter ett dygn hemma kör Sheana
honom i egen bil till akuten på
Karolinska universitetssjukhuset i
Huddinge. Där får de sitta och
vänta på stolar som placerats ut i
ett garage, innan de får träffa en
läkare i ett tält. Johan fryser, han
tror det är minus tio grader när
han kramar om Sheana för att
säga hej då.
Han blir inlagd. Två
sjuksköterskor tar blodprover och
ekg – och äntligen, som Johan
uttrycker det, ett coronatest. Ekg:t
visar på en avvikelse, Johan tas till
ett eget rum. Han blir positivt

överraskad över rummets
standard. Han får syrgas.
Han tittas till var tredje timme.
Han känner sig trygg. Syrgasen
kyler näsan, ”grimman” kliar, är
obehaglig och Johan kan inte
sova. Han tar av sig den.
– När nattsköterskan kom in och
såg det talade hon klarspråk med
mig. ”Den där ska vara på, annars
kan du åka hem”, sa hon till mig.
Så det var bara att ta på med den,
förstås.
Efter tre dagar på Huddinge
sjukhus känner sig Johan rädd.
Han blir inte bättre. Han har
dubbla täcken på nätterna på
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grund av frossan. Sheana packar
fler filtar och en skönare kudde
som en av Johans bästa vänner
åker över med, en sjuksköterska
lämnar över sakerna till Johan.
– Jag skrev ett sms till min vän för
att tacka honom. Det blev väldigt
känslomässigt. Det liksom slank
in att ”du ska veta att i fall jag inte
klarar det här så har du alltid varit
en så bra vän”, typ.
– Han fick ju panik, förstås, bröt
ihop, ringde runt till vänner,
försökte få tag i Sheana. Det var
inte min mening. Men just där var
det som att kroppen höll på att
lägga av. Hade jag varit gammal,

varit svag eller haft en
underliggande sjukdom då hade
jag strukit med, det är jag säker
på.
○○○
Juha får direkt ett eget rum när
han kommer till Huddinge. Han
hostar fortfarande intensivt.
Innan han körs in hör vi honom
säga till ambulanspersonalen att
han tycker att det är sorgligt att
nu kommer folk han möter vara
rädda för honom, rädda för att
han ska smitta dem.
Det tas omedelbart ett coronatest i
näsan.
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Det visar negativt. Under dagen
skickas han på lungröntgen. Där
ser man tecken på att han kanske
visst var smittad. Det görs ett nytt
prov. Den här gången ber man
Juha hosta upp slem.
– De sa att svaret skulle komma
rätt snart. Redan vid 14-tiden kom
en läkare och sa att oavsett om
resultatet var negativt eller
positivt så skulle jag kunna åka
hem, jag hade inga problem med
att syresätta mig.
– Skönt, tänkte jag.
Sedan hände ändå något konstigt.
Juha låg i ett rum med fönster ut
mot en korridor. På fönstret hade

man satt upp en lapp med Juhas
telefonnummer. Nästa gång
läkaren kom stod han kvar
utanför och tittade på Juha genom
glaset medan han ringde till Juha.
– Du har inte covid-19, sa han.
Bra, tänkte jag och frågade om
även slemprovet visade det. Det
visste inte läkaren, han hade inte
hört talas om något slemprov. Jag
tänkte, ja, ja, något har ramlat
mellan stolarna.
Juha blev utskriven. Han gick
direkt över gatan och tog en öl på
en pizzeria. Han hade precis
hunnit messa alla sina vänner om
att allt var lugnt när det ringde
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från okänt nummer på hans
telefon. Det var läkaren, han hade
konfererat lite med sina kollegor
och kommit fram till att Juha
”kan” ha corona och att de skrivit
ut blodförtunnande medicin åt
honom.
– Det var som en smäll på käften.
Jag hade tillbringat två dygn på
sjukhus, men utan att de kunnat
ge mig ett besked. Den här
ovissheten. Jag vet inte om jag
haft corona eller inte.
○○○
När Anders kommer hem känner
han sig skyldig. Vad ska folk tro?

Han får lust att gå runt i
trapphuset och i hissen och sprita
alla möjliga ytor som han kan ha
tagit i. Tanken på att han kan ha
smittat någon annan skaver.
När Johan kommer hem har han
fått tillbaka aptiten, men han är
vansinnigt trött. Han vill snabbt
tillbaka till sitt vanliga jag och går
på några nitar, gör för mycket
saker, vilar för lite, får några
bakslag.
Juha isolerar sig totalt. Han lever i
ett ingenmansland, kan inte gå till
jobbet, kan inte träffa någon. Alla
planer för sommaren och
semester är omkullkastade och
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han vet inte ens om han haft
covid-19. ”Väldigt tråkigt. Jag
kaklade om i köket”, säger han.
Hemma hos Anders ligger en
oöppnad räkning från Region
Stockholm. Han skrattar.
– De behöver väl stålar nu. Det
tycker jag de ska ha. För övrigt har
jag har alltid gillat att betala skatt.
Han öppnar kuvertet.
Räkningen är på 600 kronor.
– Fett värt, säger Anders.
Anders, Johan och Juha upplever
att de mår bra i dag. De tränar, rör
på sig försöker hitta tillbaka till
den form de hade innan. Det går
framåt, för alla tre.

Ulrika By
ulrika.by@dn.se

Fakta. Så gjordes
jobbet
DN:s medarbetare har i ett par
veckors tid fått unik tillgång till ett
ambulansteam från Falck, med
specialistsjuksköterskor och
sjuksköterskor, i syfte att
dokumentera dess arbete under
pandemin.
DN:s reporter och fotograf har
arbetat under gällande sekretessoch tystnadspliktslagstiftning.
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Samtliga personer som skildras i
reportagen har, i efterhand, när
vårdsituationen har upphört, valt
att delta i uppföljande intervjuer
och har godkänt sitt deltagande
samt att DN publicerar bilder på
dem.

dygn och på intensvivvården 25
dygn.
Källa: Socialstyrelsen

Fakta. Vårdtyp och
vårdtider
13 procent av de inskrivna
covidpatienterna vårdades på
intensivvårdsavdelningar, resten
på vanliga vårdavdelningar.
Medianvårdtiden för patienter på
vanliga vårdavdelningar var 6
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kommunikationsdirektör på
SAS.
I början av juli valde SJ att slopa
avståndsregeln ombord på sina
LÖRDAG 18 JULI 2020
tåg i samband med att
Resenärer larmar om trängsel
Folkhälsomyndigheten lättade på
på bland annat tåg och flyg.
resor inom Sverige. Tågbolaget
Efter kritiken sänker nu SJ
införde i inledningsskedet av
antalet bokningsbara platser på pandemin en reducering av
tåg från 75 till 65 procent – antalet tågbiljetter till 50 procent
samtidigt som SAS fyller flygen men valde att öka till 75 procent i
med resenärer.
juli.
– Enligt riktlinjerna från vår
Beslutet mötte kritik från både
branschorganisation kan vi
resenärer och
boka upp alla platser som
Folkhälsomyndigheten, vilket DN
vanligt, säger Karin Nyman,
uppmärksammat. SJ förklarar nu
att man har analyserat

SJ minskar antalet
platser – men SAS gör
tvärtom
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konsekvenserna av lättnaderna
och därefter valt att belägga sina
tåg till 65 procent.
– Vi har dragit lärdom och vill nu
göra om så det blir bättre för alla.
Vi trodde att fler familjer och
mindre sällskap skulle resa nu
under sommaren baserat på
tidigare erfarenheter, säger Tobbe
Lundell, presschef på SJ.
Med fler singelresenärer än väntat
ändrar man därför till att var
tredje plats spärras av för att
minska smittspridningen av
covid-19.
– Vi glesar ut så att vi skapar flera
platser med ledigt säte bredvid,

men vi kan inte garantera att man
som resenär får sitta själv, säger
Tobbe Lundell.
Tobbe Lundell berättar att man
håller på att ta fram en ny
platskarta där resenären själv ska
kunna se om platsen intill är
bokningsbar eller inte. På så vis
kan man själv välja om man vill
undvika att hamna bredvid en
annan resenär.
– Tidigare har man enbart kunnat
se om sätet intill är ledigt just nu.
Men vi är glada att vi inom ett par
veckor har skapat en lösning som
underlättar för våra resenärer,
säger Tobbe Lundell.
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Det kommer att dröja upp till en
vecka innan förändringen slår
igenom. De avgångar där upp till
75 procent av biljetterna redan
sålts kommer att gå som planerat.
SJ har därför valt att uppgradera
alla biljetter till ombokningsbara.
– Vi vill att alla ska känna sig
trygga och ha möjlighet att avboka
om man inte vill sitta intill andra
resenärer, säger Tobbe Lundell.
Folkhälsomyndighetens
generaldirektör Johan Carlson
föreslog tidigare att utökade
avgångar även vore en lösning.
– Banarbete gör detta omöjligt för
tillfället, men vi kommer att öka

antalet avgångar efter sommaren.
Vi har tagit tillbaka all vår
produktionspersonal efter
permitteringarna och är därför
redo att gå upp i trafik, säger
Tobbe Lundell.
Till skillnad från SJ väljer SAS att
fylla flygplanens samtliga platser.
Flygbolaget har mött kritik för
trängsel ombord men flygbolaget
uppger att man följer
branschorganisationen
Europeiska unionens byrå för
luftfartssäkerhet, EASA:s,
riktlinjer.
– Vi har ända sedan
coronapandemin bröt ut vidtagit
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rigorösa säkerhetsåtgärder och
har en säkerhetsgrupp som har
arbetat med att säkerställa att SAS
utgår ifrån EASA:s riktlinjer. Vi
har bland annat infört flera
städrutiner, alla våra passagerare
och personal måsta bära mask och
boardingreglerna ser annorlunda
ut, säger Karin Nyman,
kommunikationsdirektör på SAS.
Enligt Folkhälsomyndighetens
restriktioner är det viktigt att
hålla en armlängds avstånd till
andra människor för att minska
smittspridningen. Men Karin
Nyman menar att avståndsregeln
inte gäller på flygplan då sådana

direktiv i nuläget inte finns hos
EASA:s riktlinjer för
smittspridning.
– Den torra luften ombord är
ogynnsam för droppsmitta, säger
Karin Nyman.
SAS har inga planer på att ändra
sina riktlinjer eller att reducera
antalet platser. Karin Nyman
menar att de är i ständig kontakt
med Folkhälsomyndigheten som
är medvetna om dagens hantering
av resenärerna.
– Det blir en helt orimlig situation
att göra på ett vis ombord på flyg
från Sverige jämfört med ett annat
från exempelvis Norge. Vår
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bransch är global och det är
viktigt att samma riktlinjer gäller
för alla sträckor. Vi anpassar oss
efter våra medicinska experter och
förändras riktlinjerna så gör även
åtgärderna det ombord på flygen,
säger hon.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se

döda i Sverige, enligt
Folkhälsomyndigheten.
Det totala antalet smittade som
har avlidit i Sverige är därmed 5
619 personer.
Totalt har 77 281 personer
bekräftats smittade, 404 fler än i
torsdags.

Fakta. 5 619 döda med
covid-19
Under det senaste dygnet har ytterligare 26 personer med
bekräftad covid-19 rapporterats
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på onsdagskvällen. På platsen
hittades en 21-årig man
knivskuren. Mannen avled senare
LÖRDAG 18 JULI 2020
under natten och på torsdagen
Ett bråk på en lokalbuss i
anhölls tre personer, en pappa och
Kiruna på onsdagen slutade
hans två söner, misstänkta för
med att en 21-årig man avled.
mord alternativt dråp.
Nu häktas en pappa och hans
Under fredagen fattade Gällivare
två söner på sannolika skäl
tingsrätt beslutet att häkta alla
misstänkta för mord.
tre.
– De vidgår delar av
– Alla tre är på sannolika skäl
händelseförloppet men
misstänka för mord, säger Lindha
förnekar brottet mord, säger
Strömberg.
kammaråklagare Lindha
Hur klar bild har du av det som
Strömberg.
inträffat?
Polisen larmades om ett bråk på
– En riktigt klar bild har jag inte
en lokalbuss i centrala Kiruna sent
ännu. Men jag tycker det är klart

Pappa och två söner
häktas för bussmord
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att alla tre varit på plats och
angripit mannen. Men nu börjar
utredningsarbetet på riktigt för att
vi skapa oss en ännu bättre bild,
säger Lindha Strömberg.
Offret och de misstänkta
gärningspersonerna ska ha varit
bekanta sedan tidigare.
– De känner varandra och det
finns en konflikt. Men jag vill inte
säga något mer om motivbilden
utan vi utreder vad som hänt i
första hand, säger Lindha
Strömberg.
Alla tre har erkänt att de varit på
plats och deltagit i situationen.

Den yngre sonen hävdar enligt
Norran nödvärn.
– Han medger i förhör att han har
utdelat våldet. Jag menar att det
kan vara så men det behöver
nödvändigtvis inte vara på det
sättet, säger hans försvarare,
advokat Jonas Westerlund till
Norran.
Både pappan och den äldre sonen
förnekar mord.
Under torsdagen meddelade
Hörvalls buss att de ställde in all
lokaltrafik i Kiruna till följd av
händelsen. På fredagen var
trafiken i gång som vanligt.
Olle Bengtsson
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olle.bengtsson@dn.se
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se

Tonåringar häktade för
mord på 18-åring
LÖRDAG 18 JULI 2020

Två 17-åringar har häktats,
misstänkta för mordet på den 18åring som hittades död i västra
Stockholm på onsdagen, skriver
Aftonbladet. Kroppen hittades i
ett skogsparti i anslutning till ett
bostadsområde. 17-åringarna har
inte tidigare dömts för våldsbrott.
TT
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Ny skolbrand i Lund
den tolfte sedan i mars

1533
LÖRDAG 18 JULI 2020

LÖRDAG 18 JULI 2020

av prästerna inom kyrkan är
kvinnor och 1 527 är män, visar ny
statistik som grundar sig på siffror
från hösten 2019 och som Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation
Skao tagit fram, skriver Kyrkans
Tidning.
TT

Delar av Palettskolan i
sydvästra Lund har brunnit
ned. Det är den tolfte
skolbranden i Lund sedan i
mars.
Larmet om skolbranden kom till
polisen strax efter klockan fyra på
fredagsmorgonen. När
räddningstjänsten kom till platsen
slog lågor ut genom fönster och
tak. Branden i Palettskolan, som
har klasser upp till årskurs sex, är
den tolfte skolbranden sedan i
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våras, men det har också varit
Lund. Han släpptes senare, men
många misstänkt anlagda bränder var fortfarande misstänkt.
TT
i kommunen.
– Vi har satt in värmekameror och
extra väktare. Vi samverkar också
med polisen, vi har satt in fler
fältarbetare och fritidsgårdarna
har mer öppet, säger Håkan
Nilsson, säkerhetschef i Lunds
kommun.
Redan i våras gjorde kommunen
tillsammans med polisen en
riskanalys med tanke på
coronapandemin. I början av juli
grep polisen en 17-åring som
misstänktes för en av de andra
misstänkt anlagda bränderna i
1053

Minus 90 miljoner –
ändå bättre än väntat
för Volvo
LÖRDAG 18 JULI 2020

Resultatet var bättre än väntat
på Stockholmsbörsen. Men
samtidigt som förra årets andra
kvartal gav AB Volvo en vinst
före skatt på 14,6 miljarder
kronor var resultatet i år minus
90 miljoner kronor.
Vd Martin Lundstedt betraktar
coronakrisen som långt ifrån
över.
När AB Volvo redovisade sitt
resultat för årets första kvartal

ville vd Martin Lundstedt inte sia
om framtiden. För första gången
någonsin presenterade bolaget
ingen prognos för bolagets
förväntade utveckling på
marknaden.
Resultatet för årets andra kvartal
är bättre än väntat. Analytiker
hade räknat med minus 149
miljoner kronor före skatt, men
AB Volvo redovisar minus 90
miljoner kronor. Men inte heller
denna gång finns några prognoser
med i bolagets rapport.
– Vi är fortfarande försiktiga.
Osäkerheten består – tyvärr är
flera stora regioner, som
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Nordamerika, fortfarande mitt i
pandemin, säger Martin
Lundstedt till DN.
Den återhämtning som bolaget
sett under kvartalet, både vad
gäller användande av produkter
och ökad orderingång, är svår att
dra definitiva slutsatser utifrån,
enligt vd:n.
– Vi måste fortsätta att ha en bra
balans mellan efterfrågenivå och
aktivitetsnivå i bolaget. Det är
viktigt att bibehålla starkt
manöverutrymme för att komma
starkare ur krisen, säger Martin
Lundstedt.

I juni meddelade AB Volvo att
4100 tjänstemän, varav 1250
arbetar i Sverige, sägs upp. Några
ytterligare varsel är inte aktuella i
nuläget, men det går inte att lova
att bolaget kommer att klara
resten av året utan fler varsel,
säger vd:n.
– Jag tror att det är dumt att lova
något när man är i en sådan här
situation. Vi är fortfarande mitt i
en pandemi. Naturligtvis har vi en
ambition att komma ur krisen
som ett starkt bolag.
Martin Lundstedt beskriver AB
Volvos arbete med hållbara
infrastruktursystem och minskade
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utsläpp av växthusgaser som en av
de viktigaste frågorna för bolaget.
Liksom Volvo Cars arbetar AB
Volvo för att stärka sin kompetens
inom elektromobilitet och
digitalisering, både genom att
vidareutbilda medarbetare och
anställa ny personal. Satsningen
väcker frågor om framtiden för
produktionen i Skövde, där
bolagets dieselmotorer tillverkas.
Martin Lundstedt säger att
behovet av kompetensen i Skövde
kvarstår.
– Successivt kommer mixen av
drivsystem att röra sig från
dieselmotorer till elektromobilitet.

Samtidigt kommer
förbränningsmotorn som sådan
att spela en viktig roll i
omställningen till förnybara
drivmedel, säger Martin
Lundstedt.
Sedan coronapandemin inleddes
har bolaget vidtagit omfattande
åtgärder för att minska sina
utgifter, bland annat genom
korttidspermitteringar av
anställda, lönesänkningar och
minskade kostnader för köpta
tjänster.
Möjligheten att permittera
anställda har enligt AB Volvos
beräkningar gett besparingar på
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omkring 1,7 miljarder kronor.
Martin Lundstedt säger att
permitteringarna har varit bra för
samhällsekonomin och för
konkurrenskraften hos svenska
företag.
– Det var ett väldigt bra och
viktigt initiativ av Sveriges
regering, säger han.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

Fakta. Volvos delår i
siffror

Nettoomsättning: 2020 (kvartal 2)
73 227 / 2019 (kvartal 2): 120 694
Justerat rörelseresultat: 3 272 / 15
105
Resultat efter finansiella poster: –
90 / 14 566
Resultat per aktie: –0:14 kronor /
5:47 kronor
Nettoorderingång, lastbilar: 26
507 / 47 821 (antal)
Nettoorderingång,
anläggningsmaskiner: 26 706 / 24
085 (antal)
Siffror i miljoner kronor om ej
annat anges. Källa: AB Volvo.
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Dyrare att bli lantbrukare
– svårt för unga som vill
börja
LÖRDAG 18 JULI 2020

25 miljoner för att bli bonde.
Det är den verklighet som
möter dagens unga, enligt
beräkningar från LRF. Med en
låg lönsamhet är det osäkert
vem som kommer ha råd att stå
för framtidens matproduktion.
– Det är svårt att få ekonomi i det
här för någon som måste köpa en
gård till dagens marknadspris,
säger ekobonden Per Johansson.

I april tog han över jordbruket i
Röksta, en mil norr om Norrtälje,
där han odlar spannmål, vall och
baljväxter på ekologiskt vis.
– Jag har alltid velat ta över, men
jag hade många blandade tankar
och känslor inför det. Maskinerna
är dyra, markpriserna har skjutit i
höjden helt åt helvete och dessutom är det sämre betalt, säger
han.
Statistiken ger honom rätt. Sedan
1995, när Jordbruksverket
började registrera priset på
åkermark, har prisutvecklingen
gått spikrakt uppåt. Under Per
Johanssons livstid har priset för
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en hektar sjudubblats. De senaste
tio åren har priset ökat med 87
procent sett till hela landet.
Jordbruket på gården i Röksta har
drivits av samma familj i fem
generationer. Per Johanssons
morbror, som nyligen lämnade
över, var mån om att
verksamheten skulle fortsätta
inom släkten. Men
marknadspriset som gården
uppskattades ha blev så högt att
de helt och hållet fick bortse från
värderingen. Tillslut kom de
överens om att mer än halvera
summan.

– Det var min absoluta
smärtgräns, det hade aldrig gått
annars, säger den 25-åriga
lantbrukaren.
– Man kan inte köpa en gård för
så mycket pengar, maskiner för
ytterligare några miljoner och
tänka att det ska gå ihop. Det gör
det inte.
Enligt beräkningar från LRF
uppgår priset för en normalstor
gård inte sällan till 20 miljoner
kronor. Utöver det tillkommer
kostnader för eventuella djur och
maskiner. För begagnade
maskiner bör man räkna med
ytterligare två till tre miljoner
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kronor med dagens teknik, enligt
LRF. Per Johansson började
samla på sig traktorer redan i
gymnasiet.
– När jag tog över gården kändes
det skönt att jag redan hade en del
sedan innan. Men jag har fått
jobba jäkligt hårt för dem. Det har
inte varit enkelt, säger han.
För att jordbruket ska vara
lönsamt krävs allt större arealer
och mer modern teknik.
Jordbruken blir färre och
jordbrukarna äldre. Mellan 2010
och 2019 minskade andelen
heltidsjordbruk med 14 procent,
samtidigt som andelen

jordbrukare med egen firma över
65 år ökade till en dryg fjärdedel.
Och frågan är hur branschen ska
föryngras när den finansiella
tröskeln blir högre.
– Jag skulle säga att det är
nästintill omöjligt att köpa en
gård till marknadspris i dag och
driva den med lönsamhet. Men
det är också en utmaning vid
generationsskiften, där den som
ska ta över en gård måste belåna
sig kraftigt för att kunna köpa ut
den, säger Elisabeth Hidén,
ordförande för LRF Ungdomen.
Hur kan man få upp lönsamheten
i branschen?
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– Markpriserna är svåra att göra
någonting åt, så det måste handla
om priset på råvaror. Om
konsumenterna får större
förståelse för hur svensk
livsmedelsproduktion går till och
vilka mervärden det ger tror jag
att efterfrågan på svenska
livsmedel skulle gå upp, säger
Elisabeth Hidén.
Per Johansson tror att böndernas
roll kan komma att bli än viktigare
i framtiden. Samtidigt är han
bekymrad.
– Vi lär behöva mer mat när
världens befolkning ökar, ändå
bygger vi på åkermark och har

sjunkande lönsamhet. Det känns
lite som att vi skjuter oss själva i
foten, säger han.
Själv hoppas han så småningom
kunna utöka för att livnära sig på
jordbruket. Nu jobbar han med
växtodlingen vår och höst, och
fyller ut resten av tiden med
entreprenad för att gå runt.
Kanske skaffar han nötdjur,
kanske börjar han odla alternativa
växter.
– Vi får se vad jag hittar på. Min
dröm är att bara kunna leva på
gården, säger han.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
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den senaste rapporten som
släpptes 2019.

Fakta. Jordbruket i
siffror

SCB/Jordbruksverket

Mellan 2010 och 2019 minskade
antalet heltidsjordbruk med 2 395
gårdar, motsvarande 14 procent.
I fjol var drygt 21 procent av
jordbrukarna med enskild firma
över 65 år, och andelen ökar
stadigt. År 2018 var det
genomsnittliga priset på en hektar
åkermark i Sverige drygt 7 gånger
så högt som det var år 1995.
”Sett över en tioårsperiodhar
priset på åkermark ökat med 87 %
för riket.”, skrev Jordbruksverket i

Så dyrt är det att bli
bonde
Gård på 100 hektar och djurstallar
- 20 miljoner kronor
100 mjölkkor - 1,5 miljoner kronor
Maskiner - 4-6 miljoner kr för nya,
halva priset för begagnade
LRF
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någorlunda regelbundet. Hon
känner igen oss när vi kommer,
hon lärde sig säga mormor för ett
tag sedan. Det sårade min man
LÖRDAG 18 JULI 2020
(morfar). Han skämtar mest om
Hennes lilla barnbarn föredrar
det att han blir sårad. Men det är
sin mormor framför morfar,
som blir sårad. Hur ska mormor inte bara det som är problemet.
göra? Dottern, barnets mamma, Hon, vårt barnbarn, har föredragit
mig framför morfar hela tiden.
uppmanar henne att inte vara
Och nu när vi sågs sist så blev det
så ”på” för att ge plats åt
morfar – men det känns helt fel. ännu mer påtagligt. När han
försöker göra något med henne, så
? Fråga:
säger hon ”nej, nej, mormor”. Då
Jag är en mormor som har en
fråga. Vi har ett barnbarn som nu suckar morfar och säger ”ingen
är 1 år och 8 månader. Vi bor inte tycker om mig, det är ingen idé att
på samma ort, men har ändå setts jag försöker”. Följden blir att vår
dotter och svärson tycker synd om

”Vårt barnbarn vill bara
vara med mormor, inte
med morfar”

1063

honom. Då säger de till mig att jag
ska backa och inte vara så ”på”
utan låta morfar få mer utrymme.
Jag upplever inte att jag är på,
utan det är ju vårt barnbarn som
söker upp mig och vill leka. Då vill
inte jag nonchalera henne.
Jag har också försökt säga att
morfar kan läsa saga i stället.
Reaktionen blir då hos vårt
barnbarn, återigen, nej nej och så
vill hon komma till mig. Min man
blir irriterad på mig och ber mig
att inte försöka locka henne att de
två ska göra saker, för hon vill
ändå inte, säger han.

Jag känner mig sårad och vet inte
riktigt hur jag ska ställa mig till
allt detta. Min man säger att han
är glad för min skull att vårt
barnbarn tycker så mycket om
mig. Det som gör mest ont är när
vår dotter står och klappar på min
man och tycker synd om honom.
Att hon sedan ber mig att vara
mer avvaktande och inte på, gör
också det svårt att veta hur jag ska
förhålla mig.
Vårt barnbarn söker sig också till
morfar, men det är uppenbart att
jag är favoriten.
Kan också nämna att jag jobbat på
förskola i över 40 år och har
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mycket erfarenhet av barn. Har ni
något råd till mig om hur jag ska
agera? Ska jag göra som min
dotter ber mig om, att vara mer
avvaktande, även om det känns
väldigt onaturligt och helt fel?
Mormor

liten hand puttar bort en och
väser ”pappa natta”. Man
rannsakar lätt allt man gjort och
missat men granskar ännu mer
den lömska favoritföräldern. Är
det manipulation eller mutor som
snärjt ungen?
Men nu är ju morfar inte förälder
! Svar:
och verkar själv sugen på att lätta
När jag läser ditt brev är det inte
upp reaktionerna kring sin
dynamiken kring det lilla
andraplats. Och just det brukar
barnbarnet jag reagerar på, utan
väl vara vinsten med mor- och
den runt morfar. Att ratas av
farföräldraskapet? Att man kan
någon man älskar gör förvisso ont sänka axlarna och vila i att allt
och man kan bli avundsjuk på den med ungar förändras. När det
som favoriseras. Alla föräldrar vet gäller småbarn brukar det bästa
hur det kan bränna i halsen när en vara att göra det som passar här
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och nu, och inte försöka styra upp
saker man tror är bra på sikt.
Eftersom de på en blinkning går
från att enbart äta sånt som är
beige och vägra lämna ens knä, till
att kräva specialpizza och fräsa
om man råkar tilltala dem bland
folk. Blir barnbarnet intresserat
av fiske om ett par år och morfar
råkar vara superfiskare lär du
alltså stå dig slätt. Eftersom även
favoritskapet bland deras
kamrater brukar ändras.
När barn blir mammiga och
pappiga brukar man förklara det
med hur deras
anknytningsrelationer för tillfället

är sorterade. Barn som får
möjlighet utvecklar nånstans
mellan 3–5 relationer av den
kvaliteten och har ibland en eller
ett par särskilda favoriter bland
dessa. För de flesta växlar dock
topplaceringen på listan under
livet. Har man tålamod som
förälder kan man välja att ”go
with the flow” i de växlingarna.
När favoriten är borta brukar
tvåan duga bra. Andra vänjer
barnet vid att, till exempel, nattas
av respektive förälder varannan
kväll. Det brukar också funka, om
man bara står ut med de första
veckornas protester.
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Hos er tror jag dock inte det
handlar om anknytningshierarki,
som pappig- och mammigheten
brukar kallas. I stället handlar det
kanske om den motsatta
drivkraften, eller
motivationssystemet, hos små
barn. Nämligen den att utforska
världen och människorna. Så fort
barnet känner sig tryggt ska dess
energi riktas mot att grabba
någons hand och ge sig ut på
upptäcktsfärd. Och vems hand
ungen då känner för att grabba
växlar som sagt med tiden.
Barnbarnets roll är heller inte att
roa er eller vara rättvis. Hen är en

människa i sin egen rätt och har
rätt till sina preferenser, känslor
och tankar. Att du ska backa för
att vara rättvis är förresten
omöjligt. Barn går inte på så enkla
finter utan trappar då i stället upp
för att få igenom sin vilja. Spelar
man svårflirtad ökar dessutom
risken för att man blir extra
intressant. Det blir också konstigt
om du ska föreslå lek med morfar,
trots att du själv egentligen vill
leka. Morfars bästa kort är därför
att fortsätta försöka tills vinden
vänder. Och vill han slippa bli
daltad med så låt honom slippa.
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För att lösa upp knuten av skuld
och irritation behöver ni prata
med er dotter och svärson. Jag
tror att det bästa vore om din man
kunde göra det. Kanske räcker det
om han säger att det här är okej
och att han njuter av att se dig
leka? Då skulle din dotters oro för
honom kanske släppa, du kunde
få leka och barnbarnet slippa
konstiga spänningar. Som tack
kan din man kanske få åka dit och
hälsa på själv ibland?
Morfar kan också göra sig nyttig
på andra sätt när du och
barnbarnet leker.
Småbarnsföräldrar brukar ju

tacksamt ta emot alla typer av
avlastning. Kanske fixar han
lunch, gör sig till med
pepparkaksformarna och vinner
poänger med blommig falukorv.
Barn är ju, precis som vuxna,
svaga för folk som bjuder på sig
själva och är roliga.
Avslutningsvis vill jag påpeka att
den familjebild du skissar är den
bästa möjliga för ert lilla
barnbarn. Det är en ynnest att få
bada i er kärlek och
uppmärksamhet. Men för att få
det avslappnat och härligt behöver
ni prata ut om de här
spänningarna. Även små barn
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känner ju av sådana. Jag är därför
glad att du tar det här på allvar
och vill komma till rätta med det.
Och, under bordet och i all
hemlighet – grattis ändå till det
här med barnbarnet. Det låter
faktiskt helt underbart!
Malin Bergström

Granskning visar –
palliativ vård gavs
för snabbt
SÖNDAG 19 JULI 2020

I den pågående granskningen
av landets äldrevård uppger
flera regioner för Inspektionen
för vård och omsorg, Ivo, att
palliativ vård sattes in för
snabbt i början av pandemin
och att bedömningarna var
generella snarare än
individuella.
– Jag ser det som ett direkt
brott mot läkaretiken, säger
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Yngve Gustafson, professor i
geriatrik.
Palliativ behandling av covidsjuka
äldre har diskuterats livligt.
Flera regioner har i styrdokument
uppgett att läkemedelsbehandling
med morfin varit första-handsval
vid palliativ vård vid covid-19, då
syrgas inte kunnat ges på
äldreboende.
Seniorprofessor Yngve Gustafson i
Umeå har påpekat att
syrgasbehandling, näringsdropp
och blodproppsförebyggande
medel kunnat ha god effekt vid
covid-infektion.

– Att i stället rutinmässigt ge äldre
med lunginfektion morfin och
midazolam, som är
andningshämmande, är aktiv
dödshjälp, för att inte säga något
värre, har han tidigare sagt till
DN.
Var femte region uppger nu för
Ivo att bedömningar om bland
annat palliativ vård, vård i livets
slutskede ”gjordes lite för snabbt
till äldre under början av
pandemin”, och att
bedömningarna då var ”mer
generella än individuella”. Det är
Region Stockholm, Västra
Götaland, Kronoberg, och Örebro
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som lämnat dessa uppgifter till
Ivo under myndighetens
nationella tillsyn av äldrevården,
enligt underlag från Ivo:s
presstjänst.
– Jag ser det som ett direkt brott
mot läkaretiken. Jag undrar om
någon ska stå till svars för det här.
Jag uppskattar att det rör sig om
långt över tusen dödsfall i onödan,
över hälften i Stockholm, säger
professor Yngve Gustafson.
Som en orsak till misslyckandet
lyfter han en riktlinje från
Socialstyrelsen om att minska
antalet fysiska läkarbesök.

– Socialstyrelsens riktlinje gick ut
på att läkaren inte behövde
undersöka äldre på plats, och det
är emot all läkaretik.
Hälso- och sjukvårdsdirektören i
Västra Götaland, Ann Söderström,
uppger att hon inte känner igen
regionens svar om palliativ vård. I
regionens skriftliga svar till Ivo
uppges dock att det i början av
pandemin var svårt att ge en
jämlik vård för äldre och att ”alla
nog inte fått en individuell
bedömning”, men att det har
förbättrats med tiden bland annat
när det gäller bedömningar av
palliativ vård.
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Hälso- och sjukvårdsdirektören i
geriatriken och akutsjukhusen.
Region Stockholm Björn Eriksson: Men samtidigt har det varit en tuff
situation och det är viktigt att reda
– Jag har inte talat med Ivo om
ut om alla bedömningar varit
detta, men de har ju intervjuat
korrekta, säger Björn Eriksson.
många i regionen.
Ivo har identifierat allvarliga
Eriksson säger att han inte har
brister vid 91 av landets
kunskap om enskilda kliniska
äldreboenden och går nu vidare
beslut, men välkomnar Ivo:s
med journalgranskningar.
utredning. Regionens riktlinjer
När DN vill ställa frågor om
har samtidigt slagit fast att äldre
palliativ vård i materialet som Ivo
så långt det är möjligt skulle
lämnat ut, uppger myndigheten
vårdas på boendet, och inte föras att det rör sig om ett ”urklipp ur
till sjukhus.
ett arbetsmaterial som inte är
– De som samordnat vården för
kvalitetssäkrat”.
de äldre har varit medvetna om
”Därför kan vi inte säga att det
att det funnits syrgas på
bara förekom i dessa regioner”,
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skriver Marie Åberg, ansvarig för
Ivos granskning.
Enligt Ivo utgörs svaren från
regionerna av underlag från de
intervjuer som myndigheten gjort
bland annat med hälso- och
sjukvårdsdirektörerna eller
motsvarande, liksom de
medicinskt ansvariga
sjuksköterskorna. Tidigt i
pandemin förekom i vissa
regioner lokala instruktioner om
generella bedömningar av äldre,
enligt Ivo.
– Vi får också uppgifter från andra
källor – genom klagomål,

anmälningar och tips till Ivo,
säger Marie Åberg.
Men att det gjordes ”lite för
snabba bedömningar, om bland
annat palliativ vård”, och att de
varit ”generella snarare än
individuella”, är både specifikt
och allvarligt.
– Det är därför vi går vidare med
den fördjupade granskningen av
journaler, från pandemins utbrott
fram till den sista juni. Vi vill se på
en tidsaxel om de äldre har fått
vård efter sina individuella behov.
De verkar även ha kunnat få en
förtida död?
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äldreboende inte skulle vårdas på
sjukhus även om det fanns behov.
Vid 91 äldreboenden har Ivo
funnit allvarliga brister och går
vidare med journalgranskningar.
Ivo ska även titta på äldres
tillgång till syrgas.

– Det kommer den fördjupade
granskningen att ge svar på.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se

Fakta. Granskning av
äldreomsorgen
Inspektionen för vård och omsorg,
Ivo, gör en granskning av landets
1700 äldreboenden för att
säkerställa att äldre fått vård efter
behov under pandemin. Tre
regioner har svarat att det i början
av pandemin gjorde generella
instruktioner om att äldre på

Fakta. Avlidna i
covid-19
5 428 personer har avlidit i
covid-19.
Av dessa var 89 procent över 70
år. Hälften, 49 procent, var över
85 år. Knappt hälften, 47 procent,
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bodde i särskilt boende. 25
procent hade hemtjänst.
Flest avlidna har Stockholms län,
2 238 följt av Västra Götaland,
799, Södermanland, 256,
Östergötland, 250 och Skåne,
243.
1 058 av de avlidna i Stockholms
län bodde i särskilt boende.
40 kommuner är särskilt
drabbade, och står för nästan 70
procent av dödsfallen på
äldreboenden i covid-19, enligt
Ivo.
Källa: Socialstyrelsen, statistik
enligt dödsorsaksintyg 13 juli, Ivo

”De flesta dödsfallen på
äldreboenden hade
kunnat undvikas”
SÖNDAG 19 JULI 2020

Vården av de äldre på äldreboende lämnar henne ingen ro.
Sjuksköterskan Sonja Aspinen
som jobbat på flera
vårdinrättningar under
pandemin vittnar om ojämlik
vård för äldre – och om hur
palliativa ordinationer beslutats
av läkare på telefon utan att
träffa patienten.
– Det har förkortat livet för
många, säger Sonja Aspinen.
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Sonja Aspinen är vd för ett
bemanningsföretag för
sjuksköterskor. Hon har 30 års
erfarenhet som sjuksköterska, och
har jobbat runt i Storstockholm –
på geriatriken, inom den
avancerade hemsjukvården och
ett tiotal äldreboenden. Det har
gett henne insyn.
– De äldre har inte fått jämlik
vård, säger Sonja Aspinen och
fortsätter:
– Vi måste prata om det här. Jag
tror att de flesta dödsfallen bland
äldre i äldreboende hade kunnat
undvikas.

Hon har Finland som
referenspunkt – 330 döda jämfört
med 5 600 i Sverige, varav hälften
på särskilt boende, och
intervjuades nyligen av finska Yle.
– Gamla i Sverige har drabbats
hårt. Bland annat genom att man
lät smittan spridas så.
Vi träffas i bemanningsföretaget
Ingrias lokaler i Hökarängen i
södra Stockholm. I början tyckte
hon att det var coolt, att Sverige
tog det så lugnt med restriktioner,
och inte hetsade upp sig för – ”en
influensa”. Sedan kom
skräckmånaderna på geriatriken
när svårt sjuka äldre patienterna
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vällde in. Där fanns resurser,
syrgas och dropp, som på äldreboenden ofta saknats. Samtidigt
saknades skyddsutrustning, och
personalen var rädd för smittan.
Hon anser att många palliativa
ordinationer utfärdats på äldreboende delvis som en konsekvens
av att de äldre begränsats från
sjukvård. Och för att hindra en
ångestriden covid-sjuk person
med demens från att lämna sitt
rum, ordineras lugnande
läkemedel och morfin.
– De dementa går runt för att de
har andnöd. Och läkarna har nog
inte vetat vad de ska ta till. Tidigt

stod det klart att många äldreboenden inte hade tillgång till
syrgas och att många covidpatienter har dött av syrebrist,
säger Sonja Aspinen.
De mobila team som skulle
tillhandahålla syrgas vid behov
genom den avancerade
hemsjukvården ASIH har hon inte
sett till.
– Med några dagars syrgas,
intravenös antibiotika och
näringsdropp kan man rädda en
gammal människa. Men på många
äldreboenden finns inte den typen
av vård. Jag har varit så arg – med
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rätt verktyg hade jag kunnat rädda
den här människan.
I Socialstyrelsens riktlinjer för
palliativ vård för covidsjuka som
kom i början av april är läkemedel
med morfinpreparat första
alternativet för andnöd vid vård i
livets slutskede, inte syrgas. De
covidsjukas syresättning, som kan
sjunka till kritiska nivåer utan att
det märks på patienten behöver
”oftast inte” mätas.
– Jag har sett många exempel på
patienter med dålig syresättning
som vårdats som palliativa på
äldreboende.Sedan har de fått
komma till sjukhus där de har fått

syrgas och blivit friska från
covid-19.
Siffror från Region Stockholm
under våren har visat på goda
resultat hos de äldre covidsjuka
som blivit inlagda för geriatrisk
vård, med 80 procents
överlevnad.
Vid en viss tidpunkt blev de
palliativa ordinationerna
vanligare.
– Jag upplevde att de blev
systematiska. Det var allt fler
äldre, som när man öppnade
deras journal bara var ordinerade
palliativ vård och inget annat.
Ibland kunde jag inte acceptera
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det, utan ville att läkaren själv
skulle kontakta anhöriga, och
förklara sitt beslut.
För att administrera
handläggningen tillhandahåller
läkarorganisationerna ett
formulär för så kallade
trygghetsordinationer, ett paket
med läkemedel som ska ges vid
palliativ vård: morfinpreparat,
lugnande midazolam och
luftvägsuttorkande rubinul.
– Om du har infektion i lungorna,
så vet vi att morfin inte kommer
att underlätta andningen,
tvärtom.

Bedömer du att det kan förkorta
livet?
– Oh ja. Om du inte ger syrgas och
har infektion i lungorna och får
kombinationen av sådana här
läkemedel, då har du inte så stor
chans att överleva.
Det formulär DN tagit del av via
en källa är upprättat den 8 april,
mitt under pandemin.
– Läkarna ordinerar och vi
sjuksköterskor skriver under.
Ordinationerna sker över telefon.
– Mer än fem gånger har det hänt
mig, utan att läkarna träffat
patienten. Läkarna har inte varit
på plats.
1079

Läkarna har under pandemin
utfört mycket arbete på distans,
med hänvisning till
Socialstyrelsens riktlinjer.
Med läkarens frånvaro försvinner
tryggheten för patienten, säger
Sonja. Det har också fått
konsekvenser för värdigheten i
den palliativa vården, för dialogen
med patienter och anhöriga och
för det så kallade
brytpunktssamtal, som läkaren
ska hålla ske då vården går in i en
lindrande fas.
– Det är ett viktigt steg som nu
hoppats över.

Thomas Lindén, avdelningschef
vid Socialstyrelsen, säger att
rekommendationen att dra ner på
de fysiska läkarbesöken syftat till
att skydda patienterna från
smitta.
– Man kan inte läsa det som att
man aldrig ska träffa en patient
som man har ansvar för.
Hur lätt är det att avgöra om
patienten är palliativ, om
bedömningen görs på telefon?
– Man kan inte fatta ett beslut om
att inleda palliativ vård utan att
träffa patienten. Då har man
brutit mot de bestämmelser som
finns.
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Hur ser du på risken att palliativa
läkemedel ordinerats i brist på
annat?
– Ivo tittar på om personer som
vårdats kvar på äldreboende
skulle ha haft nytta av en annan
vård. Det var kaotiskt i början,
och det är väl inte omöjligt att det
har fattats sådana beslut.
Enligt Region Stockholms
riktlinjer ska äldre så långt möjligt
vårdas på äldreboendet, men
enligt regionens chefläkare Elda
Sparrelid har regionen inte fått
information – vare sig från
ambulansverksamheten eller 112

– om att äldre från äldreboende
nekats att föras till sjukhus.
– Det har inte funnits sådana
direktiv – äldres behov ska
bedömas individuellt som alla
andras, säger Elda Sparrelid.
DN har sökt företrädare för
Familjeläkarna, som utför
läkartjänster på 190 av regionens
äldreboenden, för en intervju.
Bolaget svarar i mejl att de följer
riktlinjer och rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och Region
Stockholm.
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Läkarinsatserna har förstärkts
med fler jourlinjer under
pandemin.
Läkarbehovet bedöms i
vårdteamet utifrån individuella
behov:
”Under rådande pandemi har
antalet fysiska hembesök till
patienter i enlighet med
Socialstyrelsens riktlinjer och i
samråd med regionen, behövt
begränsas till de besök som inte
kunnat ersättas med
distanskonsultation i syfte att
minimera riskerna för
smittöverföring.”

Beslut om palliativ vård tas, enligt
bolaget, av ansvarig läkare
tillsammans med vårdteamet
utifrån den enskilda patientens
förutsättningar, samt patientens
och närståendes egna önskemål.
”Att inleda palliativ vård innebär
inte att man ger morfin,
midazolam eller andra läkemedel
enligt något fastställt schema”.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se

Fakta. Riktlinjer från
myndigheter under
pandemin
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Region Stockholm; Styrande
regelverk för patientflöden vid
covid-19, särskilt boende:
”I möjligaste mån omhänderta
medicinska komplikationer och
försämringstillstånd på plats.”
För äldre sköra personer med
stort vård – och omsorgsbehov
rekommenderas vård på
akutsjukhus bara vid akuta
insatser, som akut kirurgisk
åtgärd.
Region Stockholm; Riktlinje för
syrgasbehandling vid konstaterad
covid-19 hos patienter på SÄBO,
4 april 2020:

Syrgasbehandling ordineras inte
generellt vid hypoxi, syrebrist i
vävnaden vid palliativ vård.
Lägesförändringar, öppet fönster i
kombination med
läkemedelsbehandling med
morfinpreparat rekommenderas.
För syrgasbehandling av covidpatienter i kurativt syfte måste
patienten flyttas till geriatrisk vård
eller akutsjukhus.
Avancerad sjukvård i hemmet,
ASIH, kan vid behov ge syrgas på
särskilt boende.
Socialstyrelsen; Arbetssätt i
kommunal vård och omsorg vid
covid-19:
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”Klinisk bedömning behöver inte
alltid göras fysiskt. ”
Socialstyrelsen stöd till kommunal
vård och omsorg; Symtomlindring
i livets slutskede:
Läkemedelsbehandling, med
opioider och lugnande gäller i
första hand vid dyspné, andnöd,
vid covid-19.

Fakta. Ordlista för vården
Palliativ vård: Lindrande vård och
behandling, i motsats till botande,

vid sjukdom med förväntad dödlig
utgång.
Brytpunktssamtal: Samtal där
patienten och anhöriga informeras
om att botande behandling
avslutas och att man går över till
palliativ, lindrande, behandling,
ska alltid hållas enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
Särskilt boende (SÄBO):
Behovsprövad boendeform för
service och omvårdnad som
kommunerna är skyldiga att ordna
för äldre i behov av särskilt stöd. I
oktober 2018 bodde drygt 88 000
personer i Sverige i särskilt
boende.
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Ädelreformen 1992:
Huvudansvaret för äldrevården
flyttade från landstingen (nu
regioner) till kommunerna och
vården blev mer hemlik och
inriktad på omsorg. Ansvaret för
läkarinsatserna ligger på
regionnivå.

Skolministrarna spår
tuff termin i
pandemins spår
SÖNDAG 19 JULI 2020

Utbildningsminister Anna
Ekström (S) och Matilda
Ernkrans (S), minister för högre
utbildning och forskning, kan
se tillbaka på en utmanande vår
för den svenska skolan.
De blickar också fram mot en
hösttermin som trots lättade
restriktioner fortsatt kommer
vara ”långt ifrån normal”.
– Det här är ett virus som tar sina
egna vägar och vi kommer fortsatt
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vara tvungna att anpassa oss
mycket efter smittläget. Och blir
det utbrott kommer vi inte tveka
att stänga både gymnasie-, grundoch förskolor om det behövs,
säger Anna Ekström.
Att Sverige gick emot strömmen
och valde att hålla grund- och
förskolor öppna under pandemin
är något hon är glad för i dag, och
pekar på studier från
Folkhälsomyndigheten gällande
både smittspridning bland barn
och effekterna av att stänga
skolor.
De har dock inte varit opåverkade
av pandemin. Inte minst

rekommendationen till både
lärare och elever att stanna
hemma vid minsta symtom har
gjort att lektioner fått ställas in,
och skolorna har haft möjlighet
att skjuta hela ämnen på
framtiden.
– Så jag tror att man kommer ha
en hel del igen under hösten.
Många kommer nog ha extra
mycket läxor och kanske får
plugga på helgerna, något man
inte varit så van med tidigare. Så
det blir nog en ganska tuff
hösttermin för många elever,
säger Anna Ekström.
1086

I juni lyfte Folkhälsomyndigheten
sin rekommendation om
distansundervisning i gymnasiet,
och skolorna planerar nu för en
höst i klassrummen. Vissa
utökade möjligheter till
distansundervisning kommer
dock finnas, bland annat har
regeringen i veckan beslutat att
rektorer har möjlighet att
genomföra lektioner på distans för
att undvika trängsel i
kollektivtrafiken om det skulle
behövas.
Vuxenutbildningarna kommer
enligt Anna Ekström också återgå
till mer undervisning i

klassrummen, men då vuxna i
högre utsträckning omfattas av
riktlinjer för social distansering
kräver det vissa fysiska
anpassningar.
Restriktionerna har även lättats
för högskolor och universitet, dit
söktrycket nu ligger på
rekordnivåer. Regeringen har
utökat antalet utbildningsplatser
och över 300 000 svenskar – tio
procent mer än förra året – har
antagits till en högskoleutbildning
till höstterminen.
Ansvariga ministern Matilda
Ernkrans ser framför sig en höst
med blandad undervisning, där
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vissa moment fortsatt kommer ges
på distans medan andra sker på
plats.
– Jag tror till exempel man
kommer prioritera att nya
studenter kan få en relation till
campus. Min bild är att lärosätena
försöker lösa det på ett klokt och
bra sätt, men det kommer fortsatt
vara präglat av coronapandemin
och vi är verkligen inte tillbaka i
ett normalläge, säger Matilda
Ernkrans.
Tidigare i veckan presenterade
Skolverket preliminär
betygsstatistik från grundskolan
och gymnasiet som indikerar att

elevernas resultat inte påverkats
negativt av pandemin – snarare
tvärtom. Andel niondeklassare
som blev behöriga till gymnasiet
ökade från 84,3 till 85,3 procent,
och andelen elever som tog
gymnasieexamen på ett nationellt
program inom tre år gick från
76,6 till 78,1 procent.
– Det är ju preliminära siffror så
det är svårt att dra slutsatser av
dem, men jag tycker det är en stor
lättnad att de som gått i nian och
sista året på gymnasiet under den
här jättejobbiga vårterminen tycks
kunna gå vidare i så här stor
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utsträckning, säger Anna
Ekström.
Säger det något om svenska
skolan att gymnasieeleverna
tycks ha presterat bättre med
undervisning på distans?
– Det tror jag inte man kan säga,
vi har ju sett en uppåtgående
trend under många år nu. Det
som dock har varit en fördel är att
man har sett en minskad frånvaro,
elever som tidigare stannat
hemma har deltagit mer i
undervisningen nu. Men
sammantaget är
distansundervisningen, även om
den fungerat bättre än förväntat,

inte lika bra som undervisning i
klassrummet.
Förutom att lärarna på gymnasiet
har varit tvungna att undervisa
och bedöma eleverna på distans
har de heller inte haft vårens
nationella prov att luta sig mot i
betygssättningen.
Är årets betyg mer osäkra än
normalt?
– Nej, det tycker jag faktiskt inte.
Vi vet ju sedan gammalt att det
tyvärr är en ganska stark press på
lärare att sätta högre betyg, och
när det inte finns nationella prov
att luta sig mot så kan ju den
pressen vara ännu tuffare. Men
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Folkhälsomyndigheten tog bort
rekommendationen om
distansundervisning är att de har
konstaterat att barn och unga
bara blir sjuka i mindre
utsträckning,
Komvux:
Elever inom komvux ska följa
FHM:s allmänna
rekommendationer för vuxna för
Fakta.
att minska smittspridningen. I
vissa fall kan det innebära att
Gymnasieskolan:
Gymnasieskolorna har öppnat för distansundervisning delvis
undervisning i skolans lokaler igen fortfarande behövs.
Källa: Skolverket
sedan den 15 juni 2020.
Bakgrunden till att
man har kunnat använda sig av
andra prov och förhoppningsvis
har de uteblivna nationella proven
frigjort tid för undervisning som
annars skulle ha lagts på rättning,
säger Anna Ekström.
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se
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coronakrisen ställer sig svåra frågor om framtiden.
När varselbeskedet
kommer har den 60-årige
SÖNDAG 19 JULI 2020
maskiningenjören Lars-Olof
Hälften av fordonsindustrins
Janefeldt precis börjat vänja sig
jobb i Tyskland kan vara borta
inom tio år, när världen går över vid att arbeta hemifrån villan i
till elbilar. Det innebär att 80 000 Torslanda i Göteborg.
svenska fordonsjobb kan vara i – Första tanken var nog att nu
ryker jag, säger han.
fara.
Kollegan Emma Östhall
I händelsernas centrum står
landets sysselsättningsmässigt Kastensson, 39, har ställt in alla
vårens affärsresor och börjat gå
största företag, Volvo Cars.
långa skogspromenader.
Möt maskiningenjörer ur tre Arna Sigbjörnsdóttir, 31, är i full
generationer, som i
gång med sitt examensarbete. När
hon är färdig maskiningenjör i år

Tre ingenjörer – en
okänd väg
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kommer hon att ta klivet ut i en
bransch som är helt olik den hon
såg framför sig för tre år sedan.
Den där sista måndagen i april
2020 varslas 1 300 av 12 000
svenska tjänstemän på Volvo Cars
om uppsägning.
Även hos lastbilstillverkarna AB
Volvo och Scania ska det komma
neddragningar under coronakrisen. I juni varslas 1 250
respektive 1 000 tjänstemän efter
att försäljningen rasat.
Men för Volvo Cars är det
annorlunda.
Vd:n Håkan Samuelsson är tydlig
när han intervjuas i Sveriges

Radios Ekot. Varslet är ett
kompetensskifte. Klockan 10 den
29 april 2020 blir tidpunkten när
Volvo överger sin
förbränningsmotor. Fokus ska
flyttas till elektrifiering, från
”hårdvara till mjukvara”.
Det låter som snömos från en prbyrå men innebär en större
samhällsförändring.
Vi tar det från början.
Volvo Cars är Sverige största
arbetsgivare med nära 24 000
anställda. Den näst största är AB
Volvo, som i folkmun kallas
lastbils-Volvo, med 20 000
medarbetare i Sverige. När vd PG
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Gyllenhammar beskrev Volvos
betydelse i början av 1980-talet,
då lastbilar och bilar tillhörde
samma bolag, sa han: ”När Volvo
svänger, svänger Sverige”.
Så är det än i dag.
Men Volvo är mer än så.
Tänk på hur läkare och advokater
alltid tycks köra Volvobilar i
Hollywoodfilmer.
Ihop med midsommarfirandet,
Dalahästen och Abba har
Volvobilarna skapat bilden av
Sverige och, i viss mån, definierat
oss som svenskar.
Nu slits Volvos innersta hjärta ut:
Förbrännings-

motorerna och därmed den
ingenjörskonst som skapat jobb
och stolthet.
Om fem år ska hälften av Volvo
Cars försäljning vara renodlade
elbilar – med färre och enklare
komponenter och vars halva värde
finns i batterierna – som Volvo
hämtar från Asien.
Även för lastbilstillverkarna
väntar samma enorma
förändringar – men med några
års eftersläpning. Gemensamt är
att hela fordonsindustrin under
våren körde in i en stor
coronakris.
Vad betyder allt detta för Sverige?
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tryck låg på det stycke
ingenjörskonst som vice vd:n
○○○
Gustaf Larson själv konstruerat i
barnkammaren hemma på
Stämningen var spänd som en
Rådmansgatan i Stockholm.
sprickfärdig ballong. Den första
produktions-Volvon skulle rulla ut Den högteknologiska bensinmotorn.
från Volvofabriken i Lundby i
Två år efter att den första bilen
Göteborg.
rullat ut, år 1929, börjar en
Klockan slog 10 på förmiddagen
tonåring som springpojke på
den 14 april 1927 när grundarna
lagret i bolaget där man gör
Gustaf Larson och Assar
framtidens farkoster.
Gabrielsson stod i kostymer på
Hans namn är Axel Janefeldt.
kullerstensbeläggningen – och
Efter att hans far dött i spanska
väntade.
En hel nations framtid tycktes vila sjukan hade han placerats som
på den blå vagnens axlar. Hårdast treåring på ett barnhem i Småland
innan han senare får flytta han
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hem till mamma och fyra syskon i
Gårda i Göteborg.
Han ska stanna på Volvo i 50 år.
– Bolaget blev tryggheten som han
aldrig fick som barn, säger sonen
och maskiningenjören Lars Olof
Janefeldt, och tittar ut över
villaträdgården på Hisingen i
Göteborg.
Han kan nu själv räkna till 35 år
med Volvos personbilar.
– Vi får se om det blir 36. Jo, det
blir det nog, men sedan är det mer
osäkert, säger han.
Varslet hänger outtalat i luften.
Volvos framgångsresa är tätt
förbunden med Sveriges uppgång

som industrination efter kriget.
Resan inleddes den 1 september
1944.
Köerna ville aldrig ta slut utanför
Kungliga tennishallen där
folkhemmet fått en ny medlem.
Hela 150 000 krigströtta svenskar
besåg storögt en liten svart
PV444. Under huven fanns en
toppmodern toppventilmotor –
B4B.
Massbilismen nådde på 60-talet
de breda lagren. År 1961 hade den
då 46-årige Axel Janefeldt
avancerat till tjänsteman och
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tillsammans med hustrun Elsie
uppfyllde han en närmast ofattbar
dröm.
Köpet av en svart PV544.
– Jag tror att jag fick lite väl
mycket Volvoanda hemifrån,
säger Lars Olof Janefeldt och
fortsätter:
– Farsan hade en nästan blind tro
på folkhemsbygget, på
socialdemokratin och på att det
Volvo gör, det är bra.
Det fanns ett tydligt
samhällskontrakt, ivrigt påhejat
av statsminister Tage Erlander
(S): Om du köpte en Volvo
skapades jobb och svenskt

välstånd. Statsministern åkte själv
PV till kanslihuset varje morgon,
skjutsad av frun; adjunkten Aina
ägde en duvblå PV444 med
inredning i rödgrårandigt tyg och
med den svenska gjutjärnsmotorn
tryggt kurrande under huven.
För det var motorerna som
utgjorde själen. Från baksätet i
pappa Axels svarta PV hörde LarsOlof Janefeldt som barn B18motorns mjuka tickande.
Nästa generation svenskar
präglades av Volvo
240:s brummande som lät som en
brunstig hö-fläkt. Vi lärde oss: så
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låter en bil. Så låter ett
samhällskontrakt.
Gyllenhammar blev PG med hela
svenska folket och kontraktet blev
personligt; i mitten av 80-talet var
Volvo Sveriges i särklass största
bolag med 57 000 anställda inom
både lastbilar och personbilar och
nu myntade Gyllenhammar
uttrycket ”När Volvo svänger,
svänger Sverige”.
I den vevan, år 1986, tog Lars Olof
Janefeldt examen som
maskiningenjör. Han tackar ja till
Volvo, trots att han egentligen inte
är speciellt intresserad av bilar.
Det föll sig liksom naturligt.

○○○
Paris den 2 oktober 2008.
Maud Olofssons (C) kom ut från
ett litet inglasat rum i Volvos
monter på Parrissalongen 2008.
Ansiktsfärgen var kritvit när hon
kryssade mellan Volvobilarna till
oss journalister. Hon hade i
hemlighet just fått höra av Volvo
Cars vd att han veckan efter skulle
varsla 3 300 personer.
Finanskrisen fällde nästan Volvo
Cars 2008. Antalet anställda
rasade från 28 000 strax före
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Lehman Brothers-kraschen till 16
000 året efter.
Vid den här tiden har maskiningenjören Emma Östhall
Kastensson hunnit arbeta ett par
år efter sin examen på Chalmers.
Hon är 28 år och anställd på
konsultbolaget Semcon, med
uppdrag för Volvo Cars.
Stämningen i arbetsgruppen
försämras i takt med att krisen
fördjupas.
– Alla undrade om de skulle få gå.
Men jag var faktiskt inte så orolig,
jag trodde inte att jag skulle bli
uppsagd, säger Emma Östhall
Kastensson.

Ändå blev hon det. Maskiningenjören minns kurserna för
arbetssökande, där hon satt intill
ingenjörer med 20 år längre
arbetslivserfarenhet. Hon läste en
vidareutbildning i
vindkraftsteknik och funderade på
vad hon ville göra i framtiden.
När Axel Janefeldt avlider 95 år
gammal 2010 köps Volvo Cars av
kinesiska Geely och den okände Li
Shufu.
En kinesisk före detta risbonde
klättrar nu upp och sätter sig i PG
Gyllenhammars tron.
Man kan höra en knappnål falla
på västkusten.
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Hittills har alla farhågor kommit
på skam. Med miljardlån från
Bank of China skapade Volvo ett
nytt exklusivt modellprogram och
slog upp fönstret på vid gavel till
världens tillväxtmarknad – Kina.
Volvo Cars har sedan 2011 vuxit
med 8 000 personer bara i
Sverige, lika mycket som drygt två
Saab Automobile vid tidpunkten
för konkursen 2011, och nu är
nära 24 000 anställda i Sverige.
En som följde med på den resan
var maskiningenjören Emma
Östhall Kastensson. Hon
fastanställs på Volvo Cars.
Tillsammans med sin man,

anställd på AB Volvos bolag för
båtmotorer – Volvo Penta – köper
hon en villa på cykelavstånd från
arbetsplatsen och får två barn.
Globalt fördubblas antalet
medarbetare på Volvo Cars till 41
500 och Europas bilindustri ökar
till rekordmånga 13,8 miljoner
anställda.
○○○
I Ubbhult, tre mil från Göteborg,
leder en ensam grusväg rakt ut i
skogen. Här ska bostäder växa
fram, någon med sjöutsikt, alla
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med pendlingsavstånd till
Göteborg. Arna Sigbjörnsdóttir
och sambon Jacob Magnell slår
till. På tomten utanför det lilla
samhället ska de bygga det hus
där sonen Kasper ska få växa upp.
Det är 2018. Arna Sigbjörnsdóttir
ska bara läsa färdigt
maskiningenjörsutbildningen på
Chalmers.
I juni samma år släppte det aktade
tyska Frauhofer-institutet en
rapport som sade att övergången
till elbilsproduktion medför att
Tyskland tappar 75 000 jobb år
2030.

Nyckeln till att skapa
ersättningsjobb ansågs vara i
batterifabriker och
batteriutveckling.
Det är det första hugget kyla i den
varma tillväxtvinden. En föraning
om något mer.
Samtidigt pågår febrilt arbete i
Peking.
Kinas högsta ledning hade redan
2015 stakat ut en plan för
ekonomiskt världsherravälde.
Den välkända planen ”Made in
China 2025” innebar förenklat att
Kina ska leda teknikutvecklingen
globalt. Bli världsledare i nästa
generations elbilar, inom AI och
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självkörande bilar. Allt som
definierar framtiden.
Batteriet står alltså för nästan
halva värdet i en elbil. Att
behärska bilens värdekedja blir
vitalt.
Kinaregimen såg då till att en
okänd kinesisk batteritillverkare,
CATL, snabbt kunde titulera sig
världens största batteritillverkare:
Det skedde genom att regimen i
praktiken tvingade alla
västtillverkare som ville sälja i
Kina att köpa deras batterier.
Kommunistdiktaturen såg med
andra ord till att halva värdet i
elbilarna från BMW, Mercedes

eller Volvo hamnade i kinesiska
händer.
Fordonsindustrin sysselsätter 13,8
miljoner personer i EU. Under
2018 kunde man ana kallsvetten i
pannan hos EU-kommissionens
vice ordförande, slovaken Maros
Sefcovic, med ansvar för
batterifrågan. För att mota Asien i
grind försökte han under 2018
desperat få EU att samlas runt en
stor batteritillverkare.
Det misslyckades. Alla länder såg
till sig själva. Tysklands
förbundskansler Angela Merkel
och Frankrikes president Macron
satsade 10 miljarder respektive 7
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miljarder kronor på att få
inhemsk battericellsproduktion. I
sina egna länder.
I Sverige hände samtidigt något
unikt: Det lilla battericellsbolaget
Northvolt startades av
entreprenören Peter Carlsson.
Han insåg det enorma behovet
och hade planer på att bli en stor
spelare i Europa.
I ett första steg sökte han hela 40
miljarder kronor.
Northvolt har som jämförelse
totalt i juni
2020 fått runt 350 miljoner
kronor av svenska staten.

EU-kommissionen bytte strategi
och i december 2019 lade man
nära 35 miljarder kronor på att
bygga något man kallar ett
”europeiskt ekosystem” inom
batterier, där Northvolt är en del.
Belackare pekar på att det är för
lite och för sent för klå Kina.
○○○
Coronakrisen slog till med full
kraft i mars 2020. Men strax
innan dess kom en torr tysk statlig
rapport som skulle generera stora
rubriker runt om i världen: Den
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statliga arbetsgruppen med det
krångliga namnet ”Nationella
plattformen för framtida
mobilitet”, NPM, kom med
slutsatsen att skiftet till elbilar i
värsta fall riskerade 410 000 jobb,
runt hälften av de tyska jobben i
fordonsindustrin är borta 2030.
De har helt enkelt utgått från att
bilbolagen ska klara EU:s
koldioxidkrav 2030 och räknat
efter det.
Rapporten poängterade att
jobbskapandet i
fordonsbranschen i snabb takt
flyttas från motorer till

battericellstillverkning och
mjukvara.
I Göteborg planerade då Volvo
Cars vd Håkan Samuelsson för ett
enormt skifte: Hälften av alla nya
Volvobilar ska inom fem år vara
vara renodlade elbilar. Det finns
ett stort framtida behov av
batterier.
Pressen ökade på att investera i
svenska Northvolt och den unika
chansen att behålla värdekedjan
och jobben i Sverige.
Det viskades om att det vore en
dröm om den första fabriken
placerades i Skövde där Volvo
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Cars och AB Volvo har tillverkat
sina motorer sedan 1927.
Men i slutet i mars 2019 tecknade
kinesiska Volvo Cars långa
batteriavtal med kinesiska CATL
och koreanska LG Chem.
Några månader senare ser gick
Volkswagenkoncernen in med 10
miljarder kronor i ägande och
kapital. Därmed kunde den första
batterifabriken byggas 17
kilometer från författaren PO
Enquists födelseort Hjoggböle i
Västerbotten. Scania satsade, i
sammanhanget, blygsamma 100
miljoner kronor, men BMW lade
in 650 miljoner kronor i det som

snabbt blev Europas kanske mest
hajpade fabrik.
Alla applåderade. Men de tyska
storinvesteringarna får
konsekvenser för svensk
sysselsättning.
Northvolts nästa batterifabrik ska
inte byggas i Skövde eller Sverige
– utan i den tyska staden
Salzgitter ihop med Volkswagen.
Symboliken är nästan övertydlig:
Salzgitter är Tysklands Skövde.
Där finns VW:s största och mest
profilerade motorfabrik som hotas
av elbilsövergången.
Där skapas just nu 1 000 tyska
batterijobb.
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Fabriken får namnet ”Northvolt
Zwei”.
I en DN-intervju hösten 2019 sade
BMW:s chef för battericellsteknik
att han förväntar sig att
Northvolts tredje fabrik hamnar
nära BMW i tyska München.
I Sverige kan ingen svara på vad
som händer på sikt med Volvo
Cars Skövdefabrik, där 2 000
anställda tillverkar motorer. Även
de många leverantörsbolagen
undrar.
Den svenska
leverantörsorganisationen FKG
ansluter drygt 1 400
fordonsleverantörer med 98 500

anställda. Fredrik Sidahl är vd –
och kritisk:
– Vi missar en jättechans till
jobbskapande. Northvolt drar i
gång i Sverige, men sedan hamnar
alla andra fabriker utomlands. Det
behövs 16–17 fabriker till i Europa
om vi ska fylla behovet. Jag skulle
mycket gärna se fler fabriker i
Sverige. Vem jobbar för det?
Northvolt avser att bygga
ytterligare två till tre fabriker i
Europa innan 2030. Beslut om var
de ska ligga är inte tagna.
○○○
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– Jag har faktiskt redan sökt en
Nu, under våren 2020, ser 31sommarkurs i programmering och
åriga Arna Sigbjörnsdóttir
it. Det känner jag att jag behöver
arbetsmarknaden vändas upp och komplettera för att få den typen
ner, samtidigt som hennes
av jobb som jag är intresserad av,
examensdag närmar sig.
säger hon.
– Under min utbildning har vi
Vad händer framåt? Är coronaknappt pratat om
krisen en dipp – eller början på en
arbetsmarknaden. Det har varit så djupare kris?
självklart att man kommer att få
– Det är inte
jobb, säger hon.
tiotusenkronorsfrågan utan
Nu räknar hon med att det
mångmiljardfrågan just nu, och
kommer att ta tid. I jobbannonser sanningen att säga vet vi inte det i
och på intervjuer har det blivit
nuläget, säger professor Ola
tydligt för maskiningenjören
Bergström på Handelshögskolan i
vilken typ av kompetens som
Göteborg.
efterfrågas.
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Hela den svenska
fordonsindustrin – där de
konjunkturkänsliga
lastbilstillverkarna AB Volvo och
Scania är med – minskade sin
försäljning med smått bisarra 70
procent i april.
Totalt har nära 10 000 varslats
inom industrin fram till den 29
maj, enligt Arbetsförmedlingen.
Över 150 000 är permitterade –
ett verktyg som inte fanns 2008.
Men som inte kan pågå hur länge
som helst.
Den största skillnaden nu mot
2008 är ändå att den ekonomiska

nedgången är parad med det stora
systemskiftet mot elbilar.
Vad betyder det för jobben?
Den tyska jobbrapporten från
januari möttes av tystnad i
Sverige. Detta trots att om den
direktöversätts till svenska
förhållanden skulle innebära att
nära 80 000 av
fordonsbranschens 155 000 jobb i
Sverige kan vara i fara inom 10 år.
DN frågar runt hur många
svenska studier som tittat på
jobbeffekterna av
elbilsrevolutionen i Sverige.
Svaret blir: noll.
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Enligt näringsdepartementet finns
ingen liknande rapport eller
uträkning.
Inte heller Västsvenska
handelskammaren, IF Metall,
Teknikföretagen eller Bil Sweden
har analyserat framtiden för
jobben i Sveriges största
exportsektor.
Fredrik Sidahl på FKG är kritisk:
– Den svenska fordonsindustrin
ser exakt likadan ut som i
Tyskland. Det råder ingen tvekan
om att det blir ett stort jobbtapp
här också, säger han och efterlyser
att regeringen analyserar
situationen och agerar.

○○○
Kritiska röster, som den gröna
tankesmedjan Transport &
Environment, pekar på att
bilindustrilobbyn ofta hotar med
jobb-bortfall för att fördröja ett,
för dem, kostsamt elbilsgenombrott. Men att EU:s
hårdare koldioxidkrav tvingar
igenom ett stort elbilsgenombrott
tycks ändå alla vara överens om.
Liksom att de nya jobben återfins
inom mjukvara- och
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batteriutveckling samt
tillverkning.
Volvo Cars pressavdelning kan
inte svara på hur många
medarbetare inom mjukvara och
elektrifiering de behöver – eller
hur många de kan skola om av
befintliga anställda.
Professor Ola Bergström på
Handelshögskolan i Göteborg
pekar på att skiftet ändå kommer
att ta lång tid och att
Göteborgsregionen står stark.
Men andra är mer kritiska. Lars
Holmqvist var under många år vd
på den europeiska leverantörs-

organisationen Clepa i Bryssel,
men är nu konsult.
– Det kommer att bli ett
jättebortfall av jobb i Sverige när
elbilen slår igenom med färre och
billigare delar, säger han och
fortsätter:
– Det kommer att ske snabbt runt
2025 eller några år senare när
fossila bilar beläggs med sådana
straffsatser att ingen har råd att
köpa dem.
Han efterlyser nu en plan.
– Den svenska regeringen visar en
enorm naivitet. Alla tittar på
varandra och tror att någon annan
ska agera. Det är skrämmande.
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ett annat jobb. Det är inte lika
hemskt som under finanskrisen,
○○○
nu finns det vissa som det går
Emma Östhall Kastensson går den riktigt bra för, säger hon.
I Ubbhult springer Arna
kilometerlånga
Sigbjörnsdóttirs fyraåriga son
inomhuspromenaden från sitt
kontor till verkstaden i Volvo Cars fram och tillbaka över den jordiga
tomten. Här ska familjens bostad
huvudbyggnad i Torslanda. Hon
växa fram. Så småningom.
har sett över sin privatekonomi
och sneglat på vidareutbildningar Förr eller senare tror maskiningenjören att hon kommer att
hon skulle vilja gå. Skulle hon bli
hitta rätt, men hon räknar med att
tvungen är hon beredd att byta
hon och hennes studiekamrater
bransch.
kommer att byta jobb oftare än
– Det är alltid hemskt att bli
uppsagd, ratad. Men som ingenjör ingenjörer gjort traditionellt sett.
– Det passar nog mig ganska bra.
tror jag att det skulle gå att hitta
Det är klart att man vill ha en
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trygghet och veta att man har jobb jonas.froberg@dn.se
nästa månad, men jag tror att det Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
kan vara bra att få testa på olika
saker och att jobba lite överallt,
säger hon.
Lars-Olof Janefeldt tror att
konkurrensen inom branschen
kommer att öka, både mellan
företag och anställda. Själv ser
han tillbaka på ett arbetsliv med
stor frihet och möjlighet att
utvecklas i takt med ett växande
bolag.
– Det är bara att konstatera att
man har levt i en ganska bra tid,
säger han.
Jonas Fröberg
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stormbyarna och sedan reser sig?
Eller är den en uttorkad gran, vars
grenar knäcks och faller till
marken?
Tidigt i våras talades det om en Vformad återhämtning i världens
ekonomier efter viruskrisen.
Eftersom pandemin inte var
SÖNDAG 19 JULI 2020
någon riktig ekonomisk kris, som
Viruskrisens akuta fas är snart orsakats av underliggande
förbi. Nu hotar en andra våg av obalanser, verkade det kunna bli
uppsägningar, konkurser och
en kortvarig chock. Återgången till
bekymmer i näringslivet. Och
normalläge skulle bli snabb. Som
den stora frågan är hur
när en smidig gren böjs och
långvarig den riktiga krisen blir. släpps.
Är samhällsekonomin ett
Men när alla nu ser vidden och
spänstigt sälgträd som bugar i
djupet i pandemins ekonomiska

Carl Johan von Seth:
Därför kan den höga
arbetslösheten bli
svår att få bukt med
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härjningar talar fler bedömare om
längre förlopp. Svenska
prognosmakare räknar med
förhöjd arbetslöshet flera år
framöver.
Vissa delar av ekonomin böjs
nämligen inte när det stormar. De
knäcks.
Det kallas hysteresis.
Så heter det när ett system
påverkas permanent av tillfälliga
omständigheter. Inom
nationalekonomin används
begreppet för att beskriva de spår
som svårare kriser ofta lämnar
efter sig. Kunskaper hinner bli
oanvändbara, värdefulla nätverk

bryts upp, kapital förstörs. Och
övergången till något nytt dröjer.
I samband med finanskrisen
försvann 100 000 jobb i svensk
industri. De kom aldrig tillbaka.
Arbetslösheten bet sig samtidigt
fast. Vi vet också att det lämnar
ekonomiska ärr i den generation
som har oturen att ta klivet ut på
arbetsmarknaden under en kris.
USA:s centralbankschef Jerome
Powell hör till dem som länge har
talat om risken för ihållande
ekonomiska problem efter
pandemin.
Farorna kommer att bli alltmer
kännbara när Europas ekonomier
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nu tycks ha lämnat viruskrisens
akuta fas av hårda restriktioner.
Vad som då återstår att se är hur
ekonomierna klarar sig under
senpandemiska betingelser: när
smittan och osäkerheten är kvar,
människor fortfarande inte
konsumerar som tidigare och
investeringar skjuts på framtiden.
Till skillnad från vårens
pandemimånader, som påminde
om en naturkatastrof, kommer
nästa skede mer likna en
konventionell lågkonjunktur.
Den ekonomiska politiken blir i
det läget också svårare. Mantrat

under våren har varit att ”rädda
livskraftiga företag”.
Övervintringsåtgärder, som
korttidsarbete eller
permitteringar, är användbara
även i fortsättningen. Men en
vanlig lågkonjunktur kräver mer.
Bland annat konventionella
stimulanser. En lärdom från
tidigare kriser är att inte avsluta
stimulanserna för tidigt.
En gammal insikt är samtidigt att
ekonomisk politik helst inte ska
stå i vägen för det som kallas
strukturomvandling. Ett träd som
fälls i stormen lämnar ju plats åt
nya. Så är det även med företag.
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I vissa fall påskyndas nu förlopp
som varit i rullning. Fysiska
butiker var hotade av e-handeln
redan innan pandemin.
Digitaliseringen påverkar
samtidigt fler områden. Klokast är
att underlätta för människor att
göra omställningen och smidigt
hitta nya jobb. Så kan en del av
arbetslösheten undvikas.
För svenska fordonstillverkare
sammanfaller pandemin med ett
stort teknisk skifte mot
elektrifierade transporter. Det gör
läget svårare än finanskrisen. När
den industrin nu möter stormar

från flera håll står många jobb på
spel.
Carl Johan von Seth
carljohan.vonseth@dn.se
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M och L vill ha
skärpt knivlag
SÖNDAG 19 JULI 2020

Fler brott mot knivlagen anmäls
och Moderaterna och Liberalerna
vill därför att straffen vässas,
rapporterar Ekot. M vill att böter
tas bort från straffskalan och att
det lägsta straffet i stället ska vara
14 dagars fängelse när en person
ertappas med kniv på en offentlig
plats. Under årets andra kvartal
anmäldes nästan 36 procent fler
brott mot knivlagen jämfört med

för fem år sedan, visar siffror från
Brottsförebyggande rådet (Brå).
L bad regeringen i januari att
skärpa minimistraffet för
knivbrott.
TT
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Det bör du tänka på
när du bygger
SÖNDAG 19 JULI 2020

Semester och tid för
hobbysnickaren att komma i
gång med sommarprojekten.
DN har tagit hjälp av ”SnickarBjörn” – Björn Christiernsson –
för att ta reda på vad man ska
tänka på vid bygget av en altan
eller ett enkelt trädgårdsskjul.
Sommarsemestern innebär tid –
och för många är det en tid att
snickra något hemma eller på
landet.

Men som hobbysnickare är det
inte alltid du vet hur du ska gå
tillväga och framför allt vilket
material du ska tänka på.
DN har bett Björn Christiernsson
– mest känd som ”Snickar-Björn”
från TV4 och TV3 – om hjälp. Här
beskriver han vad hobbysnickaren
ska tänka på när det gäller två
typiska byggprojekt – en altan och
en trädgårdsbod.
Altan
Den som kan bygga själv kan
spara in stora summor på en
altan. En snickare tar runt 1 250
kronor per kvadratmeter, varav
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kanske 500 kronor handlar om
material.
Altaner kommer i olika format
och storlek, samt med olika typer
av trä.
– Det absolut vanligaste är att
man bygger en altan med tryckimpregnerat virke rakt igenom,
säger Björn Christiernsson.
– Det beror på två saker: Det är
det billigaste alternativet och
livslängden är väldigt bra i dag.
Tryckimpregnerad trall kostar
runt 13–15 kronor löpmetern.
Dessutom brukar brädgårdar ha
den vanligaste dimensionen av
trall, 28x120 mm, som lockvara

sommartid och då kan priset
pressas än mer.
En vanlig dimension av tryckimpregnerad regel, 45x145, kostar
25–30 kronor metern.
Dagens tryckimpregnerade virke
impregneras med kopparsalter.
Till skillnad från tidigare tryckimpregnering är det betydligt
mindre giftigt.
– Du kan bygga en sandlåda till
barnen eller en odlingsbänk med
det virket. Det släpper i från sig så
oerhört lite koppar, men
livslängden är bra, säger Björn
Christiernsson.
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När det gäller regelverket som
trallen vilar på ska det vara så
kallad NTR-märkt av A-klass.
NTR är en certifiering som
garanterar att processen har skett
på rätt sätt, bland annat så
miljövänligt det går.
Det finns fyra klasser: A, AB, B
och M. Den senare klassen
används endast för byggen i och
nära saltvatten. B är lättare och
används till bland annat
fönsterkarmar.
– Allt regelvirke är klassat A,
vilket betyder att det klarar av
kontakt med marken och med
sötvatten, säger Christiernsson.

Trallen klassas AB.
– Det klarar av att ligga ute men
ska inte ha kontakt med mark.
Som med allt byggande gäller det
att förstå bärigheten – vilka
dimensioner reglarna ska ha för
att bära upp altanen.
– Helt avgörande är spännvidden
– hur långt det ska vara mellan
plintarna.
Här har Björn Christiernsson ett
tips. Intresseorganisationen
Svenskt Trä har en app som heter
Lathunden och med hjälp av den
kan man räkna ut hur stort
avståndet ska vara vid olika
dimensioner.
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– Den är helt avgörande för den
som inte kan det här utantill.
Trädgårdsbod
Det är viktigt att i förväg tänka på
vad boden ska användas till. Är
det enbart ett oisolerat förråd –
eller kan det tänkas att någon
gång i framtiden bli en gäststuga?
Ska förrådet ha värme året runt så
att man till exempel kan förvara
färg över vintern? I så fall krävs
isolering – och då måste
bjälklaget dimensioneras efter
det.
– Bygger du ett oisolerat skjul som
ligger nära marknivån, då skulle
jag kanske välja tryckt virke i

bjälklaget om jag är osäker på hur
fuktig miljö jag kommer att
utsätta det för, säger
Christiernsson.
– Men om du ska isolera ska du
inte använda tryckt virke.
Det räknas nämligen som
boendemiljö och där får det inte
förekomma impregnerat virke.
Här är det också särskilt viktigt att
väja hållfastighetsklass.
– Det finns C 14 och C 24 där C 24
är ett konstruktionsvirke till
bjälklag och sådant.
– Det synliga tecknet är att det är
mindre kvistar vilket ger en bättre
bärighet. C 24 är alltså bättre än C

1120

14. Och pratar vi om takstolar är
det ett krav att det ska vara C 24.
Det går att köpa färdiga
byggsatser, men Christiernsson
anser att det i många fall är för
klena dimensioner.
– Det håller ihop ändå. Men det är
därför de kan komma ner i pris,
säger han.
När det gäller själva bygget
rekommenderar Christiernsson
att det ställs på plintar – och så få
som möjligt.
– Plintgrunden är bra. Den är
billig och den är idiotsäker så
länge den inte ligger för nära

mark så att luften kan cirkulera
under.
– För att kunna göra det så ska
man välja ett kraftigt bjälklag och
ha minst tio cm luft mellan
bjälklag och mark.
Ett generellt råd är att hellre
överdimensionera reglar och
bärlinor (träbalkar som reglarna
vilar på) än att snåla på
dimensionen. Då kan
hemmasnickaren ställa plintarna
med 2–2,5 meters mellanrum –
vilket ger färre plintar.
– Jag lägger hellre några kronor
extra på dimensionerna så att jag
slipper problem i framtiden med
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sviktande golv, säger
Christiernsson.
Kostnaden för en enkel
förvaringsbod på 15 kvadratmeter
uppskattar han till runt 30 000
kronor.
Slutligen: ska det dras in el och/
eller vatten i boden – gör det inte
själv! Det krävs ett proffs som har
behörighet, annars gäller inte
försäkringen.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se
Dela

Ny statistik: Priserna
på bostadsrätter
fortsätter att öka
SÖNDAG 19 JULI 2020

Mellan maj och juni steg
priserna på bostäder med i snitt
0,4 procent, enligt
analysföretaget Valueguards så
kallade Hox-index. Under första
halvan av juli fortsätter
prisutvecklingen uppåt för
bostadsrätter i Stockholm och
Göteborg.
Bostadsrättspriserna ökade med i
snitt 0,6 procent och villapriserna
med 0,3 procent mellan maj och
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juni, enligt Valueguards Hoxindex. Indexet mäter den
underliggande prisutvecklingen
på marknaden, enligt
analysföretagets egen beskrivning,
eftersom det tar hänsyn till
faktorer som läge och storlek.
I Malmö steg villapriserna som
mest. Där blev en villa i snitt 0,7
procent dyrare än i maj, vilket kan
jämföras med Stockholm och
Göteborg, där villapriserna gick
upp med 0,2 respektive 0,4
procent.
– Utbudet är på historiskt låga
nivåer och möter inte alls den
starka efterfrågan som finns,

kommenterar Mattias Larsson, vd
för Bjurfors Skåne, i ett
pressmeddelande.
För bostadsrätter ökade däremot
priset mest i Stockholm och
Göteborg och minst i Malmö, med
0,9 respektive 0,2 procent.
Uppgången har fortsatt i juli.
Under månadens två första veckor
steg priset på bostadsrätter med
0,7 procent i både Stockholm och
Göteborg.
Säsongsjusterat steg priserna med
1,0 procent för bostadsrätter, 1,1
procent för villor och 1,1 procent
på bostadsmarknaden totalt sett.
Men eftersom marknaden i år inte
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följt det normala säsongsmönstret
bör siffrorna tolkas försiktigt,
enligt Valueguard. Något som
bekräftas av Erik Olsson
Fastighetsförmedling.
– Marknaden pausades efter
sportlovet, vilket gör att det finns
ett uppdämt behov av
försäljningar. Samtidigt är det
lättare att göra en bostadsaffär nu
när fler semestrar i närheten av
där de bor, säger Johan
Nordenfelt, informationschef på
Erik Olsson Fastighetsförmedling.
Juni blev en ovanligt intensiv
månad med rekordmånga
försäljningar. Även den trenden

har fortsatt i juli, enligt siffror
från Svensk mäklarstatistik. De
två första veckorna såldes 20
procent fler bostäder jämfört med
förra året.
– Hittills är det en annorlunda
julimånad, säger Hans Flink,
affärsutvecklingschef på Svensk
Mäklarstatistik.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se

Fakta. Det här är HOX
Nasdaq OMX Valueguard-KTH
Housing Index (HOX) är ett
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samarbete som tagit fram ett
prisindex som tar hänsyn till vad
för typ av bostäder som säljs och
mäter den underliggande
prisutvecklingen på
bostadsmarknaden.
Källa: Valueguard

Tekniken inget hinder
när svenskarna ska
distansarbeta
SÖNDAG 19 JULI 2020

Tekniken har inte strulat för de
distansarbetande svenskarna,
visar DN/Ipsos undersökning.
Bara 5 procent tycker att den
varit det största hindret.
Det stämmer bra med bilden
hos den övervakande
myndigheten PTS, som dock
menar att regeringen inte
kommer att nå målen för
bredbandsutbyggnaden.
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På undersökningens fråga om vad
som varit mest negativt med
arbete på distans svarade mer än
hälften de sociala kontakterna/
ensamheten. Själva tekniken
verkar dock ha fungerat väl, enligt
samma DN/Ipsos-undersökning.
Bara 5 procent tycker till exempel
att svag uppkoppling eller dålig
utrustning har varit det värsta
under distansarbetet. Samma
siffra gäller för ett angränsande
svar – att distansarbetet
”försämrar kommunikationen och
samarbetet”.
Teknikfrågan ger bara marginella
skillnader mellan män och

kvinnor, 6 procent av de mellan
30 och 44 år anger tekniken som
mest negativt, motsvarande siffra
för dem som inte fyllt 30 är – 0
procent. Bara 2 procent av dem
som bor i storstadsområden
klagar på dålig uppkoppling eller
liknande, mot 7 procent i övriga
delar av landet.
På den ansvariga myndigheten
Post- och telestyrelsen, PTS,
nickar man instämmande åt den
bild som undersökningen ger.
– Det har funkat väldigt bra.
Alltsedan pandemin bröt ut har vi
haft en dialog i nationella
telesamverkansgruppen, där flera
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myndigheter och större
operatörer deltar. Bolagen började
tidigt säkra upp med bland annat
reservdelar, och vi fick bra
prognoser, säger Ove Landberg,
chef för enheten för robusthet på
PTS.
Han säger att näten stått pall över
hela landet, alla dagar i veckan:
– Väldigt fort började trafiken gå
från bostäder i stället för från
kontor, och flera dagar i veckan
närmat sig det som är normalt för
söndagskvällar. Operatörerna har
klarat av att styra om
datatrafiken.

Men pandemin har visat andra
effekter, som PTS nu ska utreda åt
regeringen. Det gäller bland annat
hur digitaliseringen under krisen
har gynnat respektive missgynnat
skolelever. Myndigheten ska också
ta fram åtgärder för att ge äldre
bättre digitala verktyg.
Regeringen har flera olika
bredbandsmål. Ett av dem är att
95 procent av alla företag och
hushåll under 2020 ska vara
uppkopplade med en hastighet på
minst 100 megabit per sekund.
Det räcker mer än väl för att
strömma en Netflixfilm med
högsta kvalitet. PTS räknar i sin
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senaste granskning med att
Sverige når 85–88 procent.
Ett annat mål är att 98 procent av
företagen och hushållen år 2025
ska ha möjlighet att ansluta till tio
gånger snabbare bredband – 1
gigabit per sekund – mot 92
procent i dag. Detta tror PTS att
Sverige klarar, dock inte att ge
merparten av de resterande 2
procenten 100 megabit.
– Vi kollar statistiken och jämför
också med de investeringar som
görs med både offentliga och
privata pengar. Med dagens takt
fattas det 22 miljarder för att nå
målet till 2025, säger Jens

Ingman, marknadsanalytiker på
PTS.
Digitaliseringsminister Anders
Ygeman (S) tvivlar på
prognoserna och tror att
kostnaden kommer att ”minska
rejält” i nästa PTS-prognos. Men
de vita bredbandsfläckarna finns,
och regeringen har öronmärkt
650 miljoner för landsbygden till
2022. I år delas 136 miljoner ut
till regionerna Blekinge, Västra
Götaland, Värmland och
Västernorrland.
– I dag har 89 procent av
hushållen i tätort och småort
möjlighet att koppla upp sig med
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100 megabit per sekund.
Motsvarande siffra är 48 procent
bland de närmare 450 000
hushåll som finns i det som kallas
glesbebyggelse, säger Jens
Ingman.
Det svenska bredbandet byggs ut
med fiber i allt från avancerade
stadsnät till bykooperativ, i dag
täcks närmare 70 procent av alla
Sveriges enfamiljshus, enligt PTS.
Nu kommer också 5G, ett mobilt
höghastighetssystem som ska ge
ännu häftigare onlinespel men
framför allt koppla upp industrins
maskiner direkt till nätet. Staten
ställer inga krav på var eller i

vilken takt 5G ska byggas, det
bestämmer marknadens aktörer.
De stora svenska operatörerna har
lanserat 5G i liten skala, men att
döma av en rapport från en av
dem, Tre, kommer det stora
konsumentsuget att dröja. Två av
tre tillfrågade visste inte
skillnaden mot dagens 4G, bara 1
procent hade redan skaffat en 5Gtelefon.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

Fakta. Så gjordes DN/
Ipsos undersökning
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Undersökningen gjordes via sms,
i kombination med intervjuer, i
slumpmässigt rekryterad webbpanel under perioden 2–15 juni.
Målgruppen var personer 18 år
och äldre som uppgett att de är
förvärvsarbetande/egna
företagare. 715 personer har
svarat i undersökningen av totalt 1
501 tillfrågade.
Källa: Ipsos

” Jag tror att vår naturkänsla är både
naturlig och
kulturlig”
SÖNDAG 19 JULI 2020

Varför vallfärdar folk i världens
modernaste land till skogen? Enligt religionshistorikern
David Thurfjell kan
svenskarnas tystlåtna naturkärlek jämföras med en
religion: under den urbana
utsidan bultar ett
granskogshjärta. DN:s Sverker
Lenas och Lisa Mattisson -
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träffar den bokaktuella
professorn och författaren.
Svensken drar till skogs. Under
coronakrisen har naturreservat
och nationalparker fyllts av fler
besökare än vanligt. Intresset för
att vandra i skog och mark har
ökat starkt, enligt Svenska
Turistföreningen, som har fått 60
procent fler frågor och tips om
lämpliga vandringsleder och
ändamålsenlig utrustning än i fjol.
Under Kristi himmelfärds-helgen
märkte jag själv av urskogens
ökade dragningskraft. På stigar i
Tyresta nationalpark, där man
vanligtvis hejar på någon enstaka

mötande eller ingen alls, gick nu
lämmeltåg av kängförsedda
stadsbor. Stora grupper av
vandrare tvingades senare på
kvällen att gerillacampa i
skymundan, eftersom alla tillåtna
tältplatser hade blivit överfulla
redan vid lunchtid.
Men den växande vurmen för
natur och friluftsliv fanns redan
innan coronapandemin bröt ut.
STF märkte ett stigande intresse
för vandring redan för fyra fem år
sedan och antalet svenskar som
uppger att de strövat i skog och
mark under det senaste året
(enligt SCB 80 procent av dem
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med svensk familjebakgrund) har
ökat långsamt under hela 2000talet.
Skogen säljer inte bara kartor,
guideböcker, funktionskläder och
sportutrustning avsedd för bruk i
fält. I reklamen används
vildmarken också som en fond av
äkthet åt bilar, parfymer och
andra produkter.
Hur kommer det sig att en
befolkning av mestadels moderna
stadsbor utvecklat denna längtan
efter marker där bilbruset tystnar
och mossan och ligger orörd?
I sin nya bok ”Granskogsfolk”
försöker religionshistorikern

David Thurfjell svara på den
frågan. Titeln är hämtad från en
dikt av Harry Martinson:
Vi uppsöker gläntornas ljus
och bor till en del i städer
där vi får för oss
att vi är oss själva.
Ändå är vi vad vi är
ett granskogsfolk
Dikten, som finns i samlingen
”Tuvor” från 1973, ger intryck av
att våra moderna liv på något vis
är förställda. I arbetet med boken
har David Thurfjell intervjuat
sammanlagt 72 skogsbesökare
mellan 19 och 92 år om vad
naturen betyder för dem.
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Många av intervjupersonerna ger
uttryck för samma livskänsla som
ryms i Harry Martinsons dikt: att
naturen i sin kontrast mot det
moderna vardagslivet framstår
som mer autentisk. Anna känner
sig i skogen ”som en sorts
ursprungsmänniska” och Per
tycker att något i skogen
”påminner oss om vår egen vilda
själ”.
– Det är en utbredd känsla bland
dem jag intervjuat: att vi
egentligen inte hör hemma i de
städer där vi lever. Att vi tror oss
vara lyckliga i våra civiliserade,
urbana liv, men att vi innerst inne

är någonting annat, säger David
Thurfjell när vi träffas på en
parkeringsplats utanför
Järvafältets naturreservat.
David Thurfjell gör ingen
hemlighet av att han själv är en av
dem som känner en dragning till
vildmarken. I boken skriver han
om egna vandringar både i
hemmaskogar och i fjällvärlden,
och kvällen innan vi träffas för en
skogspromenad har han
övernattat under bar himmel med
en vän ute i skärgården.
– Jag har alltid tyckt mycket om
att vara ute i naturen. Min
favoritgrej just nu är att jag sover
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ute. Jag går ut med någon kompis,
vandrar en bit, gör upp en eld och
så sitter man där och snackar i
brasans sken. Sedan lägger man
sig och sover under bar himmel,
säger David Thurfjell, klädd i
gröna vandrarbyxor och svart ttröja.
Med grova graningekängor stegar
han över fälten där Bögs gård i
dag bedriver ekologiskt jordbruk
med betande highland cattle-kor.
En brun kärrhök ryttlar över ett
dike. Kosan är inställd på den
gammelskog som finns bevarad
inne i naturreservatet och där har
David Thurfjell strövat runt ända

sedan barnsben. Han växte upp i
Sollentuna och både mamma och
dagmamma brukade ta med
honom på skogspromenader i
området.
– När jag börjat skolan fortsatte
jag att gå hit med kompisar, för
det fanns inte så mycket annat att
göra på den tiden. Det berättades
legender om märkliga karaktärer i
det här området, som om det var
en liten sagovärld. Bland annat
trodde vi barn att det fanns någon
sorts mystisk hotfull figur som
kallades Järvamannen. Sådant
bidrog nog till att göra
skogsvistelserna mer spännande,
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berättar han medan han något
besviket konstaterar att
barndomsstigen vi går på har
breddats betydligt sedan 1980talet.
Inne i skogen är
högsommarvärmen tryckande
även i skuggan. Så fort vi lämnar
stigen behöver vi kliva över
trädfällen som ligger kvar och
förmultnar, liksom i en urskog
som inte brukas. När vi stannar
för att ta bilder attackerar
myggen.
– Skogen är inte som mest
gästvänlig under högsommaren.
Jag tycker den är bäst i april eller

september. De flesta som jag har
intervjuat för den här boken
pratar om skogen som en vacker,
skyddsvärd, rogivande och
hälsobringande plats. Det är den
dominerande uppfattningen, att
det är positivt att vara ute i
skogen. Hur mycket man sedan
verkligen är ute är en annan sak.
Studier visar att vi spenderar mer
än 90 procent av vår tid inomhus.
Hälften av resterande 10 procent
tillbringas i fordon av olika slag.
Den tid som människor faktiskt
spenderar i naturen är därför
mycket mindre än bilder på
sociala medier kan ge intryck av.
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– Fotodokumentationen är en stor
del av dagens naturumgänge. Det
är en del av berättelsen om det
goda livet, som man gärna vill
förmedla till sina barn. Många
känner att de borde vara ute i
skogen mer. De tänker att en dag
ska jag flytta närmare naturen, en
dag ska jag jobba mindre så att jag
hinner. Så till viss är den moderna
relationen till naturen en fantasi.
Däremot har uppfattningen om
naturen som hälsobringande på
senare år fått gott om stöd i
naturvetenskaplig forskning.
Naturvistelse sänker pulsen och
blodtrycket. Japanska studier har

pekat på att träd avger fytoncider,
ämnen som skyddar träden mot
insekter och samtidigt har
positiva effekter på människors
immunförsvar. Andra studier har
föreslagit att naturvistelser ger ett
positivt utbyte av goda bakterier,
som är gynnsamma för vårt
mikrobiom, bakteriefloran som
finns i våra tarmar och luftvägar.
David Thurfjell redogör för denna
forskning i ett avsnitt om
naturens läkekraft. Samtidigt har
han svårt att se att den rent
biologiska aspekten av vårt
naturumgänge skulle utgöra hela
berättelsen om varför svenskar
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har en så positiv syn på naturen
och skogen.
Undertiteln på hans bok lyder:
”hur naturen blev svenskarnas
religion”.
– Det finns en utbredd känsla av
att någonting är sjukt med det
vanliga livet: att man stressar, blir
utbränd, konsumerar, förstör
miljön och utvecklar
dysfunktionella relationer.
Kapitalismens hjul snurrar
snabbare och snabbare. Man vill
hitta någon väg ut ur allt det där.
Religionshistoriskt sett är den
känslan en vanlig orsak till att
människor söker sig till olika

religioner – för att man vill ha
något annat. Man känner att man
är lurad på något sätt och vill hitta
något som är autentiskt, säger
David Thurfjell.
I sin tidigare forskning har han
ägnat sig åt tydligt religiösa
rörelser, som islamistisk väckelse
och pingstkyrkan. Boken
”Granskogsfolk” liknar hans förra
bok (”Det gudlösa folket: de
postkristna svenskarna och
religionen”) på så sätt att den
placerar luppen över den sekulära
majoritetskulturen.
– Folk som betraktar sig som
sekulära har samtidigt väldigt
1137

nära till tanken att naturen är min
kyrka. Jag vill lyfta fram att man
kan ha tillgång till andäktighet,
moralisk reflektion och
existentiellt djup även om man
inte är religiös på ett traditionellt
sätt. Sedan är det inte så enkelt att
naturandlighet står i motsats till
kristendomen, för folk som har
starkt existentiella upplevelser i
naturen är till stor del också
bekännande kristna.
Bilden av nordbornas tystlåtna
naturtillvändhet är välspridd. Den
odlas inte bara av dem själva, utan
är också en vanlig föreställning
hos många tillfälliga besökare

eller hos folk som kommit till
Sverige nyligen. I arbetet med
boken har David Thurfjell gång på
gång stött på berättelser om
utlänningar som på olika sätt
förbluffas av svenskarnas
självklara kärlek till skogen och
markerna.
– I boken har jag intervjuat folk
från andra länder som en sorts
kontrast, till exempel en
sydamerikan som hade växt upp
med uppfattningen att skogen är
livsfarlig, en plats där man kunde
bli mördad eller våldtagen.
Människor som inte har
socialiserats med skogsmulle,
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scouterna och Astrid Lindgren
romantiserar inte det här med att
springa ute i skogen lika mycket.
Lika gärna som ett betrakta allt
det här som en god plats skulle vi
kunna se det som en
mardrömsplats. För vad sker här
egentligen? Det är förruttnelse,
kamp för livet och ljuset och den
starkes rätt, säger David Thurfjell
och slår ut med händerna medan
vi passerar ett hav av gröna, ännu
inte utslagna liljekonvaljer, en
mycket giftig växt.
Själv har jag sedan barndomen
ägnat mig åt en mängd aktiviteter
i naturen, först fjällvandring och

fågelskådning, sedan orientering,
skidåkning och långfärdsskridsko.
Efter perioder av uppehåll har jag
insett att jag mår bra av friluftsliv,
och tänkt att det kanske beror på
den genetiska programmering
som vi enligt evolutionsbiologerna
bär med oss sedan jägar- och
samlartiden: vi är skapta för ett liv
utomhus, i naturliga miljöer. Men
kan jag vara säker på att det är
orsaken? David Thurfjell menar
att vi också har en inlärd
förväntan om att skogen är god.
Många av oss har vuxit upp med
Astrid Lindgren och Selma
Lagerlöf, läst Viktor Rydberg och
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Dan Andersson i skolan, drömt
oss bort i John Bauers trollmotiv
och blivit runtsläpade på bär- och
svampplockningsutflykter innan
vi ens kunde gå.
”Nordbornas naturkänsla är inte
naturlig”, menade etnologen Åke
Daun, ”snarare kulturlig.”
Betyder det att jag i själva verket
har socialiserats till att uppleva en
placeboeffekt i naturen? Kanske
är jag, som inte ens är medlem i
Svenska kyrkan, genom mitt
naturintresse rent av omedvetet
religiös?
– Nej, jag tror att vår naturkänsla
är både naturlig och kulturlig. Och

det ligger inte i mitt intresse att
säga att du är religiös trots att du
inte förstår det, säger David
Thurfjell och fortsätter:
– Jag kallar det inte
naturreligiositet i boken, eller ens
andlighet, utan jag pratar om
existentiella djupupplevelser. Med
det menas att en naturupplevelse
kan beröra en på ett starkare sätt.
Det kan handla om en fördjupad
känsla av samhörighet, att man
blir rörd, eller att man känner sig
omhuldad av träden och kommer
åt dimensioner av sig själv som
annars ligger förslutna. Om jag
har en dold agenda i den här
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boken är det att visa att det
faktiskt finns ett existentiellt djup
även i det sekulära.
Kristendomen, islam och andra
stora religioner har inte patent på
djup.
”Jag längtar marken, jag längtar
stenarna där barn jag lekt”, skrev
Verner von Heidenstam i en
gestaltning av naturkänslans
inneboende nostalgi. Kanske är
det den längtan som fått många av
oss att gå i grönområden under
den här våren. Barndomens
skogar som en trygg famn i
orostider. Trädens lugnande sus.

Stigar som trampats av
generationer före oss.
– Många vittnar om att de känner
sig omgärdade av välvilja i skogen.
Eftersom vi har en kulturellt
haussad förväntan på att naturen
ska vara rogivande och själsligt
hälsobringande så ligger skogen
nära till hands i tider som dessa.
När vi inte får resa eller ägna oss
åt så många aktiviteter
återupptäcker vi naturkärleken
som en latent resurs inom oss.
Om man har gått i svensk skola,
tittat på svensk tv, deltagit i
svensk idrottsundervisning och
läst svensk litteratur så har man
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matats med den naturkänsla som
ingår i hela vårt nationsbygge.
När vi kommer ut ur skogen på en
grusväg styr David Thurfjell
stegen upp mot en stor gräsklädd
kulle strax utanför reservatet.
Höjden utgörs av schaktmassor
från bygget av den blå
tunnelbanelinjen till Akalla. På
toppen är utsikten milsvid: bakom
fälten och skogspartierna syns
skyskraporna i Kista centrum,
miljonprogramshusen i Husby,
och ännu längre söderut en
sammansmält grå infrastruktur
där staden tätnar.

I boken skriver David Thurfjell
hur han och hans kamrater under
barndomsvistelserna i området
hade en känsla av att de från
skogen kunde titta tillbaka på
civilisationen liksom utifrån.
Särskilt tydligt blev det på
kvällarna, då Stockholm kunde
anas ”som ett smutsgult sken på
den mulna natthimlen”.
Nu gör sig staden i stället påmind
med ett plötsligt och kraftigt dån
från en sprängning vid något
bygge på avstånd. När smällen
ekat ut återkommer det svagare,
konstanta bruset i öster och väster
från E4 och E18.
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– Det här är en tydlig gränsplats,
säger David Thurfjell och blickar
ut med handen ovanför ögonen
som skydd mot solen.
– I söder ser vi hur Stockholm
sträcker sig norrut, med sina
motorvägsarmar, och med bebyggelsen längs tåglinjerna.
Men när man vänder sig mot norr
är det helt grönt. Det skulle lika
gärna kunna vara på 1860-talet.
Det här är en av de gröna kilar
som går in mot Stockholm, enligt
den ursprungliga,
stadsarkitektoniska idén om att
tillgängliggöra naturen, förklarar
han.

Skogskilen löper nästan hela
vägen in mot hjärtat av
Stockholm. Kanske löper en sådan
grön kil även in mot hjärtat av
granskogsfolket i världens
modernaste land.
Sverker Lenas
sverker.lenas@dn.se

David Thurfjell.
Född: 1973 och uppvuxen i Sollentuna i Stockholm.
Yrke: Religionshistoriker och
professor i religionsvetenskap,
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verksam vid Södertörns högskola
i Stockholm.
Aktuell: Med boken
”Granskogsfolk: hur naturen blev
svenskarnas relgion” (Norstedts).
Boken utkommer den 23 juli.
Boken ”Det gudlösa folket: de
postkristna svenskarna och religionen” (2015) handlade om
svenskarnas tudelade relation till
sitt kristna arv. Han har även
skrivit om islam, bland annat
boken ”Living shi’ism” (2006) om
shiamuslimer i Iran, samt om
kristen väckelse bland romer,
bland annat i ”Faith and revivalism

in a Nordic Romani
community” (2013).
Leder det internationella forskningsprojektet ”The
relocation of transcendence:
silence and the sacred of seculars
around the Baltic sea”, som
utforskar naturen som en plats för
existentiella djuperfarenheter i
norra Europa. ”Granskogsfolk”
utkommer inom ramen för det
projektet.
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Jämtlandstriangelns
magi
SÖNDAG 19 JULI 2020

Jämtlandstriangeln mellan
Storulvån, Blåhammaren och
Sylarna bjuder på magiska vyer.
Här kan dessutom vandrare äta
gott i restaurangerna och krypa
ner i egenbäddade sängar på
de välutrustade fjällstationerna
längs vägen.
Vi har bokat vandringspaketet
Jämtlandstriangeln på egen hand,
vilket innebär att vi kan vandra
med helpension mellan Jämtlands
tre populäraste fjällstationer.
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Totalt är det en vandring på 47
kilometer som går utmärkt att
dela upp på tre dagsetapper.
Redan första natten blir vi
tilldelade ett reselakan som vi bär
med oss längs turen. Handdukar
lånar vi på respektive fjällstation.
Till skillnad från många andra
som går direkt från Storulvån till
Sylarna har vi valt att vandra
Jämtlandstriangeln motsols med
Blåhammaren som första stopp
följt av Sylarna innan vi vänder
tillbaka till Storulvån. På så sätt
slipper vi känslan av att ”vara
förföljda” och kan i stället möta de
flesta vandrare längs leden och ta

oss fram i vårt eget tempo utan att
bli omkörda av andra.
Vi lämnar Storulvån klockan åtta
på morgonen, följer leden söderut
mot Sylarna och tar sikte på
Storulvåfjällets östra dalgång. En
och en halv kilometer söder om
Storulvån fjällstation delar leden
upp sig i två delar – den södra
fortsätter mot Sylarna, medan den
västra sträckningen fortsätter mot
Blåhammaren, totalt tolv
kilometer, vilket tar cirka 6–8
timmar. De första kilometrarna
längs Getryggens botten följer
fjällbjörkskogens krokighet nästan
ända bort till Ulvåtjärn, där den
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kringelkrokiga leden rätas ut över
en lång fjällplatå som fortsätter
ända upp till Blåhammaren,
Svenska Turistföreningens minsta
och högst belägna fjällstation – 1
086 meter över havet.
Fördelen med att vandra mellan
fjällstationer är att man slipper
bära särskilt tungt. Med en lätt
ryggsäck på ryggen är det enkelt
att göra avstickare längs leden,
hålla ett högre tempo och ta sig tid
att bada.
Missa inte badmöjligheterna vid
Ulvåtjärn, i princip halvvägs
mellan Storulvån och
Blåhammaren, vars fina

sandstrand lämpar sig för både
bad och lunchrast. Utsikten mot
Snasahögarna norröver är
imponerande soliga dagar. Vid
dåligt väder finns en raststuga vid
Ulvåtjärn.
– Vi har haft fantastisk tur med
vädret. Sol från tidig morgon till
sen kväll fyra dagar i rad, säger
familjen Thelin från Uppsala som
premiärvandrat i
Jämtlandsfjällen. Vi tar ett bad
tillsammans i iskallt vatten och
njuter av gemensam paketlunch
efteråt.
Från Ulvåtjärn är det sedan raka
vägen upp till Blåhammaren.
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– Mitt bästa tips för att uppleva
Blåhammaren är att sikta på att
komma fram tidigt så att man
hinner bada bastu innan
middagen, säger Alexandra
Lundgren, platschef på
Blåhammarens fjällstation.
Dessutom är solnedgången
magisk framåt kvällen.
Vi kastar av oss kängorna och
dyker in i den varma bastun med
milsvid utsikt över Gräslidsfjället.
Trots att vi bara har gått tolv
kilometer plus avstickare känns
kroppen tämligen mör när vi slår
oss till ro i matsalen och njuter av
jämtländska ostar med

blåbärschutney och picklad rödlök
till förrätt, renytterfilé med rostad
potatis och rödvinssås till
huvudrätt och kardemummaglass
med äppelkompott med
kanelsmul till dessert.
Efter en ganska tidig frukost är
det dags att lämna Blåhammaren.
På grund av coronapandemin är
frukosten längre än vanligt, och
matsalen öppnar tidigt och
stänger betydligt senare än
normalt för att undvika trängsel
bland gästerna.
Trots höjden är det relativt
vindstilla i dalgången när vi
lämnar Blåhammaren för den 19
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kilometer långa vandringen till
Sylarna.
Hela dagen vandrar vi på
högfjället med fantastisk utsikt åt
alla håll. Att uppleva Sylarna längs
Sylälven i botten av det
imponerande Sylmassivet är en
fantastisk erfarenhet. Känslan är
förtrollande att vara så här långt
från de ljud- och ljusföroreningar
som vi är vana vid i vardagen.
Sista dagen drar vi oss länge
i sängen innan det är dags att äta
frukost och fortsätta tillbaka till
Storulvån. Väl där väntar en
trerättersmiddag i matsalen och
en skön bastu.

Niklas Kämpargård

Guide. Tips till
Jämtlandstriangeln
Se & göra

Utsikt över fjällen
Toppbestigning av Storsylen
En heldagstur till toppen av
Storsylen, 1 762 meter över
havet, med utsikt över hela
fjällvärlden. Följ med på en
dagstur med guide eller gå på
egen hand. Fjällvana krävs.
Upplev massiv silhuett
Vandra till Helags
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Vandra till Helags vid
Helagsmassivets mäktiga silhuett.
Välj mellan två leder:
sommarleden, skyltad ”Helags” i
passet mellan Kläppen och
Herrklumpen mot Mieskentjakkes
rastskydd, eller den högalpina
rutten via Ekorrpasset. Etappens
längd är 19 kilometer och tar cirka
åtta timmar.

Bo bra

Sov på fjället
STF:s fjällstationer
STF Storulvån fjällstation ligger
mitt i fjällvärlden, STF
Blåhammaren fjällstation är STF:s
minsta och högst belägna
fjällstation och STF Sylarna
fjällstation har fantastisk utsikt
över Sylmassivet. Storulvån och
Blåhammaren har kafé och butik,
Äta & dricka
Klimatsmart mat
Sylarna enbart butik. Förbokning
krävs i sommar.
Kretsloppshuset i Mörsil
Välj mellan soppor, smörgåsar
svenskaturistforeningen.se.
och dagens rätt. Fantastisk miljö
Vid Åreskutans fot
där du sitter och äter i ett växthus. Buustamons fjällgård
kretsloppshuset.se
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Anrika Buustamons fjällgård mitt i
fjällvärlden nära Åre erbjuder
ljuvlig mat och goda drycker.
buustamonsfjallgard.se

bor på STF Storulvån parkerar
gratis.

Resa hit.
Tåg till Duved eller Enafors och
sedan anslutningsbuss med
Wänseth, wansethbuss.se. Resan
från Duved till Storulvån tar 45
minuter. Du kan också åka bil hela
vägen till Storulvån och parkera
på parkeringen (avgift). Den som
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Spiggen har vuxit till ett
stort problem i
Östersjön
MÅNDAG 20 JULI 2020

Spiggen har ökat
explosionsartat i Östersjön.
Klimatförändringen är en av
orsakerna till att de små
fiskarna har blivit så många att
de konkurrerar ut stora
rovfiskar som abborre och
gädda.
– De är som gräshoppssvärmar
när de invaderar grunda vikar,
säger forskaren Ulf Bergström.

Spigg är de små silverfärgade
fiskarna som ofta simmar i grunt
vatten vid Östersjöns kuster.
Många har kanske fångat dem i
håv eller stuckit sig på taggarna i
fiskens ryggfena när man har
råkat trampa på ett dött exemplar
på stranden.
De ser ganska oansenliga ut men
nu har de ökat så kraftigt att de
hotar Östersjöns ekosystem. År
2015 fanns det femtio gånger mer
spigg i Östersjön än under 1980talet, enligt en rapport från
forskare på Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU.

1152

– Våra undersökningar visade att
spiggen utgjorde ungefär 10
procent av den totala biomassan
av fisk i norra egentliga Östersjön,
ungefär från Åland till Öresund,
säger Ulf Bergström, forskare vid
institutionen för akvatiska
resurser vid SLU (SLU Aqua).
– Är man någonstans vid kusterna
är chansen stor att stöta på den.
Det finns betydligt mer spigg än
andra fiskar.
Trots sin litenhet, den blir max 10
centimeter lång, har spiggen en
stor påverkan på Östersjöns
ekosystem. Bland annat är den ett

hot mot stora rovfiskar som
abborre och gädda längs kusten.
– De är väldigt små, men de är
väldigt många. Man får tänka på
dem som gräshoppssvärmar som
drar in i grunda vikar och erövrar
nya områden, säger Ulf
Bergström.
– Den är en väldigt effektiv rovfisk
som äter både ägg och larver av
andra arter. Vi har framför allt
sett kopplingen till abborre och
gädda, men sannolikt äter den ägg
och larver av många andra
kustfiskar också.
Inte bara deras antal ger
spiggarna en fördel gentemot de
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stora rovfiskarna utan också deras
livsstil. Gäddor och abborrar är
väldigt lokala, de leker i samma
områden som de föds, flyttar inte
runt och blir därför känsliga och
sårbara för förändringar i
närmiljön. Spiggarna däremot har
ingen fast hemort, de drar runt i
havet i stora stim på jakt efter
föda och annat som är nödvändigt
i livet.
– Spiggen slåss mot abborrar som
inte är koordinerade, vi uppfattar
det som ett slagfält. Vi ser ju inte i
praktiken vad som sker men vi har
en ny studie på gång där vi tittar
på hur ökningen av spigg har

påverkat bestånden av gädda och
abborre över tid.
De små spiggarna förändrar hela
ekosystemet i Östersjön och
bidrar till att öka de problem som
redan finns. Förutom
djurplankton och rovfiskars larver
äter spiggen även mängder av de
små kräftdjur som finns på grunt
vatten och äter trådalger, vilka
skapar problem om de får breda
ut sig för mycket.
Trådalger är den gröna eller bruna
geggan som växer på stenar,
klippor och även tång. Blir den för
riklig missgynnar den tång och
stora undervattensväxter som
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utgör havens skogar och är
oerhört viktiga för den marina
miljön, bland annat som
skyddande barnkammare för
fiskyngel. När spiggen äter
kräftdjuren blir det stora
förekomster av trådalger.
– Vi pratar om en trofisk kaskad.
När det blir för lite av kräftdjuren
blir det mycket trådalger och det
leder till en allmän försämring av
livsmiljöerna i grundare områden.
Det leder till att ytterligare rovfisk
försvinner och spiggen ökar ännu
mer. Om en sådan utveckling
fortsätter kan den leda till en
brytpunkt, säger Ulf Bergström.

– Den är som de ”tipping points”
man pratar om i
klimatsammanhang. En fas när
utvecklingen passerar en tröskel
där förändringarna är så
omfattande att de blir
permanenta. Det är då svårt att
återskapa det som har varit.
Flera faktorer ligger bakom
spiggexplosionen. De gynnas av
varmare vatten som är en följd av
klimatförändringen, av
övergödningen i havet och av att
rovfiskarna har blivit färre.
– Samtliga tre förändringar är
något som människan har
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åstadkommit, säger Ulf
Bergström.
Vilken eller vilka faktorer som
spelar störst roll kommer att
granskas i vidare forskning, den
stora frågan är hur utvecklingen
ska kunna vändas.
– Vi jobbar så mycket vi kan med
att minska övergödningen, och
den har bromsat in. När det gäller
klimatförändringen händer inget
positivt. Det vi kan jobba med är
att försöka öka vissa arter av
rovfisk. Då är en av de viktigaste
frågorna vilka arter som är de
viktigaste.

Mest spigg hittade forskarna i
vattnen runt Öland och Gotland,
områden där det också finns lite
torsk. Men forskarna har hittills
inte sett om den ökade
spiggpopulationen har någon
betydelse för torskbestånden.
– Vi är osäkra på kopplingen
mellan torsk och spigg. Det finns
mycket dietstudier på torsk, och
där framkommer att torsken äter
spigg, men ganska lite. Dessutom
går torsken på djupet medan
spiggen går närmare ytan så det
finns ingen superstark koppling,
säger Ulf Bergström.
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Andra forskare från SLU var i maj
i år ute på en expedition för att
studera ekosystemet i vattnen
mellan Öland och Gotland.
– Vi var ute och körde med ekolod
och trålade, det vi såg på ekolod
var att spiggen var den
dominerade arten. Från ytan ner
till 30 meters djup blev det nästan
enbart spigg i trålen, väldigt lite
skarpsill, säger Jonas Hentati
Sundberg, forskare vid
Institutionen för Akvatiska
resurser vid SLU och aktiv inom
projektet Baltic Seabird som
forskar på havsfåglarna på Stora
Karlsö.

– Då börjar man fundera.
Sillgrisslorna kan dyka ner till
60–70 meter, men tordmule
dyker ofta till 15–20 meter. Om
det bara finns spigg – hur
påverkar det ekosystemet? Vad är
det som håller på att ske?
Merparten av spiggen finns ute i
havet, men under sommarens
lektid finns den vid strandkanten.
När äggen är kläckta simmar
ynglen ut till havs och tillbringar
1,5 år där. Spiggen kan hinna med
flera kullar på ett år och det är
hannen som sköter hushållet på
ett smått aggressivt sätt.

1157

– De har ett komplext beteende.
Hannen bygger bo och lockar
sedan in en hona dit som lägger
ägg. Sedan vaktar han boet och är
väldigt stöddig. De kan till och
med attacker om du kommer för
nära när du snorklar, säger Ulf
Bergström.
Leken kan bli så intensiv att
fiskarna tar ut sig totalt och dör
och sedan spolas upp på stranden.
– När de hittas döda brukar folk
ringa in och tro att det kan bero
på gift i vattnet, men då har det
varit lektid.
En stor fördel med spigg är att
den är en av de fetaste fiskarna i

Östersjön och energirik föda för
de arter som kan klarar att
hantera de vassa taggarna.
Abborre, gädda, lax och en del
sälar äter mycket spigg.
Under 1800-talet och en bit in på
1900-talet fiskades mycket spigg
och den var en viktig inkomstkälla
för boende i längs kusten.
– Den är så fet att man kokade
olja på spiggen. Det blev fin olja
som inte sotade och användes för
belysning i rika hem. Den
användes också i färger och det
som blev kvar kunde man gödsla
åkern eller mata djuren med,
säger Ulf Bergström.
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Att börja fiska upp spiggen och ta
vara på den ser forskarna som ett
möjligt sätt att hantera problemet.
Den är i grunden en fin råvara
med mycket omega 3 som skulle
kunna användas som kosttillskott.
Hos yrkesfiskare finns intresse av
att starta spiggfiske som
komplement till exempelvis
strömmingsfisket, där fångsterna
blir fiskmjöl som används bland
annat i fiskodling. Men ett
problem är att de finmaskiga nät
som krävs ökar risken för bifångst
av andra arter.
– För att ett kommersiellt fiske
ska kunna ske på ett hållbart sätt

måste risker för miljöpåverkan
och oönskade bifångster
undersökas, säger Ulf Bergström.
Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se

Fakta. Spigg
Storspiggen känns igen på de tre
taggarna vid ryggfenan. Under
leken blir hanen vackert röd på
buken. Den bygger ett bo, som
den vaktar på ett mycket
aggressivt sätt.
Storspigg utgör viktig föda för
många rovfiskar, och även för till
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exempel tärnor och andra fåglar.
För att klara sig undan rovfiskarna
håller den sig ofta i skydd bakom
exempelvis bryggpålar.
Själv äter storspiggen
djurplankton och bottendjur, men
också ägg och larver från andra
fiskar.
Storspiggen blir upp till 10 cm
lång och kan bli tre till fyra år
gammal. Spiggar är ofta angripna
av mask, den är mellanvärd för
den parasitiska masken
Schistocephalus solidus. Masken
kan ta upp nästan hela bukhålan
på spiggen.

Storspiggen finns i sött, bräckt
och salt vatten, och kan vandra
mellan vattendrag och kusten.
Den leker i grunt vatten, helst där
det finns mycket växtlighet.
Källa: Havet.nu
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Beroendevården drabbas
under pandemin –
behandlingar ställs in
MÅNDAG 20 JULI 2020

Vårdskulden som följer i
pandemins spår får
konsekvenser även för
beroendevården. Enligt SKR,
Sveriges kommuner och
regioner, har både
sjukvårdsbehandling och
socialtjänstens insatser
nedprioriterats. I Norrbottens
län har man tvingats ställa in
behandlingar som inte är
livsnödvändiga.

Under coronapandemin har delar
av vården fått lägga om sin
verksamhet för att kunna bistå där
det finns ett akut behov, vilket har
resulterat i att viktiga
undersökningar och operationer
skjutits upp.
Vårdskulden som byggts upp
gäller även beroendevården,
menar Sveriges kommuner och
regioner, SKR, eftersom flera
regioner tvingats nedprioritera de
så kallade icke-akuta
behandlingarna.
– Psykiatrin har fått göra omprioriteringar eftersom de på många
håll haft hög sjukfrånvaro och
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lånat ut personal. Och det har ju
påverkat beroendevården också,
säger Mikael Malm, samordnare
med ansvar för psykiatrifrågor på
SKR.
Han förklarar att
nedprioriteringarna gäller
planerade sjukvårdsinsatser som
avgiftningar och
abstinensbehandlingar, men
också att de förebyggande
aktiviteter som socialtjänsten står
för har glesats ut. Enligt Mikael
Malm skulle dessa nedskärningar
kunna resultera i ett glapp mellan
sjukvård och socialtjänsten:

– När det gäller beroendevården
har regionerna och kommunerna
delat huvudmannaskap så det är
viktigt att det fungerar när det
gäller samverkan mellan dessa.
Vår uppfattning är ändå att de
flesta regioner har försökt hitta
alternativa sätt att upprätthålla
kontakterna med patienterna.
Men hur det har påverkat
brukarna är lite tidigt att säga än
så länge.
Mikael Malm menar att de
gruppaktiviteter som kommun
och socialtjänst ansvarar för, AAmöten och liknande, är väldigt
viktiga för att förebygga återfall
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för personer som är i ett missbruk
och beroende.
– Jag tror inte att antalet personer
som är i ett beroende har ökat,
men däremot har de som redan
har ett etablerat missbruk och
beroende påverkats, säger Mikael
Malm, som befarar att tappad
kontakt med den här
patientgruppen riskerar att ta lång
tid att bygga upp på sikt.
På Sunderby sjukhus i
Norrbottens län har
beroendevården drabbats hårt
eftersom deras intagningskriterier
för personer med
beroendeproblematik har

förändrats till följd av pandemin,
berättar Kate Oskarsson som är
enhetschef för beroendecentrum
på Sunderby sjukhus.
– Det innebär att vi inte kan ta
emot patienter med remisser från
kommunerna för planerad
abstinensbehandling, såvida det
inte är en riskavgiftning – att det
finns en risk för patientens liv och
hälsa, säger hon.
Hon förklarar att en del
kommuner har löst problemet
genom att köpa vårdtjänster av
andra aktörer, men att andra har
fått kämpa för att kunna erbjuda
vård.
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– Vi har nästan ingen annan
beroendevård här och man kan ju
tänka sig att vi kommer se fler
återfall nu eftersom det är färre
kontroller. Det är många som inte
kan hantera friheten och många
får inte den vård de behöver,
säger Kate Oskarsson.
I Region Skåne vittnar personal
om att pandemin slagit hårt mot
personer som har ett
alkoholberoende. På
Triangelmottagningen i Malmö
märkte man redan i mars att
patienterna mådde mycket sämre
vilket regionen menar är en följdeffekt av att många kontakter

skötts digitalt och att det inte har
fungerat för alla, uppger regionen.
Personal inom beroendevården i
Göteborg och Stockholm upplever
däremot att distanslösningarna
fungerat bra.
– För oss har det fungerat i
princip som vanligt. Vi har sett en
viss nedgång i antal sökande till
beroendeakuten, ungefär tio
procent, men det är oklart varför.
Det kan ju handla om en
förskjutning på grund av
pandemin och att man i stället
söker vård senare, säger Frans
Venizelos, biträdande chef för
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akut och heldygnsvård på
Beroendecentrum i Stockholm.
– Vi har hållit igång verksamheten
och våra klienter har varit glada
över att de antingen kunnat höra
av sig via telefon eller komma till
mottagningen för att få det stöd
de behöver, säger Gregory
McDermott som är enhetschef för
alkohol-, spel- och drogproblem
på social resursförvaltning i
Göteborgs stad.
Men även om de digitala
lösningarna varit framgångrika
räcker de inte alltid till, menar
Gregory McDermott.

– För de klienter som har stöd
från flera instanser märker vi att
det är svårt för dem att komma till
de olika instanserna nu, som kan
innebära högre risk för återfall.
I Värmland har man hittills inte
sett någon generell ökning av
vårdsökande relaterat till
beroendevården. Däremot har de
beroendepatienter som redan är
inlagda varit mer sjuka än vanligt,
menar Maja Deckner,
verksamhetschef för Region
Värmlands psykiatriska
öppenvård.
– Det är färre inlagda, men de är
svårt sjuka. Jag vet inte om det
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hänger ihop med prioriteringar
inom kommunen och deras
arbetssätt eller om det beror på
något helt annat, säger hon.
För att undersöka hur de digitala
vårdkontakterna sett ut och
fungerat kommer SKR att göra en
kartläggning av samtliga regioners
upplägg.
– Det har varit mycket
spekulationer och en stor oro men
än så länge har vi inget
faktaunderlag, säger Mikael Malm
på SKR.
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se

Efter attacken i
Falkenberg – polis
söker med hund
MÅNDAG 20 JULI 2020

Kvinnan, som är i 80-årsåldern,
vårdas fortfarande på sjukhus
med allvarliga skador efter
knivattacken i Falkenberg på
lördagseftermiddagen. Polisen
jagar fortfarande en
gärningsman.
Läget för kvinnan i 80-årsåldern
som på lördagen attackerades av
en okänd man på cykel i ett
fritidsområde i Falkenberg är
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allvarligt men stabilt, uppger
polisen.
Brottsrubriceringen försök till
mord, alternativt dråpförsök
kvarstår. Gärningsmannen är
ännu på fri fot. Under söndagen
fortsatte polisen med sina
tekniska undersökningar och
dörrknackningar i området.
– Det fins inget nytt i
spaningsärendet. Man jobbar
vidare i dag med kompletterande
förhör och trygghetsskapande
åtgärder i området, säger polisens
presstalesperson Hans Lippens.
Under söndagen kommer polisen
söka med hund i området. Polisen

är intresserade av en liten mörk
bil som eventuellt ska befunnit sig
vid platsen i samband med
attacken.
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13 491
MÅNDAG 20 JULI 2020

mopedbilar finns registrerade i
Sverige. Det är en fördubbling
jämfört med antalet som fanns
2015. Samtidigt ökar även
olyckorna där de är inblandade.
Hos Länsförsäkringar har antalet
försäkrade mopedbilar lite mer än
fördubblats mellan 2016 och
2019. Samtidigt mer än
tredubblades antalet anmälda
skador, från 207 till 756.
TT

Ridning är inte macho –
snarare en extrem
övning i samspel
MÅNDAG 20 JULI 2020

Jag ser extremsporter på tv.
Om klättring och surfing. Min
modesta motsvarighet är att
rida. För mig är hästen det
outgrundliga berget eller den
väldiga vågen. Med vilken häst
som helst kan vad som helst
hända, skriver Aase Berg.
På sista tiden har jag intresserat
mig för bergsbestigning. Ja, inte i
praktiken – jag är fysiskt feg och
halvblind, så att själv klättra på
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bergväggar eller bestiga K2 är inte
aktuellt. Men jag kan inte sluta
fascineras av dokumentärer om
andras bedrifter på kusligt höga
berg. Syrebrist, umbäranden,
sönderskavda fingrar, muskler
som skriker av smärta, svindeln i
att sova i en portaledge – en
fällsäng som hänger på en skör
tråd över avgrunden.
Lika fängslande är två
dokumentärer om storvågssurfing
på SVT Play – ”Take every wave”
och ”En sjukt stor våg”. Jag gillar
visserligen varken hav eller hetta.
Definitivt inte korkade, solblonda
män med klichéartad

muskelmassa. Men ändå: jag vill
förstå deras besatthet. Att de gör
det för uppmärksamhet eller
sponsorkontrakt med Redbull är
ingen tillräcklig förklaring.
En ledtråd är att båda dessa
extremsporter söker samklang
med en motpart – berget, vågen –
där många andra fysiska
aktiviteter, som yoga eller jogging,
bara handlar om den egna
kroppen och psyket. Och där det
finns en motpart finns också
längtan efter ett möte. Kontakten
med det främmande är en fråga
om känslighet och nåd. Men den
avsiktslösa farligheten – själva
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främlingskapet – kan ändå leda
till stor förödelse.
Ofta är det vältränade och
revanschlystna män som surfar
eller bestiger berg, men skenet
bedrar – det är egentligen oerhört
subtila sysslor. Här krävs finess,
eftergift, följsamhet och
underkastelse under krafter större
än en själv, och att försöka förstå
och samspela med dessa krafter.
Ett nästan övernaturligt sinne för
bergväggens formationer,
jättevågens dynamik, och förmåga
att uthärda rädsla, svaghet, skam
och ren förnedring. Alltså:

Männen är masochister snarare
än macho.
Som i Netflixdokumentären ”The
dawn wall”, där friklättrarna
Tommy Caldwell och Kevin
Jorgeson ägnar sex år åt
förstudier av detaljstrukturen i
varje skreva, varje knottra på en
kilometerhög, slät bergvägg i Yosemite. Ingen har tidigare tagit
sig upp, ingen har ens försökt.
Under själva klättringen bor de i
hängkojer på bergväggen. Den tar
bara nitton dagar. Men då har de
också övat upp en
fingertoppskänsla för berget som
om det vore den älskades hud.
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Att medvetet söka upp sin egen
rädsla skulle kunna avfärdas som
lyxhobby för medelklass utan
erfarenheter av verklig skräck.
Men nej. Rädsla ger ett slags
grundkondition. Och skillnaden
mellan ofrivillig och
egenframkallad fara är inte en
artskillnad, utan en gradskillnad.
Man kan förstås betrakta de
dödsföraktande aktiviteterna som
uttryck för kontrollbehov. Men
samtidigt kräver de stor
lyhördhet, där den viktigaste
insikten är att makt och kontroll
är illusioner.

Min egen mer modesta
motsvarighet till dessa
extremsporter är att rida. Det är
inte väsensskilt – ”Stora vågor är
som djur”, säger en surfare om
den fasansfulla Nazarévågen vid
Portugals kust. För mig är hästen
det outgrundliga berget, den
väldiga vågen som jag måste
avläsa och interagera med,
närmast översinnligt. Det räcker
inte att förstå med hjärnan.
Kunskapen måste överföras till
muskler och balanssinne, något
som tar extremt lång tid, särskilt
för oss som börjat rida i vuxen
ålder. Att rida handlar om
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kroppens rytm och musikalitet i
mötet med en motpart bortom
människospråket.
Det finns många sätt att rida.
Själv avhåller jag mig från ”fart
och fläkt” och vild galopp över
stock och sten på heta och stirriga
monster, jag föredrar
minimalistiskt finlir med sansade
hästar. Men även på min
förhållandevis harmlösa
amatörnivå mullrar rädslan för
det oförutsägbara som en
underton. Med vilken häst som
helst kan vad som helst hända,
när som helst.

Därför blir jag nervös när jag läser
antologin
”Hästkärlek” (Brombergs). Den
handlar till övervägande delen om
i mitt tycke livsfarlig ridning. Som
när Musse Hasselvall först kastar
sig in i den skräckinjagande
tävlingen Stjärnornas hoppning,
sen rider världens längsta
hästrace, Mongoliska derbyt, på
semivilda, knappt inridna och
aggressiva varelser som bits,
bockar, kickar och gör allt för att
kasta av honom. Till sist ger han
sig in på det halsbrytande
projektet att bli galoppjockey.
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Ytterligare en dåre som är med i
Stjärnornas hoppning är Farao
Groth, som har en fäbless för
elaka ston, ”de nyckfulla och
oberäkneliga hästarna, men så
fulla av karaktär”.
Och Sofie Sarenbrant har försökt
bli professionell hoppryttare, även
om hon ballar ur på grund av
rädsla (som hon kallar feghet).
Det är kanske inte helt fel tänkt av
Sarenbrant. Som Fredrik Sträng,
äventyrare från Gävle har sagt om
dödsolyckan på K2 för drygt tio år
sen, där elva bergsklättrare dog:
”Rädsla är den i särklass starkaste
överlevnadsinstinkten i bergen.

Man måste både kunna möta sina
rädslor och backa från dem när
det behövs.” På K2 är konsten att
avbryta en toppattack viktigare
och svårare än konsten att
genomföra den.
Tyvärr är ”Hästkärlek” mer
fokuserad på ridningens ytliga
yttringar än de djupare
drivkrafterna. Anna Hedenmo
diskuterar visserligen de
vanligaste förklaringarna till
varför man håller på – ett
substitut för sex alternativt en
övning i moderlig omsorg – och
avfärdar dem. Men jag vill ändå
protestera mot hennes påstående
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att det inte behövs ”någon
underliggande, mystisk förklaring
till att ridning är en av Sveriges
största folksporter”.
Flera av bidragen snuddar vid
brännpunkter, men tvingas släppa
dem för snabbt på grund av det
korta formatet. Malin Lind
Lagerlöf går längst i oroande
frågor om döden – hon är kanske
den enda i antologin som har tid
att tänka eftersom hon rider en
urgammal skogsmulle utan
publik. Nina Lekander gestaltar
inträngande den sociala hierarkin
på tävlingsbanan. Och Antonia
Ax:son Johnson skriver om att

”dansa med hästar”. Det är ingen
dålig bild. Men jag har ändå ett
horn i sidan till henne, det är rent
klassförakt och avundsjuka sen
jag själv hade hästar bakom ett
knöggligt elstängsel i hagen vid
min ruckliga gård, och grannen
kom förbi och insinuant visade en
tidskrift med bilder på pedantiskt
utförda (och svindyra) hagbyggen
på Ax:son Johnsons välfriserade
Egendomar.
Att antologin presenteras som ”en
härlig presentbok” säger en hel
del. Hela anslaget är infantilt.
Underskatta inte de
hästintresserades förmåga till
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fördjupning! Att syssla med en
ickeverbal aktivitet betyder inte
att man saknar lust att formulera
det ordlösa. Här reduceras
ridningen i stället till ”frihet att
vara i skogen”, att hästar luktar
gott och att det är en Utmaning
att visa upp sig i Globen. Men
ridning är inte bungyjump. Det är
en existentiell verksamhet, inte en
självhävdelsetävling.
Kanske har missuppfattningen om
hästen sina rötter i manlighetens
historia, eftersom den manliga
träningen i rädsla gärna
inbegriper våld och maskeras som
hjältemod.

I boken ”Historiska
hästar” (Bokförlaget
Langenskiöld) av Anders Frelin –
ännu en härlig presentbok? –
berättas historier om berömda
hästar, både verkliga och fiktiva:
Kloke Hans, Bukefalos, Svarta
hingsten med flera. Men gränsen
mellan legend och fakta är luddig.
Jag vet till exempel inte om
historien om stoet Reckless, som
senare utnämndes till hjälte från
Koreakriget och vid sin död
förärades en pampig
militärbegravning, är sann eller en
överdrift av sentimentala
amerikaner. Hästen påstås till
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exempel ha älskat Coca-Cola.
Sponsring redan då?
Enligt Frelin räddade hon hur
som helst ett stort antal soldaters
liv. På egen hand lufsade hon fram
och tillbaka mellan lägret och
fronten – det var för farligt för en
människa att leda henne genom
granatregnet – på ditvägen
fullastad med ammunition och
vapen, på hemvägen med sårade
soldater på sin rygg. Hon kunde
göra femtio rundor per dag. Ett
ögonvittne säger: ”Jag minns hur
jag i ljuset från granaterna såg det
lilla stoet gnata på utan någon

som ledde henne. Hon visste
precis vad hennes jobb var.”
Kände hon rädsla? Hon kunde ha
rymt, hon kunde ha vägrat. Vad
höll henne kvar i farozonen?
På en staty av Reckless står
följande citat: ”Plågad.
Målmedveten. Och ensam.” Det
gäller för hästen, det gäller för
berget och vågen. Och för de flesta
av oss människor också.
Aase Berg
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”Vi vill vara öppet
polyamorösa – men hur
gör vi med barnen?”
MÅNDAG 20 JULI 2020

De är polyamorösa, har var sin
extra relation och vill vara
öppna med det. Men hur
mycket ska de berätta för
barnen – eller för fördomsfulla
släktingar? Psykologen Anna
Bennich ger råd.
? Fråga:
Jag och min sambo är
polyamorösa sedan några år. Det
är ett av de absolut bästa val vi
gjort som par. Vi har så smått

börjat berätta för våra närmaste
vänner men inte våra respektive
föräldrar, syskon och deras
familjer. Vi har i dagsläget en
varsin extra distansrelation.
Våra barn är 11 och 13, och till
dem har vi sagt att det är vanligast
att par bara är med varandra, men
att vi inte funkar så utan är okej
med om den andre blir förtjust i
någon annan. Vi har sagt att det
inte är så vanligt att man lever så,
men det funkar för oss och att de
kan fråga oss vad de vill kring
detta. Det är drygt ett år sedan.
Inga frågor har kommit upp, men
vi har heller inte sagt något till
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dem om när vi åkt iväg på
respektive dejter utan sagt att det
är jobb. Nu har vi varsin stabil
extra relation och jag vill inte
ljuga för barnen utan hellre
berätta för dem. Vi är en
harmonisk familj och jag tror att
barnen skulle hantera det okej.
Till saken hör att jag har en
komplicerad relation till min
pappa och syskon, med många
gamla konflikter, och jag är rädd
att om detta kommer fram så blir
redan ansträngda relationer ännu
svårare. Just nu är det hyfsat
konfliktfritt sedan några år, det är
så skönt och jag vill inte störa det.

Samtidigt vägrar jag berätta något
för barnen med kravet att det ska
hållas hemligt. Jag var själv ålagd
med hemlighetshållande åt alla
håll när jag växte upp och tänker
inte lägga något sådant på dem.
Jag är helt skräckslagen inför ett
beslut som skulle påverka barnens
relation till släkten negativt och
vill verkligen inte att de ska
hamna i kläm på grund av mina
beslut. Samtidigt känns det
hycklande att inte stå för vem jag
är. Jag vill verkligen vara en
modig förebild för mina barn.
Samtidigt vet jag att det kan sluta
med att delar av min släkt, min
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pappa och syskon tar avstånd från
mig. Då mina barn har en bra
relation till många av dem vill jag
inte det.
Det har gått så långt att jag börjar
få panikattacker och mår dåligt av
det här. Jag skulle behöva gå i
terapi, men drar mig eftersom jag
är rädd att terapeuten skulle göra
polyamorin till ett problem när
det egentligen är min osunda
relation till släkten som är det.
Om min släkt tar avstånd från mig
(och jag har goda anledningar till
att tro att det skulle hända) så
skulle det kännas som mitt fel,
fast det är deras beslut. Jag

känner skuld inför barnen bara
jag tänker på det. Jag vill
egentligen bara få vara mig själv
men är skräckslagen inför att
barnen ska drabbas negativt.
Snälla, hjälp mig hantera detta.
”Panikslagen”
! Svar:
Du beskriver en trasslig och
komplicerad familjehistoria som,
även om det är lugnare nu, också
tycks vila på skör grund. De
tidigare konflikterna är en svår
sak, än jobbigare är oron inför att
konflikter ska dra i gång igen med
allt det medför av att behöva
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tänka ut scenarier i förväg och
anpassa sig. Det är också sorgligt
att en polyamorös relation ens är
en riskfaktor för konflikt och
avståndstagande, när det inte är
något som skadar någon annan.
Men det säger något om hur
styrda vi är av gamla
samhällsnormer och det
förväntade sättet att leva på.
Vilken ängslig, intolerant art vi
trots allt är mellan varven.
Jag förstår att det känns bra att ni
varit ärliga med era barn om hur
ni ordnar er relation. Utöver det
du beskriver om att kunna stå för
sina livsval, så visar ni dem att det

finns flera sätt än det mest
traditionella att leva sina liv på –
som fungerar utmärkt för många.
Det är också väldigt klokt att du
inte vill sätta munkavle på dem,
ja, du har ju själv erfarenhet av
hur ”ofritt” det är att bära
omkring på hemligheter och
behöva vakta sin tunga.
Jag kan också förstå din längtan
att fullt ut kunna vara dig själv,
slippa smussla dig iväg till din
andra partner eller skylla på
jobbresor. I den ena vågskålen
ligger din och din sambos önskan
att fritt berätta om hur ni nu lever.
I den andra ligger risk för nya
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konflikter, gamla upprivna sår, en
ursprungsfamilj som du inte litar
på kan acceptera era val och era
barn som oundvikligen hamnar
mitt i den härvan.
I mitt fortsatta svar kommer jag
hålla i huvudet att du inte vill
riskera några konflikter med din
familj (det kan ju annars vara
något att reflektera kring, vad det
innebär att behöva anpassa sig så
efter andra). Jag läser inte heller
att ni har avsikten att introducera
era partners för barnen i nuläget.
I så fall blir ju svaret ett annat.
Utifrån det, låt oss reda ut lite.
Munkavle på barnen är inget bra

alternativ. Så det faktum att er
relation blir en öppen sak att
beskåda för fördomsfulla
släktingar är ett sannolikt utfall.
Kostnaden har du räknat ut – att
familjen tar avstånd, konflikt
blossar upp, en morfar med följe
försvinner ur era liv med
konsekvenser som ilska,
besvikelser och sorg. Det är en
ganska dyrköpt frihet. Man kan ju,
som sagt, ifrågasätta det förstås,
hur mycket man ska anpassa sig
till något som är så pass tokigt.
Men du beskriver att det är skönt
att relationerna fungerar väl just
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nu, och att du inte vill störa det.
Det har jag förståelse för.
Utifrån det utgångsläget har jag
en fundering om det – för nu –
kan räcka med att ni har berättat
för era barn att ni lever
polyamoröst? Om ni kan landa i
att det känns tillräckligt skulle ni
komma runt det du är mest rädd
för, att barnen (och du) skulle
drabbas av nya uppslitande
släktgräl. Och om vi fortsätter
hålla barnperspektivet lite, vad
skulle vinsten vara för dem att de
fick ännu mer insyn i era andra
relationer?

Det här gäller ju oss alla, även i
monogama relationer så vill barn
oftast inte ha med föräldrarnas
kärleksliv att göra. De vill gärna se
sina föräldrar pussas och vara
snälla emot varandra, men tankar
på vad vi gör till exempel i
sängkammaren är rätt känsligt för
många. De flesta vill helst inte
behöva tänka alls på att vi har ett
eget vuxenliv, så som ett sexliv,
diverse konflikter eller andra
dilemman som uppstår i våra nära
relationer. Vi ljuger ibland när vi
är osams (”Är du ledsen mamma?
Nej då, lite stressad över jobbet
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bara”) och vi håller våra djupare
samtal i natten ifrån dem.
Vi döljer ofta delar av vårt
vuxnare kärleksliv för dem helt
enkelt för att de inte gynnas av att
ha kännedom om det. Jag gissar
att det är en anledning till att ni
inte har fått några frågor av dem
än. Det är lite svårgreppbart för
dem, vuxengrejerna, och det kan
kännas både svårt att veta vad det
är man ska fråga om, och oklart
om man ens vill veta svaren.
Åtminstone i den ålder de är i nu.
De samtalen kommer sannolikt
mer naturligt när de blivit lite
äldre.

Så kanske kan ni omformulera lite
för er själva vad det viktigaste är
för er. Att fatta era egna beslut om
hur ni vill leva tillsammans, och
inte göra avkall på något som
fungerar på grund av andras
okunskap och fördomar är ju
själva grunden i att stå för vem
man är. På den grunden står ni
stabilt. Att på ett okomplicerat
sätt ha berättat det för barnen är
en annan sak. Att berätta för era
vänner ytterligare en. Men kanske
ska ni kompromissa med den del
där ni önskar vara än mer öppna
gentemot barnen, till exempel vart
ni åker när ni ska träffa er andra
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respektive partner. Vänta lite med
det, helt enkelt för att de
antagligen inte behöver den
informationen. Om ni kan förlika
er med det så kommer ju en del
övriga vinster på köpet (risk för
konflikter och kritik ifrån en
fördomsfull familj inte minst).
Oron du beskriver verkar dock
vara tärande för dig, och
panikkänslor är alltid bra att ta
hand om. Kanske är det här något
som vore bra att prata igenom
några vändor. Jag
rekommenderar dig att vända dig
till en psykolog med det, precis
som du själv är inne på. Och

skulle det vara någon som har
diverse moraliska synpunkter
kring polyamori – byt psykolog!
Jag tror dock inte risken är så
stor, själv känner jag ingen kollega
(vad jag vet) som skulle förhålla
sig dömande till det och jag tror
att de som fortfarande finns är ett
utdöende psykologsläkte.
Anna Bennich
Anna Bennich
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Hårda regler styr vad
som visas i
succéappen Tiktok
TISDAG 21 JULI 2020

De mäter urringningar och
bedömer barns ålder. Manualer
avgör vilka underkläder som är
tillåtna. I en europeisk storstad
arbetar svenskar med att
granska miljontals videoklipp
från Sverige.
DN har genom en hemlig källa
och läckt material fått insyn i
hur Tiktok hanterar våld,
övergrepp och sexualiserande
av barn.

På kort tid har kinesiska Tiktok
blivit en av de största apparna
bland svenska barn och
tonåringar. Samtidigt är den
politiskt kontroversiell, på
grund av sitt ursprung i Kina.
Tiktok är ett av världens snabbast
växande sociala medier. I våras
passerade appen två miljarder
nedladdningar, en nivå som
mycket få appar når upp till. Även
i Sverige har genombrottet varit
stort – och det är bland de yngsta
som Tiktok är mest populär.
Enligt undersökningen
”Svenskarna och internet” från
2019 använder fyra av tio mellan1185

stadiebarn Tiktok, långt mer än
exempelvis Facebook.
Till saken hör att Tiktok
egentligen har 13-årsgräns.
Samtidigt har tjänsten blivit
omstridd världen över, inte minst
på grund av sitt kinesiska
ursprung. Delar av USA:s
försvarsmakt har blockerat Tiktok
och nyligen förbjöd Indien appen,
tillsammans med 58 andra av
kinesiskt ursprung, för att de sägs
hota ”Indiens självständighet,
försvar och säkerhet”. Tidigare
denna månad tillsatte EU:s dataskyddsstyrelse EDPB en särskild
arbetsgrupp för att granska hur

Tiktok och dess moderbolag
hanterar integritetsfrågor. USA:s
utrikesminister Mike Pompeo har
sagt att USA överväger att helt
stoppa appen i landet.
Kritiken har mestadels handlat
om hur Tiktok hanterar
användarnas privata data. Men
även reglerna för hur material
modereras har hamnat i
strålkastarljuset.
Varje dag laddas miljontals nya
filmklipp upp från hela världen.
De innehåller humor, sport och
träningstips, men kanske mest
känt har Tiktok blivit för filmer
där användare filmar sina egna
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danser, ibland på ett utmanande
vis.
Det har skapat en balansgång för
företaget bakom Tiktok, där man
å ena sidan har byggt sin tillväxt
på de populära klippen men å
andra sidan måste sätta gränser
för vad som får publiceras.
Interna riktlinjer som DN har
tagit del av visar exakt hur denna
gränsdragning går till. Hur
mycket nakenhet som ska tillåtas
och hur politiskt känsligt material
ska hanteras. Det är sidor fyllda av
konkreta exempel och riktlinjer
för hur enskilda danser ska

bedömas och vilka trosor som är
godkända i bild.
En utmanande höftrörelse kan
räcka för radering.
Reglerna berättar också vilken typ
av skämt om andra världskriget,
nazism och Förintelsen som är
okej och inte. Just hatfyllda
ideologier har en särskild
reglering – exempelvis dras en
gräns där Hitler och Mussolini hör
till de som inte får hyllas, medan
Spaniens tidigare diktator
Francisco Franco kan ses med
andra ögon.
I en stor stad i Europa sitter
svenskar på en av
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underleverantörerna som har
anlitats av det kinesiska bolaget
Bytedance som äger Tiktok för att
sköta en del av modereringen av
inläggen på plattformen. Enligt
uppgift till DN arbetar de i treskift
för att moderera videor från
svenska användare. DN:s källa
berättar att de anställda genomgår
två veckors betald utbildning där
de lär sig skilja på sådant som är
okej, och sådant som måste tas
bort.
– Vi ägnar kanske i snitt sju sekunder per video, mer på de svårbedömda. På en dag kan jag

kanske gå igenom tusen videor
eller mer.
Arbetet jämförs med det på
callcenter, de anställda är främst
unga personer som arbetar på
plats eller på distans via sina egna
datorer.
Två moderatorer bedömer varje
video för att upptäcka avvikelser i
bedömningen, under översyn av
en ”T&Q manager” (tränings- och
kvalitetschef). Nya frågor som
uppstår, exempelvis en mängd
svårbedömda videor av samma
typ, går via T&Q:n till Bytedances
kontor i Shanghai där de kinesiska
ägarna bestämmer de nya
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riktlinjerna. Det kan vara alltifrån
en ny utmanande dans som
många användare gör, till bilder
från gatuprotesterna i USA.
– Ibland får vi höra att
marknadsavdelningen och
juristavdelningen bråkar. De ena
vill sälja och de andra vill inte bli
stämda. Vi brukar sällan få någon
förklaring till varför de ändrar
eller beslutar om vissa riktlinjer,
säger DN:s källa.
En stor del av moderatorernas
jobb är att granska videor som
riskerar att sexualisera appens
många unga användare.

– Killar kan knappt sexualiseras
alls enligt riktlinjerna medan
tjejer ... som barn under 13 år får
de inte visa en centimeter mage.
Då tar man bort det. Det enda en
kille inte får visa är en fullt
exponerad rumpa, kön eller
könshår, säger DN:s källa.
Samtidigt finns det sätt att
kringgå Tiktoks regler.
– Om en användare döljer
ansiktet i videon utgår vi ifrån att
det är en vuxen. Jag tror en del
unga fattat det för en del har
emojier eller annat över ansiktet.
Då kan de dansa hur utmanande
som helst. Vi ser att det är en
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barnkropp, men det är en riktlinje
som gäller.
De svenska moderatorerna har
fått bakläxa för att de varit för
restriktiva i sina bedömningar av
videor, enligt DN:s källa. I ett
internt pm från i maj skrivet på
svenska förtydligas hur vissa typer
av inlägg ska bedömas.
Pm:et innehåller bland annat
förtydligade riktlinjer om videor
som ska släppas igenom även om
det kan misstänkas att de visar en
minderårig som dricker alkohol.
Bland annat står:

”Om ni inte är säkra på att
personen är 18 eller yngre så är
det approve (godkänn).”
”Ett glas med vätska är inte
tillräckligt för att räknas som
suspected alcohol utan måste vara
glas speciellt avsett för alkohol
(vinglas, martiniglas, shottglas,
champagneglas, osv.).”
”Undantag: om det av kontexten/
caption framgår att det är alkohol,
t.ex. ’Här ska det supas’.”
Sedan Tiktok lanserades i Kina
2016 har appen och dess ägare
varit inblandade i flera
kontroverser. Ofta har det handlat
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om censur och vilka som får synas
på plattformen.
I september 2019 rapporterade
Washington Post om hur videor
från protesterna i Hongkong
tycktes censurerade av appen.
Strax därefter kunde The
Guardian avslöja läckta dokument
som visade hur Tiktoks
moderatorer skulle censurera
videor som nämnde bland annat
Himmelska fridens torg, tibetansk
självständighet eller den i Kina
förbjudna gruppen falun gong.
Riktlinjerna som var utformade
för att skydda kinesiska intressen
fanns under mer generella regler

som ett förbud mot att kritisera
länders politiska styre.
Ägarbolaget Bytedance uppgav för
The Guardian att riktlinjerna
drogs tillbaka i maj 2019, före den
nya vågen av protester i
Hongkong, och att syftet hade
varit att förhindra konflikt på
plattformen.
DN:s källa, som endast arbetat
med svenska inlägg, har inte
upplevt att sådant som kan vara
negativt för Kina rensats bort.
Källan vet inte om de riktlinjer
som används i Europa gäller även
i Kina, även om de dokument som
DN har sett ibland innehåller
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samma text på kinesiska eller är
uppenbart översatta från andra
språk.
Källan har inte upplevt politisk
censur men däremot reagerat på
det motsatta – att sådant som
vanligtvis skulle ha ansetts
olämpligt för videoplattformen
har godkänts och släppts igenom
– under våren 2020. Det har
främst gällt inlägg kopplade till
Black lives matter (BLM)-protesterna i USA.
– Jag har reagerat på att det är
väldigt frikostigt. BLM får inte
förlöjligas och man tillåter typ allt
content (innehåll). Det har funnits

videor med människor som blivit
skjutna och filmats på nära håll,
som vanligtvis skulle tagits bort
för att de innehåller våld. Men nu
är de godkända. Det är lite
misstänkt, det är säkert lätt för
dem (Bytedance) att vara så
tillåtande när det gäller protester i
USA i stället för Kina.
Tiktoks omvittnade censur har
inte bara gällt politiska inlägg.
Både tyska Netzpolitik och amerikanska The Intercept har under
2019 och 2020 avslöjat riktlinjer
för att dölja inlägg från användare
med funktionsnedsättningar eller
som bedömts vara för fula,
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överviktiga eller fattiga för att
synas utåt i plattformens största
videoflöde.
Enligt dokument som The Intercept tagit del av skulle
moderatorerna minska
spridningen av videor från
användare som beskrevs ha
”onormal kroppsform”, ”fult
ansikte”, ”för många rynkor” och
”uppenbar ölmage”. Netzpolitik
har publicerat dokument som
visat att personer som
moderatorerna bedömde hade
exempelvis autism eller Downs
syndrom skulle hållas borta från
”For you”-flödet.

En talesperson för Tiktok sa att
syftet var att förhindra mobbning
på plattformen.
Företaget väljer att svara på DN:s
frågor skriftligt via en talesperson.
Han beskriver att syftet med
reglerna är att hålla användarna
”säkra” och att de i viss mån
skiljer sig mellan olika delar av
världen, efter lokala lagar och
”cultural preferences”.
Utan att förklara exakt var
gränsen dras säger han att
försköning av ”hatiska ideologier”
är förbjudna och att sådant
material tas bort. I dokument som
DN har sett (se ovan) blandas
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förbud mot rasism och
trakasserier med regler mot
religiös hädelse (”blasfemi”). Men
talespersonen förnekar att det
skulle sätta stopp för kritik mot
religion, utan att reglerna bara
förbjuder material som ”angriper
människor på grund av deras
religion”.
Vad det gäller förbud mot vissa
politiska yttringar så har Tiktok
redan ändrat policyn, fortsätter
han.
”Den första tiden hade vi en
trubbig inställning till att
minimera konflikter på
plattformen. Det var inte rätt

inställning och vi har sedan länge
avskaffat sådana regler till förmån
för en mer nyanserad inställning.”
Mikael Delin
mikael.delin@dn.se
Linus Larsson
linus.larsson@dn.se
Fakta. En av världens
populäraste mobilappar
Tiktok är en mobilapp där
användare delar korta videoklipp.
Filmerna kan ha olika innehåll,
men mest uppmärksamhet har
Tiktok blivit för filmer där
användare filmar sina egna,
ibland utmanande, danser. Appen
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lanserades 2016 under namnet
Musically och köptes året därpå
av kinesiska Bytedance. Appen
har långa perioder varit världens
mest nedladdade på App Store.
En omfattande manual styr hur
innehållet på Tiktok modereras.
Här är tre regler som styr vad som
tolereras.
1. Urringningar mäts i detalj

Manualen innehåller en precis
beskrivning av hur djupa
urringningar får vara på barn.
Moderatorer förväntas följa sex
steg som innebär att den
exponerade huden mäts med
linjer. Grundprincipen är att

urringningar tolereras för yngre,
men inte om de visar mer än en
tredjedel av bröstpartiet.
Manualen innehåller detaljerade
instruktioner för hur bröstpartiet
ska mätas: En linje vid armhålan,
en vid urringningens övre slut och
en under brösten. Om mer än en
tredjedel av detta område är
exponerat ska filmen bort. Annars
är den okej. Manualen har också
särskilda regler för när bröstets
form är synlig från sidan.
2. Droger förbjudna – även på skämt

Reglerna mot videoklipp som
visar droger eller droganvändning
är strikta. Inte bara verkliga
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illegala droger är förbjudna, det
räcker att låtsas exempelvis
snorta kokain för att ett klipp ska raderas och användaren bli
rapporterad. Reglerna innehåller
också ett uttalat förbud mot att
imitera kokainanvändning på ett
humoristiskt sätt.

eller en okänd person. Offentliga personer får utstå mer. Bara den
som uttalar en önskan om att de
eller deras familjer ska dö eller
skadas allvarligt får sina klipp
raderade.
Vanliga användare emellan är
”svordomar och nedsättande ord”
3. Mobbning, rasism och religionshat –
förbjudna i allmänhet. Tiktok gör
men ”cringe” är okej
dock ett tydligt undantag: I
Tiktok har en mängd regler för att reglerna står uttalat att ordet
stoppa mobbning, rasistiska
”cringe”, ungefär ”pinsamt” på
påhopp och angrepp på religioner. svenska, inte ska ses som
Även här går tjänsten en balansmobbning. En riktlinje som DN har
gång, till exempel gäller olika
tagit del av beskriver också
regler beroende på om en
reglerna mot att driva med
användare pratar om en känd
religioner. Det som beskrivs som
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”blasfemi”, ett annat ord för hädelse, ska ge en veckas
avstängning. Som exempel på
förbjudna handlingar märks att
dansa framför en moské på ett
vulgärt sätt och att leka med
muslimska hijaber.

Astra Zenecas
testvaccin visar goda
resultat
TISDAG 21 JULI 2020

En tidig studie av ett vaccin
mot covid-19 visar goda
resultat. Den vetenskapliga
tidskriften The Lancet skriver
att testpersonernas
immunförsvar börjat producera
antikroppar.
Men mer forskning behövs
innan brittisk-svenska Astra
Zeneca har ett färdigt vaccin att
distribuera.
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Den tidiga kliniska studien har
utförts på friska människor som
har deltagit frivilligt. Enligt
artikeln i The Lancet har
testpersonernas immunförsvar
börjat producera antikroppar och
t-celler. Inga allvarliga
biverkningar har konstaterats.
”Vi hoppas att immunförsvaret
ska komma ihåg viruset så att vårt
vaccin skyddar under en längre
period framåt”, skriver
forskningsledaren Andrew Pollard
på Oxford university i artikeln.
Däremot behövs mer forskning för
att säkert konstatera att vaccinet

skyddar mot det nya
coronaviruset, menar han.
Vaccinet som Astra Zeneca testar
heter AZD1222. Studien har gjorts
på 1 077 friska personer i åldrarna
18–55 år. Efter den första dosen
fick 91 procent av deltagarna
verksamma antikroppar mot det
nya coronaviruset, en månad efter
injektionen, och efter den andra
dosen hade samtliga
provdeltagare fått antikroppar.
I ett webbinarium på
måndagseftermiddagen sade
Astra Zenecas
forskningsansvariga att det kan
behövas två doser för att få
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fullgott skydd. Samtidigt är det
mycket som ännu är osäkert. Fas
tre i studien har just påbörjats där
totalt 50 000 personer i
Storbritannien, Brasilien,
Sydafrika och USA ingår.
Resultatet ska ge bättre kunskap
om hur många doser som behövs
för immunitet – och om det är
möjligt att skapa ett livslångt
skydd eller om människor
kommer att behöva vaccinera sig
varje år. Att bara ge en dos
avvisades av forskarna.
– Det vore ännu värre att ge en
dos om det visar sig att två behövs
för att uppnå immunitet, säger

Menelas Pangalos, ansvarig för
forskning och utveckling av
läkemedel på Astra Zeneca.
Vaccinet som Astra Zenecas
Oxford-medarbetare utvecklar har
varit omtalat som en av de mest
lovande kandidaterna för att
kunna ge världen immunitet mot
covid-19. Företaget har avtal med
USA och Indien och de
internationella
vaccinorganisationerna CEPI och
GAVI. Totalt räknar
läkemedelsjätten med att i
framtiden kunna leverera två
miljarder vaccindoser.
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Astra Zeneca är inte ensamt om
att jaga ett fungerande vaccin mot
covid-19. Enligt WHO utvecklas
just nu 120 olika vaccin, varav 20
testas på människor.
På måndagen rapporterade
nyhetsbyrån Reuters att
amerikanska Pfizer tillsammans
med tyska BionTech visat positiva
resultat i en tidig studie där 60
personer ingick.
Och amerikanska Moderna, med
Astra Zeneca som delägare, har
redovisat resultatet för sin
vaccinkandidat mot covid-19. I ett
test med 45 frivilliga deltagande i
åldrarna 18–55 fick gruppen två

doser vaccin med 28 dagars
mellanrum. Efteråt hade samtliga
testpersoner utvecklat
antikroppar. Mängden
antikroppar var dessutom högre
än vad man brukar se hos
människor som burit på viruset.
Ingen av testpersonerna upplevde
allvarliga biverkningar, men fler
än hälften fick lindriga symtom
som trötthet, huvudvärk och
frossa.
Olle Bengtsson
olle.bengtsson@dn.se
Helena Björk
Dela
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”Välgjord studie – men inte misslyckande. Det här resultatet
var nödvändigt för att man ska
jätteimponerande”
TISDAG 21 JULI 2020

De första resultaten från Astra
Zenecas vaccinstudie har
kommit – och vid årsskiftet vet
vi mer om det kommer att
fungera, tror professorerna
Anders Sönnerborg och Matti
Sällberg.
– Som första steg är det
godkänt, säger Sönnerborg.
– Det är inte jätteimponerande,
mycket kvarstår, säger
Sällberg.
– Hade de inte presenterat det nu
hade det varit ett stort

kunna gå vidare. Som första steg
är det godkänt, säger Anders
Sönnerborg, professor i klinisk
virologi vid Karolinska institutet.
Astra Zeneca ska nu gå vidare och
testa över 10 000 personer i
Storbritannien, 30 000 i USA, 2
000 i Sydafrika och 5 000 i
Brasilien.
– Syftet med de studierna är att se
att vaccinet inte bara får en
reaktion i blodet som är positiv
utan att det skyddar i verkliga
livet så att individerna inte blir
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smittade, säger Anders
Sönnerborg.
– Mot slutet av året har vi
preliminära data som visar om det
har effekt och hur länge. Om man
nu visar en skyddseffekt i de stora
studierna så blir nästa steg under
2021 att titta på hur långvarig den
här effekten blir.
Forskarna har hittills inte sett
några allvarliga biverkningar.
Däremot drabbades många av
deltagarna av antingen feber eller
huvudvärk.
– Det är en välgjord studie och det
ser lovande ut, men det är inte
jätteimponerande. Det var bara 10

personer som fick två doser och de
fick lite bättre antikroppssvar men
det säger inte så mycket. Man ska
också komma ihåg att det är friska
frivilliga, det är inte svårt sjuka
gamla, säger Matti Sällberg,
professor i biomedicinsk analys
och vaccinforskare vid Karolinska
institutet.
– De apstudier som gjorts visar att
de vaccinerade aporna blev
infekterade men inte sjuka. Vi har
ingen aning om de här
människorna är skyddade mot
infektion eller mot sjukdom. Det
är det som de stora testerna får
visa.
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Sveriges nationella
vaccinsamordnare Richard
Bergström säger att Astra Zenecas
test är vad han hade förväntat sig.
– Det är intressant och lovande.
Man ser ett immunförsvar,
framför allt efter två doser. Det är
intressant att vi ser respons både
med antikroppar och t-celler.
Om det skulle fungera säger
Richard Bergström att det finns
ett färdigt avtal mellan Astra
Zeneca och EU som ska ge
Sveriges befolkning åtta miljoner
doser som ska räcka till fyra
miljoner personer.

– Om det fungerar så får svenskar
tillgång till det här vaccinet. Och
det kan bli så att det bara ska
användas för vissa grupper, så det
är inte säkert att det skulle
användas för alla grupper. Vi får
se i studierna hur effektivt det är i
praktiken, säger han.
Fredrik Samuelson
fredrik.samuelson@dn.se
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bindande vägledningar över hur
smittspårning kan gå till, en
generell och en specifik för
TISDAG 21 JULI 2020
Covidsjuka ska nu i högre grad covid-19.
få smittspåra på egen hand och Men redan i dag smittspårar
patienter på egen hand, trots att
ringa runt till personer som
det hittills egentligen bara varit
man kan ha smittat.
Folkhälsomyndigheten har gjort tillåtet i undantagsfall.
– Egentligen har vården behövt
det möjligt genom att upphäva
fatta en hel rad beslut för att
de gamla reglerna.
kunna delegera det ansvaret och
Beslutet togs på måndagen och
det har man inte hunnit. Det har
därmed gäller inte längre
inte gått. Det har varit krångligt
Folkhälsomyndighetens
och det behöver inte vara det,
föreskrifter om smittspårning. I
säger Bitte Bråstad, chefsjurist på
väntan på nya föreskrifter
Folkhälsomyndigheten.
publicerar myndigheten icke-

FHM: Sjuka ska själva
få smittspåra
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Nu kan en person som testas
positivt för covid-19 utan problem
själv få ansvaret att ringa runt till
personer som man misstänks ha
smittat. Samma gäller för andra
smittsamma sjukdomar som till
exempel klamydia.
– Det är mycket bättre att du och
jag gör det själva än att det sitter
någon på en smittspårningsenhet
och gör det, säger Bitte Bråstad.
Varje verksamhet får själv
bestämma om det är upp till
personalen eller patienten att
smittspåra. Samtidigt ska vården
också ha rutiner för att säkerställa

att den sjuke verkligen har
smittspårat.
– Det är klart att det finns
patienter som kan strunta i det
och då måste man ha ett system
för det, att man till exempel
meddelar vården när man har
smittspårat.
Om en person inte anses lämplig
att själv klara av arbetet på grund
av exempelvis demens eller
missbruk får vården inte lämna
över ansvaret. Men i det stora hela
kommer de flesta att klara av
uppgiften, tror Bitte Bråstad.
– Patienten har ju själv beställt ett
test och då måste man utgå från
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att patienten själv kan klara att
smittspåra, säger hon.
Behovet av förändringar var inte
lika stort före pandemin, och
Folkhälsomyndigheten har haft
flera andra juridiska frågor att
lösa under våren, till exempel
reglerna för restauranger.
Myndigheten har fått nyanställa
ett tiotal personer med juridisk
kompetens.
– Vi har jobbat dygnet runt med
alla olika regler, säger Bitte
Bråstad.
TT

Telefonbedragare
lurade 41 äldre
TISDAG 21 JULI 2020

Malmöpolisen gjorde i januari ett
tillslag mot ett nätverk som ska ha
lurat äldre människor på
sammanlagt omkring 700 000
kronor via telefonbedrägerier. Vid
Malmö tingsrätt döms nu sex män
för grovt bedrägeri eller försök till
grovt bedrägeri.
Männen döms för bedrägerier mot
41 äldre personer i hela landet –
från Jukkasjärvi till Ronneby.
Genom att ringa upp och påstå att
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de var banktjänstemän eller
poliser och varna för bedrägerier
lyckades Malmöligan lura
personer i 75- till 80-årsåldern att
swisha över pengar.
TT

Historiskt dyrt för
industrier att smutsa
ned miljön
TISDAG 21 JULI 2020

Pandemin fick priset på
utsläppsrätter att rasa. Under
sommaren vände kurvan upp –
och nådde nyligen
rekordnivåer. Men mycket tyder
på att notan för industrins
utsläpp kommer att öka
ytterligare.
– Priserna behöver öka
betydligt mer de kommande
åren för att nå klimatmålen,
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säger Lars Zetterberg, forskare
vid IVL Svenska Miljöinstitutet.
Priset på utsläppsrätter – de
tillstånd som ger företag rätt att
släppa ut koldioxid – nådde i
mitten av juli historiskt höga
nivåer. Enligt siffror från Reuters
landade priset då på 30,80 euro
per ton.
Men toppnoteringen tycktes inte
vara en självklarhet tidigare i år.
Under juli förra året steg priserna
till rekordnivåer, som då närmade
sig 30 euro per utsläppt ton
koldioxid. Kort därefter
stabiliserades priset på omkring
25 euro per ton – för att falla

brant när coronapandemin drog
fram, till knappt 15 euro per ton.
Men de låga priserna varade inte
länge. Efter pristappet under
våren började de sakta att stiga
igen, för att från mitten av juni
börja klättra tillbaka till fjolårets
höga nivåer – och ännu högre.
– Det här är nog ett sätt för
marknadsaktörerna att förbereda
sig inför framtiden, för det verkar
finnas ett större intresse av att
köpa utsläppsrätter, vilket kan
indikera att det finns en förväntan
på att utsläppsrätterna blir färre
och priset högre i framtiden, säger
Fredrik Hannerz, chef på
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utsläppshandelsenheten på
Naturvårdsverket.
– Ett högt pris på utsläpp gör det
mer lönsamt att investera i
förnybara och klimatsmarta
tekniker. De fossilfria företagen
blir vinnare, och det är ju tanken
med utsläppshandeln.
Slår en andra våg av coronaviruset
till och ekonomin får ett nytt slag
kan priset på utsläppsrätter däremot minska igen, enligt Hannerz.
Lars Zetterberg, forskare vid IVL
Svenska Miljöinstitutet, hade inte
förväntat sig ökade priser.
– Det har blivit ett stort överskott
av utsläppsrätter för att

produktionen gått ned under
våren, till följd av
coronapandemin. Och när det
finns mer tillgång än efterfrågan
faller priserna.
Sannolikt tror olika företag – som
måste ha utsläppsrätter för att
bedriva sin verksamhet på det sätt
de gör i dag – att EU kommer att
minska tillgången på
utsläppsrätter framöver och
bedriva en stramare klimatpolitik,
enligt forskaren.
– Exempelvis klubbade EU
igenom en ny reform 2018, som
gör att när det nu uppstår ett
överskott av utsläppsrätter
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kommer en del att tas bort ur
systemet, vilket gör att utbudet
krymper. Det är inte otroligt att
tänka sig att fler åtstramningar
införs i arbetet för att nå
klimatmålen, säger han.
Men samtidigt som Lars
Zetterberg påpekar att priset är
oväntat högt, är det lågt jämfört
med vad det borde vara för att nå
den samhällsomställning som
behövs för grönare produktion.
– Priserna behöver öka betydligt
mer de kommande åren för att nå
klimatmålen, 70 euro eller mer.
TT
Fakta.

En hörnsten i EU:s klimatpolitik är
handeln med utsläppsrätter.
Systemet, ETS, omfattar omkring
13 000 industri- och
kraftanläggningar i EU:s
medlemsländer samt Norge,
Island och Liechtenstein. Även
flyget ingår delvis.
Cirka 750 av anläggningarna finns
i Sverige.
EU:s utsläppshandel inleddes
2005. Sedan starten har systemet
steg för steg utvidgats och gäller
nu fler branscher.
Källa: Naturvårdsverket
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Anders Tegnell på tisdagens
pressträff.
– Antalet fall per vecka ökar
kontinuerligt och det slås tyvärr
nya rekord i världen hela tiden.
ONSDAG 22 JULI 2020
Det senaste dygnet har sju
I Sverige har sammanlagt 78 166
personer med bekräftad
personer bekräftats smittade,
covid-19 rapporterats döda i
vilket är 118 fler än i måndags, och
Sverige. Globalt slås nya dystra totalt har 5 646 smittade personer
rekord kontinuerligt, men i
avlidit i landet. Men fallen i
Sverige fortsätter den positiva
Sverige har minskat den senaste
trenden, menar
tiden.
statsepidemiolog Anders
– De allvarliga fallen börjar bli få
Tegnell.
och de som läggs in på iva varje
Den globala situationen kring
dag är få. Trenden fortsätter åt
coronaviruset fortsätter att
rätt håll, säger Tegnell.
utvecklas på samma sätt, uppgav

Tegnell: Får man
covid-19 blir man
immun
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Sedan en tid tillbaka är
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att personer
med påvisade antikroppar kan
umgås med riskgrupper.
– Vi ser inga personer som
insjuknar två gånger i covid-19.
Därför är vår bedömning att om
man får covid-19 så är man
immun, även om man inte
utvecklat antikroppar, säger
Tegnell.
– Risken för att man själv ska bli
smittad och smitta andra minskar,
nära noll. Vi tycker då att man kan
umgås med människor, även om
de tillhör riskgrupper.

Det har varit svårt för
Folkhälsomyndigheten att få en
uppfattning om hur många som är
immuna mot covid-19, men att
smittspridningen i Stockholm
minskar är ett tecken på ökad
immunitet, säger Tegnell.
– Den viktiga signalen är att vi ser
en snabbt minskande
smittspridning i Stockholm vilket
talar för att en hög andel är
immuna.
Anders Tegnell påpekar dock att
samhället fortsatt måste följa de
restriktioner som gäller för att
hålla i den positiva trenden. Enligt
Svante Werger, rådgivare på
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Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, tar många svenska
restauranger och kaféer sitt
ansvar för att minska
smittspridningen.
Men det kan fortfarande uppstå
trängsel på allmänna platser,
enligt en ny Kantar/Sifoundersökning, berättar Werger.
Det har bland annat rapporterats
om överfulla stränder på Öland,
men hittills har man inte sett fler
smittade av covid-19 i området.
– Kalmar län ligger kvar med låga
antal sjuka men vi är bara i början
av sommaren, säger Tegnell.
TT

FHM: Så kan spridningen
av coronaviruset se ut
nästa år
ONSDAG 22 JULI 2020

Hur ser smittspridningen ut i
Sverige om ett år?
Det har Folkhälsomyndigheten
försökt besvara genom att ta
fram tre olika möjliga scenarier
för läget den 1 september 2021.
– Vi tror mest på en låggradig
spridning, men med ganska
stor risk för små lokala utbrott,
säger statsepidemiolog Anders
Tegnell.
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I början av juli fick
Folkhälsomyndigheten i uppdrag
av socialdepartementet att ta fram
en plan för eventuella nya utbrott
av covid-19.
På tisdagen presenterade
myndigheten hur den beräknat att
smittspridningen kan se ut det
kommande året.
Vid det som kallas scenario 0
fortsätter den avtagande
smittspridningen enligt dagens
nivåer. I scenariot räknar
myndigheten med 204 nya
dödsfall.
Scenario 1 visar en mer ojämn
utveckling med nya toppar och

minskningar. En första ökning
sker enligt modellen tidigt under
hösten och nästa kring årsskiftet, i
samband med att svenskarna
väntas börja frångå
Folkhälsomyndighetens riktlinjer
och umgås i större grupper.
De förutspådda minskningarna
kommer efter att människor återigen börjar följa
rekommendationerna efter nya
utbrott. Hur stora topparna blir
varierar i regionerna. I scenario 1
räknar myndigheten med 3 213
nya dödsfall.
I scenario 2 ökar smittspridningen
jämnt under en längre tid.
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Utvecklingen är ihållande i alla
landets regioner och utan någon
direkt topp. I scenario 2 räknar
myndigheten med 5 886 nya
dödsfall.
På tisdagens pressträff om
coronaläget förklarade Anders
Tegnell att scenario 1 ligger
närmast till hands hos
Folkhälsomyndigheten.
– Det scenario vi tror mest på är
att vi får utbrott lite här och där
som vi sett i Gällivare och som vi
sett i andra delar av världen. En
låggradig spridning men med
ganska stor risk för små lokala
utbrott, säger Tegnell.

När Folkhälsomyndigheten tagit
fram scenarierna har de byggt
beräkningarna på att alla som
smittats är immuna under hela
perioden fram till september
2021. Tidigare har man
uppskattat att immuniteten räcker
i sex månader.
Under presskonferensen sade
Anders Tegnell att personer som
inte utvecklat antikroppar efter att
de haft covid-19 ändå kan vara
immuna, vilket gör utsikterna
svåra att beräkna (se artikeln till
höger). Anders Tegnell vet ännu
inte var den bortre gränsen för
immunitet ligger och i
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beräkningarna som scenarierna
bygger på var det nödvändigt att
dra gränsen någonstans.
– Vi har tyckt att det är mest
rimligt att räkna med att den
ligger kvar under den här
perioden. Det är ett val man måste
göra när man tar fram scenarier.
Hade vi satt en tidsgräns hade vi
inte vetat vad den egentligen
betyder, säger han.
Målet med myndighetsuppdraget
är att skapa en bättre
framförhållning för hur en höst
med coronaviruset kan se ut men
prognoserna bygger på ett osäkert
underlag.

Tom Britton är
matematikprofessor på
Stockholms universitet. Han tror
att den senaste tidens avtagande
smittspridning kommer att
fortsätta och att
Folkhälsomyndighetens scenario
0 ligger närmast till hands.
– Ur en trolighetssynpunkt tycker
jag att scenario 0 känns mest
sannolikt. Men det är nog klokt att
skissa på olika alternativ. De
andra är väl till för att förbereda
sig på det värsta, säger han.
Däremot tror han som Anders
Tegnell att några mindre utbrott
kan inträffa under hösten.
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– När livet startar igen efter
sommaren kommer det nog att bli
några utbrott här och där, men
inte alls på den nivå vi skådat
under våren. Det har jag svårt att
tro, säger Tom Britton.
Myndigheten utgår från att alla
som infekteras av viruset uppnår
immunitet och därför inte kan smittas igen fram till september
2021.
T-cellsimmunitet är däremot inte
inkluderat i beräkningen.
Skulle det visa sig att
immuniteten varar kortare än
väntat kan bilden snabbt
förändras, menar Tom Britton.

– Då kan vi se ordentliga utbrott
när immuniteten försvinner. Det
är ingen som vet hur länge den
varar eftersom viruset bara
funnits ett halvår.
Fotnot: När rapporten
presenterades på tisdagen visade
det värsta scenariot att drygt 7
000 personer skulle dö under det
kommande året. Men kort därpå
gick Folkhälsomyndigheten ut
med att ett avrundningsfel gjorde
att siffrorna var i överkant. Nya,
korrekta beräkningar kommer att
publiceras på
Folkhälsomyndighetens hemsida.
Olle Bengtsson
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olle.bengtsson@dn.se
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
Helena Björk

Tegnell: Vaccin möjligt
under första halvan av
2021
ONSDAG 22 JULI 2020

Beskedet från Astra Zeneca att
en tidig klinisk studie visat att
deras vaccin mot covid-19
fungerat imponerar inte på
statsepidemiolog Anders
Tegnell.
– Allt annat hade varit en
katastrof för Astra Zeneca,
säger han.
Att den första studien på
människor skulle visa något annat
än att testpersonerna framkallade
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antikroppar och att vaccinet var
säkert vore orimligt eftersom
läkemedelsföretagen är så pass
bra på att ta fram vaccin i dag,
menar statsepidemiolog Anders
Tegnell.
– Det är i nästa fas det kommer
att sållas ut vilka av de 120 vaccin
som nu testas som ger ett bra
resultat och vilka som inte har den
potentialen, säger han.
Astra Zeneca uppgav på
måndagen att ett vaccin kan vara
färdigt att levereras i slutet av
året. Men svenska myndigheter är
inte lika optimistiska.
Socialstyrelsen har inget svar på

frågan om när distribution i
Sverige är realistisk, men enligt
avdelningschefen Thomas Lindén
arbetar de på att göra ett vaccin
tillgängligt för befolkningen så
fort som möjligt.
Folkhälsomyndigheten är mycket
tveksam till läkemedelsjättens
tidsplan.
– Det beror helt på utfallet av
studierna i nästa fas. Och vilken
potential man lyckas bygga upp i
produktionen. Det är där det står
och faller. Något av de vaccin som
testas borde bli bra, allt annat
vore konstigt. Då gäller det att
man har ett system på plats för att
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producera snabbt, säger Anders
Tegnell.
Enligt Astra Zeneca finns
kapacitet att tillverka stora
mängder vaccin i deras fabriker.
Men Anders Tegnell ser många
problem på vägen. Att framkalla
effekt vid tester på en mindre
grupp friska personer är betydligt
enklare än det man nu har
framför sig.
– Vaccinet måste fortsätta
fungera, inte bara i en liten
selekterad population, utan även i
stora grupper i samhället. Inte
minst kan det vara svårt att få
effekt på äldre. Vaccinet måste

fungera på olika typer av personer
och ge bra, lång immunitet, säger
han.
När är det sannolikt att man har
ett färdigt vaccin som kan
distribueras i Sverige?
– Kanske kan man lyckas bygga
upp något vid årets slut, kanske.
Men även det är optimistiskt.
Någon gång under första halvan
av 2021 tror jag är de mest
relevanta prognoserna. Men det
bygger på att man inte snubblar
på målsnöret.
Erfarenheten från 2009 då
svininfluensan nådde högsta
pandeminivån och ett vaccin togs
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fram snabbt var att distributionen
blev ett problem. Transporterna
från fabrikerna var mycket mer
oregelbundna än
Folkhälsomyndigheten förväntat
sig.
– Det är tydligen det normala,
framför allt när man måste skala
upp produktionen väldigt snabbt,
säger Anders Tegnell.
Tillverkningen skiljer sig åt
mellan läkemedel och vaccin, där
det första är enklare eftersom det
handlar om att sätta samman
kemiska substanser. Ett vaccin
består av biologiska processer

som måste fungera, enligt Anders
Tegnell.
– Det finns tyvärr ganska många
fallgropar längs vägen. Vi får
hoppas att man kan komma förbi
dem.
Helena Björk
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Volvo Cars vd tror på
lika många anställda
om tio år
ONSDAG 22 JULI 2020

80 000 jobb kan försvinna inom
fordonsindustrin i Sverige fram
till år 2030, enligt tyska
prognoser. Men Håkan
Samuelsson, vd på Volvo Cars,
tror att bolaget kommer att ha
samma antal anställda om tio
år, tack vare satsningen på
elektrifiering.

– Om vi inte ställde om skulle vi
få stora problem med
arbetstillfällen, säger han.
När Volvo Cars presenterade sitt
resultat för årets första sex
månader låg fokus på bolagets
framtid. Trots en förlust på 989
miljoner kronor och en pågående
coronapandemi är bolagets
målsättning att redovisa ett
positivt resultat för helåret, sa
finanschef Carla de Geyseleer,
under presentationen.
– Vi är väldigt tydliga med vår
ambition om att investera i
elektrifiering, försäljning via
internet och mobilitet.
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Coronakrisen har haft positiva
effekter på vår omställning, säger
hon.
Som en del av omställningen som
finanschefen pratar om varslades
1 300 tjänstemän på Volvo Cars
om uppsägning i april. Utöver
dessa tvingades 300 konsulter att
lämna biltillverkaren. Varslet
ligger kvar, men några ytterligare
är inte aktuella, enligt bolaget.
Enligt en rapport från tyska
”Nationella plattformen för
framtida mobilitet” innebär
fordonsindustrins omställning att
410 000 jobb kan vara borta
2030. I Sverige skulle det

innebära att 80 000
arbetstillfällen försvinner, som
DN tidigare rapporterat.
Men Volvo Cars vd Håkan
Samuelsson säger att bolaget har
en annan bild av framtiden.
– Vi har ingen sådan prognos.
Men självklart kommer antalet
anställda inom den traditionella
bilindustrin att minska i
framtiden. Det är därför som
Volvo Cars strävar efter att vara
ledande i det nya, växande
segmentet elektrifiering och
eldrivna bilar, säger Håkan
Samuelsson.
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– Jag ser ingen minskning av
antalet anställda år 2030. Men vi
kommer självklart att behöva ny
kompetens, som exempelvis
ingenjörer specialiserade på
mjukvara och it.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

Vd lämnar Vattenfall:
”Bolaget är på rätt
väg”
ONSDAG 22 JULI 2020

Magnus Hall har beslutat sig för
att lämna Vattenfall efter nästan
sex år på posten som vd.
Hans sista halvårsrapport
innebär en mångmiljardförlust
efter stora nedskrivningar.
– Det är naturligt, den fossila
energin är under stark press,
säger han till DN.
Bolagets styrelse söker nu
efterträdare till Magnus Hall, som
blir 61 år i höst.
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– Det är ett rent personligt beslut,
att trappa ned lite grann. Det har
varit rätt intensivt, och nu är
tajmingen bra, Vattenfall är på
rätt väg, säger han.
Så vi kommer inte om ett halvår
få reda på att du egentligen fick
sparken?
– Det skulle jag ha svårt att se, och
det känns som om övriga i
Vattenfall inte tycker att detta är
så kul. Om det kommer sådan
information skulle det i alla fall
förvåna mig.
Vilken nytta har du gjort?
– Jag och min organisation har
sett till att Vattenfall blivit tydligt

inriktad på en energiomställning.
Vi ser elektrifiering som ett
fantastiskt sätt att lösa
klimatfrågan. Vi investerar
mycket i vindkraft, framför allt till
havs, vi bygger upp en
laddinfrastruktur och är med om
att skapa fossilfri stålproduktion.
Vår strategi ligger helt rätt i tid,
har politisk stöttning och gör att vi
kan fortsätta växa.
Magnus Hall var tidigare chef för
skogsbolaget Holmen, med bland
annat energikrävande
pappersbruk, och då en ivrig
förespråkare för kärnkraft. Som
Vattenfallsbas har han beslutat
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lägga ned Ringhals 1 och 2, av
lönsamhetsskäl, och har i DN sagt
att ny kärnkraft dröjer ”väldigt
länge”.
– Kärnkraften hänger ihop med
klimatfrågan, där har jag inte
ändrat mig så mycket tycker jag.
Men för mig personligen är en
omställning viktig, för Vattenfall
är det en bra affär – energi
kommer vi alltid att behöva.
Den omställningen märks i
Vattenfalls senaste kvartals- och
halvårsrapport, på både plus och
minussidan. Samtidigt som man
investerar i världens största
havsbaserade vindkraftverk, i

Nederländerna, får man betala för
att den gamla energin håller på att
bli just – gammal.
Halvåret visar nettoförlust och ett
mycket sämre resultat än samma
tid förra året. Det främsta skälet
är nedskrivningar på drygt 10
miljarder, alltså värdet på
tillgången är inte så högt som i
bolagets böcker. De görs i ett tyskt
kolkraftverk och äldre
vindkraftverk i Sverige och
Danmark.
– Det är smärtsamt när det
händer, men det är ju egentligen
logiskt. De fossila bränslena är
under tryck av högre
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koldioxidpriser och en pågående
omställning. Men tittar man vår
underliggande affär så är den
stabil, då är vårt rörelseresultat
inte så mycket sämre än under
samma halvår 2019.
Vattenfall skriver dock att man
under det andra kvartalet
påverkats ”mycket negativt” av
lägre elpriser. Energitillgången är
hög, inte minst i
vattenkraftverken, samtidigt som
den svenska industrin har gått på
lågfart.
– Vi brukar prata om ett ”20-årsår”, 2020 är speciellt och inget vi
förväntar oss ska upprepas varje

år. Och Vattenfall säkrar löpande
våra priser för att ge stabila
intäkter, men vi säljer också del av
produktion på den så kallade
spotmarknaden.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
Fakta. Kolkraften sänkte
Vattenfalls resultat
Vattenfall omsatte 79 miljarder
kronor under tiden januari–juni,
vilket är 6 procent lägre än för
samma period i fjol. Nedgången
märktes inom all försäljning: el,
värme och gas. Motsvarande
siffra för andra kvartalet är drygt
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31 miljarder, 10 procent mindre än
förra året.
Nettoresultatet blev minus 8,5
miljarder för det andra kvartalet,
minus 1,6 miljarder för det första
halvåret. Orsaken till förlusten är
framför allt en nedskrivning på
drygt 9 miljarder i den koleldade
anläggningen Moorburg i tyska
Hamburg.

Nobelbanketten ställs
in i år
ONSDAG 22 JULI 2020

Det blir ingen Nobelbankett i
Stockholms stadshus i år. Men
priserna kommer att
tillkännages som vanligt i
oktober, säger Nobelstiftelsens
avgående vd Lars Heikensten
till DN.
– Pandemin är i grunden en stor
kris för mänskligheten, men
den visar också hur viktig
vetenskapen är.
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Lars Heikensten befinner sig på
semester i lappländska Ammarnäs
när DN når honom på telefon.
– Det är lite grått och regnigt, men
jag hoppas att det spricker upp
snart. Det blir ett helt annat
perspektiv på saker då. Färgerna
blir helt annorlunda, säger han.
Vid årsskiftet slutar Lars
Heikenstens som vd för
Nobelstiftelsen efter nästan tio år
på posten. Men hans sista firande
i vd-rollen blir inte som tidigare
år.
På grund av pandemin ställs
Nobelbanketten den 10 december
i Stockholms stadshus in, och

konserten i Konserthuset kommer
troligtvis att genomföras utan
publik.
– Det finns två problem. Man kan
inte samlas så många människor
trångt bredvid varandra. Och det
är osäkert om folk kan resa till
Sverige i den utsträckning som de
vill, säger han.
Pandemin påverkar däremot inte
arbetet med att ta fram pristagare,
utan de kommer att tillkännages
som vanligt i oktober. Men hur
prisutdelningen ska se ut den 10
december har stiftelsen inte
kommit fram till än.
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– Det är lite oklart hur vi gör med
den. Exakt som vanligt, att alla
sitter i Konserthuset, blir det nog
inte. Men det kan bli så att några
pristagare kommer till Stockholm
och några stannar i sitt hemland,
och att vi kopplar ihop dem
digitalt på något sätt.
Nobelstiftelsen planerar också att
ha någon form av firande för
pristagarna i december, och det
kommer att bli en tv-sänd
”Nobelkväll”. Men hur den ska se
ut har de inte bestämt än.
Flera av de aktiviteter som
kopplas till Nobelpriset, som
föreläsningar och

heldagsevenemanget ”Nobel week
dialog”, kommer att genomföras
mer eller mindre digitalt. På
Nobelprismuseet ska även en
utställning om festen öppna i
början av Nobelveckan i
december.
– Situationen erbjuder väl så goda
möjligheter att lyfta fram vad
Nobelpriset handlar om, alltså
vetenskap, litteratur och
fredsarbete. Själva prisen kommer
att hamna i större fokus, och det
ger nya möjligheter, säger Lars
Heikensten.
– I Sverige är så mycket kring
priset upphängt i festligheterna,
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men ute i världen är priset det
viktiga.
Sedan Nobelpriset instiftades
1901 har banketten ställts in tre
gånger under fredstid. 1907, då
landet var i sorg sedan kung Oscar
II avlidit, 1924, då inga pristagare
– av olika skäl – kom, och 1956,
då Nobelstiftelsen inte ville att
Sovjetunionens ambassadör skulle
komma på middagen – i protest
mot landets invasion av Ungern.
– Då hade man en inofficiell
middag utan ambassadören i
Börssalen i stället, säger Gustav
Källstrand, historiker och
Nobelprisexpert.

Under första och andra
världskriget blev det heller ingen
Nobelfest.
– Under andra världskriget delade
man inte ut några pris, men under
första världskriget gjorde man
det. Då hade man ett slags
”uppsamlingsheat” 1920 när man
delade ut prisen för tidigare år,
säger Gustav Källstrand.
Lars Heikensten anser att
betydelsen av att lyfta fram och
stärka vetenskap och forskning är
extra stor i tider då vetenskapen
attackeras från bland annat
högerpopulistiskt håll.
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Hittills har 2020 varit ett år med
stort fokus på vetenskapen.
Miljoner svenskar har följt
pressändningarna hos en
myndighet som tidigare förde en
undanskymd tillvaro.
Gemene man har satt sig in i
avancerade teorier om vaccin och
smittspridning.
– Pandemin är i grunden en stor
kris för mänskligheten, men den
innebär också att frågorna som
Nobelstiftelsen står för har blivit
ännu viktigare. Att folk blir
påminda om hur viktig
vetenskapen är.

Forskning och experter har också
varit kärnan i diskussionen om
Sveriges coronahantering.
Statsminister Stefan Löfven sa
tidigt att regeringen inte är
experter på smittskydd utan att de
ska låta experterna uttala sig om
hur pandemin ska hanteras.
Men Sveriges strategi har fått
hård kritik och hanteringen har
utmålats som ett varnande
exempel i internationell press.
Sverige har i dag flerdubbelt så
många dödsfall i covid-19 som
Danmark, Norge och Finland
tillsammans.
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Har kritiken mot Sveriges
hantering av coronaviruset
påverkat bilden av Nobelpriset?
– Nej, jag tror inte att det har en
särskilt stor betydelse för
Nobelpriset. Nobelpriset har en så
stark ställning i sig att jag inte är
orolig.
På grund av den stora spridningen
har Sverige under perioder
klassats som ett högriskområde av
vissa länder – har det påverkat ert
beslut att ställa in banketten?
– Nej. Även om Sverige hade haft
en annan utveckling än vad vi har
haft hade vi gjort samma
bedömning.

Förra året kretsade diskussionen
om Nobelpriset till stor del om
krisen i Svenska Akademien. Lars
Heikensten säger att han har
förtroende för den församlingen i
dag.
– När vi för ett och ett halvt år
sedan bestämde att man kunde
dela ut Nobelpriset igen bedömde
vi att man vidtagit tillräckligt
många åtgärder. Det är i allt
väsentligt en ny akademi.
– Svenska Akademiens förtroende
tog rejält stryk av krisen, men
Nobelpriset har inte påverkats, i
varje fall inte i Sverige.
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Hur har dina nästan tio år som vd
för Nobelstiftelsen varit?
– Det har varit mer utmanande än
vad jag kanske trodde, bland
annat vad det gäller stiftelsens
ekonomi, kampen om
Nobelcentret och krisen i Svenska
Akademien. Men det har varit ett
väldigt kul och intressant jobb.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se

Brist på läkare
bakom långa
väntetider
TORSDAG 23 JULI 2020

Antalet barn och unga som
behandlats för något
psykiatriskt tillstånd har
fördubblats på tio år. Ändå blir
köerna till bup bara längre och
längre.
Under året som gick var det bara
en av landets alla regioner –
Gotland – som lyckades uppfylla
barn- och ungdomspsykiatrins
vårdgaranti om att en första
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bedömning ska ske inom 30
dagar. Nationellt har
tillgängligheten sjunkit rejält de
tio senaste åren, och i maj 2020
var det bara 65 procent av alla
sökande barn som fick hjälp i tid.
Det visar statistik från Sveriges
kommuner och regioner (SKR).
Köerna har blivit längre både vad
gäller att få ett första besök och
för att få påbörja en fördjupad
utredning eller behandling.
– Fler barn får komma och fler
besök produceras av bup. Men det
håller ändå inte jämna steg med
inflödet av patienter som har ökat
för varje år. Det är det som gör att

tillgängligheten blir sämre trots
att vi gör mer, säger Ing-Marie
Wieselgren, som är nationell
samordnare för psykisk hälsa och
arbetar med utvecklingsfrågor
inom psykiatrin på SKR.
Hon tror att det ökade inflödet
beror på att allt fler unga mår
psykiskt dåligt, men också på att
benägenheten att söka hjälp har
ökat. Att bup inte kan hålla jämna
steg med behovet beror på flera
saker, men är enligt henne inte i
första hand en fråga om ekonomi.
– Ofta är det inte brist på pengar,
utan brist på folk med rätt
kompetens. De får helt enkelt inte
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tag på tillräckligt många
psykologer och läkare.
I Region Jönköpings län var det
bara en fjärdedel av alla
fördjupade utredningar och
behandlingar som påbörjades
inom 30 dagar 2019. Det innebar
lägst tillgänglighet vad gäller
utredningar och behandlingar det
året i Sverige, och enligt statistik
från SKR har tillgängligheten
sjunkit stadigt de senaste åren.
– Tillgängligheten är dålig, det
håller jag med dig om. Och den
behöver verkligen bli bättre. Men
vi ser i alla fall till att de barn som
har störst behov alltid får hjälp i

tid. Och vi gör massor för att fler
barn ska få hjälp snabbare, säger
Carina Vestergren,
verksamhetschef på bup i Region
Jönköpings län.
Hon hoppas att nya åtgärder inom
verksamheten ska göra att den negativa spiralen vänder någon
gång i år.
– Vi har börjat köpa psykiatriska
utredningar externt, och vi har
startat en ny verksamhet som
heter ”En väg in” för att rätt barn
ska komma till rätt nivå direkt,
vilket i sin tur avlastar
specialistvården. Vi har också fått
en ökad budget för att rekrytera.
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När det var som värst hade vi
nästan två års väntetid för
utredningar, och i dag är det ett
halvår, så det har blivit mycket
bättre, men eftersom kön till
utredning är så lång och vi hela
tiden jobbar bakifrån så ser det ut
så här.
Det som driver utvecklingen är
framför allt depressioner och olika
ångestsyndrom, samt adhd och
autism, enligt en ny rapport från
Socialstyrelsen.
Enligt Ing-Marie Wieselgren
gäller drygt hälften av alla första
besök på bup utredning av adhd
och autism. Hon tror att en del av

förklaringen ligger i samhällets
växande krav på att individen ska
vara social och kunna hantera
mycket information.
– Vi kan se att förekomsten av
diagnoser har ökat väldigt mycket,
och en del behöver absolut en
snabb utredning, diagnos och
kraftiga insatser och medicinering
för att klara sig. Men för många
hade det räckt med en bättre
skolsituation och stöd för att
kunna hantera livet. Om man
misslyckas i skolan och med
kamratkontakterna så är det lätt
att det eskalerar till något som till
slut uppfyller kraven för en
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diagnos. Och ibland kan det gå lite
mode i diagnoser, men om människors förmågor och samhällets
krav inte matchar så betyder inte
det att det är individerna som är
sjuka, säger hon.
Peter Salmi är utredare på Socialstyrelsen och inte heller han tror
att den ökade efterfrågan på
utredningar beror på att
förekomsten av barn med adhd
och autism har ökat i sig.
– Det har varit konstant över tid.
Att det ökat i statistiken beror
snarare på att kunskapen och
medvetenheten kring dessa
diagnoser har ökat, liksom

benägenheten att söka hjälp,
resonerar han.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se
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”Väntan var
fruktansvärd”
TORSDAG 23 JULI 2020

Köerna till bup blir längre och
längre för varje år. Stefania
Campese Carlssons son fick
vänta i ett år och fyra månader
på att få en psykiatrisk diagnos
och den hjälp han behövde.
– Jag tycker att det är
fruktansvärt att systemet ser ut
som det gör, säger hon.
Antalet barn och unga som får
behandling för någon form av
psykiatriskt tillstånd har
fördubblats sedan 2006. En stor

del av dem behandlas för adhd
eller autism. Samtidigt har köerna
för både besök och utredning hos
bup under samma tid blivit allt
längre.
Stefania Campese Carlssons son
är ett av barnen bakom siffrorna
och statistiken. Hon beskriver hur
hela familjens liv påverkats av den
långa väntan på hjälp.
Det var i samband med att sonen
skrevs ut från BVC som en
barnpsykolog föreslog för Stefania
att hennes son skulle utredas för
autism/adhd.
– Det fungerade inte i förskolan.
Det sociala spelet med andra barn
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var väldigt svårt för honom och
han fick utbrott dagligen. Han
blev utpekad som den stökige,
som ett problembarn som ingen
ville leka med och som aldrig blev
bjuden på kalas. Det var ingen i
personalen som riktigt förstod
honom, och det var svårt även för
mig och min man att
kommunicera med honom.
I väntan på att utredningen på
bup skulle ta fart gick Stefania ner
i arbetstid för att kunna ta hand
om sin son.
– Det blev för långa dagar för
honom att vara i skolan. Han blev
jättestressad och fick ångest. När

han kom hem efter en vanlig
skoldag var han helt slut. Men jag
var tvungen att gå ner i tid utan
någon ersättning eftersom man
inte får lov att vabba och inte har
rätt till omvårdnadsbidrag så
länge man inte har fått en
diagnos.
Det skulle dröja ett år och fyra
månader innan diagnosen fanns
på papper. Då förändrades allt.
– Då hade man plötsligt rätt till
massor. Jag kämpade länge för att
min son skulle få en extraresurs i
skolan, men det fick han först när
diagnosen fanns. Då fick vi också
hjälp med habilitering och
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medicinering, vilket har hjälpt
otroligt mycket. Han slåss inte
längre och är inte lika impulsiv
som förut. I skolan beskriver de
honom som en helt ny person.
Många är de föräldrar som
fortsätter kämpa och fortsätter
vänta på att deras barn ska få den
hjälp de behöver av bup. I slutna
grupper på Facebook peppar de
varandra att tjata och kriga på för
att något ska hända.
– Det tar ju tid för många att söka
hjälp från första början, och att då
möta motstånd när man väl
kommer till skott är fruktansvärt.

Stefania upplever att det är just
tjat och kampanda som krävs för
att få hjälp, och att det ställer
enorma krav på föräldrarna.
– Det tar mycket på krafterna att
hela tiden behöva ligga på, och jag
tänker ofta på de barn som inte
har föräldrar med samma
förutsättningar. De som bor med
en ensamstående förälder eller
inte kan språket. Vilken hjälp får
de?
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se
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Lovande vaccinet
ska inte tillverkas i
Södertälje
TORSDAG 23 JULI 2020

Astra Zeneca har börjat
tillverkningen av det vaccin
man hoppas kunna få godkänt
före årsskiftet.
Men ingen av de planerade 2
miljarder doserna kommer att
produceras i Södertälje där
bolaget har sin största
anläggning.
Den brittisk-svenska
läkemedelsjätten fick råg i ryggen

av den studie som tidigare i
veckan visade på god effekt i
försök med det vaccin man har
utvecklat tillsammans med Oxford
university.
Studien fick godkänt, men inte
mer av de svenska forskare DN
talade med. Aktien steg i förra
veckan när det började läcka
information om studien i The
Lancet, men på onsdagen är
kursen tillbaka på samma nivå
igen.
Astra Zenecas ambition är dock
fortfarande att kunna lansera ett
godkänt vaccin före årsskiftet.
Planen är att producera 2
1242

miljarder doser ”under 2020 och
tidigt 2021”. Och tillverkningen
har redan börjat:
– Ja, viss produktion är i gång. Vi
jobbar med ett antal partner i
parallella distributionskedjor för
att säkerställa en bred och rättvis
tillgång. Tillverkningen kommer
att ske i flera i olika världsdelar,
men vi berättar i dagsläget inte
var, säger Christina MalmbergHägerstrand, presschef för Astra
Zeneca i Norden.
Hon bekräftar dock att ingen av
dem kommer att läggas i
Södertälje, som har företagets
största läkemedelsproduktion. I

dagens två fabriker tillverkas cirka
13 miljarder tabletter och 80
miljoner inhalatorer årligen.
Senare i år drar bolaget i gång en
tredje fabrik för biologiska
mediciner mot cancer och astma.
– Vi har kunnandet men inte
praktisk möjlighet i Södertälje, det
går inte så snabbt att ställa om.
Dessutom ska man komma ihåg
att våra mediciner används av
flera riskgrupper för covid-19 och
deras tillgång på läkemedel måste
säkras.
Astra Zeneca är i grunden inget
vaccinbolag, man gör ett enda,
mot vanlig säsongsinfluensa, i en
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fabrik i Storbritannien.
Huvudspåren är i stället
läkemedel mot andningsbesvär,
cancer, hjärt- och kärlsjukdomar
och diabetes.
– Vi måste klara av vår vanliga
produktion och samtidigt göra
vaccinsatsningen med Oxfords
universitet, och där går allt
extremt snabbt. Vi gör nya tester,
startar tillverkningen och
redovisar resultat kontinuerligt
till olika läkemedelsverk. I vanliga
fall rapporterar man när man är
klar.
Världshälsoorganisationen, WHO,
sade tidigare i somras att Astra

Zeneca troligen kommit längst –
men andra bolag som ligger väl
framme är amerikanska Moderna
och Pfizer samt kinesiska
Sinopharm.
– Det är ingen tävling, ju fler som
lyckas ta fram bra vaccin, desto
bättre. Det behövs, säger
Christina Malmberg-Hägerstrand.
Astra Zeneca har tecknat avtal om
distribution av vaccin med USA,
Storbritannien, Ryssland,
Brasilien, Japan och EU. Det
sistnämnda ska ge 400 miljoner
doser, varav cirka 8 miljoner
hamnar i Sverige. Med två doser
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länder, den största
produktionsanläggningen finns i
Södertälje.
Bolaget har 70 000 anställda,
varav 7 200 i Sverige (Södertälje
och Mölndal).
Försäljningen var förra året
motsvarande 229 miljarder, räknat
på dollarkursen vid årsskiftet.

vardera skulle det räcka till 4
miljoner svenskar.
– Detta är ju förstås ett
riskprojekt, men det är med den
här typen av finansiering som vi
kan genomföra det utan att göra
vinst på det under pandemin. Så
ser avtalen ut, säger Christina
Malmberg-Hägerstrand.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
Fakta. 7 200 anställda i Sverige
Astra Zeneca tillverkar medicin
mot bland annat cancer, hjärt- och
kärlsjukdomar, astma och
diabetes. De tillverkas i 16 olika
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Sopexplosion i
skärgården under
coronapandemin
TORSDAG 23 JULI 2020

När coronapandemin slog till
mot Stockholm i april ökade
sopmängden i
skärgårdskommunen Värmdö
med 30 procent.
DN:s reportageteam följde med
”sopgubbarna” Erik och Niclas
på en tur mellan 200 soptunnor
i skärgården. Det blev en resa
mellan stickande grillpinnar,
vassa glas och stinkande
blöjor.

Men också en tur mellan många
glada vinkningar och stor
tacksamhet. Alla vill ju bli av
med sina sopor.
Klockan är fem på morgonen när
Niclas Gustafsson tar klivet från
en brygga på Södermöja, upp på
”Storsopans” fördäck.
Efter ett kortfattat ”tjena” till
sopbåtens skeppare Erik
Lindström stävar den långsmala
båten söderut för att runda ön och
sedan gå norrut. En orange
soluppgång kämpar mot en
molnbank i öster och Niclas
gäspar.
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– Det är inte ära och berömmelse
jag är ute efter just nu. Men jag får
ju betalt. Och så kan det vara
vackert som fan här ute, varje dag
är en naturupplevelse, säger han
och kränger lite på kroppen som
knakar en del av stelheten sedan
gårdagens värv.
Vi är i Stockholms
mellanskärgård, sopdistrikt 58,
Värmdö kommun. Här hämtar
Erik Lindström och Niclas
Gustafsson sopor hos drygt 1 500
”sopkunder”. En gång i veckan gör
de samma runda, den tar två
dagar och innebär runt 200
tilläggningar varje sophämtardag.

Långt ifrån alla är enkla och långt
ifrån alla soptunnor står de
stipulerade tio meterna från
tilläggningsplatsen.
Så det är ett slit.
Lägger man till alla de bajstunnor
som ska tömmas så ligger det nära
till hands att även beskriva det
hela som ett riktigt skitgöra.
– Men någon måste göra det,
konstaterar Erik Lindström, som
kört sopbåten ”Storsopan” i
tretton år nu.
De närmare 200 bryggor han ska
lägga till vid denna dag befinner
sig i gyttret av de öar som ligger
inom det område som begränsas
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av Örsö i väster, Ingmarsö i norr,
Hälsingeholmarna i öster och
Gällnö i söder.
– Det blir faktiskt runt 200
nautiska mil per dag, fortsätter
skepparen Erik.
Det motsvarar drygt 37 mil.
Han kan rutten utantill och tittar
knappt på sjökortet, en sedan
många år noggrant förvärvad
expertkunskap som bara svårligen
går att ersätta.
– Och hans kompass, den sitter i
själen, beskriver Niclas sin
skeppares förmåga att navigera
mellan kobbar och skär samt att
göra snabba tilläggningar vid allt

från skraltiga bryggor till rena
betongpirer.
Och jobb, de har de haft sedan
coronapandemins utbrott. Redan i
mitten av april hade många av
dem som har privilegiet att ha
tillgång till ett hus i skärgården
flyttat ut och bort från det som
pekades ut som den största
smitthärden i Sverige –
Stockholm. I april hade Värmdö
en ökning av sopmängden med
hela 30 procent jämfört med förra
året.
I takt med utflyttningen började
soptunnorna fyllas, men nu, i
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slutet av juli, kan Erik och Niclas
även se ett annat, tydligt mönster:
De har haft betydligt fler tunnor
att tömma – men de har inte varit
lika proppfulla som de brukar
vara under sommarmånaderna.
– Det märks helt enkelt att folk
isolerat sig, att de inte har tagit
emot lika många gäster som de
brukar göra, säger Niclas.
Å andra sidan har de som driver
livsmedelbutiker producerat mer
sopor i form av emballage
eftersom deras försäljning ökat, så
lite av gungor och karuseller är
det.

– Hur som helst får inte säckarna
vara tyngre än 15 kilo. Vilket
många högaktningsfullt struntar i,
säger Niclas och tar med sig en
handburen våg för att mäta en
sopsäck som finns i en tunna vid
en för sopgubbarna ”ökänd”
brygga.
– Alltså dom som bor här… Trots
att vi påpekat flera gånger att det
finns en begränsning så väger
deras sopsäckar uppåt 25 pannor,
suckar Niclas.
Han sticker fast en gul lapp under
soptunnans lock. Rubriken på
meddelandet lyder: ”Din
sophämtare ber om din

1249

uppmärksamhet”, vilket kan och
bör uppfattas som passiv
aggressivitet.
Under rubriken kan Niclas välja
att kryssa för två alternativ.
Antingen har
soptunneinnehavaren lämnat för
mycket sopor eller så innehåller
säcken glas eller stickande
föremål som riskerar att skada
sophämtarna.
– Värst är grillspetten i bambuträ.
Förutom att de river sönder
sopsäckarna riskerar vi att sticka
oss i benen. Det är riktigt läskigt.
Den kvarvarande köttsaften gör

att man får infektioner och det
blir till svårläkta sår, säger Erik.
Niclas tillägger:
– Ja, finns det någonting litet man
skulle vilja önska av skärgårdens
producenter av hushållssopor så
är det väl att de lär sig bryta
grillspetten i bitar, både två och
tre gånger, innan de kastar dem i
soporna.
Erik rattar sin sopskuta med lätt
hand mellan grynnorna. ”Storsopan” är specialkonstruerad för
ändamålet, smidig, stark och
snabb. Akteröver har hon
förlängts och Erik har själv försett
relingen med ett meterhögt räcke i
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rostfritt stål. På det fäster han
öglorna i de nät som används när
soporna ska lyftas ur båten och
komprimeras i sopanläggningen i
Bolvik, på Värmdös fastland. Tre
lager sopor med nät kring varje
blir det innan Erik sätter kurs dit.
Vid det laget stinker det om
”Storsopan”.
– Jag vete fan vad det luktar,
säger Niclas som vant sig vid det
mesta. Han identifierar dock utan
ansträngning bajsblöjor, kattpiss
och ruttnande mat.
– Som legat instängt, ofta i
solvärme, under några dagar,
adderar han till beskrivningen

samtidigt som han avslöjar att han
inte direkt längtar efter
kräftskivorna i augusti.
I sopskjulet på Lådna, där han
tömmer ett soprum som används
av dem som inte har egna
soptunnor, krälar fluglarverna
uppkäftigt omkring som om de
svärmat.
Det får dock varken Niclas eller
Erik att backa. Backar gör dock
Niclas när de då och då möts av
lösspringande hundar när Erik
”näbbar in” på bryggorna där
Niclas ska hoppa i land för att
hämta sopsäckarna.
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– Jag har haft en tax i vaden en
gång. Det vill jag inte uppleva
igen, jag tycker faktiskt folk ska
visa respekt mot oss och hålla
ordning på sina hundar, muttrar
Niclas.
Klockan hinner bli bortåt nio
innan vi ser en enda levande själ.
De nakna morgondopparna lyser
med sin frånvaro, den förste
vakne man vi skådar står på sin
altan och gestikulerar. Det är
tydligt att han vill att
sophämtarna ska ta med en
extrasäck, trots att han vare sig
betalat eller beställt det. För den

här gången får det gå, Niclas
langar muttrande ombord säcken.
Allt medan timmarna går vaknar
fler och fler av skärgårdsborna.
Överallt vinkas det glatt åt
sopbåten. Vid en brygga får Niclas
och Erik varsin kopp kaffe i
handen, vid en annan en bulle. På
en klipphäll kommer Lovisa
Markborg, 3 år, förtjust
springande när ”Storsopan”
närmar sig familjens brygga.
Hon har slutat med blöjor nu, så
hon kommer inte längre att lämna
några illaluktande sopor efter sig,
får Niclas och Erik veta. I övrigt
ska hennes storebror lära henne
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simma, redan i sommar. Hoppas
hon.
Erik ler. Vissa av dem som de
hämtar sopor hos lär de känna lite
grann eftersom de själva bär fram
sopsäcken när de ser att båten
kommer, andra passerar
obemärkt då de aldrig visar sig.
– Soporna måste hur som helst
väck, vi som bor här ute året runt
måste ha jobb. Och jag måste säga
att jag trivs väldigt bra med det
här, säger Erik efter att han tömt
båten på dagens första två ton
sopor i Bolvik.
Återstår för dagen gör två, tre ton
till.

– Sen är vi klara för den här
veckan. Vilket i praktiken betyder
att vi jobbar med annat tills det är
dags att tömma soptunnorna igen.
Ulrika By
ulrika.by@dn.se

Fakta. Sophämtning i
Värmdös skärgård
Sophämtningen i Värmdös
skärgård sköts av fyra olika
företag som som i sin tur anlitar
underentreprenörer, som Erik
Lindström i reportaget ovan.
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Det finns återvinningsstationer på
en lång rad öar i
Mellanskärgården, vilket inte
hindrar många från att ändå kasta
glas och metall i hushållssoporna.
Totalt finns det runt 5 000
sopabonnenter i Värmdös
skärgård. Avfallshanteringen är
helt avgiftsfinansierad. Värmdö
fick 2019 in cirka 12 miljoner
kronor i avgifter.
Från Bolvik tas soporna från
skärgården till Högdalens
förbränningsanläggning i södra
Stockholm.

I april ökade den totala mängden
sopor i Värmdö med 30 procent
jämfört med föregående år.
Källa: Värmdö kommun
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Tegnell tror inte att
testerna kan kartlägga
immuniteten
FREDAG 24 JULI 2020

Frivillig masstestning för att
spåra antikroppar ger liten
kunskap om immuniteten i
Sverige i stort, enligt
statsepidemiolog Anders
Tegnell.
Men den hjälper enskilda
personer som vill veta om de
kan gå tillbaka till jobbet eller
besöka anhöriga.
Under den senaste testperioden
ijuni–juli testade företaget

Werlabs 80 000 personer i region
Stockholm för antikroppar. Av
dem var 14,5 procent positiva,
rapporterade DN i går. Anders
Tegnell drar inga höga växlar på
det resultatet, utan konstaterar att
covid-19 är långt mer
oförutsägbar än andra sjukdomar
som mässling eller röda hund.
– Det blir svårare och svårare att
göra bedömningarna utifrån de
olika mätningarna av immunitet.
Vi får fler och fler signaler om att
det är ganska många som är
immuna utan att ha antikroppar.
Hur många vet vi inte. Det har
pratats om från 20–30 procent
1255

upp till 100 procent fler som är
immuna, än de som syns i
antikroppstesterna vi använder
idag, säger han.
Anders Tegnell är tveksam till att
någonsin kunna få en tydlig
uppfattning om immuniteten mot
covid-19 i befolkningen.
Folkhälsomyndighetens riktlinjer
baseras på statistik över
smittspridningen och antalet
inläggningar på
intensivvårdsavdelningar.
Resultatet av antikroppstesterna
kommer därför inte att påverka
om myndigheten ändrar sina
riktlinjer framöver.

– Vi följer den epidemiologiska
utvecklingen när det gäller antal
fall och antal inläggningar på
intensivvårdsavdelningar som är
mer stabil och dessutom ligger i
framkant. När vi tittar på
immunitet tittar vi på det som
hände för två tre veckor sedan,
säger han.
Den avgiftsfria testningen
infördes i region Stockholm den
15 juni efter att regeringen några
dagar tidigare meddelat att staten
tar kostnaden. Under de fem
första veckorna har totalt 223 000
personer provtagits och 6,7
procent varit positiva, enligt ett
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pressmeddelande från regionen.
Andelen har varierat något men
legat på en stabil nivå. De
kommande veckorna finns 100
000 lediga tider för testning att
boka. Om tre veckor startar även
region Skåne bredare testning.
Samtidigt kommer kritik mot att
masstestningen är ineffektiv och
resursslöseri eftersom alltför få
smittade upptäcks, enligt en
genomgång som Linköpings
universitetssjukhus gjort som
Ekot rapporterat om. De menar
att testningen i stället borde riktas
tydligare mot grupper som man är
mer säker på att de varit sjuka –

så kallad klustertestning. Det
håller inte Folkhälsomyndigheten
med om. Syftet med testningen
måste styra, sa
statsepidemiologen under
torsdagens presskonferens. Om
man vill få så många positiva
resultat som möjligt är
klustertester en bra metod.
Vad anser du om masstesterna för
att upptäcka om personer har
antikroppar?
– Det handlar om varför man
genomför testerna. Är syftet för
att göra det möjligt för folk att gå
tillbaka och jobba tidigare, så att
man kan hålla en högre
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personaltäthet i vården till
exempel, så är det jättebra. Gör
man det för att ge möjlighet till
besök hos anhöriga i äldrevården
så är det jättebra. Så det finns
tillfällen då de här testerna ger
relevanta resultat, säger Anders
Tegnell.
Helena Björk

Bedrägerierna riskerar
att öka när rekordmånga
söker bostad
FREDAG 24 JULI 2020

Rekordmånga nya studenter är
nu på jakt efter någonstans att
bo till hösten när terminen drar
i gång. Det innebär också att
rekordmånga löper risk att
stöta på oärliga uthyrare och bli
lurade på både bostad och
pengar.
Runt 6 000 annonser brukar
läggas ut på Blocket i augusti från
privatpersoner som vill hyra ut
sina lägenheter. Att det i år är
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rekordmånga som har sökt olika
universitets- och
högskoleutbildningar runt om i
landet märks på Blockets
sökstatistik. I juni ökade
sökningar på frasen ”lägenhet
uthyres” med 701 procent jämfört
med samma månad förra året.
Men en bostadsmarknad som inte
alltid matchar efterfrågan skapar
tillfällen att bli lurad. Och de som
söker lägenheter i studentstäder
är extra utsatta.
– Vi ser att anmälningarna om
lägenhetsbedrägeri ökar när
många söker ny bostad för att
man kanske måste flytta och

plugga någon annanstans, säger
Lotta Mauritzson,
brottsförebyggare på polisens
nationella bedrägericenter.
Det finns inte någon specifik
brottskod för
lägenhetsbedrägerier så det är
svårt att veta exakt hur många
anmälningar som kommer in
varje år. Men
uppklaringsprocenten för alla
olika former av bedrägeri var
under 2019 sex procent.
– Om man till exempel skickar
pengar via någon
penningförmedlingstjänst så är
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man anonym och det finns inga
spår att gå efter.
En typisk annons där man
riskerar att bli lurad utlovar en fin
och relativt billig lägenhet för
området där den ligger. Och ofta
vill personen som vill hyra ut
lägenheten snabbt ha en
förskottshyra.
– Det är ofta så bedragarna
jobbar, de försöker stressa dig till
ett beslut och att du ska agera
utan att hinna tänka efter eller
hinna kolla upp något, säger Lotta
Mauritzson.
TT
Fakta. Så skyddar du dig

Var vaksam om uthyraren
befinner sig utomlands eller inte
kan träffas och ändå kräver
förskott.
Betala aldrig i förskott innan du
har fått se lägenheten och
kontrakt är påskrivet. Att vilja ha
förskottsbetalning innan uthyraren
träffat dig tyder på bedrägeri.
Kontrollera med fastighetsägaren
att personen är
lägenhetsinnehavare och har
tillstånd för andrahandsuthyrning.
Var försiktig när uthyraren skickat
mejl med länkar till
fastighetsägaren. Det finns
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bedragare som har skapat falska
hemsidor med telefonnummer
som har gått till en kumpan.
Kontrollera
lägenhetsinnehavarens namn och
sök själv fram telefonnumret. Är
det samma uppgifter som i
annonsen? Ring och kontrollera
uppgifterna.
Kräv legitimation på uthyraren och
ett hyreskontrakt. Källa: Polisen
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många på dessa tunga siffror från
en tung aktör. Denna gång var det
inget fel på klarspråket: Pandemin
drabbar allt fler svenska familjer.
Arbetslösheten i gruppen 15–74 år
under maj var 9,0 procent i maj, i
FREDAG 24 JULI 2020
juni hade den hoppat upp till 9,8
Varsel, permitteringar och
procent. Det är händelsevis exakt
fortsatt framtidsoro hos
samma siffra som för juni 2009,
storföretagen. Den svenska
mitt under galopperande
arbetslöshetsbomben har inte
finanskris. Under samma tid förra
smällt färdigt.
året var arbetslösheten 7,2
SCB:s månatliga
procent.
arbetskraftsundersökning (AKU)
Procenttal kan spegla dramatik
är den officiella svenska
men döljer kött och blod. I juni
statistiken över arbetslösheten. På
var 557 000 svenskar arbetslösa.
torsdagen lyssnade som alltid
Det är 60 000 fler än i maj, och

Hans Strandberg:
Arbetslöshetsbomben
har inte smällt färdigt
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147 000 fler än i januari, när
covid-19 fortfarande kändes som
något som inte drabbar oss.
Och pandemin slår särskilt hårt
mot ungdomar. I gruppen 15–24
år var arbetslösheten drygt 32
procent i juni. Det innebär 238
000 personer, nästan 60 000 fler
än i fjol vid samma tid, som
missar chansen att ta sig in på
arbetsmarknaden.
Detta, risken att fastna i långvarig
arbetslöshet, oroar särskilt
arbetsmarknadsminister Eva
Nordmark (S) som till TT säger att
läget på arbetsmarknaden ”är
osäkert, svårbedömt och

förändras snabbt”. Hon påpekar
att regeringen har gett kommuner
100 miljoner extra för att erbjuda
unga jobb i höst.
Under 1990-talets krisår fanns det
månader med över 12 procents
arbetslöshet, det ger historiskt
perspektiv men ingen tröst åt dem
som drabbas i dag.
Arbetsförmedlingen har rustat för
ett tuffare läge – det kommer att
bli värre innan det blir bättre.
Myndigheten har nyanställt
personal under sommaren och
bett de anställda flytta semestern
för att kunna ta emot fler varsel
och folk som vill anmäla att de
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redan tappat jobben.
Myndigheten tror på
arbetslöshetssiffror över 10
procent framöver, och att mars
nästa år blir värst.
Varselvågen var som kraftigast
under mars och april, när
företagen togs på sängen av
pandemin, sedan har takten
avtagit betydligt. Totalt hade drygt
92 000 människor varslats från
början av mars till och med förra
veckan.
Under finanskrisen försvann 100
000 industrijobb permanent.
Motsvarande facit för pandemin –
som har slagit hårdare mot andra

branscher – får vi först nästa år.
En del av svaret ligger i ödet för de
570 000 svenskar som omfattas
av korttidsarbete. Det tillfälliga,
hårt skattesubventionerade
systemet, tar slut vid årsskiftet:
Går folk då tillbaka upp till heltid
eller ner till nolltid?
Finansminister Magdalena
Andersson (S) trodde i mitten av
juni att den svenska ekonomin
kan vara på väg att vända, att
”botten är nådd” och att bnp inte
skulle minska så mycket som man
trott. Konjunkturinstitutet har
noterat en något minskad
pessimism, men hushållens och
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företagens framtidstro är
fortfarande lägre än under
finanskrisen.
Den senaste veckan har vi fått
ännu en rapport, från det svenska
verkstadsgolvet, i form av en flod
kvartalsrapporter från stora
börsbolag. Där är det svårt att
hitta genuin optimism. Här finns
mycket oroliga suckar om
”utmanande tid framöver” och en
längtan efter ett fungerande
vaccin, som kan dopa livet till
någon slags normalitet igen.
Lastbilstillverkaren AB Volvo har
nu två kvartal i rad frångått vanan
att spå framtiden, dess vd Martin

Lundstedt talar om att
”osäkerheten består”.
Göteborgskollegan SKF har gjort
sig av med 2 100 anställda och ska
fortsätta med ”omstruktureringar”
för att möta morgondagen.
Verkstadsföretaget Sandvik
förväntar sig en ”långsam
återhämtning” och ett ”tufft
2021”.
Lite hopp kommer från ståljätten
SSAB som tror att den
”underliggande efterfrågan” kan
väntas förbättras något mot slutet
av tredje kvartalet”. Ännu lite mer
positiv är Sveriges största privata
arbetsgivare, Volvo Cars. Dess vd
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Håkan Samuelsson tror att man
under resten av året kan nå
samma försäljning som under
samma tid i fjol.
Det förutsätter dock en sak: att
”marknaden återhämtar sig som
vi förväntar oss”.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

Experten: Fem till tio
svenska flygplatser kan
tvingas stänga
FREDAG 24 JULI 2020

Redan före pandemin visade
flera av landets regionala
flygplatser röda siffror. Efter att
covid-19 försatt en hel bransch
i kris har läget förvärrats
ytterligare.
– Om inget görs tror jag att
mellan fem och tio flygplatser
är hotade de närmaste åren,
säger Arne Karyd, mångårig
utredare på flygområdet för
Trafikverket.
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DN har tidigare i år rapporterat
om att Sveriges icke-statliga
flygplatser går en tuff framtid till
mötes. Underskotten växer
samtidigt som antalet passagerare
minskar. Det gör att ägarna, som
ofta är kommuner, årligen måste
gå in med miljonbelopp för att
täcka upp förlusterna.
Redan i januari hade antalet
passagerare på svenska flygplatser
minskat med drygt 90 000
jämfört med samma månad i fjol.
Sedan kom covid-19 och resandet
störtdök. Mellan februari och juni
minskade det totala antalet
passagerare med nästan tolv

miljoner, enligt siffror från
Transportstyrelsen.
– Sedan i mars har i princip all
verksamhet legat nere på våra
flygplatser. Det som har gjort att
man haft kvar bemanning är
bland annat lasttransporter och
brand– och ambulansflyg, säger
Peter Larsson, vd för
intresseorganisationen Svenska
regionala flygplatser, där 33 ickestatliga flygplatser är medlemmar.
2018 bedömde organisationen att
medlemmarnas sammanlagda
årliga underskott uppgick till 500
miljoner kronor. Enligt de senaste
beräkningarna har våren med -
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covid-19 ökat årets underskott
med ytterligare 300 miljoner,
säger Peter Larsson. Han menar
att risken att flera regionala
flygplatser får lägga ner har ökat.
– Lönsamheten har i allra högsta
grad varit ett problem redan
innan coronapandemin. Nu har
det förvärrats.
Den 6 april ansökte flygbolaget
Bra om rekonstruktion efter att
pandemin fått biljettförsäljningen
att rasa. Ett par veckor senare
varslade SAS 5 000 anställda i
Skandinavien. När flygbolagen
krisar följer flygplatserna efter och
när trafiken ska återupptas är det

i betydligt mindre skala, säger
Peter Larsson. Det drabbar de
mindre flygplatserna hårt.
– SAS börjar ju inte flyga på små
orter. De sätter igång smått i
större städer där de vet att de har
trafik. Det är logiskt. Men vi får
effekten att minst drabbas värst,
säger han.
Däremot är det svårt att peka ut
vilka flygplatser som kan tvingas
kasta in handduken.
Överlevnaden hänger dels på
utvecklingen av trafiken, dels på
den politiska viljan att skjuta till
pengar till verksamheten från
kommunerna som äger
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flygplatserna, menar Peter
Larsson.
Arne Karyd arbetade i många år
som utredare på flygområdet för
både Trafikverket och gamla
Luftfartsverket. Han delar Peter
Larssons bild av utvecklingen.
Enligt honom kan mellan fem och
tio regionala flygplatser försvinna
de kommande åren om ingenting
görs.
– Så är det helt klart. Många låg
illa till redan innan. Corona har
inte gjort det bättre, säger Arne
Karyd.
Pandemin har satt fingret på ett
problem som existerade redan

tidigare, menar han. I dag delar
majoriteten av de regionala
flygplatserna på runt 100 miljoner
kronor i driftstöd varje år – en
summa som varit relativt
oförändrad medan underskotten
skjutit i höjden.
2018 fick Trafikverket i uppdrag
att genomföra en flygplatsöversyn,
som Arne Karyd själv arbetade
med. Syftet var att se över de
regionala flygplatserna och det
statliga stödet till dem. Projektet
skulle redovisas vid slutet av året,
men sköts upp och har fortfarande
inget slutdatum, vilket DN
tidigare har rapporterat om.
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I juni konstaterade regeringen att
de regionala flygplatserna
drabbats hårt av pandemin och
presenterade därför ett tillfälligt
krisstöd på 100 miljoner kronor.
”Det finns en ökad risk att
flygplatser kommer att läggas ner.
Det kan i sin tur medföra att
tillgängligheten till olika regioner i
landet försämras och det kan
också ge negativa konsekvenser
för förutsättningarna att bedriva
samhällsviktiga flygtransporter,
till exempel ambulansflyg”, skrev
regeringen i pressmeddelande.
Peter Larsson menar att behovet
av att få in pengar är stort hos

flygplatserna och att stödet är
välkommet, även om det inte löser
grundproblemet.
– Flygplatserna har inga pengar
nu. Allt man får in underlättar,
men bara tillfälligt. Det kommer
behövas mer på sikt.
Han är också kritisk till
fördelningen av stöd mellan
statliga och icke-statliga
flygplatser. I juni anslog
regeringen också kapitaltillskott
på 3,1 miljarder kronor till statliga
Swedavia, som driver tio
flygplatser, efter att resandet
minskat under pandemin.
Samtidigt får flera av de regionala
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flygplatserna inte ta del av
krisstödet på 100 miljoner kronor.
– I ett sånt här läge när krisen slår
ner på alla ungefär lika mycket är
det rimligt att stödet delas ut efter
hur man drabbats, inte efter vem
som äger flygplatsen. Det är tio av
våra medlemmar som inte får
något stöd. Jag är jätteorolig för
deras framtid, säger Peter
Larsson.
I en skriftlig kommentar till DN
hänvisar infrastrukturminister
Tomas Eneroth (S) till att
regeringen utöver krisstödet till
flygplatserna även betalat ut stora
generella stödbelopp till

kommunerna för att hantera
följderna av covid-19.
”Regeringen har gett 26 miljarder
i generella statsbidrag till
kommuner och regioner för att de
ska kunna möta utmaningarna
med pandemin. Därutöver har
stödet till regionala flygplatser
fördubblats i syfte att stödja
kommuner och regioner att
upprätthålla flygplatserna”,
skriver han.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
FREDAG 24 JULI 2020
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Statliga Swedavia driver tio
flygplatser: Arlanda, Bromma,
Kiruna, Landvetter, Luleå,
Malmö, Ronneby, Umeå, Visby
och Östersund.
29 flygplatser med reguljärtrafik
ägs av kommuner eller privata
bolag: Arvidsjaur, Borlänge,
Gällivare, Hagfors, Halmstad,
Hemavan, Höga kusten
(Kramfors), Jönköping, Kalmar,
Karlstad, Kristianstad, Linköping,
Lycksele, Mora, Norrköping,
Pajala, Skavsta, Skellefteå,
Sundsvall, Sveg, Sälen, Torsby,
Trollhättan, Vilhelmina, Västerås,

Växjö, Ängelholm, Örebro och
Örnsköldsvik.
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att det måste ha hänt helt nyligen,
men det visade sig ha gått tolv år.
Tolv år utan att någonsin bli fri
FREDAG 24 JULI 2020
från minnesbilderna av en älskad
Debatten om rätten till
dödshjälp handlar inte bara om människas lidande.
den allra sista tiden. Att veta att Förra året publicerade brittiska
du själv har kontrollen gör livet Dignity in Dying en skrift, ”Inescapable truth”, där de visar hur
lättare. Då kan du leva ganska
många människor som även med
gott och fritt trots en dödlig
tillgång till bästa tänkbara
sjukdom, skriver Inga-Lisa
palliativa vård tvingas genomlida
Sangregorio.
Efter en konferens satt jag en kväll fasansfulla dödsprocesser.
Vittnesbörden från anhöriga men
och talade med en man som
också från vårdpersonal är nästan
började gråta medan han
outhärdliga att läsa. De döda är
berättade om sin hustrus
döda och kan inte kliva upp ur
plågsamma död. Jag utgick från
sina gravar med ett väldigt

Rätten till dödshjälp
gör det lättare att leva
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j’accuse, men de som tvingades
bevittna detta lever kvar.
Förra hösten bjöd föreningen
RTVD (Rätten till en värdig död)
in representanter för motsvarande
organisationer i de övriga
nordiska länderna för att utbyta
erfarenheter. Deltagarna fick
frågan hur de kommit att
engagera sig för rätten till
dödshjälp. Så gott som alla
svarade att det var efter att ha
bevittnat anhörigas plågsamma
dödskamp. Flera berättade att de
hade lovat sin make, sin mor, sin
far att arbeta för att andra skulle

få den rätt att själva besluta över
sin död som de förvägrats.
En av deltagarna från Island var
född i Schweiz. Hon berättade att
hon följt med sin dödssjuke make
till Dignitas och lovat honom att
arbeta för att motsvarande
möjligheter skulle införas i hans
hemland. Palliativläkaren Juha
Hänninen från Finland, som i
motsats till sina svenska kollegor
ändrat åsikt om rätten till
dödshjälp, talade om den hybris
som låg bakom hans eget tidigare
motstånd.
Det har gått nästan nio år sedan
jag själv vaknade upp på
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Danderyds sjukhus efter vad som
var tänkt att bli en enkel
rutinoperation för ett ärrbrock.
Men när kirurgen öppnade buken
hittade han i stället en stor
cancertumör, som råkade
punkteras under operationen så
att cellerna spreds. En mer
erfaren kirurg kapade en stor del
av min tjocktarm och sydde ihop
de återstående delarna, och ett
par timmar senare vaknade jag
upp ur narkosen och fick veta vad
som hänt.
Två saker visste jag genast: jag
tänkte göra allt jag kunde för att
överleva och om möjligt bli frisk

igen. Men om det misslyckades
och det enda som återstod var en
plågsam sista tid med alla de fasor
som kan karakterisera slutstadiet
av en sjukdom som min – då ville
jag ha möjlighet att själv
bestämma när det var dags att ta
farväl.
Men se det kunde jag inte själv
besluta om. Ty när du drabbas av
en kanske dödlig sjukdom är det
inte bara din hälsa du mister utan
också ditt självbestämmande. Som
svensk kvinna har jag haft en
internationellt sett avundsvärd
möjlighet att själv besluta över
avgörande val i mitt liv. Men inför
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detta sista viktiga val var jag
plötsligt omyndigförklarad.
Under de följande femton
månaderna gick jag igenom
ytterligare tre stora
bukoperationer och en
cellgiftsbehandling. Men det som
plågade mig mest under den tiden
var inte de tuffa behandlingarna
utan alla meningslösa timmar jag
tillbringade med att grubbla på
vad jag skulle göra om
behandlingarna misslyckades och
bara en plågsam dödsprocess
återstod.
Sedan dess har jag skrivit en bok
om rätten till dödshjälp och är

medlem i RTVD:s styrelse. Och
jag har lärt känna människor som
är villiga att hjälpa mig om jag
skulle behöva det. För det är med
dödshjälpsfrågan som det var med
aborterna på den gamla dåliga
tiden: du måste känna eller
åtminstone känna till någon. Det
var ju inte de fina flickorna som
behövde ta till strumpstickor eller
gå till bakgårdsabortörer eller ens
resa till Polen, och läkarna själva
ligger sällan och ruttnar bort
under fasansfulla plågor. De vet
vad de ska ta och har tillgång till
det. Samma hyckleri nu som då.
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Min nu långa förtrogenhet med
min egen dödlighet har gett mig
möjlighet att betona något som
jag tycker saknats i den svenska
dödshjälpsdebatten, nämligen att
det inte alls bara handlar om den
allra sista tiden utan i väl så hög
grad om den ganska långa tid som
många i dag kan leva och leva
ganska gott trots en dödlig
sjukdom. I delstaten Oregon i
USA säger man i dag, med 25 års
erfarenhet, att den kanske
viktigaste effekten av deras Death
with Dignity Act är den sinnesfrid
den skänker människor som
aldrig kommer att använda den

men som vet att den finns om de
skulle behöva den.
Anhöriga till människor som
utnyttjat möjligheten att själva
bestämma över sin död vittnar om
hur fint det var att ta farväl av sin
far eller maka eller vän medan de
ännu var sig själva. ”Peace and
comfort filled the room” skriver
en änka. Många vittnar också om
hur deras anhöriga förvandlades
när de visste att de själva hade
kontrollen: de tog kontakt med
gamla vänner, passade på att en
sista gång göra något de tyckte
om, kort sagt levde.
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Eftersom jag numera vet att jag
kan få hjälp om jag behöver det
tänker jag sällan på min sjukdom,
men jag har lagt ner mycket tid
och arbete på att försöka få till
stånd en ändring av den officiella
svenska hållningen som totalt
strider mot vad svenska folket
anser och enligt min åsikt även
mot både förnuft och
barmhärtighet.
Coronaepidemin har också visat
på hyckleriet i denna officiella
inställning. Den enda regel som
tycks gälla är att patienten absolut
inte ska få bestämma. Den
dödssjuka människa som i likhet

med den ALS-drabbade Per
Maritz omöjligt kan ”välja livet”
hur gärna hon än vill bör inte få
hjälp att slippa den sista tidens
plågor, ty då hotas
människovärdet och förtroendet
för läkarkåren och Hippokrates
stiger upp ur sin grav.
Samtidigt har åtskilliga personer
som inte alls velat dö och som
skulle ha överlevt med ganska
enkla behandlingar kollektivt
dömts till döden utan att ha blivit
tillfrågade om vad de önskade.
Några har räddats tack vare
protester från starka anhöriga.
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Och begreppet ”palliativ vård” har Inga-Lisa Sangregorio
fått en ny innebörd. Det handlar
inte längre om kärleksfulla
insatser för att göra den sista
tiden lättare för den som ska dö
utan om en ensam död i ett stängt
rum.
En majoritet av de politiska
partierna säger nej till och med till
en utredning om rätten till
dödshjälp. Kanske vill de inte veta
hur det faktiskt står till. In
Sweden.
Inga-Lisa Sangregorio är
författare till ”Den sista friheten.
Om rätten till vår död” (Fri Tanke
förlag, 2016).
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Under våren minskade flygresorna till nära noll på grund av
pandemin. Statliga Swedavia som
driver Arlanda och ytterligare nio
flygplatser tappade intäkter på en
LÖRDAG 25 JULI 2020
halv miljard kronor per månad.
Före midsommar blossade
konflikten om Arlanda upp igen. I juni lade därför regeringen
Ska flygplatsen byggas ut eller tillsammans med Centern och
Liberalerna fram ett stödpaket till
inte? Regeringspartierna gav
bolaget på 3 miljarder kronor.
motstridiga besked. Men
Efter presskonferensen om
dokument som DN tagit del av
stödpengarna uppstod oklarheter
visar att det finns en dold
om vad regeringen hade beslutat.
uppgörelse mellan
Oppositionspartierna, som är
Socialdemokraterna och
positiva till att bygga ut Arlanda
Miljöpartiet om Arlandas
med fler landningsbanor, anade
framtid.
oråd och blåste till strid.

Hemlig uppgörelse
döljer konflikt om
Arlanda
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I botten finns en konflikt mellan
ekonomisk tillväxt och
klimateffekter, där S och MP har
olika prioriteringar.
En majoritet i finansutskottet
bestående av M, KD och SD men
också regeringens
samarbetspartier C och L
samlades bakom ett tillkännagivande med krav på att Arlandas
utveckling inte får stoppas.
Därefter har framför allt
moderater i riksdagen
bombarderat regeringen med
frågor om vilken linje som gäller.
Uppgifter som DN har tagit del av
kastar nytt ljus över spelet mellan

regeringspartierna inför
stödpaketet till Swedavia. Enligt
vad DN erfar träffades en
uppgörelse mellan S och MP om
en gemensam linje angående
Arlandas framtid.
Den gav dock utrymme för att
beskriva regeringens inställning
på olika sätt.
På presskonferensen den 15 juni
om pengarna till flygplatserna
deltog både näringsminister
Ibrahim Baylan (S) och
biträdande finansministern Per
Bolund (MP).
– Vi har en enormt kraftig
minskning i flygandet och att då
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gå vidare med planer på att bygga
ut kapaciteten ligger inte i linje
med att använda skattebetalarnas
pengar effektivt. Och där är vi i
regeringen överens om att inte gå
vidare med att bygga ut
kapaciteten på Arlanda, sade Per
Bolund som även är språkrör för
Miljöpartiet.
MP:s klimatpolitiska talesperson
Lorentz Tovatt spädde på senare
under dagen:
– Färdplanen för Arlanda läggs nu
i en papperslåda och vi kommer
inte gå vidare med den, sade han
till Expressen.

Näringsminister Ibrahim Baylan
motsade inte Per Bolund på
pressträffen, men återkom senare
på dagen med en skriftlig
kommentar till TT:
”Det finns inget beslut om att
stoppa en utbyggnad av Arlanda.
Det regeringen fattat beslut om är
ett kapitaltillskott till Swedavia för
att de ska kunna upprätthålla
underhåll och pågående
investeringar.”
Att detta uppfattades som
motstridiga besked är inte
förvånande. Hur hänger det ihop?
DN har tagit del av ett PM från
förhandlingarna mellan
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regeringspartierna innan
stödpaketet lades fram. Där
framgår att man enades om att
ingen ny bana behövs på Arlanda
”de närmsta åren”. Partierna kom
också överens om att framhålla att
detta är flygplatsbolaget
Swedavias affärsmässiga
bedömning.
Enligt dokumentationen som DN
tagit del av fick MP också
klartecken för att gå ut med
budskapet att regeringen inte
kommer att gå vidare med det
som har kallats ”Färdplan
Arlanda”.
Och vad betyder det?

Här får vi backa bandet till 2017.
Då tillsattes Arlandarådet, ett
organ som samlade en bred krets
av intressenter med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som
ordförande. Där fanns fler
statsråd från både S och MP men
också representanter för
Wallenbergsfären, SAS, Swedavia
samt både Stockholm stad och
Region Stockholm. Uppgiften var
att lägga fram förslag som
regeringen kunde använda när
man utarbetade en strategi för
flygplatsen, en Färdplan Arlanda.
Någon officiell slutprodukt från
Arlandarådet presenterades
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aldrig. Däremot tog rådets kansli
fram en sammanställning utifrån
diskussionerna som förts. Den har
inte offentliggjorts, men DN har
tagit del av den. Där ingår förslag
om både en och två nya banor på
flygplatsen.
Sedan gick S och MP i clinch.
Karin Wanngård,
oppositionsborgarråd och den
ledande S-politikern i Stockholms
stad, satt med i Arlandarådet.
– Vi kom fram till många bra
saker. Jag var nöjd med arbetet i
Arlandarådet. Vi behöver ha
fortsatt god flygtrafik, inte minst
till och från Stockholm, när det

gäller långa sträckor som inte
inom överskådlig tid kommer att
vara möjliga att ersätta med tåg,
säger hon i dag.
Fler banor är däremot ett rött
skynke för Miljöpartiet.
– Det viktigaste för oss är klimataspekten. Vi svenskar flyger på
tok för mycket. Men vi är också
säkra på att det inte finns något
kapacitetsproblem på Arlanda,
säger Lorentz Tovatt (MP).
Infrastrukturminister Tomas Eneroth har svarat undvikande när
oppositionen efterfrågat besked
om Färdplan Arlanda.
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”Regeringens hantering av frågan
är inte klar”, hette det fram till
helt nyligen.
Och medan förslagen legat i en
låda på Regeringskansliet är hela
spelplanen där striden om
Arlanda utkämpas på väg att ritas
om.
Swedavia framhåller i sin
halvårsrapport som kom i förra
veckan hur svårt det är att sia om
vilken nivå flygandet hamnar på
när effekterna av pandemin
klingar av.
Under sommaren har resandet
kommit i gång så smått igen, men
antalet passagerare på Arlanda

var i juni fortfarande mer än 90
procent lägre än samma period
förra året.
”Mycket tyder på att vi kommer se
en flygmarknad med ett nytt
normalläge efter att den akuta
krisen är över. Just nu analyserar
vi hur marknaden kan komma att
se ut på lång sikt”, skriver vd
Jonas Abrahamsson i rapporten.
De europeiska flygplatsernas
paraplyorganisation ACI gick
nyligen ut med en varning om att
prognoserna för flygandet måste
revideras ner ännu mer än man
tidigare trott. ACI räknar nu med
att passagerartrafiken inte
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kommer att vara tillbaka på 2019
års nivåer förrän tidigast 2024, i
stället för 2023 som man antog i
maj.
Det här skapar en nödutgång för
den splittrade regeringen. Man
kan peka på internationella
prognoser och på Swedavias
bedömning att någon
kapacitetsutbyggnad inte är
aktuell i närtid. Det ger regeringen
möjlighet att skjuta fram den
infekterade frågan till efter nästa
val.
Förutsättningarna är sålunda
mycket annorlunda mot när
Arlandarådet tog fram förslag.

– Pandemin sätter den här frågan
i ett annat ljus oavsett vad man
tycker, säger en S-källa.
Enligt miljöpartisterna är
överenskommelsen med S om att
skrota Färdplan Arlanda glasklar.
Klimatminister Isabella Lövin gick
så långt att hon samma dag som
stödpaketet presenterades
twittrade:
”Det blir ingen utbyggnad av nya
rullbanor på Arlanda.”
Men något regeringsbeslut har
inte fattats i vare sig den ena eller
andra riktningen när det gäller
frågan om fler banor på Arlanda.
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Däremot har bolaget Swedavia
tryckt på paus för investeringar i
en ny pir, ett beslut som både S
och MP står bakom.
S-ministrarna Ibrahim Baylan och
Tomas Eneroth har avböjt att
svara på DN:s frågor om
uppgörelsen med MP. Tove
Kullenberg, tf pressekreterare hos
Baylan, skriver i ett mejl att beslut
om investeringar är ett ansvar för
Swedavias ledning och styrelse.
En källa med insyn i
förhandlingarna mellan S och MP
beskriver i stället
regeringspartiernas hållning så
här.

– Vi har kommit överens om att
inte ta något beslut.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se

Fakta. Arlandas
utbyggnad
Statliga bolaget Swedavia som
driver Arlanda beslutade i våras
att pausa investeringarna i en ny
pir och ett nytt bagagesystem,
som en följd av coronakrisen.
Den stora frågan handlar om fler
banor för start och landning.
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Arlanda har i dag tre banor. I
Swedavias långtidsplanering finns
scenarier med både en och två
nya banor. Inga beslut är fattade,
men planeringsarbetet pågår
redan eftersom ledtiden för en ny
bana är uppemot 20 år.
Nu arbetar bolaget med nya
scenarier på grund av minskat
resande.
Bolaget ansvarar för planeringen,
men om Swedavia kommer fram
till att en ny bana behövs kommer
det också att krävas politiska
beslut. Det kan exempelvis handla
om kapital.

Enligt ägardirektiven ska
Swedavia på ett affärsmässigt sätt
ansvara för driften och
utvecklingen av kostnadseffektiva,
säkra och välfungerande
flygplatser.
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flygplatsbolaget Swedavia skissa
på planer för fler landningsbanor
på Arlanda. Men ökningen
LÖRDAG 25 JULI 2020
mattades redan 2017 och 2019
På sikt behöver Arlanda ytterminskade svenskarnas flygande
ligare en bana för att kunna
för första gången på många år.
konkurrera med andra nordiska
Sedan kom pandemin och
flygplatser. Det bedömer flygflygtrafiken rasade till nära noll.
analytikern Jan Ohlsson. Men
Nu återupptas den i blygsam skala
klimatforskarna vill se en annan
– och svenskarna sticker ut, enligt
utveckling.
flygmarknadsanalytikern Jean
– Flygandet behöver minska
Marie Skoglund på
med en tredjedel, säger Jonas
Transportstyrelsen.
Åkerman på KTH.
– Återstarten är trögare här, säger
Fram till för några år sedan ökade
han och hänvisar till att Sverige
flygandet stadigt. Baserat på den
till skillnad mot många andra
utvecklingen började det statliga

Experten: Tredjedel av
flygandet måste bort
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länder var inne i en nedåtgående
trend redan före coronakrisen.
Journalisten och flyganalytikern
Jan Ohlsson tror dock att på
några års sikt kan flygresandet
vara tillbaka på samma nivå som
före krisen. Förr eller senare
behöver Arlanda fler banor,
menar han.
– Ja, med en försening på tre-fyra
år, om vi vill konkurrera med
Köpenhamn, Oslo och
Helsingfors. Deras flygplatser är
bättre konstruerade från början.
– Trafikflödet kommer att finnas
även i framtiden. Det betyder
mycket för Sveriges ekonomi. Och

det blir säkert sämre ur
miljösynpunkt om svenskar ska
flyga via Köpenhamn, säger Jan
Ohlsson.
Enligt transportforskaren Jonas
Åkerman på KTH är en expansion
på Arlanda sannolikt oförenlig
med de klimatmål som slagits fast
av riksdagen och i Parisavtalet.
– Hur mycket flygandet måste
minska beror delvis på hur väl
man lyckas med omställningen i
andra samhällssektorer. Men i
vårt medelscenario krävs en
minskning med 15 till 20 procent
fram till 2030.
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– På längre sikt måste flyget ner
med åtminstone en tredjedel och
då behövs ingen ökad kapacitet på
Arlanda, inte ens om man flyttar
trafiken på Bromma dit, säger
Jonas Åkerman.
För att minska flygets utsläpp
krävs en mix av åtgärder. Jonas
Åkerman exemplifierar med
tuffare krav i EU:s handel med
utsläppsrätter, ökad användning
av biobränsle och ändrade
flygvägar i form av lägre
flyghöjder.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se

När smittan kom till
Vrångö förändrades
livet över en natt
LÖRDAG 25 JULI 2020

Efter en körövning på Vrångö i
Göteborgs skärgård testade
flera öbor positivt för covid-19.
Utbrottet fick stor
uppmärksamhet i medierna och
turisterna försvann över en
natt.
Nästan två månader senare
fortsätter avbokningarna att
komma in.
– Uppmärksamheten har
fördärvat mycket för ön, säger
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Claes Göran Karlsson, som
driver öns matbutik och som
själv smittades av viruset.
Håkan Karlsten, delägare i
hotellet Kajkanten, avslutar
samtalet och slår sig ner på en
pinnstol.
– Där kom en avbokning till. En
möhippa i september, säger han.
Från andra sidan bordet suckar
krögare och kaféägare till svar. De
hade kunnat vara Håkan
Karlstens konkurrenter, men på
ön med knappt 400 invånare är
hotell, restaurang, kafé och
matbutik beroende av varandra.
Framför allt nu.

– Vi har förlorat 90 procent av vår
omsättning, säger Jenny Wijk,
som driver Skärgårdens kafé.
Köravslutningen söndagen den 24
maj skulle egentligen ha hållits
utomhus. Men det regnade.
Ordentligt.
– Det var hemskt väder. Så vi gick
in och hade vår avslutning och
gudstjänst. Någonstans där fanns
smittan. Hur den kom dit och med
vem är det ingen som vet, säger
körledaren Eva Zachau.
Hon satt bakom flygeln och
ackompanjerade
körmedlemmarna, som ställt upp
sig med ovanligt stora mellanrum.
1292

Sångare från Pingstkyrkan,
Missionskyrkan och Svenska
kyrkan deltog i övningen och flera
församlingsmedlemmar samlades
i kyrkan för en gemensam
gudstjänst efteråt. Drygt trettio
personer närvarade.
– Kören sjöng snyggt och fint och
stod på behörigt avstånd från
varandra. Men några dagar senare
blev jag uppringd av en
körmedlem som berättade att
flera känt sig dåliga.
Sju av körmedlemmarna och flera
av gudstjänstbesökarna testade
positivt för covid-19. Fram till den
1 juli i år har 26 av öns drygt 300

invånare över 18 år haft en
bekräftad coronavirusinfektion.
Det är knappt 9 procent av den
vuxna befolkningen.
Andelen är högre än i någon
annan postort i Västsverige. Men
lägre än den som vissa medier
rapporterade kort efter utbrottet.
”En fjärdedel av de 400 invånarna
på ön Vrångö utanför Göteborg
har smittats av coronaviruset”,
skrev bland annat norska Verdens
Gang den 14 juni. Tidningen
hänvisade till Aftonbladet, som
skrev att en fjärdedel av öns
befolkning fått symtom, inte att de
smittats. Aftonbladet hänvisade i
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sin tur till SVT Nyheter Väst, som
även rapporterade om att en
fjärdedel av de som valt att testa
sig för covid-19 haft en pågående
infektion.
Berättelsen om sjukdomsutbrottet
i kyrkokören på den lilla ön fick
stort genomslag. Andreas Olsson
Wijk, som driver Hamnkrogen
Lotsen och Fiskeboa, såg hamnen
tömmas som på en given signal.
– När den första artikeln
publicerades låg 70–80 båtar i
hamnen. Morgonen därpå var fyra
kvar.
Kort efter att de första personerna
insjuknat satte vårdcentralen på

grannön Styrsö upp ett
provtagningstält på Vrångö. Alla
med symtom var välkomna att
testa sig. De som deltagit vid
körövningen eller gudstjänsten
uppmanades att sätta sig i
karantän.
I mitten av juni, bara några dagar
efter att norsk press snappat upp
nyheten om sjukdomsutbrottet,
rapporterade Göteborgs-Posten,
SVT Nyheter Väst och Aftonbladet
att smittspridningen var under
kontroll. I Göteborgs-Postens
artikel berömde
smittskyddsläkare Leif Dotevall
hanteringen av utbrottet.
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– Det är nog precis så här vi ska
göra när vi får en smittspridning,
sa han till tidningen.
Men en dryg månad senare lever
bilden av Vrångö som smittohärd
kvar, säger Anna Cederberg Gerdrup, delägare i hotellet Kajkanten.
– Den är svår att tvätta bort, trots
att vi inte gjort annat än att mejla,
svara i telefon och skriva på
sociala medier att det går jättebra
att komma hit, säger hon.
Statistik från Smittskydd Västra
Götaland visar kluster av
coronasmitta på olika postorter i
regionen. Den ort som har näst
flest fall i förhållande till antal

invånare är Dalum, norr om
Ulricehamn. Grannorten,
Blidsberg, ligger däremot på plats
59. Bland de orter som drabbats
hårdast är det stor skillnad på hur
stor uppmärksamhet de fått i
medierna. Medan Vrångö blivit
omskrivet i såväl nationell som
norsk och finsk press, känner de
invånare DN talar med i Dalum
inte till att coronasmittan spridit
sig på orten.
Elisabeth Rinäs, som hänger tvätt
i sin trädgård på Vrångö, tycker
att utbrottet på ön fick
oproportionerligt stor
uppmärksamhet.
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– Det var orättvist. Smittspridning
har ju funnits överallt. Det här
blev en historia med lättköpta
poänger om kyrkokören som blev
smittad efter att ha blivit tvungna
att gå in när regnet kom, säger
hon.
Kiran Elfström passerar förbi med
sin hund. Hon är en av få
båtgäster som tillbringat natten i
Vrångös gästhamn. Sommaren
2020 är speciell.
– Framför allt är norrmännen
borta. Så vi ska försöka gå till
Kärringön, där det har varit helt
omöjligt att få plats under de
senaste åren.

Kiran Elfström har förlorat äldre
bekanta i covid-19. Hon tycker
inte att det är självklart att alla
samhällen välkomnar turister i
sommar, och är noga med att
hålla avstånd och visa hänsyn när
hon går iland.
– Det handlar om ömsesidig
respekt och sunt förnuft. Många
är ju beroende av turismen, säger
hon.
Det håller Claes Göran Karlsson
med om. Han var en av de öbor
som besökte gudstjänsten i slutet
av maj. Det var inte svårt att hålla
avstånd, och de var färre än 50
personer, säger han. Men kort

1296

efter gudstjänsten blev Claes
Göran Karlsson sjuk.
– Jag låg inne i tio dagar, berättar
han.
En av öborna vårdas när den här
texten skrivs fortfarande på
sjukhus för covid-19. Claes Göran
Karlsson säger att han ber för att
hon ska komma hem. Samtidigt
försöker han få öns matbutik att
gå runt. Han är inte orolig för ett
ytterligare sjukdomsutbrott på ön,
men för besöksnäringens framtid.
Claes Göran Karlsson lägger en
trave kvällstidningar i den lilla
golfbilen och sätter sig i bakom
ratten. Han sticker ut huvudet

genom den öppna sidorutan när
han kör i väg.
– Skriv att Vrångö väntar på
göteborgarna!
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
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Stora amerikanska flygbolag visar
kraftiga förluster för årets andra
kvartal. American Airlines hade
LÖRDAG 25 JULI 2020
ett resultat på minus 2,07
Flyg och energisektorerna hör
miljarder dollar, att jämföra med
till förlorarna när amerikanska
en vinst på 662 miljoner dollar för
bolag har börjat redovisa
motsvarande period i fjol.
resultaten för andra kvartalet.
Omsättningen rasade med 86
Trots en osäker framtid har
procent.
USA-börsen stigit kraftigt
sedan i mars, men utvecklingen Samma omsättningstapp erfor
United Airlines, som visade en
påverkas nu av möjliga
förlust på 1,63 miljarder dollar, att
spänningar mellan USA och
jämföra med en vinst på 1,05
Kina.
miljarder dollar för samma tid
Flygbranschen hör, föga
2019. På plussidan fanns ökade
förvånande, till de som tagit
hårdast smällar under pandemin. intäkter från fraktflyget, som steg
med 36 procent, samt prognoser

Corona-effekter syns i
bolagsrapporterna
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för avsevärda
kostnadsminskningar för
innevarande kvartal.
För Southwest landade andra
kvartalet på en förlust på 915
miljoner dollar, mot en vinst på
741 miljoner i fjol. För att vända
trenden krävs, enligt
bolagsledningen hos Southwest,
bot eller vaccin mot covid-19 –
först då kan resandet möjligen
återvända. Flygbolagen har
permitterat eller sagt upp
tiotusentals anställda.
Inom energisektorn rapporterar
flera bolag under de närmaste två
veckorna.

– Det kommer att vara brutalt och
fult, säger Kathy Hipple,
analytiker för Institute for energy
economics and financial analysis
till CNBC, och syftar på de stora
olje- och gasbolagen.
Resultaten kommer att spegla
kraftiga prisras på fossila
bränslen, coronakrisen och mer
långsiktiga trender där oljan är på
väg ut. 2020 spås bli det värsta för
branschen i den globala
oljemarknadens historia.
Allt digitalt hemarbete har gynnat
diverse teknik- och ehandelsbolag. Datajätten Intel
ökade till exempel sin vinst med
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22 procent i jämförelse med förra
året till 5,11 miljarder dollar;
Microsoft redovisade intäkter på
38 miljarder för andra kvartalet,
över analytikernas förväntningar.
Höga förväntningar vilar på
Amazon, som rapporterar nästa
vecka. Sett till börsvärdet är
Amazon nu ett av världens största
företag. Twitter meddelade en
ökning av antalet användare, men
fallande intäkter och en förlust på
1,23 miljarder dollar, något alla
analytiker emellertid inte oroade
sig för:
– Så länge engagemanget finns
kvar, kommer intäkterna att

återvända, säger Trip Chowdhry
på Global Equities Research till
Wall Street Journal.
Intäkterna föll även för IBM, med
5,4 procent på grund av vikande
efterfrågan, dock ett mindre tapp
än analytikerna trott.
Trots det katastrofala läget i
många branscher – enligt Wall
Street Journal väntas till exempel
omkring 25 000 butiker slå igen i
USA – har de amerikanska
börskurvorna klättrat i makalös
takt sedan sedan djupdykningen i
vårvintras.
Indexet S&P 500 har ökat med
omkring 46 procent sedan i slutet
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av mars, Dow Jones nästan lika
mycket. Också under juli har
börskurvorna tickat uppåt, med
omkring fyra procent sedan
början av månaden. De ökade
spänningarna mellan USA och
Kina har dock fått en snabb effekt
nedåt på börserna världen över.
En rad bedömare pekar på att den
närmaste framtiden kan bli
instabil, med en volatil och högst
osäker marknad, trots de många
veckornas uppgång.
Hur företagen klarar sig under
hösten och den fortsatta
pandemin avgörs i hög grad av
hur efterfrågan och konsumtionen

utvecklas. Det beror i sin tur också
på arbetslösheten i USA. I
torsdags meddelade det
amerikanska
arbetsmarknadsdepartementet att
1,4 miljoner personer förra veckan
för första gången ansökte om
arbetslöshetsstöd, i en första
ökning av arbetslösheten sedan i
slutet av mars, och en signal om
att effekterna av pandemin är
långt ifrån över. Flera städer och
områden har tvingats återinföra
restriktioner.
I kongressen råder samtidigt
politisk strid om
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arbetslöshetsersättningen, med
oklar utgång.
Sanna Torén Björling

Svenska kyrkan
köper ut personal
för miljoner
LÖRDAG 25 JULI 2020

Minst 155 miljoner kronor. Så
mycket har Svenska kyrkans
utköp av anställda kostat de
senaste fyra åren, enligt en
enkät som Kyrkans tidning
gjort.
Organisationsförändringar och
tuff psykosocial miljö kan vara
två av förklaringarna.
Utköpen inom Svenska kyrkans
lokala enheter har ökat –
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åtminstone sett till mängden
pengar. När DN gjorde
motsvarande granskning 2014
hade utköpen kostat Svenska
kyrkan 103 miljoner kronor på
fem år. Fyra år senare har
summan redan ökat med drygt 50
procent, visar en jämförelse av
enkäterna. I genomsnitt kostade
ett utköp 1,2 miljoner kronor
under den senare perioden,
skriver Kyrkans tidning.
– Vi tycker såklart att det är en
hög siffra, och ur vårt perspektiv
är det någonstans ett kvitto på att
personalpolitiken inte fungerat
som den borde göra, säger Oskar

Pettersson, enhetschef på
fackförbundet Vision som
organiserar tjänstemän inom
Svenska kyrkan.
Anna von Malmborg, samordnare
för arbetsmiljöfrågor på Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation,
håller med om att det är mycket
pengar, men understryker att det
inte är något som görs lättvindigt.
– Det kan vara ett sätt att ta tag i
saker som inte fungerar. Den
alternativa summan, om man
låter problemsituationen fortgå,
skulle mycket väl kunna vara
högre, säger hon.
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Sammantaget pekar både
arbetsgivare och fackförbund på
att det kan finnas många olika
skäl till att personalens
anställningar avslutas mot
betalning. Behov av ny
kompetens, omstrukturering och
personliga konflikter är några
exempel. Det mest typiska, menar
Oskar Petterson, är att
arbetsgivaren vill kringgå reglerna
om LAS i samband med att en
tjänst dras in.
– Man är beredd att betala lite
extra för att, ur församlingens
perspektiv, rätt person får sluta i
stället, säger han.

Fackförbundet Kommunal
organiserar bland annat
krematoriepersonal,
kyrkogårdsvaktmästare och
barnskötare som jobbar inom
Svenska kyrkan. Veronika Brcan,
förbundsombudsman på
Kommunal, instämmer i att det
inte finns en samlad förklaring till
utköpen, utan menar att olika
församlingar har vitt skilda
förutsättningar. Men hon tror att
arbetsmiljön spelar in. Inom ideell
verksamhet kan det vara särskilt
svårt svårt att sätta gränser och
att skilja på jobb och privatliv.
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– De anställda ska ta hand om
andra människors glädje och sorg,
och det är en rätt tuff psykosocial
miljö att vara i, säger hon.
Undersökningen visar att präster
är de som oftast blivit utköpta,
följt av barntimmeledare och
ekonomer.
– Det är klart att prästerna har en
utsatt tjänst, det är de som har de
mesta av blickarna på sig. Men vi
har ingen närmre analys om
varför de köps ut mer än andra,
säger Oskar Pettersson.
Svenska kyrkans medlemsantal
minskar. Under 2019 valde drygt
80 000 personer att lämna -

trossamfundet. Det har medfört
minskade intäkter och påverkar
ekonomin. Att kyrkan går igenom
en förändring, där enheter blir
större, kan till viss del ligga
bakom att personal köps ut, enligt
Anna von Malmborg.
– Det sker förändringar i kyrkan
som innebär att strukturer och
roller ändras. Det kan leda till
olika lösningar – till exempel att
någon kliver åt sidan för att ge
plats åt andra, säger hon.
Vad kan ni göra för att få ner summan?
– Egentligen handlar det om att
skapa tydlighet om hur vi ska vara
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mot varandra, vilka förväntningar
som finns på olika roller. Det vet
vi sedan flera år tillbaka, och det
kommer vi fortsätta arbeta med,
säger Anna von Malmborg.
– Det är viktigt att samverka mer
mellan chefer och medarbetare.
Har man ett förebyggande
arbetsmiljöarbete klarar folk av
att jobba längre, säger Veronika
Brcan.
Fackförbunden och
arbetsgivarorganisationen är
eniga om att utköpen ibland är
den bästa möjliga utvägen för alla
parter.

– Det är ibland en nödvändig
lösning på ett problem som
uppkommer. Och vi är ibland
delaktiga i att driva fram dem när
vi förhandlar för våra
medlemmar, säger Oskar
Petterson.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se

Fakta. 80 000 lämnade
kyrkan
Svenska kyrkan har drygt 5,8
miljoner medlemmar och omkring
22 000 anställda. Under 2019
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valde drygt 80 000 personer att
lämna Svenska kyrkan. I
dagsläget finns drygt 1 300 lokala
församlingar över hela landet,
varav majoriteten samverkar i
större pastorat.
Källa: Svenska Kyrkan

A-kassor spår värre
höst än vid
finanskrisen
LÖRDAG 25 JULI 2020

I juni fick 60 procent fler akassa än under samma månad
2019. Till hösten tror Tomas
Eriksson, kanslichef vid
Sveriges a-kassor, att antalet
personer med utbetald a-kassa
kommer att vara högre än
under finanskrisen.
– Jag vågar påstå att den siffran
definitivt kommer att
överträffas under hösten, säger
han.
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Sveriges a-kassor har växt med
250 000 nya medlemmar i år, och
med nästan 3,9 miljoner
medlemmar totalt är a-kassorna
större än någonsin. Det efter en
vår med lättnader i akassereglerna och en
arbetsmarknad som blivit sämre.
– Det var ett enormt tryck under
mars och april, vilket sedan har
avtagit. Men det var fortfarande
mellan 10 000 och 20 000 nya
medlemmar netto under både maj
och juni, säger Tomas Eriksson,
och jämför med 2019 då
medlemsansökningen bara var en
tiondel så stor.

I takt med att arbetslösheten
successivt ökat i landet, till att nu
uppgå till fler än en halv miljon
människor, har antalet personer
som fått utbetald a-kassa ökat. I
juni fick drygt 142 000 personer
a-kassa, vilket kan jämföras med
samma månad 2019 då det
handlade om 90 000 personer –
vilket ungefär har varit
genomsnittet under de senaste
fem åren.
– I närtid kan man säga att en
jämförbar topp var i
efterdyningarna av den så kallade
finanskrisen, då cirka 170 000
personer fick ersättning per
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månad vid årsskiftet 2009/2010.
Jag vågar påstå att den siffran
definitivt kommer att överträffas
under hösten, säger han.
Hos Akademikernas a-kassa har
antalet ersättningstagare ökat
med omkring 30 procent på ett år.
Den a-kassan betalade under april
och maj ut totalt 329 miljoner
kronor i ersättning, en ökning
med 45 procent jämfört med
samma period 2019. Ökningen
beror både på att det är fler
arbetslösa och att
ersättningsbeloppen är högre.
– Det här är ju väsentligt fler
arbetslösa. Vi har haft en stabilt

låg arbetslöshet länge, och det här
är absolut ett trendbrott, säger
Annika Stenberg,
kommunikationschef på
Akademikernas a-kassa och
tillägger att ökningen dock har
minskat.
– Det är inte lika många som
kommer in med sina ärenden nu,
säger hon.
När toppen är nådd vill inte
Tomas Eriksson spekulera i men
menar att den antagligen ligger
framför oss:
– Historiskt sett är arbetslöshet
ganska trögrörlig. Jag tror att vi
kommer få se successivt se ökad

1309

utbetalning av a-kassa då
arbetslösheten antagligen
kommer att öka, säger han.

”Mitt råd är – ge aldrig upp en
bok”
LÖRDAG 25 JULI 2020

I Boksommars serie
”Bokstavligt talat” handlar allt
om böcker. Hur ska de
sorteras? Hur många behöver
man äga? Och finns det böcker
som är för pinsamma för att ens
få stå i bokhyllan? I veckans
intervju möter vi författaren,
debattören och chefredaktören
Göran Greider.
Hur sorterar du din bokhylla?
– Jag försöker ha en ganska
klassisk kategorisering mellan
samhälle, historia, skönlitteratur
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och lyrik. Jag får väldigt mycket
böcker skickade till mig. Säkert
sjuttiofem titlar i månaden. Från
de stora förlagen till författare
som skrivit sin första bok och gett
ut den på egen hand. Jag försöker
titta på allt och skapa mig en
uppfattning. Vartannat, vart
tredje år blir det ett myller som
jag måste försöka sortera. Det
slutar alltid med ett filosofiskt
problem kring överkonsumtion av
böcker.
Hur fåfäng är du kring den fysiska
bokhyllan? Tillåter du dig en ebok då och då?

– Jag är inte alls fåfäng, jag är
öppen för alla sätt som böcker kan
nås på. Men jag har mina fysiska
böcker utspridda mellan hemmet i
Årsta, övernattningslägenheten i
Falun och huset i byn Hagen i
Dala-Floda där jag befinner mig
nu. Ofta behöver jag en bok som
jag inte har tillgänglig i
researchsyfte. Då beställer jag den
som e-bok.
– Jag åker mycket bil också och då
lyssnar jag på ljudböcker, oftast
deckare eller något av Stephen
King. Ljudböcker är nog det mest
naturliga sättet att läsa – att få
höra en annan människa berätta.
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Jag har själv läst in flera av mina
böcker och senast lade jag in
pianoslingor mellan kapitlen, jag
plonkade och klinkade fram
melodier trots att jag inte är
någon särskilt skicklig pianist.
Vet du hur många böcker du äger?
Vill du avslöja en siffra?
– Det måste vara mellan 4 000
och 5 000. Jag är verkligen
omgiven av böcker! Men de stora
bokhögarna känns också som vår
tids förbannelse. Romaner
skänker jag ibland bort, men det
finns många myndighetsrapporter
och avhandlingar som jag inte har
nytta av och som ingen annan är

intresserad av. Dem gräver jag
ner. Det känns fel att bränna
böcker, så jag gör mig av med dem
på ett långsammare sätt. Det finns
en kulle i trädgården där det växer
ett äppelträd. I botten på den
ligger det ett par hundra
avhandlingar. Nu suger
äppelträdet näring ur
arbetsmarknadsrapporterna, och
det växer faktiskt riktigt bra. Men
jag är noga med att inte gräva ner
något som är viktigt för
bevarandet av vår litteratur eller
kulturarv!
Vilken är den senaste riktigt, riktigt bra bok du läste?
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– Häromveckan läste jag om
Kerstin Ekmans ”Händelser vid
vatten”. Jag minns den som en
thriller, men nu upptäckte jag
vilken otrolig naturskildring den
är av det jämtländska landskapet.
Ett mästerverk!
– Under våren låg jag sjuk några
veckor och trodde att jag drabbats
av corona. Halvt medvetslös läste
jag ”Himmelsskivan från Nebra”,
en fantastisk bok om bronsåldern
i Tyskland. Den läsningen var som
rehabilitering.
Läste du som barn, och i så fall,
vad?

– Fram till 14–15-årsåldern läste
jag enbart serier, som ”Tintin” och
”Illustrerade klassiker”. Sedan
kom en läsexplosion. Jag
upptäckte ”Utvandrarna” och
”Raskens” av Vilhelm Moberg och
skolkade från skolan för att läsa
klart ”Strändernas svall” av
Eyvind Johnson. Det kom också
billiga upplagor av översatt rysk
litteratur som gjorde starkt
intryck på mig: Dostojevskij,
Gorkij och Turgenjev.
– Jag var väldigt intresserad av
flygande tefat och kom i kontakt
med Erich von Dänikens ”Olösta
gåtor ur mänsklighetens
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förflutna”. Det är ganska otroligt,
men hans moderna teorier om hur
utomjordingar besökt jorden och
påverkat vår historia ledde mig
vidare till klassiska verk som
”Illiaden” och Bibeln, som
nämndes i Dänikens bok. Jag tror
att det vi läser under
adolescensen, mellan tonåren och
vuxenlivet, slår in i medvetandet
på ett särskilt sätt och stannar
kvar.
Vem skulle du vilja skrev ditt livs
historia?
– Jag har ju själv skrivit vad jag
kallar en poetisk självbiografi.
Men om jag ska vara storslagen så

vore det kul om Rosa Luxemburg
satt i sin himmel och funderade
på hur en som kallar sig socialist i
dag har förvaltat det arvet. Rosa
Luxemburg är intressant eftersom
hon var en socialist som kunde
vara både litterär och teoretisk.
Vad är det hemligaste/mest skamfyllda/pinsammaste du har i
din bokhylla?
– Tyvärr ingenting. Jag är emot all
censur. Men något som andra
kanske kan tycka är lite pinsamt
är mina böcker om Snoddas. Jag
har en särskild avdelning för
musikböcker och där tror jag att
det finns både en biografi om och
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en självbiografi av Snoddas
tillsammans med Tore Skogman
och lite annat. Det är en viktig del
av min själ, tycker jag.
Hur långt måste man läsa innan
man ger upp om en bok?
– Jag ger aldrig upp utan försöker
kämpa till slutet. Det är väldigt
otillfredsställande att inte ta sig
igenom en bok. Jag vet att en del
känner redan vid första meningen
att de inte kommer läsa färdigt,
men jag tror att en bok kan öppna
sig efter sjuttiofem procent av
sidorna. Så mitt råd är: Ge aldrig
upp!

– Men en del böcker är svåra att
läsa från början till slut eftersom
man inte får något riktigt
sammanhang, till exempel
”Bhagavadgita”.
– Jag har försökt att läsa Bibeln
från pärm till pärm också, men
brukar haka upp mig vid fjärde
Mosebok. Koranen fick jag också
kämpa hårt med, bland annat för
att den helst ska sjungas på
originalspråk. Men det finns
otroligt vackra passager även i
översättning. Det är just en bok
som verkligen är bäst i slutet.
Vad läser du i sommar? På allvar,
alltså.
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– Thomas Pikettys nya, jättetjocka
verk ”Kapitalet och ideologin”. Jag
har kommit hundra sidor, men
har känslan av att det är en viktig
bok som behandlar vår tids stora
fråga: den växande ojämlikheten
och vad vi kan göra åt den. Han är
litterär på ett franskt sätt och
hänvisar till bland andra Balzac.
Jag tror att de flesta 18-åringar
skulle kunna kämpa sig igenom
den.
Per Bengtsson
per.bengtsson-kling@dn.se

Född: 1959.
Gör: Författare, debattör och
chefredaktör på DalaDemokraten.
Debuterade: med diktsamlingen
”Vid fönstret slår ensamheten ut”
som gavs ut 1981 på Albert
Bonniers förlag.
Aktuell: I höstas utkom ett digert
dikturval med titeln ”En av dessa
morgnar ska du stiga upp
sjungande”.

Göran Greider.
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”Har min sambo blivit
beroende av sina
starka värktabletter?”
LÖRDAG 25 JULI 2020

För några år sedan var sambon
med om en olycka och hade
mycket ont efteråt. Hon fick
starka tabletter mot smärtan,
som hon fortfarande tar – i
högre dos än förskrivet. Nu
verkar hon
personlighetsförändrad och
”avstängd”.
? Fråga:
Jag och min sambo har en fin och
harmonisk relation sedan många

år tillbaka. Vi har stora barn på
var sitt håll som nu är utflugna,
och vi har båda sett fram emot att
få ägna mer tid åt varandra och åt
gemensamma intressen som
vandring och resor. Hon har alltid
varit glad, social och aktiv och den
som har dragit med mig på både
det ena och det andra.
Men för cirka två år sedan var min
sambo med om en cykelolycka och
skadade ryggen och efter det är
det mycket som har ändrats. Hon
var naturligtvis omskakad en tid
efter händelsen. Men framför allt
hade hon fruktansvärt ont och fick
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utskrivet starka smärtstillande
tabletter av sin läkare.
Nu är jag mycket orolig för henne
eftersom jag tycker att hon har
blivit personlighetsförändrad,
liksom avstängd och håglös. Först
tänkte jag att det var chocken
efter olyckan som påverkat henne.
Men nu börjar jag tro att det mer
handlar om medicinen hon tar, att
hon har blivit beroende av den.
Enligt Fass är den också
beroendeframkallande.
Jag har förstått att hon numera
tar en högre dos än vad som är
förskrivet och verkar sedan
drabbas av abstinens när receptet

tar slut i förtid. Läkaren fortsätter
dock att skriva ut smärtstillande.
När jag försöker prata med henne
om detta blir hon arg, förolämpad
och drar sig undan. Nu vet jag
varken ut eller in. Har hon blivit
beroende? Hur ska jag i så fall
göra för att hjälpa min sambo?
Jag saknar hennes gamla jag och
är rädd att hon håller på att glida
in i något som är omöjligt att ta
sig ur.
Orolig sambo
! Svar:
Jag kan läsa mig till att du kämpat
för att förstå och hjälpa din
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sambo. Du beskriver att din
sambo har blivit
personlighetsförändrad, att hon
inte är den aktiva och glada
person hon en gång var. Både
smärta och beroendeproblematik
kan naturligtvis förändra en
persons mående, energi och
förmåga att vara aktiv. Det är
förmodligen en sorg för er båda då
ni hade en gemensam livsstil som
ni uppskattade, och plötsligt har
den blivit förändrad. Det kan bero
både på smärtan, och på att hon
utvecklat ett beroende av
läkemedlen, vilket inte är

förvånande om det står att det är
beroendeframkallande.
Många gånger tror jag att man
vaggas in i en falsk trygghet när
man får läkemedlet utskrivet av
läkare. Det finns risk för att man
tror att substansen är ofarlig trots
att den kan vara högst
beroendeframkallande. Olika
läkare har också olika erfarenhet
av beroendeproblematik vilket gör
att det ibland skrivs ut höga doser
under för lång tid utan hjälp och
planering för nedtrappning.
Jag har pratat med flera personer
som utvecklat
läkemedelsberoende som känner
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så mycket skam att de inte törs
berätta för sin läkare att de
utvecklat beroende av det som
läkaren skrivit ut. I stället håller
man fasaden uppe och låtsas som
att allt flyter på bra.
En annan anledning till att man
inte erkänner sitt problem kan
förstås också vara just det att man
utvecklat beroendet och är rädd
att läkaren ska ta bort den
medicin som man känner att man
behöver för att klara sin dag. Det
skulle också kunna förklara det du
beskriver, att hon blir arg och
förolämpad när du lyfter fram vad
du ser och vad som oroar dig. Hon

kanske försvarar och försöker
skydda det (läkemedlet) som hon
ser som sin räddning. Samtidigt
så skulle jag tro att hon gärna
skulle vilja få tillbaka mera energi
och frihet för den människa hon
egentligen är: aktiv, positiv och
glad.
Så jag funderar, vad kan man göra
utifrån detta nuläge och framåt?
Jag kan inte utläsa i din text
vilken sorts hjälp hon har och vad
ni redan gjort för att försöka
förändra situationen. Så jag för
fram lite olika alternativ här och
ber dig bortse från dem som ni
redan testat.
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Många gånger vet anhöriga så
mycket mer om hur personens
beroendeproblem tar sig uttryck i
vardagslivet än vad de
yrkesverksamma gör. Du lever ju
med din sambo och träffar henne
varje dag, varje vecka, varje
månad och år och ser hennes
mönster och
personlighetsförändring på ett
annat sätt än vad exempelvis
läkaren rimligen kan göra. Detta
är ofta viktig information för
läkaren att få.
Ett alternativ är att du i ett samtal
med din sambo försöker ta upp
din oro och förhoppning om att

hennes liv kan bli bättre och fråga
om du har möjlighet att få följa
med till nästa läkarsamtal då du
vill veta mera om den hjälp hon
får. Om hon inte vill detta så kan
du i stället kontakta läkaren.
Samtidigt så upplever många
anhöriga att de blir stoppade
redan i telefonväxeln med
hänvisning till sekretessen inom
vården. Man kan då försöka
tydliggöra att du som anhörig vill
ge värdefull information. Inte få
information.
Ibland hjälper det, ibland inte. Då
finns möjligheten att skriva brev
till läkaren som hen kan läsa utan
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att vara rädd att bryta mot
sekretessen. Man ska dock vara
medveten om att detta kommer
att journalföras och att din sambo
kan begära ut sina journaler. Väg
för- och nackdelarna med ett
sådant agerande gällande just er
situation. Hur viktigt är det för
läkaren att få informationen? På
vilket sätt skulle det kunna bli
problematiskt? På vilket sätt
skulle det kunna bli hjälpsamt?
Det har funnits situationer när de
anhörigas information har räddat
liv.
En annan fundering jag får är
huruvida hon får hjälp på en

smärtklinik med specialiserad
smärtbehandling? Det är inte
ovanligt att man, när man får
specialistbehandling för sin
smärta, kan minska på
läkemedelsintaget och även hitta
andra strategier för att hantera
smärta. Det kan exempelvis vara
psykologisk behandling, act-terapi
(acceptance and commitment
therapy) som visat sig hjälpsam
vid långvarig smärta med mera.
Möjligheterna till specialiserad
smärtbehandling ser olika ut i
landet men det är en sak att ta
upp med den behandlande
läkaren.
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En sak jag känner mig ganska
säker på är att du redan försökt
motivera din sambo till aktiviteter
som tidigare gjorde henne glad.
Även om det kanske känns svårt
när hon inte är lika peppad som
förr så kan jag ändå tänka mig att
det är värdefullt, men att man får
sänka svårighetsgraden så att det
blir möjligt utifrån smärtan.
Fysisk aktivitet, och
signalsubstansen dopamin som
utsöndras i hjärnan när vi gör
något vi tycker om, hjälper oss
också att minska smärtan.
Nu har jag fokuserat på din fråga
om hur du kan hjälpa din sambo,

men jag vill också lyfta fram att
ditt viktigaste åtagande
förmodligen är att du hjälper dig
själv. Som jag förstår det så
uppskattar även du naturen och
sociala aktiviteter. Ge inte upp
dessa! Om du också slutar göra
det som är livskvalitet för dig så
kommer ni kanske att bli två
personlighetsförändrade, håglösa
och avstängda personer. Det
gagnar inte någon. Förmodligen
är det inte möjligt att hitta en
balans mellan att hjälpa och att ta
hand om sina egna intressen, men
det är väl värt att försöka se till de
båda behoven. Det sociala
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nätverket för anhöriga är
ovärderligt.
Carina Bång

”Man får panik när
hyran ska höjas med
nästan 3 000”
SÖNDAG 26 JULI 2020

När fastighetsbolaget Rikshem
höll informationsmöte i Umeå
om renoveringar och
hyreshöjningar hade väktare
hyrts in. Bolaget är avskytt,
men också prisbelönt.
Är hyresrätten en mänsklig
rättighet eller en handelsvara,
och driver våra pensionspengar
pensionärer och ensamstående
från sina hem?
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Beskedet kom i en broschyr i
brevlådan dagen före nyårsafton.
Den damp ned på hallgolvet hos
87-åriga Margareta Lodin på
nedre botten på Mariehemsvägen
37C i Umeå.
Informationen i broschyren sa att
de 188 lägenheterna i området i
Umeå ska genomgå stambyte och
omfattande renoveringar.
– Jag hoppas att jag inte behöver
leva så länge att jag är med då,
säger Margareta Lodin, stående i
hallen i sin bostad.
Hyrorna kommer enligt
Hyresgästföreningen att höjas
med i snitt över 42 procent.

Många kommer att tvingas flytta
eftersom de inte har råd att bo
kvar.
– Man får panik med en hyra som
ska bli nästan 3 000 kronor mer i
månaden. Och så vill jag inte flytta
mer i mitt liv, säger Margareta
Lodin, som bott i området i nästan
40 år.
Hon trivs bra i sin lägenhet.
– Det var inte länge sedan förra
ägaren bytte kyl och frys. Likadant
var det med spisen, säger hon,
förundrad över att den nya
hyresvärden nu vill byta ut
vitvarorna igen.
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Hyresgästerna i området känner
sig överkörda. Redan i vintras
tejpade de upp gula lappar i sina
fönster där det står: Alla ska
kunna bo kvar.
Lapparna syns på långt håll över
gårdsplanerna – som om en
fläckig farsot smittat husen. För
medan coronapandemin spridit
sig över världen har ett annat
världsomfattande fenomen nått
lägenheterna i Umeå.
Det brukar kallas renovräkning
och går ut på att hyresvärden
renoverar och höjer hyran så
mycket att många av
hyresgästerna inte har råd att bo

kvar. Spåren av företeelsen syns
sedan länge i New York, San
Francisco, Vancouver, Sydney,
London, överallt där investerare
söker en lönsam avkastning.
I Umeå ägs en del av beståndet i
stadsdelen Mariehem sedan 2017
av Rikshem. Det är ett av Sveriges
största privata fastighetsbolag,
som sedan dess, enligt
hyresgästerna, negligerat deras
klagomål och krav på reparationer
och underhåll.
Dragiga fönster, slitna fasader,
skeva balkongdörrar –
hyresgästerna har vant sig vid att
telefonen plingar till efter ett
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klagomål med ett sms som säger
att ärendet är avslutat, alltid
innan det åtgärdats och riskerat
att kosta bostadsbolaget pengar.
När Jenny Lundberg ville byta ut
en gammal vattenkran i köket sa
Rikshem att det kostar 34 kronor i
månaden i hyreshöjning.
Bostadsbolaget har, enligt
vittnesmålen till DN, inte rört en
fena i onödan.
Ingenting hände förrän den stora
renoveringen presenterades i
broschyren – ombyggnaden som
ger bolaget den sökta
värdeökningen på fastigheterna

och punkt för punkt de
uppräknade hyresintäkterna.
I januari kallades hyresgästerna
till ett möte om renoveringarna.
Det var en spänd sammankomst
med upprörda känslor.
– Utanför möteslokalen stod tre
ordningsvakter, som hindrade
lokala medier från att komma in
och intervjua mig och mina
grannar, säger Isac Enetjärn, en
av dem som organiserat
hyresgästernas protester.
På en punkt, tyckte hyresgästerna,
behövdes verkligen en
upprustning – de dragiga
fönstren. Nya fönster skulle spara
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energi och bara innebära en dryg
hundralapp i hyreshöjning. Men
det ansåg Rikshem inte behövdes.
Hyresgästerna misstänkte att det
berodde på att åtgärden enligt det
rådande poängsystemet inte ger
hyresvärden rätt att höja hyran
särskilt mycket.
Däremot ville bolaget riva ut allt
in på bara betongen i badrummen
och lägga in golvvärme, byta
vitvaror och utföra en rad
förändringar som motiverar
hyreshöjning.
Där på mötet höll en av
hyresgästerna ett brandtal. Hon
hade klickat sig in på Rikshems

hemsida och sett bolagets
policymål om välfungerande och
långsiktigt hållbarhetsarbete.
”Vi ska inom ramen för vår
verksamhet bidra till FN:s globala
mål för hållbar utveckling”, står
det på Rikshems hemsida.
Hon tänkte på fönstren och
golvvärmen.
– Hon sa ”Hur kan ni kalla det
hållbart och energismart att inte
byta ut de dragiga fönstren – som
är det som verkligen behöver
åtgärdas i lägenheterna – men
sätta in golvvärme, som vi
dessutom ska betala för eftersom
det går på vår hushållsel?”,
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berättar Isac Enetjärn några
månader efter mötet.
Den lokala chefen på Rikshem
kunde inte ge några klara svar.
Han bombarderades av andra
spörsmål. Och mötet avslutades i
all hast.
○○○
Den pågående tvisten handlar
ytterst om hur man ser på en
hyreslägenhet. Är den först och
främst ett hem och en rättighet?
Eller är lägenheten en
handelsvara?

Det är Samuel Björklund vid
Hyresgästföreningen i Umeå som
ställer saken på sin spets.
Han har varit inblandad i ärendet
med Rikshem och Mariehem och
säger att Rikshem har dåligt rykte
i Umeå på grund av hur bolaget
bemöter sina hyresgäster.
– Hyresgäster ser något som är
trasigt eller behöver renoveras,
men bristerna åtgärdas inte. Och
sen kommer bolaget med den
stora renoveringen, och då kan
hyran höjas, beskriver han
fastighetsbolagets
tillvägagångssätt.
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Irritationen bland hyresgästerna i
Umeå verkar inte vara en
tillfällighet.
Å andra sidan har Rikshem också
blivit prisbelönt. Rikshem
tilldelades MSCI European
Property Investment Awards för
Sverige 2015 för att under åren
2012–2014 haft högst
totalavkastning av svenska
fastighetsbolag. Bolaget hade då
redovisat en avkastning på cirka
10 procent på totalt kapital i snitt
under tre år.
Åse Richard doktorerar vid
Uppsala universitet på ämnet
renovräkning: omständigheten då

renoveringar och hyreshöjningar
går hand i hand med hyresgäster
som tvingas flytta på grund av att
de inte har råd att bo kvar.
Hon bodde själv i Gränby i
Uppsala, där Rikshem redan 2012
fick utstå svidande kritik för att
renovera och kraftigt höja
hyrorna.
– I dag pågår renovräkning i
städer över i stort sett hela
Sverige. Det är verkligen en
pågående skandal. Det finns
kommunala bolag som renovräker, och stiftelser som
renovräker. Vad som gör det
speciellt med Rikshem är att det
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ägs av bolag som förvaltar våra
allmänna pensionspengar, säger
Åse Richard.
Rikshem ägs till hälften av statliga
Fjärde AP-fonden och till den
andra hälften av pensionsbolaget
AMF, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO.
Fjärde AP-fonden skriver på sin
hemsida att fonden vill bidra till
en ekonomisk trygghet för dagens
och morgondagens pensionärer.
Pensionsfonderna söker en trygg,
hög avkastning och på den
punkten är investeringen lyckad.
Samtidigt står det att Fjärde APfonden tar ansvar som aktiv ägare.

Den formuleringen fick Isac
Enetjärn att skriva ett mejl till
Etikrådet för de statliga APfonderna och ett till AMF. Han
tycker inte ägandet är värdigt
bolag med höga etiska mål, som
ägs av statliga pensionspengar.
Svaren han fick, anser han, var
påfallande lika dem som
hyresgästerna i Gränby i Uppsala
fick från Rikshems ägare redan för
åtta år sedan.
Där står om löpande dialoger och
löften om att hantera frågorna på
ett sätt som står i samklang med
ägarskapet, men eftersom
fonderna inte är operativt

1331

involverade i verksamheten är de
inte heller delaktiga i beslut som
rör enskilda renoveringar.
Fjärde AP-fonden beklagar
bristen i kommunikationen från
Rikshems sida. Men någon
förändring i hur de ser på
fastighetsbolagets strategi att
renovera till den grad att en stor
andel av hyresgästerna inte har
råd att bo kvar skymtas inte.
Det är märkligt, tycker Isac
Enetjärn, eftersom ägarna har fått
liknande klagomål om Rikshem
2012 och 2016.
– När det gäller AP-fondernas
internationella investeringar i

företag som handlar med vapen,
ägnar sig åt miljöförstöring och
att roffa åt sig mark finns det en
debatt, men än så länge finns det
ingen ljudlig diskussion om vad
pensionsfonderna gör i Sveriges
bostadsbransch, säger han.
Å ena sidan bidrar
pensionsfonderna genom sitt
ägande till att de allmänna
pensionerna ökar när Rikshem
gör goda affärer. Å den andra
bidrar det drivna vinstintresset till
att pensionärer i området riskerar
att tvingas bort.
○○○
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När Adrian Doxrot flyttade in med
sin familj på Mariehem i höstas
var väggarnas ytskikt slitna. Han
tyckte att lägenheten behövde
målas om och frågade om
hyresvärden kunde göra det.
– Då sa Rikshem att de inte skulle
renovera på fem år. Ville vi ha
nymålat fick vi fixa det själva, och
det gjorde vi. Två månader senare
kom broschyren med beskedet om
totalrenovering, ett beslut som de
nu erkänt att de hade fattat redan
förra sommaren. Vi känner oss
lurade, säger Adrian Doxrot.

När renoveringen är klar kommer
familjens lägenhet att ha en hyra
på 12 000 kronor i månaden.
Till grund för vad lägenheten ska
kosta ligger något som kallas för
bruksvärdessystemet. Hyran ska
avgöras utifrån ett bruksvärde.
Eftersom vanliga reparationer och
underhållsarbete inte anses höja
lägenheternas bruksvärde ger de
inte rätt till hyreshöjningar. För
hyresvärden är det desto
intressantare att titta på listan
över standardhöjande åtgärder
som kan omsättas i höjda hyror.
Det är därför hela kök och gamla
badrum gärna kastas ut och förses
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med kakel och klinker. Det är
därför nästan alla nyrenoverade
hyreslägenheter har elektriska
handdukstorkar.
Stambytet, säger de flesta
hyresgästerna i Umeå, kan de
acceptera att det måste göras efter
50 år. Men de protesterar mot att
hyresvärden inte låtit dem ha
något inflytande i processen.
Hyresgästerna vill kunna välja
nivå på renoveringen och få en
lägre hyreshöjning. De vill att fullt
fungerande vitvaror tas till vara.
Framför allt pekar de på det
bristande underhållet under åren
som Rikshem ägt bostäderna.

Har hyresgästerna inga
rättigheter?
Jo, de kan vägra att godkänna
renoveringen. Och det är vad den
lokala hyresgästföreningen i
Umeå rekommenderat dem som
bor i stadsdelen Mariehem att
göra: skriv inte under!
Då går ärendet till hyresnämnden.
– Men där är lagstiftningen som
den är, säger Samuel Björklund på
Hyresgästföreningen.
Hyresvärdens intresse vägs mot
hyresgästernas. Och nästan alla
domar går till fördel för
hyresvärden. Det är väldigt svårt
för hyresgäster att få rätt.
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○○○
När det amerikanska
riskkapitalbolaget Blackstone
förra året sålde hela sitt bestånd i
Sverige blev vinsten sex miljarder
kronor. Ny köpare: det tyska
riskkapitalbolaget Vonovia som
övertog Blackstones andel i
bostadsförvaltaren Hembla och
sedan resten av bolaget.
Bostadsbrist och behov av
renovering i det svenska
miljonprogrammet drar till sig
utländska företag. De köper helst
slitna hyresrätter eftersom det

svenska hyressystemet då hjälper
dem att höja hyrorna.
Den ordningen lockar även
svenska företag.
– De stora pengarna drar bolagen
inte in på själva hyreshöjningarna.
Men om de köper och sedan
renoverar och höjer hyran så
stiger värdet på fastigheten när de
säljer. Det är själva affärsidén,
beskriver Åse Richard.
Bostadssituationen i Sverige,
säger hon, har förändrats under
en längre tid.
– På det storskaliga, kallhamrade
sättet att vräka människor syns en
skillnad efter en lag som kom
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2011, allbolagen, då allmännyttan
fick krav på sig att drivas
affärsmässigt. Det hände samtidigt som behovet av underhåll i
hyresbeståndet ökade.
Boverket fann i en rapport 2014
att 25 procent av hyresgästerna
flyttade efter en omfattande
renovering, mot 14 procent i en
kontrollgrupp.
– I Sverige har vi kunnat tänka på
vår hyrda bostad som vårt hem. Vi
har haft något som heter
besittningsrätt. Men nu kan en
hyresgäst hamna i en väldigt
utsatt situation. Och om man inte
sitter säker i sin lägenhet så är

man inte så kaxig när man
riskerar att bli utkastad, säger Åse
Richard.
Hon pekar på att det ägda boendet
beviljades både rot- och
ränteavdrag till en summa av 27
miljarder kronor 2019. Medan
bidragen från staten för att
renovera hyreshus inte kommer i
närheten.
– Stambyte är kostsamt, men det
kan inte komma som en
överraskning för fastighetsbolagen. Och hyresgästerna har
redan betalat för det på sin hyra.
Så varför ska de betala det igen?
säger hon.
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När ärenden till slut hamnar i
hyresnämnden för att hyresvärd
och hyresgäster inte kommer
överens om renoveringar går
besluten i över 90 procent av
fallen i värdens favör.
– I hyresnämnden står det att
ingen hänsyn ska tas till den
enskilde hyresgästen. Bara till vad
hyresgästkollektivet generellt vill
ha för standard i lägenheten. Det
behöver inte ens gälla dem som
bor i området. Om värden säger:
vi menar att hyresgäster generellt
vill ha nya kök, så blir det så,
säger Åse Richard.

Hon tar det som ett exempel på
hyresgästens urholkade
inflytande. Och påminner om en
utredning av Agneta Börjesson
(MP) 2017 som skulle stärka
hyresgästens ställning. Bland
annat föreslogs att större hänsyn
skulle tas till hyresgästens
intressen vid prövningen om en
ombyggnad ska tillåtas. Och att
möjligheterna skulle förbättras att
agera mot fastighetsägare som
missköter förvaltningen.
– Det förslaget hade stärkt
hyresgästen och fått till stånd mer
sansade renoveringar, men
rapporten har inte följts upp och
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ligger bara och samlar damm,
säger Åse Richard.
Utredningen möttes även av
omfattande kritik. Assar Lindén,
jurist vid Boverket, pekar på det
djupt problematiska i om
hyresnämnden tvingas säga nej
till fastighetsägare som vill
renovera gamla hus till modern
standard.
– Det blir ett stort ingripande mot
dem som fastighetsägare, säger
han.
Han understryker att
hyresnämnden har till uppgift att
ifrågasätta lyxrenoveringar och
omfattande förändringar.

– Om en lägenhet skulle få ändrad
planlösning och hyresgästen bara
ställs inför det beslutet. Eller om
värden vill sätta in guldkranar. Då
ska hyresnämnden fråga sig om
det är rimligt, säger Assar Lindén.
Han tycker att det går att
argumentera för att
fastighetsägarna ligger på rätt
nivå i renoveringarna.
– Det är därför som
renoveringarna går igenom i
hyresnämnden så gott som hela
tiden, säger han.
○○○
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I mitten av juni damp ny
information ned från Rikshem hos
hyresgästerna i Umeå. Bolaget
hade i fem månader hårdnackat
vägrat byta ut de dragiga fönstren,
”i syfte att hålla nere hyrorna”.
”Fönstren kommer nu ändå att
bytas i samband med
renoveringen…”, sa meddelandet
den här gången.
– De har säkert ändrat sig för att
de fått så hård kritik. Och för att
det inte går att förena med deras
hållbarhetsprofil, säger Isac
Enetjärn.
127 kronor kostar de nya fönstren
per månad, en småsak kan tyckas

jämfört med totalt runt 3 000
kronor i snitt per lägenhet i
allmän hyreshöjning. Rabatt ges
på 127 kronor i månaden under
fem år av fastighetsbolaget, ”för
att fönsterbytets effekt på
hyreshöjningen ska vara så liten
som möjligt”.
– Vår kritik kvarstår, säger Isac
Enetjärn.
– Rikshem har i princip inte
hörsammat några av våra
önskemål för att alla ska kunna bo
kvar. Det här har varit som att tala
med en vägg. För min och min
sambos del betyder det att, även
om vi har råd att bo kvar, så vill vi
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inte bo kvar hos en hyresvärd som
fullständigt negligerat oss.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

Så svarar Rikshem
och Fjärde AP-fonden
på kritiken
SÖNDAG 26 JULI 2020

– Vi är medvetna om att
informationen om renoveringen
kom för sent. Och att den inte
var tillräckligt tydlig och det har
vi försökt åtgärda med bland
annat en sajt, där all
information ska finnas som
hyresgästerna behöver, säger
Jennie Wolmestad,
kommunikationschef vid
Rikshem.
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Jennie Wolmestad besvarar här
kritiken från hyresgästerna i
Umeå, som säger att de blivit
överkörda av fastighetsbolaget
och känner sig lurade.
Hon beskriver Rikshem som en
långsiktig fastighetsägare som
arbetar för att hyresrätter ska vara
efterfrågade och moderna, inte
bara i dag utan framöver.
– Då behöver vi göra stora
renoveringar och det görs sedan
sakkunniga gått igenom husen.
Därefter förhandlas hyrorna. Vi
vill ha en god dialog med
hyresgästerna och vill att de ska

bo hos oss så länge som möjligt,
säger hon.
Hyresgästerna i Umeå hade velat
ha olika nivåer på renoveringar
för att också kunna välja nivå på
framtida hyreshöjningar.
– Ofta när vi renoverar erbjuder vi
två nivåer. Här har vi valt att ha
bara en lägre nivå och det innebär
till exempel att i badrum lägger vi
inte kakel eller klinker eftersom
det är en hyreshöjande åtgärd. I
stället har vi valt våtrumsmatta,
säger Rikshems
kommunikationschef.
Ändå blir hyreshöjningen på 35–
40 procent.
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Ligger det ingenting i att era
hyresgäster ofta är missnöjda?
– Vi har satsat väldigt mycket på
vår förvaltning eftersom vi brustit
där tidigare. Men i de
undersökningar vi gör själva ser vi
att kundnöjdheten har ökat
ordentligt det senaste året. Så vi
är på rätt väg.
Hyresgäster på Mariehem i Umeå
menar att det inte är värdigt en
ägare som Fjärde AP-fonden, som
ägs av pensionspengar och har
höga etiska mål, att äga ett bolag
som Rikshem som renoverar så
mycket att de boende riskerar att
inte ha råd att bo kvar.

Karoline Hammar,
kommunikationschef vid Fjärde
AP-fonden, svarar på kritiken.
– Vi har känt till att det finns en
dialog mellan Rikshem och
hyresgästerna, men vi är som
ägare inte operativt inblandade i
den här typen av frågor och vi har
förtroende för att arbetet sköts
bra. Men får vi propåer om att det
finns frågor som behöver hanteras
så uppmärksammar vi styrelsen
och ledningen på det, vi går inte in
och styr eller för en dialog i
medierna utanför
ledningsrummet.
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Liknande kritik från andra
hyresgäster har förekommit långt
tidigare, i Gränby 2012.
Det tycks som om Rikshem
fortsätter med samma strategi?
– Jag ser det inte som en
fortsättning, det handlar om två
helt olika renoveringsprojekt. Att
det blir kritik i samband med
renoveringar är en ganska vanlig
företeelse. Oavsett om det handlar
om små eller stora renoveringar
ska man ha respekt för sådana
processer eftersom det påverkar
enskilda hyresgäster.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

Säpo granskar svenskt
5G-bygge – operatörer
riskerar underkännas
SÖNDAG 26 JULI 2020

Avlyssning, spårning av
svenskar via deras mobiler och
utländsk kontroll av mobilnät.
Det är några av riskerna som
pekas ut inför att 5G-näten
börjar byggas i landet. Nu har
Säpo tillsammans med
Försvaret och Post- och
Telestyrelsen inlett en
granskning av operatörernas
5G-planer.
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Hemlighetsmakeriet är stort inför
höstens 5G-auktion, då mobiloperatörer ska få tillgång till
viktiga radiofrekvenser för att
bygga ut 5G i stor skala. Officiellt
bekräftas inte ens vilka som har
ansökt om att vara med i
auktionen, men alla de stora –
Telia, Telenor, Tre och Tele2 –
marknadsför redan sina
satsningar.
5G-näten ska bli betydligt
snabbare och ha kapacitet för
långt fler uppkopplade prylar än
dagens mobilnät. I framtiden kan
de komma att koppla upp alltifrån
bilar till sensorer i byggnader och

industrisystem, vilket gör att
riskerna med osäkra 5G-nät
bedöms vara mycket stora.
Men ingen av dem kan ännu
säkert räkna med att få några
frekvenser. Nyligen startade
nämligen Säpo, Försvarsmakten
och Post- och telestyrelsen, PTS,
en förhandsgranskning av
operatörerna för att avgöra om
utbyggnaden riskerar att skada
Sveriges nationella säkerhet.
– Regeringen har bedömt att
kommunikationsnät som 4G och
kommande 5G är kritisk
infrastruktur och har högt
skyddsvärde. Därför måste staten
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ta höjd för förändringar i
säkerhetsläget och säkerställa
kommunikationsvägar som inte
kan påverkas och styras av
främmande makt, säger Gabriel
Wernstedt, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen avböjer att
kommentera granskningen i
detalj. Men dokumentation kring
den ger en bild av vad man ser för
risker med framtida 5G-nät.
Operatörer måste redovisa hur
deras nät ska skyddas från
utländsk kontroll, vilka
underleverantörer som ska
användas och om företagen har

okända ägare som skulle kunna få
”ett väsentligt inflytande över
verksamheten”.
En annan fråga är risken för
otillåten kartläggning av var
människor befinner sig, via deras
mobiler. Sådana uppgifter sparas i
brottsbekämpande syfte och
skulle kunna ge en främmande
stat som har tagit kontroll över ett
mobilnät i princip obegränsad
möjlighet att se var en person
befinner sig.
Förutom Säpo bedrivs
granskningen av Försvarsmakten
samt Post- och Telestyrelsen, som
tar det slutgiltiga beslutet om en
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operatör ska vägras ta del av 5Gfrekvenserna vid auktionen i
november.
Den internationella debatten om
5G-säkerhet har kommit att
handla mycket om den kinesiska
telekomjätten Huawei, en av de
ledande leverantörerna av 5Gutrustning vid sidan av Ericsson
och Nokia. USA har länge utmålat
Huawei som ett säkerhetshot som
kan tvingas bistå den kinesiska
statens underrättelsearbete – i
klartext att spionera via
mobilnäten.
Amerikanska mobiloperatörer får
därför inte använda Huaweis

utrustning. Nyligen tog
Storbritannien, efter lång tid
tvekan, samma beslut. Australien
har tidigare stängt ute Huawei.
Företaget förnekar bestämt
anklagelserna.
I Sverige har varken regeringen
eller myndigheterna pekat ut
något land eller företag som en
risk. ”Något besked om att vissa
företag eller leverantörer är
oacceptabla på förhand går inte
att lämna”, står i ett av
dokumenten som
säkerhetsgranskningen bygger på.
Däremot måste operatörerna
uppge vilka leverantörer de ska
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använda. Dessutom kommer
beslutet bygga på vad som
beskrivs som ”icke-tekniska
sårbarheter”, bland annat en
leverantörs ”exponering för annan
stats rättsordning”, en
formulering som tycks hänvisa till
just det Huawei kritiseras för.
– Jag tror att det handlar om att
sätta upp så hårda krav att det
inte går att lösa dem med Huaweiutrustning, utan att någon gång
säga ”Huawei” uttryckligen, säger
it-säkerhetsexperten Leif Nixon.
Han anser att det kan finnas säkerhetsproblem med alla
leverantörer – fler

underrättelsetjänster än den
kinesiska har intressen i Sverige,
men att Huawei är särskilt svårt
att lita på.
– Man blir inte automatiskt säker
för att man väljer bort Huawei.
Det här är ett generellt problem.
Mycket av Sveriges infrastruktur
ägs och kontrolleras numera av
multinationella företag, och det är
komplicerat att hantera ur ett
säkerhetsperspektiv, säger han.
Tidigare teknikskiften inom mobil
kommunikation, som när 4G
började byggas för omkring tio år
sedan, föregicks inte av någon
motsvarande
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säkerhetsgranskning. Att den nu
sker beror på en lagändring från i
fjol, som föregicks av en intensiv
internationell debatt om 5Gsäkerhet. Det försenade processen
med flera månader. Många andra
länder har nu kommit betydligt
längre än Sverige i skiftet till 5G.
Om en operatör underkänns så
finns risk för ytterligare
förseningar. Beslutet ska kunna
överklagas och PTS vet i dag inte
om det ändå skulle gå att
genomföra auktionen den 10
november som planerat.
Operatörer i Sverige har redan
öppnat vissa 5G-nätverk, men det

rör sig om mindre nät i
begränsade områden. Lanseringar
i stor skala och med full kapacitet
kommer inte ske förrän de får
tillgång till de radiofrekvenser
som ska fördelas i auktionen.
Linus Larsson
linus.larsson@dn.se

Fakta. Detta är 5G
5G-näten beskrivs ibland som en
snabbare version av dagens
mobilnät. Det stämmer, men
hastigheten är inte hela bilden.
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De ska också ha plats för betydligt
fler uppkopplade prylar. Det
handlar inte i första hand om att
mobiltelefonerna blir fler, utan om
att alla tänkbara prylar väntas få
uppkoppling. Ericsson uppskattar
att det kommer finnas 22,3
miljarder uppkopplade maskiner
på jorden år 2024, utöver alla
vanliga mobiler.
Dessutom ska de ge snabbare
svarstider, vilket är viktigt
exempelvis när maskiner ska
fjärrstyras i realtid över
mobilnätet.
5G-mobiler finns redan i handeln,
men vissa leverantörer – Apple,

exempelvis – har ännu inte
lanserat några.
På sikt ska 5G byggas ut både i
städer och utanför. Men det lär bli
i städerna, där tätt placerade
master kan använda höga
frekvenser, som näten blir som
snabbast.
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Listan som visar hur
olika viruset drabbat
Västsverige
SÖNDAG 26 JULI 2020

På Vrångö i Göteborgs södra
skärgård blev nära var tionde
invånare bevisat sjuk.
I Strömstad bara 3 promille av
befolkningen.
Här är listan som visar hur
coronasmittan hittills drabbat
Västra Götaland.
I 138 postnummerområden i
Västra Götaland har minst tio fall
av covid-19 bekräftats fram till
den 1 juli i år. DN kan nu

publicera en lista som visar hur de
138 områdena drabbats.
Flest fall har Göteborg med 3 575
bekräftat smittade. Men sett till
fall per capita ligger storstaden
långt från toppen med 143 fall per
10 000 invånare över 18 år. Det
placerar Göteborg på plats 28 i
listan.
Det hårdast drabbade området
innefattar den lilla skärgårdsön
Vrångö i Göteborgs södra
skärgård. Där spred sig det nya
coronaviruset dramatiskt efter en
körsångsövning i slutet av maj.
Det ledde till 26 covidfall bland de
300 vuxna öborna. Omräknat till
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en ort med 10 000 invånare hade
det varit 867 smittade personer,
vilket placerar Vrångö högst upp i
listan.
Smittan på ön fick stor
uppmärksamhet på försommaren,
till och med internationellt. Men
andra orter i toppen av listan har
knappt själva märkt sin utsatthet.
Att lilla Dalum norr om
Ulricehamn har näst mest
konstaterad covidsmitta per
person i regionen verkar få
ortsbor känna till.
– Det har jag inte ens hört talas
om, och då träffar vi ändå väldigt
mycket folk här, säger Annika

Kjellén, som arbetar på den
kombinerade bensinmacken och
lanthandeln vid södra infarten till
orten.
– För mig känns det som att vi är
ganska skyddade och fortfarande
går och väntar på smittan. När
kommer den liksom?
Närmaste vårdcentral ligger i
tätorten Ulricehamn där
kommunens medicinskt ansvariga
sjusköterska Carina Stavåsen
arbetar.
– Jag vet att det har varit fler
bekräftade fall i Dalum än på
andra ställen i kommunen, men
någon specifik smittkälla har inte
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hittats. Det är nog så här vi
kommer att ha det ett tag
framöver, att det uppstår kluster
av smitta på olika platser, säger
Carina Stavåsen.
Det fjärde mest smittade
postnumret står Angered för. Att
de nordöstra delarna av
Göteborgsområdet drabbats
hårdare än andra delar av staden
stod klart redan i maj. Orsakerna
troddes då vara några få – men
stora – utbrott på äldreboenden i
stadsdelarna.
Små och stora orter förekommer
om vartannat på listan. Lantliga
idyller ligger sida vid sida med

tätorter. Tvåan Dalum gränsar till
Blidsberg som ligger på 59:e plats.
Det skiljer blott fyra kilometer –
fyra minuter med bil – mellan
orterna, men en avsevärd distans
när det kommer till antalet
bekräftade fall av covid-19.
Det finns dock en tydlig geografisk
uppdelning i regionen. Den norra
delen har klart mindre
konstaterad förekomst av
covid-19. Längs med Bohuskusten
och en bit in i Dalsland återfinns
de postnummer som har lägst
antal fall per person. I botten på
listan ligger Strömstad med 24
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konstaterade fall (28 per 10 000
invånare).
Strömstad kommun är alltså
lindrigt drabbad av själva smittan,
men ändå hårt utsatt. Den norska
gränshandeln är avgörande för
bygden, men hittills ses Strömstad
som del av en starkt smittad
region och är därmed bunden till
karantänen.
Nyligen öppnade Norge för fria
svenska besök från invånare i
Kronoberg, Blekinge och Skåne. I
DN:s granskning av coronamittan
finns minst 50 orter
(postnummer) i Skåne som är lika

hårt drabbade per person som
Strömstad.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
Kristina Hedberg
kristina.hedberg@dn.se
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se
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de ska frångå det och köra sina
egna race, troligen för att de inte
kan komma överens. Men det är
inte okej och det skapar en
SÖNDAG 26 JULI 2020
osäkerhet, säger Moderaternas
Regeringspartiernas uppgörelse
trafikpolitiska talesperson Maria
om Arlanda – som DN avslöjade i Stockhaus, som KU-anmälde
lördagstidningen – visar att MP
biträdande finansministern Per
och S medvetet gav olika budskap Bolund (MP) efter en
om flygplatsens framtid. Det säger presskonferens om krisstöd till
Moderaternas trafikpolitiska
flygplatserna den 15 juni.
talesperson Maria Stockhaus.
– Det är tydligt att jag gjorde rätt i
– Grundläggande är att regering
att KU-anmäla, säger hon.
fattar beslut gemensamt och att
Amanda Dahl
den ska ha en linje i frågor. Det
som står i DN-artikeln är att det
fanns en överenskommelse om att

M: Gjorde rätt i att
KU-anmäla Bolund
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av våtservetter som innehåller
medlet tymol.
För att kunna sälja sådana
SÖNDAG 26 JULI 2020
Fritidsbutikskedjan XXL har fått produkter krävs ett godkännande
från Kemikalieinspektionen, vilket
ett strafföreläggande om böter
företaget inte har haft.
för att ha sålt miljöfarliga
De har även sålt en skjorta som
produkter utan korrekt
märkning eller godkännande av varit impregnerad av ett
Kemikalieinspektionen. Det rör myggmedel utan att det framgått
av produktinformationen, samt en
sig om myggmedel,
gummiskrapa som innehållit för
antibakteriella våtservetter, en
höga halter av det
skjortmodell och en skrapa.
Enligt föreläggandet har XXL sålt cancerframkallande medlet
polycykliska aromatiska kolväten,
myggmedel som innehåller
PAH.
biocidprodukter, en form av
Föreläggandet gäller två fall av
bekämpningsmedel, samt en typ
otillåten miljöverksamhet, ett fall

Butikskedjan XXL får
böter för miljöbrott
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av bristfällig miljöinformation och
ett fall av miljöfarlig
kemikaliehantering. Produkterna
har sålts mellan 2015 och 2018.
Alla brott ska ha begåtts av
oaktsamhet.
XXL måste nu betala en
företagsbot på 65 000 kronor. I
ett uttalande skriver företagets
presskontakt Anders Andrén att
de nu har sökt tillstånd för
varorna som de fortsatt att sälja.
”Vid ett fåtal tillfällen har vi
saknat rätt tillstånd för produkter
vi sålt, tack vare att bra samarbete
med Kemikalieinspektionen har vi
nu inhämtat tillstånd för att sälja

dessa. I något fall har också
produkten utgått. Tyvärr blir det
ibland fel men för oss på XXL är
miljöfrågor mycket viktiga och vi
ska självfallet alltid ha rätt
tillstånd och märkning för allt vi
säljer”, skriver Anders Andrén,
presskontakt XXL, i uttalandet.
XXL grundades i Norge år 2000
och bolaget startade i Sverige
2010. Kedjan har 85 varuhus i
Norge, Sverige, Finland och
Österrike. I Sverige finns 28
butiker.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se
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Det här har
hemmajobbare rätt till
SÖNDAG 26 JULI 2020

Svenskarna har övergivit
kontoren och blivit
köksbordsjobbare. I takt med
det väcks frågor om hur vi ska
slippa få ont i ryggen – och vad
chefen är skyldig att hjälpa till
med?
Hela 52 procent tycker det är
positivt att arbeta hemifrån, visar
en DN/ Ipsos- undersökning.
Samtidigt svarar fem procent att
arbetsmiljön och ergonomin blivit
sämre.

Begreppet köksbordsjobbare blir
allt mer aktuellt när flera saknar
en ordentlig arbetsyta i hemmet.
Andra har problemet att komma
ihåg att ta raster och sträcka på
benen.
I slutänden är det chefen som
ansvarar för din arbetsmiljö. Det
gäller oavsett om du arbetar på
kontoret eller på distans.
Samtidigt bör vi vara transparenta
med att coronaviruset tog hela
världen med storm – inklusive
alla arbetsgivare.
– Det var en märklig situation när
alla plötsligt skulle börja arbeta
hemifrån i mars. Det innebar att
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det blev svårt för arbetsgivaren att
göra riskbedömningar och vidta
åtgärder, säger Minke Wersäll,
som är sakkunnig inom ergonomi
och jämställdhet på
Arbetsmiljöverket.
Därför är det mer viktigt än
någonsin tidigare att parterna
pratar med varandra. Som
anställd har du till och med en
skyldighet att berätta om något är
fel i din arbetsmiljö, enligt Karin
Lundin, chefsjurist på
fackförbundet Akavia.
– Vi har nog alla insett att det är
ohållbart att jobba från en
köksstol hela tiden. Förr eller

senare får vi ont i kroppen.
Samtidigt kan inte chefen åka
hem till alla och kontrollera deras
arbetsmiljö. Här är det viktigt att
du talar om för arbetsgivaren att
du har ett problem, säger hon.
Att sitta ned för länge försämrar
hälsan och ökar risken för hjärtoch kärlsjukdomar. Därför är det
viktigt att medarbetare tar pauser.
Dock kan det vara knepigt att
komma ihåg det när du arbetar
hemifrån.
Här behöver chefen vara tydlig
med vad du får göra – och inte
göra.
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– Diskussionen ska handla om
hur du kan gå ifrån
arbetsuppgifterna utan att
missunna jobbet. Det är viktigt att
gå igenom det, så den anställda
inte känner att den skolkar när
den till exempel tar en promenad
mitt på dagen, säger Minke
Wersäll.
En annan lösning är att skapa en
checklista, tipsar Karin Lundin. I
den ska det framgå hur alla kan
arbeta ergonomiskt i hemmet. Till
exempel hur högt eller lågt
skrivbordet borde vara för att
slippa få ont.

Men vad händer om du
fortfarande har ont i kroppen?
Med tanke på att många är
bundna till sitt köksbord är det
knappast ovanligt. I det läget ska
arbetsgivaren hjälpa till med
ergonomiska hjälpmedel.
– Använder du en särskild
datormus på kontoret? Eller
behöver du en extra datorskärm? I
så fall kan du fråga chefen om du
får låna hem utrustningen. Det
brukar oftast gå att lösa via
kommunikation, säger Minke
Wersäll.
Hon får medhåll av Gunnar
Sundqvist, som är utredare på
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Sveriges kommuner och regioner
(SKR). Han understryker att
arbetsmiljölagen självklart ska
följas, men att det bästa är att lösa
problemen med kommunikation.
– Det gäller att ha en pragmatisk
inställning och lösa problemen
med en dialog. Till exempel kan
arbetstagaren ha en webbkamera
och visa hur hen sitter där
hemma, säger Gunnar Sundqvist.
Dock är det inte helt säkert att du
får utrustningen du önskar. I
stället kan arbetsgivaren hänvisa
dig till företagshälsovården. En
annan lösning kan vara att du får

återgå till kontoret om det är
möjligt.
Trots allt är vissa önskemål
knepiga att tillmötesgå. Till
exempel är det besvärligt att
frakta hem ett höj- och sänkbart
skrivbord. I stället kan
medarbetaren och chefen hitta en
mellanlösning.
I bästa fall kan du köpa ett nytt
bord – som chefen betalar halva
priset för. Ett liknande exempel är
skrivare, som oftast är svårt att ta
med sig hem från kontoret. Om du
behöver en skrivare i ditt arbete
kan du göra följande:
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– Antigen kan du fråga chefen om
ni kan köpa en skrivare till
hemmet. Annars finns det oftast
kollegor som fortfarande arbetar
på kontoret. Den personen kan i
så fall skriva ut och posta
papperen till dig, säger Karin
Lundin.
Viktigt att understryka är att
arbetsgivaren ska göra allt som
krävs för att förebygga ohälsa eller
olyckor. Dessutom ansvarar
chefen för att arbetsplatsen är
ergonomiskt utformad, enligt
arbetsmiljölagen.
Det leder till följande fråga – vad
händer om du faktiskt tycker att

chefen gör fel? Hittills har ingen
arbetsgivare blivit dömd för att ha
nekat särskild utrustning i
coronatider. Därför finns det inget
glasklart svar utifrån ett rättsligt
perspektiv, menar både Minke
Wersäll och Karin Lundin.
Som arbetsgivare gäller det att
vara redo för att olika problem
kan uppstå. Det bästa är att ordna
en samverkansgrupp, om det inte
redan finns på arbetsplatsen.
Tillsammans gör man
riskbedömningar och
handlingsplaner.
En riskbedömning kan bli aktuellt
om en person insisterar på att den

1361

har rätt till särskilda hjälpmedel,
till exempel det där höj- och
sänkbara skrivbordet.
– Arbetsgivaren får göra en
riskbedömning och se om den
anställda har särskilda behov som
gör att den behöver utrustningen.
Många gånger styrs det av vilka
uppgifter personen har, till
exempel om den är mer
platsbunden än andra, säger
Minke Wersäll.
Du kan även vända dig till
företagets skyddsombud eller till
ditt fackförbund. I så fall utreder
de om ärendet är möjligt att gå
vidare med.

– Om arbetsgivaren inte vill ställa
upp med hjälpmedel behöver den
ha förståelse för att
medarbetarnas arbetsprestation
riskerar att minska. Det är bra att
komma ihåg att det oftast är
jobbigare att arbeta vid
köksbordet än på kontoret. Därför
kan det vara svårare att fokusera.
Kom därför ihåg att ta pauser,
säger Karin Lundin.
Om det visar sig att en
medarbetare har utsatts för en
arbetsskada kan företaget tvingas
betala höga böter. Även en
sanktionsavgift kan bli aktuellt.
Raffaella Lindström
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raffaella.lindstrom@dn.se

Fakta. 4 tips för bättre
arbetsmiljö.
1. Skapa en samverkansgrupp
Oftast består den av
arbetsgivaren, skyddsombuden
och fackliga representanter.
2. Ha regelbundna samtal med
personalen
Dels bör du kolla hur personen
mår psykiskt, men likaså fysiskt.
Fråga om personen hinner ta
bensträckare. Påminn om vikten
av att sträcka på sig. Dessutom
kan det vara läge att skapa en

checklista med tips på hur alla
kan arbeta ergonomiskt.
3. Vill du att chefen ska se hur
din arbetsmiljö ser ut?
I så fall kan du visa upp
hemmakontoret digitalt.
Tillsammans kan ni vidta åtgärder
om det behövs. I bland kan
parterna behöva mötas på mitten i
en lösning.
4. Be om ytterligare hjälpmedel
Fråga chefen om du kan få låna
hem en stol, ett bord eller en extra
datorskärm. Om svaret är nej kan
det vara dags för arbetsgivaren att
göra en riskbedömning.
Alternativet är att möta varandra
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på mitten, till exempel att du får
köpa hem en kontorsstol, men att
chefen betalar halva priset.

företagare. 715 personer har
svarat i undersökningen av totalt 1
501 tillfrågade.

Källa: Gunnar Sundqvist, Minke Wersäll
och Karin Lundin

Källa: Ipsos

Fakta. Så gjordes DN/
Ipsos undersökning
Undersökningen gjordes via sms,
i kombination med intervjuer, i
slumpmässigt rekryterad webbpanel under perioden 2–15 juni.
Målgruppen var personer 18 år
och äldre som uppgett att de är
förvärvsarbetande/egna
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Pilgrimsvandring vid
Hornborgasjön
SÖNDAG 26 JULI 2020

Pilgrimsvandringen mellan
Falköping och Varnhem går
genom kulturlandskap med
böljande gröna kullar intill
Hornborgasjön. Vid den gamla
klosterkyrkan ger historiens
starka närvaro gåshud. Även
gommen får sitt och bjuds på
läckra måltider lagade med
lokala råvaror.
Redan på 1100-talet vandrade
pilgrimer förbi Sankt Olofs kyrka i
Falköping och klosterkyrkan i
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Varnhem. De vallfärdade vidare
till Nidarosdomen i Trondheim
för att få syndernas förlåtelse och
rena sina sinnen.
Vi följer i deras fotspår och startar
vår inre resa vid Sankt Olofs kyrka
i Falköping. Ett par kilometer
senare är vi uppe på platå- berget
Mösseberg. Här omfamnas vi av
öppna vyer, fågelsång, grönska.
Ett lugn inträder.
Steg för steg skärps sinnena. Vi
noterar detaljer. Längs stigen
blommar vitsippor under gamla
hasselsnår, ek och bok. Någon
enstaka vätteros. Ett nykläckt

fågelägg ligger på en mjuk bädd av
gräs och mossa.
Efter en granskog går en ridå upp
och avtäcker böljande gröna
kullar med maskrosor,
tusenskönor och förgätmigej.
Kulturlandskapet runt oss präglas
av betesmark, mossklädda
stenmurar, stenrösen och gammal
odlingsmark. Vi går på platåberget
med allt öppnare vyer tills vi
måste hejda oss. Framför oss står
några vindpinade bänkar i en
halvcirkel och ett enkelt träkors. I
blickfånget har vi den lantliga
nejden, Hornborgasjön och
Gudhems kyrka.
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Efter en nedstigning kommer vi
den lantliga omgivningen nära
och går förbi ett pärlband av
gårdar. Framme vid Gudhems vita
kyrka beträder vi kulturhistoriska
marker. Här finns drottning
Katarina Sunesdotters sista
vilorum och spår efter ett
nunnekloster som grundades
1160. Systrarna levde i kyskhet
och fattigdom. Av klostret återstår
ruiner efter altare, valvbågar och
en luftig öppning upp mot himlen.
I Gudhem kan man stanna över
natten och smälta intrycken på
Gästhemmet. Men vi fortsätter på
en grusväg med gårdar som

fortfarande idkar aktivt jordbruk.
Efter en kontemplativ sträcka
med skog och jordbrukslandskap
utmed vägen gör sig historien
ännu en gång påmind. Vid
fornminnesområdet Ekornavallen
finns olika typer av forngravar,
några ända sedan stenåldern. Vid
det laget är vi hungriga och trötta
pilgrimer. Lägligt nog ligger
Löfwings ateljé och krog, som
även har bed and breakfast, blott
ett par kilometer bort.
Väl framme skäms vi bort med
fisksoppa, gös från Vänern och till
kaffet vankas ”citronkyssar”,
biskvier med citronsmak. Allting
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smakar utsökt. I köket rår Linda
Löfwing, som också kommer ut
med maten.
– Maten vi serverar här ska vara
lagad från grunden och så långt
som möjligt lokalproducerad. Det
ska vara rustikt, rejält och
personligt, berättar hon.
Med mat i magen gör vi en
konstrunda bland Göran Löfwings
målningar och skulpturer. Både
inne i utställningshallen och ute i
konstparken.
Efter frukosten nästa dag är det
dags att bege sig ut på
pilgrimsfärd igen.
Jordbrukslandskap och gårdar

passerar vår väg i några kilometer
tills vi så småningom kommer in i
en sagovärld. Här på
Vässtorpsåsen vandrar vi mellan
getryggåsar och dödisgropar från
istiden med hundratals
blommande körsbärsträd i det
småkulliga landskapet alldeles
nära Hornborgasjön.
Sjön suger som bekant så
pilgrimerna är återigen utsvultna.
Carolin Lund på Café Doppingen
kommer ut på terrassen med
räddningen. I ena handen har hon
en sallad med kycklingfiléer. I den
andra husets mest populära rätt –
pannbiff med gräddsås,
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lingonsylt, pressgurka, kokt
potatis och stekt lök. Vi avrundar
måltiden med en utsökt bananoch saltkaramelltårta.
Efter att ha gottat i oss de sista
tårtsmulorna gör vi en avstickare
till Naturum, ett hus som vilar på
pålar i sjön.
– Det är ett paradis för rastande
och häckande våtmarksfåglar. Här
finns 200 olika arter av rastande
fåglar och 50 arter av häckande,
säger Naturums föreståndare
Sofie Stålhand.
Med sjön bakom oss går vi upp i
ett böljande kulturlandskap med
hagar, stenmurar och små gårdar,

däribland museigården
Heljesgården.
I Varnhem väntar ett av Sveriges
mest fascinerande fynd, Kata, och
Maria Vretemark, som är arkeolog
och första antikvarie vid
Västergötlands museum i Skara.
– Jag kan känna gåshud lite
överallt här. Speciellt här vid Kata
gård med utsikt över en tusenårig
gravplats där fåren betar i dag.
Vi går in i den moderna
informationsbyggnaden vid Kata
gård, uppkallad efter den mäktiga
kvinnan som styrde gården under
vikingatiden för drygt tusen år
sedan. Byggnadens tak skyddar
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ruinerna av gårdens kyrka medan
glasgolvet ger maximal inblick in i
det förgångna. På så sätt kommer
vi kusligt nära Katas välbevarade
skelett (tack vare den kalkhaltiga
jorden) och hennes gravsten
ristad med runor och kors.
Vi tar de sista skälvande stegen
förbi klosterruinerna och fram till
den gamla klosterkyrkan.
Pilgrimsvandringen är fullbordad.
Eyal Sharon Krafft
Se & göra
Se tranorna dansa på våren
Trandansen vid Hornborgasjön

Var gärna på plats redan vid
soluppgången för att se tranorna
flyga in från Hornborgasjön.
Hitta hit: Väg 184 mellan Skara
och Falköping.
http://extra.lansstyrelsen.se/
hornborga
Kulturhistoria i Skara
Västergötlands museum
På museet finns bland annat
föremål från Kata gård i Varnhem.
Adress: Stadsträdgården, Skara.
http://vastergotlandsmuseum.se/
Äta & dricka
Utsikt över Hornborgasjön
Café Doppingen
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Vällagad husmanskost och läckra
bakverk med sjöutsikt.
https://doppingencafe.se/
Utsökt mat serverad i harmonisk
miljö
Löfwings ateljé & krog
Här lagas alltifrån grunden,
baserat på närodlade råvaror.
Unik miljö med både konsthall och
konstpark. Även bed and
breakfast.
www.lofwings.se/
Stärkande bakverk i lantliga
omgivningar
Vilhelmsro gårdscafé
Läckra kakor och enklare
maträtter gjort på ekologiska och

närodlade råvaror. Allt avnjuts på
en fint renoverad gård i utkanten
av Falköping. Även bed and
breakfast.
https://vilhelmsrogard.se/
Ost och lokala produkter
Falbygdens osteria
Ett eldorado för alla som gillar ost.
Restaurang och butik.
https://falbygdensosteria.se/
Resa hit.
Tåg: Stockholm–Falköping,
direkttåg cirka 4 timmar.
Alternativt SJ eller MTR express
till Skövde eller Herrljunga och
vidare med regionaltåg.
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Bil: Knappt 40 mil från Stockholm.
Bästa tiden: April till oktober.
Ta dig runt: Buss och tåg med
Västtrafik når många orter. Bil
underlättar besök på landsbygden.
Läs mer: www.vastsverige.com/
hornborgasjon och
www.vastsverige.com/
hornborgasjon/pilgrimsleden

Dyr nota när SMHI sålde
sin sjöfartsservice
MÅNDAG 27 JULI 2020

SMHI har hastigt lagt ner
enheten Sjöfart som hjälpt
fartyg jorden runt att köra
klimatsmart med mindre
utsläpp.
Sjöfart såldes till en tidigare
chef utan oberoende värdering
eller budgivning.
Prislappen ifrågasätts när nu
skattebetalarna får en extra
nota på cirka 20 miljoner kronor
för nedläggningen.
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För många svenskar står
förkortningen SMHI för
väderkartor i tidningen eller appar
i mobilen med det lokala vädret.
Särskilt i semestertider med
ostadigt väder har många
svenskar en intensiv relation till
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut.
Vad få känner till är att det vid
SMHI i Norrköping också arbetat
en enhet som gör prognoser
globalt, bokstavligen jorden runt.
Det är affärsområdet Sjöfart som
sedan mer än 30 år väglett
fartygskaptener så att de undviker
oväder som kan skada fartygen

och dess last – men också köra
ekonomiskt och därmed skona
klimatet.
Sjöfart har trots sin anonyma
tillvaro för allmänheten varit
något av SMHI:s flaggskepp. Dess
avancerade system som följer
fartygen och kontaktar dess
kaptener varje dygn har gärna
visats upp för ministrar och
utländska besökare.
Sjöfart har de senaste fem åren
gett SMHI intäkter på mellan 43
och 49 miljoner kronor per år, en
kassako för SMHI:s
affärsverksamhet. Kunderna är
40-talet redare i Europa och Asien
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vars hundratals fartyg kan spara
5–10 procent av sin brännolja och
därmed släppa ut tonvis mindre
av koldioxid och svavel.
Men nu har verksamheten hastigt
lagts ner. Från den 1 juli har ett
nystartat privat företag, Gale
Force, tagit över (förutom för
hemmafarvatten runt Sverige som
SMHI behållit). De anställda har
kastats ut i ovisshet – de flesta av
Sjöfarts 28 anställa är
marinmeteorologer som
understöds av datatekniker och
administratörer.
Så sent som den 29 april fick
personalen på Sjöfart för första

gången reda på att SMHI utredde
en avveckling.
– Innan beskedet kom var det
ingen som i sin vildaste fantasi
hade trott att vi skulle läggas ner.
På Sjöfartsenheten har man satsat
väldigt mycket tid och pengar på
utveckling. Vi trodde att det var
en medveten strategi att utveckla
våra system och därefter kunna
sälja de nya produkterna i år. Men
allt gick väldigt fort och nu är det
sålt, säger en av de anställda som
riskerar att bli uppsagd.
DN:s granskning visar att
utförsäljningen har flera märkliga
inslag:
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Verksamheten avvecklades
mycket snabbt utan en oberoende
värdering.
SMHI bjöd inte ut Sjöfart öppet så
att utomstående kunde lägga bud
på verksamheten.
I stället kontaktades en tidigare
chef för Sjöfart som slutat
månaden innan – han fick köpa
verksamheten för 5,5 miljoner.
För att täcka förluster från
försäljningen tvingas SMHI
begära ett extra anslag av
regeringen på 20 miljoner kronor.
Staten har regler för hur dess
egendom får säljas. Sjöfart räknas

som ”lös egendom” vilken ska
avyttras ”affärsmässigt”.
Olle Lundin som är professor i
förvaltningsrätt vid Uppsala
universitet förklarar:
– Affärsmässigt betyder att du ska
ta ut ett marknadspris. Antingen
går du ut på marknaden och säger
”här är en grej vi inte behöver”
och så får folk lägga bud och köpa.
Eller också ta man in en expert
som gör en oberoende värdering:
”det här är värt så här mycket”.
Här har SMHI misslyckats med
att göra det affärsmässigt, säger
Olle Lundin.
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Den som beslutade att lägga ner
Sjöfart var SMHI:s
generaldirektör Rolf Brennerfelt.
Motivet var att affärsenheten inte
var lönsam längre, 2019 gick
verksamheten för första gången
på flera år med förlust. Men detta
kan inte ha kommit som en
överraskning för ledningen, enligt
personal som DN talat med.
– Det finns ju orsaker. Vi har inte
haft någon som raggat kunder på
två år, och då har vi tappat kunder
till konkurrenter. Då är det svårt
att öka intäkterna, säger en annan
medarbetare på Sjöfart.

Den som köpte Sjöfarts
verksamhet är sjökaptenen Tom
Sandberg. Han var i 14 månader
chef för Sjöfart tills han i början
av april i år slutade på SMHI för
att börja på ett nytt jobb i Norge.
Men efter endast några veckor
hörde SMHI av sig:
– SMHI tog ett beslut att lägga ner
verksamheten. Efter att de gjort
det, så frågade de mig om jag var
intresserad av att gå in i en dialog
om ett övertagande. Efter lite
funderande så sade jag ja, därför
jag tror att det finns potential i
systemet och produkten, berättar
Tom Sandberg.
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Han bildade den 24 april företaget
Gale Force AB som i maj tecknade
en avsiktsförklaring med SMHI
om att ta över Sjöfart. Kontraktet
skrevs på den 1 juli. Köpesumman
på 5,5 miljoner kronor var en
prislapp som kom från SMHI.
– Priset är baserat på deras
beräkningar, hela affären har varit
på deras villkor, så att säga, säger
Tom Sandberg.
Eftersom övertagandet trädde i
kraft omedelbart så köper Gale
Force just nu tjänsterna från
Sjöfart fram till den 30 september,
då nedläggningen fullbordas.

– Det vi jobbar med nu är att lyfta
över systemen till vår miljö och
upprätta avtal med anställda och
kunder. Till att börja med
kommer de vi anställer från
SMHI, men hur många är för
tidigt att säga, säger Tom
Sandberg.
– Förhoppningen är att vi ska
kunna få lönsamhet med systemet
och öka antalet kunder genom att
vara mer aktiva mot marknaden,
säger Sandberg.
Han påpekar att klimatfrågan gör
att efterfrågan på grönare
transporter ökar.
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– Så vi hoppas kunna rida på den
vågen. Vi ser det här som
långsiktigt. Går allt vägen är detta
det jag jobbar med fram till
pension, säger Tom Sandberg som
är 51 år.
SMHI kontaktade inför
försäljningen inga andra tänkbara
spekulanter, vilket också bekräftas
av generaldirektören. Det finns
fyra, fem stora konkurrenter
internationellt, och i Sverige fanns
en möjlig köpare så nära som i
Norrköping: företaget Noorcare.
– Noorcare hade varit intresserad
av att bjuda på Sjöfart – absolut,
säger Lennart Cederberg.

Han är marinmeteorolog och var
åren 2011–2017 chef på SMHI för
Sjöfart. Han är i dag delägare i
Noorcare som hjälper rederier att
köra miljövänligt.
Cederberg anser att Sjöfart kunde
ha drivits lönsamt inom SMHI,
vilket vore i linje med Sveriges
klimatpolitik. Att på detta sätt
sälja ut verksamheten är ”stolligt”
enligt honom.
– Köparen får köpa ut tekniken,
ramverket och kompetensen till
ett vrakpris. Sjöfarts kundstock på
cirka 40–50 miljoner kronor som
årlig intäkt har naturligtvis ett
betydligt högre marknadsvärde än
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de 5,5 miljoner som köparen fått
betala. Marknadsvärdet är
åtminstone det dubbla eller
tredubbla, säger Lennart
Cederberg.
Med ett högre pris hade
kostnaden för skattebetalarna
blivit mindre. För SMHI kostar
det nu 13 miljoner kronor att
skriva av utvecklingskostnader
och 7 miljoner att avveckla
personalen, enligt SMHI:s besked
till regeringen.
Fem dygn före försäljningen, den
26 juni skrev SMHI:s
generaldirektör därför till
miljödepartementet och begärde

”extra anslagsmedel motsvarande
20–24 miljoner kronor”.
Professor Olle Lundin har tagit
del av DN:s material och även
intervjun här intill med
generaldirektör Rolf Brennerfelt.
– Jag förstår inte varför SMHI gör
så här över huvud taget. Vad har
man för intresse att sälja till
underpris? frågar sig Olle Lundin
som tillägger:
– För det första bryter man mot
de rättsregler som finns att en
försäljning ska ske affärsmässigt.
För det andra är det antagligen
fråga om otillåtet statsstöd till
köparen. För det tredje är det en
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korruptionsliknande situation när
man säljer till underpris till en
före detta anställd man känner
väl, säger Olle Lundin.
Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se
Fakta. SMHI omsätter nära en
miljard kronor

andra myndigheter,
affärsverksamhet (där Sjöfart
ingått) samt forskning betald av
svenska finansiärer och EU.
SMHI är så kallad kontaktpunkt i
Sverige för FN:s klimatpanel.
DN

Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI) har
anor från 1873 och grundades
1919. 2019 hade SMHI hade 670
anställda och omsatte 916
miljoner kronor.
Verksamheten finansieras genom
anslag från staten, uppdrag från
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försäljningen på Sjöfart drevs
igenom med stor brådska, men
deras högste chef har rakt motsatt
MÅNDAG 27 JULI 2020
syn:
SMHI:s generaldirektör Rolf
Brennerfelt medger att man inte – Det drog ut väldigt på tiden,
skulle jag säga, svarar Rolf
gjorde någon oberoende
värdering av Sjöfart och endast Brennerfelt och förklarar:
– Konkurrensen är mördande. Vi
hade kontakt med en tänkbar
har lyckats bra med ett antal
köpare. Han vill inte
tjänster, men vi har inte lyckats få
kommentera att Sjöfart kan ha
tillräckligt bra ekonomi på det.
sålts för billigt.
Skulle vi ha fortsatt skulle vi haft
Den 31 augusti går Rolf
stora utvecklingskostnader. De
Brennerfelts förordnande som
generaldirektör för SMHI ut efter pengarna har vi inte därför att
affärsverksamheten i övrigt inte
sex år på posten. Personal på
gått så bra att vi kan ta av ett
SMHI uppger för DN att
överskott.

Generaldirektören: Inte
så många intresserade
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– Så sammantaget:
utvecklingskostnader, valutarisker
och risker att bedriva verksamhet
så globalt som det här var – totalt
sett var det för mycket för oss.
Om det ska vara en affärsmässig
försäljning så ska verksamheten
bjudas ut på marknaden eller så
ska det göras en oberoende
värdering. Inget av det verkar ha
skett?
– Nej, oberoende har det inte
varit. Det har varit SMHIpersonal som gjort
bedömningarna. Det är korrekt.
Och vi har inte haft någon
budgivning därför att vår

bedömning var att det skulle
sänka hela processen, bekräftar
han.
En budgivning på Sjöfart skulle
enligt Brennerfelt innebära att
kunder hoppade av. Dessutom
säger han att inga konkurrenter
var intresserade av att ta över
Sjöfart.
Men hur vet du att ingen var
intresserad?
– Nej, det vet jag inte. Men jag för
ett resonemang med dig.
SMHI har en uppförandekod från
2015. Där understryks vikten av
att verket ”undviker situationer
där medarbetares eller dennes
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närstående intressen kan komma i
konflikt med SMHI:s eller statens
intressen”.
I det här fallet slutar chefen för
Sjöfart i april och erbjuds i maj att
köpa Sjöfart. Är detta inte en
sådan situation som enligt koden
ska undvikas?
– Jag tycker att det inte är det.
Han slutade, han började ett
annat arbete. Den här
meteorologiska skeppsvärlden är
ju inte jättestor, så att han hade
jobbat på SMHI och var
intresserad av det här var inte så
konstigt. Det finns ju inte så

många som är intresserade av den
här typen av verksamhet.
En källa i shippingbranschen
säger att marknadspriset för
Sjöfart är 2–3 gånger högre, alltså
10–15 miljoner?
– Ja, jag har ingen kommentar till
det.
Kan ni ha sålt för billigt?
– Det har jag ingen kommentar
till heller.
Men försäljningen kostar kanske
20 miljoner i anslagsmedel därför
att priset är så pass lågt?
– Ja, men det kanske kostar 20
miljoner att utveckla nya
program, pengar som vi inte har.
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Informerades miljödepartementet
i förväg om nedläggningen av
Sjöfart?
– Ja, de har hållits kontinuerligt
informerade om vad vi gör för
någonting. Det är ju en
enrådighetsmyndighet och mitt
beslut, men vi har hållit dem
informerade.
Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se

Frivilliga fortsätter
leta efter Wilmas
kropp
MÅNDAG 27 JULI 2020

När domen mot Wilma
Anderssons ex-pojkvän i dag
förkunnas får fallet sitt rättsliga
avslut. Men för anhöriga och
frivilliga som engagerat sig är
sökandet efter flickans kropp
långt ifrån över.
– Vi försöker hjälpa de anhöriga
att få svar på frågan vad som
hänt, säger Daniel Brodin,
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verksamhetschef på
sökorganisationen FIKK.
Under den avslutande
rättegångsdagen i Uddevalla
vädjade Wilma Anderssons
mamma till mördaren i rättssalen:
”Berätta var hon är.”
Hon fick inget svar.
Och även om tingsrätten gått på
åklagarens linje och slagit fast att
Wilma Anderssons tidigare
pojkvän är skyldig så ser frågan
om var han gömde undan hennes
kropp ut att förbli obesvarad.
Förutom den kroppsdel som
hittades i ex-pojkvännens bostad
– åklagarens kanske tyngsta bevis

mot honom – har resterande
kvarlevor från Wilma Andersson
inte stått att finna.
Daniel Brodin är verksamhetschef
på sökorganisationen FIKK och
var den som ledde
organisationens sökinsatser efter
17-åriga Wilma Andersson efter
att hon anmälts försvunnen i
november 2019. Han beskriver
hur man redan dagen efter att
man kontaktats av Wilmas
anhöriga kom i gång med
sökandet i skogarna runt
Uddevalla. Totalt deltog tusentals
frivilliga i insatserna, men när
polisen knappt två veckor därpå
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hittade kroppsdelen i expojkvännens lägenhet stod det
klart att man inte skulle påträffa
flickan vid liv.
Sökandet blåstes av – för stunden.
Fram till i dag har FIKK
genomfört omkring 20
sökinsatser. Man har använt sig
av dykare, båtar,
undervattensdrönare och vanliga
drönare i luften.
– Vi har som målsättning att
hjälpa familjen så långt det går,
säger Daniel Brodin.
För även om Wilma Andersson är
konstaterat död finns en stor
poäng med att fortsätta leta efter

hennes kvarlevor, menar Brodin.
Inte minst för att de anhöriga ska
få ett avslut.
– De har inte en hel kropp att
begrava. Och det finns alltid en
rädsla att hon inte får vila i frid.
Klockan 14 i dag meddelas domen
mot Wilma Anderssons expojkvän. Enligt den stora
rättspsykiatriska undersökning
han genomgått lider han inte av
någon allwvarlig psykisk störning
och kan därför dömas till fängelse.
Mannen nekar till brottet.
För FIKK:s del återupptas
sökandet efter Wilma Anderssons
kvarlevor i augusti.
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Erik Ask
erik.ask@dn.se

”Det finns hur
mycket blåbär som
helst”
MÅNDAG 27 JULI 2020

Det finns gott om blåbär nu i
våra skogar, bara att bege sig
dit och ta för sig. Tacka tidiga
sommarens väder för det: först
varmt, sedan regn. Och
svampplockaren som går bet
på kantarellerna kan i stället
alltid komma hem med
näringsberikande blåbär.
– Det finns hur mycket som helst,
det är bara en fråga om hur länge
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man orkar plocka blåbären en och
en, säger Li Dimberg,
svampplockare som inte tackar
nej till några liter blåbär när hon
ändå rör sig därute i blåbärsriset i
hennes västmanländska
hemtrakter.
Hon är inne på att nästa gång ta
med sig en bärplockare, skopan
med gallerbotten som är given när
lingon ska tas om hand, samtidigt
inte oäven som blåbärsfångare.
Rensningen i efterhand får man
ta, menar hon. Den effektivare
plockningen sparar ju tid.
– Skulle de bli lite mosiga så gör
inte det så mycket, eftersom det

ändå ska bli blåbärssylt av det,
säger Li Dimberg.
Hon beskriver årets bär som ofta
”jättestora”.
– Om de på nära håll ser väl små
ut så går jag bara tio till femton
meter bort och hittar jättestora
och fina blåbär.
Annica Långvall, dietist och
doktorand i kost- och
måltidsvetenskap vid Umeå
universitet, lyfter fram skogarnas
blåbär som näringsriktiga och
samtidigt något som inte tär på
matbudgeten.
– Blåbär innehåller olika typer av
antioxidanter som hjälper till i
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kroppens försvar mot yttre
påfrestningar. Dessutom är våra
svenska bär fantastiska ur
klimatsynpunkt – de växer ju nära
oss, säger hon.
Långvall har inte mycket till övers
för de gojibär, mullbär och annat i
hälsokostbranschens utbud som
getts förledet ”super” och försetts
med prislappar som innebär att
annan hälsosam kost i familjens
mathållning får stå tillbaka för att
budgeten ska gå ihop.
– En vanlig gul lök innehåller
mycket som är näringsriktigt.
Men ingen kallar den för
”supergullök” för det.

Annica Långvall använder blåbär
till bland annat hemmagjorda
smoothies som hennes barn
älskar.
– Bären ger god smak åt filen och
vi slipper ifrån sötad yoghurt.
Kalle Holmberg
kalle.holmberg@dn.se

Fakta. Blåbär
Omkring 17 procent av Sveriges
yta täcks av blåbärsris.
Botaniskt är blåbärsriset ett
dvärgträd med en huvudstam och
grenar som bildar en bladkrona.
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Blåbär innehåller höga halter av cvitamin, k-vitamin och mangan,
och även höga halter av antioxidanter.
Källa: Nationalencyklopedin

Expert kritiserar
modellen som ger
högre hyror
MÅNDAG 27 JULI 2020

Den nya finansiella modellen
har ändrat synen på vad en
lägenhet är. Från att ses som
ett hem till en plats att parkera
kapital, enligt Leilani Farha,
FN:s bostadsrättsexpert fram
till nyligen.
– Utvecklingen att pressa mer
vinst ur varje kvadratmeter kom
verkligen i gång efter den
globala finanskrisen. Jag blev
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förvånad när jag såg det också i
Sverige, säger hon till DN.
Som FN:s rapportör om rätten till
en bostad följde Leilani Farha
utvecklingen på nära håll under
många år. Hon reste världen runt
och bevittnade hur människor
tvingas bort från sina bostäder på
grund av finansiella intressen.
DN berättade i söndagens tidning
om fastighetsbolaget Rikshems
renoveringar av hyresbostäder
och kritiken mot företaget.
– Bostadsfastigheter är en enorm
business. Det finns ingen
affärsverksamhet i världen som är
större, säger Leilani Farha.

Dokumentärfilmaren Fredrik
Gertten följer i filmen ”Push”
Leilani Farhas resor till städer i
olika världsdelar.
I Sverige häpnar hon över att
lokala politiker låtit det
amerikanska riskkapitalbolaget
Blackstone köpa hyresfastigheter.
”Hur kunde ni låta det hända här
– i Sverige?”, säger Fahra i filmen
till en biträdande stadsdirektör i
Stockholm.
– Jag växte upp i Kanada och där
sågs Sverige som en modell för
social välfärd. Jag visste att
systemet började monteras ned
under tidigt 2000-tal, men jag
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väntade mig inte att den nya
ordningen skulle försvaras så hårt
i Sverige. Det förvånade mig,
säger Leilani Farha, under
telefonintervjun med DN.
Hon trodde att folk hon träffade i
Sverige i högre utsträckning skulle
ifrågasätta utvecklingen.
– Jag tyckte inte
regeringstjänstemän verkade
reflektera så mycket över
förloppet som jag trodde att de
skulle göra. Antingen gick de i ett
slags försvarsställning eller så
hade de en attityd av att vi-harläget-under-kontroll. Och jag är

inte säker på att den kontrollen
finns, säger Leilani Farha.
Sedan filmen ”Push” spelades in
har riskkapitalbolaget Blackstone
sålt hela sitt bestånd av lägenheter
i Sverige och gjort en vinst på sex
miljarder kronor.
Köpare var det tyska
riskkapitalbolaget Vonovia.
Bostadsbristen i Sverige och
behovet av renovering i det
svenska miljonprogrammet lockar
utländska företag. Efter
renovering gör det svenska hyressystemet det lätt för bolagen att
höja hyrorna.
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– Det är riktigt att det finns
många globala aktörer. Några av
dem uppstod under den globala
finanskrisen för tio år sedan.
Utvecklingen att pressa mer vinst
ur varje kvadratmeter kom
verkligen i gång då. Ska jag peka
på ett företag så blir det
Blackstone. Under finanskrisen
köpte de billigt. För oss såg det
kanske ut som att de köpte
bostäder, men för dem var det att
de köpte billiga skulder. Och de
visste att de kunde göra en vinst
av det, säger Leilani Farha.

Det är därför, säger hon, som den
pågående pandemin är
oroväckande.
– Eftersom jag tror att den
kommer att sluta med många
mycket dåliga skulder och det är
vad de här aktörerna önskar.
Också Sverige, påminner hon, har
en av de största globala aktörerna
i branschen i bolaget Akelius, som
äger 45 000 enheter över världen,
mest i Sverige och Tyskland,
Kanada och Storbritannien.
Hon pekar på ett grafiskt
förhållande – den mellan den
närmast platta linjen för
genomsnittlig global lönenivå,
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jämfört med den brant stigande
kurvan för hyreskostnader.
– Det gapet, mellan hyror och
inkomst oroar mig, och det finns
överallt, från Kairo till Oslo, säger
hon.
Den 30 april avslutade hon sitt
uppdrag som FN:s särskilda
sändebud i bostadsfrågor. Sedan
dess leder hon den internationella
rörelsen The Shift, vars mål är att
garantera rätten till en bostad.
Leilani Farha hade tidigare startat
The Shift tillsammans med FN:s
råd för mänskliga rättigheter och
ett nätverk av 250 000 städer i
världen.

Målet är att bygga en global
rörelse, där de inblandade ”återtar
bostaden som en mänsklig
rättighet”.
– Det finns mycket att göra för att
vi ska omorientera oss tillbaka till
där vi måste vara för att
människor ska få ett lyckligt liv.
Bostäder är en så viktig del av det,
säger Leilani Farha.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se
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Rikshem, som DN rapporterat
om, är inte ensamma om att
renovera för att höja hyran och
därmed se värdet av fastigheterna
stiga. Det är ju de högre hyrorna
som höjer värdet.
MÅNDAG 27 JULI 2020
Men Rikshem, och de andra
Renovräkningarna har kommit
bolagen som gör på samma vis,
till Sverige – och svensk
utnyttjar bara det regelverk som
bostadspolitik gör dem möjliga.
finns. Det kan framstå som
För ytterst är det ett politiskt
okänsligt – en del skulle säga
ansvar att ha en politik som
girigt och omoraliskt – men det är
lever upp till kravet att en
inte absolut inte lagstridigt.
bostad är en social rättighet.
I Sverige är det framför allt
Men det är ett ansvar som
bruksvärdesystemet som bolagen
politiken på nationell nivå för
utnyttjar och som höjer hyrorna.
länge sedan abdikerat från.
Blir standarden i lägenheten efter

Dan Lucas: Köer,
renovräkningar och bostadsbrist lär
fortsätta
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en renovering jämförbar med
nyproducerade lägenheter ska
också hyran ligga om inte på så
nära hyran för nyproduktion.
Det är heller inte konstigt att
fastighetsägarna för det mesta
vinner i hyresnämnden när
hyresgäster klagar – nämnden
följer också bruksvärdesystemet
och jämför med nyproduktion i
närområdet.
Det finns lösningar. En utredning
som kom för några år sedan
föreslog att en fastighetsägare inte
skulle kunna höja hyran med mer
än 25 procent om hyresgästerna
inte, efter samråd, kunde

godkänna omfattningen av
renoveringen.
Utredningen har hittills inte lett
till något, men det finns ägare
som föreslår olika nivåer på
renoveringarna, och därmed
hyreshöjningarna, även om det
inte är tvingande för dem.
I Knivsta till exempel har den
kommunala allmännyttan,
Knivstabostäder, infört ”Bokvar”,
vilket är en modell där
renoveringar genomförs under sju
år och där kostnaden fördelas på
hyran under tio år.
Men även allmännyttor renoverar
för att höja värdet på husen. Även
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allmännyttor säljer fastigheter, för
att ha råd att bygga nytt, eller att
genomföra större renoveringar i
resten av beståndet.
I grunden är problemet politiskt,
eller rättare sagt politisk
passivitet. Sedan 1990-talskrisen
har staten dragit sig tillbaka från
riskerna på bostadsmarknaden.
Ansvaret för bostadsförsörjningen
ligger hos kommunerna, men det
är långt i från alla kommuner som
klarar den uppgiften.
När dessutom regelverket för
allmännyttan ändrades för ett
decennium sedan förvärrades
problemet. Dessa icke

vinstdrivande bolag skulle
plötsligt drivas efter
”affärsmässiga” principer. Den
dåvarande regeringen och
riksdagsmajoriteten oroade sig för
att EU-kommissionen annars
skulle dra Sverige inför domstol
för brott mot statsstödsreglerna.
I själva verket är reglerna långt i
från så strikta som de trodde då.
Nederländerna kunde även i
fortsättningen ge statligt stöd till
sin allmännytta, med
motiveringen att bostäderna i
första hand skulle gå till
människor med låga inkomster.
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Men detta kallas för ”social
housing” internationellt och
avfärdas av de flesta svenska
politiker som stigmatiserande för
de boende.
Renovräkningar, bostadsbrist och
köer lär fortsätta att plåga svensk
bostadsmarknad så länge inte
staten – det vill säga regering och
riksdag – åter tar på sig ett större
ansvar för bostadsförsörjningen.
För när allt kommer omkring –
menar det politiska systemet,
regering och riksdag, allvar med
att en bostad är en rättighet så
måste också verktygen finnas för

att målet ska nås. Och det är det
som till stora delar saknas.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se
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folk skickar upp över
naturreservatet.
– Annat var det förr, suckar
mannen som vakar över ett av
skärgårdens mest exklusiva
finrum.
Det ska njutas i stillhet, vara tyst
MÅNDAG 27 JULI 2020
och betraktas med hänsyn och
Tidens tempo har nått även
respekt – öriket Stora Nassa,
ytterskärgårdens relativt
längst ut i ytterskärgårdens
otillgängliga men undersköna
havsband.
natur.
Men ljudet av en vattenskoter som
Tillsynsman Erik Lindström
gasas genom kurvan när den
jagar både vattenskotrar och
paddlare och skulle helst av allt rundar ett flak av bränningar slår
vilja skjuta ner de drönare som sönder illusionen.
Tillsynsman Erik Lindströms
ansiktsuttryck förändras direkt.

Han skyddar
fågellivet från
vattenskotrar och
paddlare
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Han får – om inte mord, så
åtminstone någonting våldsamt –
i blicken när han plötsligt drar
gasreglaget på sin utombordare i
botten.
Det är allvar nu. Det ser vi på
honom. Av den jovialiska men
strama skärgårdscharmen finns
inget kvar, nu är han bara rent ut
sagt förbannad. Ett tappert försök
att skämta om det som nu händer
faller platt till durken på båten vi
färdas i.
– Om du inte skärper dig
polisanmäler jag, ryter han till
killen som åker runt på
vattenskotern bland

naturreservatet Stora Nassas
många skär.
Och ja, han hytter även med
näven. Vattenskoteråkaren gör ett
tappert försök att försvara sig. ”Så
fort körde jag väl inte... Jag ska ta
det lugnt ... Jag vet att det är max
5 knop som gäller ... ”
Det går inte att ta miste på
föraktet i Erik Lindströms uppsyn.
Han svär och säger:
– Vad har man ens här att göra?
På en vattenskoter???
– Och vet du, drönarna som folk
använder nu för tiden, de får jag
lust att skjuta ner med
hagelbössan. Det råder faktiskt
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flygförbud här. Det är tur jag har
kvar en viss förmåga att besinna
mig ...
Det är inte svårt att förstå hans
indignation. Stora Nassas karga
och delvis kuperade natur –
klipporna och hällarna som
tuktats av inlandsisen och de
maritima lövskogspartierna som
ständigt får kämpa mot vindarna
– andas ännu av det liv som
människor levt här, några av dem
redan på 1500-talet.
Det är utsatt, hårt, utmanande.
Och det är, i Erik Lindström ögon,
ingenting för folk som ger sig ut i
skärgården med enbart en gps och

struntar i att ta med sig ett riktigt
sjökort, där naturreservatet och
dess fågelskyddsområden är
ordentligt utmärkta till skillnad
från i den elektroniska
navigeringsutrustningen.
– Men det är så det ser ut nu för
tiden ... Tidens tempo, även här,
säger han när han kliver i land på
bryggan vid den gamla saltboden
som ligger där tillsynsmannen har
sin bostad på ön Stora Bonden.
Han är tillbaka från en av flera
dagliga tillsynsrundor i reservatet.
Hur många det blir beror på hur
många båtar som ligger i de
ursköna vikarna och klippiga
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prången som detta kobbrike
erbjuder såväl utomskärsseglaren
som motorbåtskepparen.
– Nu får jag väl tillägga att de allra
flesta sköter sig, förstår reglerna
och är trevliga. Men ett par tre
stycken får jag allt säga åt om
dagen.
– De paddlar kajak och bräda i
fågelskyddsområdena, de åker
vattenskoter där det är förbjudet
och de eldar fast det är
eldningsförbud. Ja, de bryr sig
inte helt enkelt, muttrar Erik och
börjar förbereda eftermiddagens
fiskrökande, som vid sidan om
själva fiskandet är den

fritidsaktivitet han ägnar sig åt
under sina många och långa dagar
på Nassa.
– Jag skjuter mink också, tillägger
han, men det ingår i jobbet.
Sedan han tillträdde för sex år
sedan har 500 minkar avskjutits
och konsekvensen är uppenbar;
fågellivet har fått ny kraft,
vitfåglar som mås och tärna utgör
ljudbildens bas. Häckande arter
som ejder, svärta, vigg och
storkrake släpper ut sina ungar på
guppande led i allt större
mängder.
– I går såg jag hur årets första
familj av svärtor tog sig en tur.
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Det värmer ens hjärta, säger Erik
och lägger upp sina egenfiskade
sikar på rad för att ha dem nära
till hands när de väl ska in i
rökskåpen.
Som mest i år har det varit runt
200 fritidsbåtar här under ett
dygn. Det är inget rekord eller så,
men tillströmningen av besökare
nu under coronapandemin är mer
konstant.
– På 70-talet vimlade det ju av
båtar i skärgården, men sedan
dess har det konstant minskat,
folk har ju blivit bekvämare. Men
den kategori av sjöfarare som
kommer hit är oftast de inbitna.

Det är trots allt en bit ut och
fjärden utanför kan vara ganska
elak, säger Erik.
Själv är han född och uppvuxen på
Harö. Redan som tioåring sålde
han fisk som han själv fångat. Han
rodde runt bland öarna och sålde
till sommargäster och till bofasta
på större öar som till exempel
Sandön. 21 år gammal kastade
han loss på ett egenägt fiskefartyg
med vilket han fiskat från
Härnösand till Borgholm. En
period alldeles i början av 90-talet
tog han sig in till Nybrokajen och
sålde färsk fisk till stockholmarna
varje fredag. Han rensade och
1403

fileade både innan och direkt på
plats.
– En gång kom en reporter från
DN och gjorde ett reportage om
min flytande lilla fiskbutik. Jädrar
vad det blev populärt, jag hade
knappt fisk så det räckte efter det,
skrockar han.
Det finns dock ingen önskan om
att locka fler båtar till Stora
Nassa, vare sig från tillsynsman
Eriks sida eller från familjen
Nathansons, som driver stiftelsen
som äger marken. Inte för att de
är emot allemansrätten eller för
att de skulle missunna någon att
uppleva den exklusivitet som

Stora Nassa är, utan för att
naturen här helt enkelt inte tål
hur mycket som helst.
Särskilt trist är det när människor
som är ovana vid friluftsliv
kommer ut. Det är de som tror att
fimpar, portionssnusar och skräp
försvinner av sig själva.
På två av de många öarna sköter
ett tjugotal mufflonfår
renhållningen, de öarna utmärker
sig i sin brist på sly och ogräs som
ständigt nytrimmade.
Flera av skären erbjuder för övrigt
spektakulära formationer av
stenblock som kastats upp på
klipporna av inlandsisen, här och
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var bildas små laguner där vattnet
kan bli riktigt varmt trots den
stora omsättningen på havsvatten
kring ö-gruppen.
För den som letar kickar finns det
flera höga klippor att hoppa ifrån
– se bara till att du befinner dig på
en plats där du faktiskt får vara.
Låt till exempel Måskobbarna,
Skutharorna och Stora Brunskäret
vara ifred.
Erik Lindström bor här med sin
fru Anki i princip hela tiden
mellan maj och september.
Måndagar och tisdagar jobbar han
med att köra sopor i
Mellanskärgården – kanske känns

han igen från ett i DN nyligen
publicerat reportage om hur
hushållsavfallet ökat med 30
procent i skärgårdskommunen
Värmdö under pandemin.
Rik blir han inte på kuppen, men
han trivs. När möjligheten att bli
den familjeägda stiftelsens
tillsynsman kom för sex år sedan
var han inte sen att tacka ja. Hans
föregångare var här i 17 år. Under
höst och vinter är tillsynen mer
oregelbunden.
Kanske är det de kännbara,
historiska vingslagen som gör
denna plats så magisk. Att det
under 150 år funnits en fast
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befolkning här – som mest
livnärde sig ett 30-tal personer,
fördelade på sex familjer, här – är
hisnande. Att föreställa sig det
slitsamma livet är svårt.
I boken ”Den siste skärkarlen”,
skriven av Södermöjabon Harry
Sjöberg och i senare upplagor
uppdaterad av hans släktingar
beskrivs ”Ante-gubben” som levde
på ön alldels ensam i 25 år runt
sekelskiftet, får man en idé om
både hur både umbäranden och
lycka kunde se ut i Nassaarkipelagen.

– Ja, konstaterar Erik när han till
slut laddar in sikarna i sina
röklådor, annat var det förr.
Ulrika By
ulrika.by@dn.se

Fakta. Stora Nassa
Stora Nassa ligger i
ytterskärgården, 15 kilometer
öster om Möja. Det går endast att
ta sig hit med egen båt.
Stora Nassa är ett naturreservat
som i sig innefattar flera
fågelskyddsområden som inte får
beträdas mellan 1 februari och 15
augusti.
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Stora Nassa är även ett av
Stora Nassa. Den förvaltas i
Länsstyrelsen utpekat
samråd med Länsstyrelsen.
hänsynsområde, vilket innebär en
uppmaning och vädjan (ingen lag)
till lugn och ro. Störande ljud
undanbedes, hundar och husdjur
ska hållas kopplade och får bara
vistas på ett par av öarna. Det är
också viktigt att besökarna tar
vara på sina egna sopor. Ett
hänsynsområde ska ”njutas i
stillhet på naturens villkor”, enligt
Länsstyrelsen formulering.
Fartbegränsningen i området är 5
knop.
Ögruppen ägs av Elisabet och
Robert Nathansons familjestiftelse
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Klimatkrisen kommer
att förändra Sverige
för alltid
MÅNDAG 27 JULI 2020
Sakta men säkert förskjuts

klimatzonerna norrut.
Erika Bjerström har gjort
en resa genom Sverige
och berättar om krisen. En
viktig och intressant bok,
skriver Lars Linder, men
klimatsorgen drabbar inte
riktigt.

Erika Bjerström
”Klimatkrisens Sverige. Så
förändras vårt land från norr till
söder”
Norstedts, 235 sidor
Vid horisont, hög himmel och
långgrunda stränder. Flacka
strandängar där havet skurit upp
hål och spolat ner polerade
stockar, trossar och annat
vrakgods. Stenar i överflöd som
fått bidra till gärdsgårdar, vackert
inramade av björnbärssnår.
Den halländska kusten på
femtiotalet är min barndoms
landskap. Åt alla håll låg trakten
fri för ögat, kring hus och gårdar
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flockades enstaka skuggande
träddungar, annars kunde blicken
vandra kilometerlångt.
Ända ner till vattenbrynet gick
svartvita kor och betade gräset
som sällan hann bli mer än
centimeterlångt. Flugor och
bromsar drog de till sig i överflöd,
men varken ormar, mygg eller
fästingar hade en chans i den
brutalt snaggade växtligheten.
Husen var byggda på halländskt
vis med två stugor hopkopplade
med plank emellan som skydd
mot den pinande nordvästvind
som vintertid gjorde det blottade
landskapet obarmhärtigt för

ortsbefolkningen. För oss
sommargäster var det paradiset.
Men så försvann korna. Det är nu
säkert femtio år sedan gräset
betades kort på våra strandängar,
och i alla riktningar har naturen
växt igen. Inåt land syns mest
väldiga snår, och den förr så vida
utsikten mot havet och
solnedgången har krympt till små
korridorer som vi får kämpa för
att hålla öppna. Till stranden går
man genom en djungel av
manshöga halvbuskar.
Flugorna har blivit färre,
myggorna och fästingarna desto
fler. Liksom stugområdena i
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närheten. Havet är kvar, tack och
lov, men det förlovade landet är
borta.
Med den resan i minnet läser jag
en intressant och viktig bok om
hur Sverige är på väg att förändras
på nytt, den här gången av
klimatkrisen. SVT:s
klimatkorrespondent Erika
Bjerström har rest genom landet
och beskriver hur ekosystem och
habitat nu rubbas och hur
välkända landskap förvandlas till
något nytt, annorlunda och okänt.
Texter om klimatförändringar
kretsar oftast kring globala frågor
och blir antingen abstrakta eller

avlägset apokalyptiska och
därmed svåra att ta in, men
Bjerström zoomar in på vad som
pågår här och nu: en fullt avläsbar
rörelse som drar fram genom
landet. De klimatzoner som
bestämmer växtlighetens och
djurens livsvillkor förskjuts
nämligen obevekligt norrut med
en hastighet av fyra kilometer om
året. En halv meter i timmen,
månad efter månad, år efter år.
Och det är ohjälpligt. Det är
faktiskt fullt möjligt att vi kan nå
de uppställda målen för
utsläppsbegränsningar – men det
som nu pågår är resultatet av

1410

koldioxidutsläpp som redan är
gjorda och inte kan tas tillbaka.
Allt levande som anpassats till
nordisk kyla tvingas alltså försöka
följa förflyttningen norrut, men
arter som redan står nära kanten,
vid ishavet eller högt i fjällvärlden,
har ingenstans att ta vägen. De är
snart utplånade, liksom det
klassiska, kala fjällandskapet.
Trädgränsen flyttar uppåt, och
fjällvandrare kommer att tvingas
gå allt längre genom den myggiga
snårskog som de flesta av dem
avskyr. Vissa arter kan inte ens
flytta. När bottentemperaturen i
fjällsjöarna stiger upp mot 15

grader försvinner rödingen, och
längre ner i landet kan linnea,
vitsippa och blåsippa snart vara
kvävda. De förökar sig via rötterna
och kan inte följa med i marschen
norrut.
Erika Bjerström rör sig åt andra
hållet, hon gör nedslag från norr
till söder, från de trädbevuxna
fjällen via Mellansveriges
brandplågade skogar till Falsterbo
som nu ska bygga vallar mot det
stigande havet.
Snabbt drar hon fram över det
avlånga landet – lite väl snabbt,
det är så mycket hon vill hinna
förevisa. Inte bara vad som pågår i

1411

naturen, utan också hur samhället
rustar sig (och inte). Hon besöker
kommuner som höjer
beredskapen mot plötsliga
översvämningar och företag som
tvingas tillverka snö till
turistsäsongen. Hon listar vad vi
som medborgare kan göra för att
skydda oss mot storm och skyfall.
Talar med renskötare, lantbrukare
och rader av forskare. Läser Nils
Holgersson och lånar hans blick
på Bohuslän, hennes egen
barndoms landskap.
Hon är väl påläst, och som
rutinerad, flygande tv-reporter
behärskar hon konsten att packa

fakta och klippa hårt. Korta
kapitel drar förbi som
Aktuelltinslag.
Mer sällan tar hon sig tid att
stanna upp för att låta bilder,
intryck och resonemang sjunka in.
Man kastas mellan eroderande
stränder och kommunala
åtgärdslistor, norrländska myrar
och gotländsk cementtillverkning,
och kan ibland känna sig som den
tröga linnean: känslan hinner inte
med. Den ”klimatsorg” Erika
Bjerström också vill förmedla
drabbar mig inte riktigt.
Men till det finns nog även andra
skäl, som delvis ligger utanför
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boken. Ett är att det som väntar
Norden i klimatkrisens spår kan
te sig närmast idylliskt jämfört
med vad som händer ute i
världen, där det finns regioner
som redan i dag är på god väg att
bli obeboeliga.
Ett annat är det där med Halland.
Mitt igenväxta paradis är ju en
spegelskärva av ett Sverige som
under hela det sena 1900-talet
transformerats intill
oigenkännlighet, och rätt sällan
till det bättre. I en osalig mix av
kapitalistiska lönsamhetskrav,
medveten rationaliseringspolitik
och allmän obetänksamhet har

jordbruk lagts ner, landskap
förbuskats, skogar blivit
granplantager, insjöar försurats
och haven fiskats ut.
Det är med andra ord inte precis
Nils Holgerssons uråldriga
jordbrukssverige som nu stöps om
utan ett land som redan utvecklats
till ett slags postmodern
parkanläggning, delvis
välbevarad, delvis vanskött. Nu
läggs nya förändringar till de
gamla; då var det gifter, soptippar
och vanhävd; nu uppvärmning.
Vi har sedan länge lärt oss leva
med ett ständigt pågående avsked.
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Det gör inte tragedin som drar
fram över landet mindre, men
bidrar kanske till att förklara
varför känslan av bråddjup förlust
inte riktigt vill infinna sig, trots
allt. För vad kallar man sorgen
över något som till stora delar
redan gått förlorat?
Om några årtionden är kanhända
även vår sandstrand borta och
havet når upp till snåren på de
gamla strandängarna. Det är en
djupt nedslående bild. Men tja,
tänker jag lite uppgivet i nästa
ögonblick, det kommer nog gå att
bada där också.
Lars Linder

Försäljning till exchef kan vara olaglig
TISDAG 28 JULI 2020

Med kort varsel, utan
oberoende värdering, sålde
SMHI en av sina enheter till en
tidigare chef för vad bedömare
menar är ett underpris. Om
SMHI inte kan bevisa att det
handlar om ett
marknadsmässigt pris kan
företaget tvingas betala tillbaka
mellanskillnaden.
Trots årliga intäkter på mellan 43
och 49 miljoner lade SMHI hastigt
ner enheten Sjöfart tidigare i år.
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Att skriva av utvecklingskostnader
och avveckla personalen kommer
att kosta skattebetalarna cirka 20
miljoner kronor.
All verksamhet, förutom i svenska
farvatten, sköts nu av det
nystartade privata företaget Gale
Force som drivs av en tidigare
chef på Sjöfart. Denne fick köpa
verksamheten för 5,5 miljoner
kronor.
Enligt konkurrenter skulle dock
10–15 miljoner ha varit ett mer
rimligt pris. Men DN:s granskning
visar att det inte gjordes någon
oberoende värdering av
verksamheten och att den inte

heller bjöds ut öppet för
utomstående bud. Om affären
anmäls till EU-kommissionen
skulle de kunna utreda om det
handlar om ett olagligt statstöd,
säger Björn Skarp jurist och
statsstödsspecialist på
Upphandlingsmyndigheten.
– Det finns två huvudmöjligheter
för att visa att det handlar om ett
marknadsmässigt pris – antingen
ska det vara ett konkurrensutsatt
villkorslöst anbudsförfarande eller
så gör man en expertbedömning.
– Om man inte har gjort något av
det kan man anta att det sannolikt
inte handlar om ett
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marknadsmässigt pris och att
aktören därmed blivit gynnad.
Om EU-kommissionen kommer
fram till att det handlar om ett
olagligt statsstöd måste svenska
staten återkräva pengarna.
– Det här drabbar
stödmottagaren, i det här fallet
företaget som har fått köpa
verksamheten. Kommissionen
räknar då sannolikt ut
mellanskillnaden mellan det
marknadsmässiga priset och vad
man fick det för. Stödmottagaren
är även skyldig att betala ränta på
det olagliga stödet, säger Björn
Skarp.

Strax innan försäljningen begärde
också SMHI ”extra anslagsmedel
motsvarande 20-24 miljoner
kronor”, enligt ett mejl som
generaldirektör Rolf Brennerfelt
skickat till Miljödepartementet.
När DN kontaktar
Miljödepartementet svarar de att
de har fått muntlig information
från SMHI om att de vill avyttra
Sjöfart då det inte anses lönsamt
med hänsyn till valutarisker och
investeringar som kommer att
krävas.
”Miljödepartementet mottog
information om köpare och
slutligt belopp först när avtalet var
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undertecknat”, skriver Katja
Awiti, chef på klimatenheten på
Miljödepartementet.
Stefan Bjarnefors
Dela

Kärnreaktorer på fler
platser ”inte fog för
oro”
TISDAG 28 JULI 2020

Strålsäkerhetsmyndigheten ser
inga principiella problem med
Liberalernas och Moderaternas
förslag på att bygga nya
kärnkraftsanläggningar på flera
platser i Sverige.
Men energiminister Anders
Ygeman (S) anser att
kärnkraften är olönsam.
– Sverige har det största elöverskottet någonsin, sam1417

tidigt som vi har de lägsta elpriserna någonsin, säger han.
Den kärnkraftslagstiftning som
Alliansen drev igenom för tio år
sedan är föråldrad och ett hot mot
en långsiktig hållbar
energiförsörjning, skriver Ulf
Kristersson (M) och Nyamko
Sabuni (L) i en debattartikel på
DN Debatt.
De vill ta bort förbudet mot att
driva fler än tio reaktorer i landet
och vill även tillåta byggnation av
reaktorer på fler platser än de tre
redan befintliga kärnkraftverken.
Sverige behöver, menar de, fler
små reaktorer på fler platser.

Energiminister Anders
Ygeman (S) tror att utspelet
handlar om ett försök att hålla
kärnkraftsfrågan vid liv.
– Kärnkraften tar otroligt lång tid
att bygga och
produktionskostnaderna ökar hela
tiden, samtidigt som
produktionskostnaderna för alla
andra energislag går ner, vilket
gör att det i dagsläget inte finns
någon investeringsvilja i
kärnkraft. Och det beror inte på
lagen, för lagen tillåter ny
kärnkraft på de platser där vi
redan har kärnreaktorer, säger
han.
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Jan Hanberg vid avdelningen för
kärnkraftssäkerhet på
Strålsäkerhetsmyndigheten ser
inga principiellt säkerhetsmässiga
problem med att utöka antalet
reaktorer och antalet
kärnkraftsanläggningar i Sverige.
– De nya, mindre anläggningarna
har modernare säkerhetssystem. I
de små reaktorerna bygger man in
mer av vad vi kallar passiva
säkerhetssystem, vilket är
säkerhetshöjande i sig, säger han.
Innebär inte fler anläggningar och
fler reaktorer också högre risker?
– Med fler anläggningar ökar
givetvis sannolikheten att det

händer något. Samtidigt blir
konsekvenserna av ett haveri i en
mindre reaktor inte lika stora som
om det skulle hända i en stor.
Så om det poppar upp en liten
kärnkraftsanläggning i närheten
av ens bostad framöver så finns
det egentligen inget fog för oro?
– Rent krasst så har vi sådana
krav att det inte ska finnas fog för
oro. Det är hela idén med de
säkerhetskrav och regler som
finns. Sen kan man ju känna
annorlunda ändå såklart, men
kravnivån är så att det rent sakligt
inte ska finnas skäl för oro, säger
Jan Hanberg.

1419

Kristersson och Sabuni skriver i
debattartikeln att det krävs
lagstiftning och standardiseringar
som möjliggör fler, mindre
reaktorer, på fler platser som kan
leverera fjärrvärme till små eller
medelstora städer.
Partiledarna menar att fler
reaktorer behövs för att möta ett
ökat behov av el och för att
säkerställa att det finns
elproduktion som fungerar
oberoende av väder och vind.
Men enligt Anders Ygeman finns
det inte ett sådant behov i dagsläget:

– Sverige har det största
elöverskottet någonsin, samtidigt
som vi har de lägsta elpriserna
någonsin, säger ministern.
Han tror inte heller på idén om
reaktorer på fler platser i landet.
– Den typen av kärnkraft riskerar
att bli dyrare snarare än billigare
för om man då ska slå upp
hundratals reaktorer runt om i
Sverige så måste du göra alla de
här säkerhetsbedömningarna och
bygga upp all den
räddningskapaciteten på en massa
platser. Jag tror helt enkelt inte
att det är realistiskt.
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Det kan finnas praktiska
svårigheter med att hitta nya
platser för att bygga nya
kärnkraftverk.
– Det finns väldigt många olika
saker man måste ha koll på. Det
krävs hög haveriberedskap, du
måste ha brandkår som kan rycka
ut och det måste finnas
utrymningsplaner för
civilbefolkningen i området runt
omkring ifall något skulle gå illa, säger Jan Hanberg.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se

Mamman avvisar
behandling
TISDAG 28 JULI 2020

Mamman till den treåriga flicka
som kommit att kallas ”Lilla
hjärtat” motsätter sig den
behandling som frivården anser
vara mest lämplig för henne.
Därför menar frivården att det
enda möjliga alternativet för
modern är ett fängelsestraff.
Mamman till den treåriga flicka
som hittades död i januari är
dömd för att av oaktsamhet vållat
sin dotters död. I beslutet, som
kom i juni, menar Norrköpings
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tingsrätt att bevisningen inte
räckte till för att döma mamman
för mord, vilket hon var åtalad för.
Efter tingsrättens beslut fick
frivården i uppdrag att göra riskoch behovsbedömning av
kvinnan, som är släppt ur häkte.
I frivårdens bedömning skriver
utredarna att mamman är i behov
av insatser mot psykisk ohälsa,
kriminalitet samt mot en
omfattande
missbruksproblematik. Deras
bedömning är att det finns risk för
att kvinnan återfaller i brott och
att det föreligger ett
övervakningsbehov.

Frivården anser att den mest
lämpliga påföljden är
skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan. En utredning
kring en sådan påföljd har gjorts
och lämpliga behandlingshem har
utretts.
Men mamman avvisar den
särskilda behandlingsplanen, då
hon enligt utredningen motsätter
sig den behandlingsteoretiska
grund som det aktuella
behandlingshemmet arbetar
utifrån. Med detta som grund
menar frivården är det inte finns
förutsättningar för att hon ska få
en frivårdande påföljd.
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Samhällstjänst, som är ett annat
alternativ av frivård, bedöms inte
vara lämpligt för kvinnan.
Huvudförhandlingen återupptas
torsdagen den 30 juli och då ska
tingsrätten ta ställning till vilket
straff kvinnan ska få.
Rättsmedicinalverket har gjort
bedömningen att mamman inte
led av en allvarlig psykisk störning
vid tiden för brottet och inte heller
under undersökningen. Alltså kan
hon inte dömas till
rättspsykiatrisk vård.
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

Före detta pojkvännen
döms till livstids
fängelse
TISDAG 28 JULI 2020

23-åriga Tishko Ahmed döms
till livstids fängelse för mordet
på 17-åriga Wilma Andersson.
Han döms även för brott mot
griftefriden.
En rättspsykiatrisk
undersökning har bedömt att
han inte har lidit av en allvarlig
psykisk störning och att han
därmed kan dömas till
fängelse.
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Uddevalla tingsrätt konstaterar i
domen att det är ställt utom
rimligt tvivel att Tishko Ahmed
genom upprepat våld mördat
Wilma Andersson. Han har
därefter hanterat kroppen på ett
”skymfligt” sätt vilket gör att han
döms för brott mot griftefriden.
Enligt tingsrätten saknas
förmildrande omständigheter. I
stället finns ett antal försvårande.
23-åringen ska ha utsatt sin yngre
och fysiskt underlägsna flickvän
för omfattande våld i den
gemensamma bostaden. Han har
sedan utsatt hennes kropp för
grovt våld och gömt den. Att

kroppen inte återfunnits har
enligt tingsrätten orsakat de
närstående fortsatt lidande.
Bedömningen gör att tingsrätten
dömer Tishko Ahmed till livstids
fängelse. Han döms även att
betala skadestånd på 60 000
kronor till Wilma Anderssons
mamma, pappa och syster.
Åklagare Jim Westerberg säger till
DN att han är nöjd med beskedet.
– Vi kan konstatera att Uddevalla
tingsrätt delar vår bedömning
såväl i skuldfrågan som i frågan
om påföljd.
Utredningen har gått bra, säger
åklagaren, och berömmer det
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arbete som polisen och Nationellt
forensiskt centrum utfört. Trots
att endast en del av offrets kropp
hittas har det gått att fastställa att
Wilma Andersson utsatts för ett
allvarligt våldsbrott, vilket räckt
för en fällande dom i tingsrätten.
Jim Westerberg säger att han
räknar med att domen kommer
att överklagas.
– Vi ser inte det här som avklarat
förrän vi inväntat ett eventuellt
överklagande.
17-åriga Wilma Andersson
försvann i mitten av november
förra året. Tusentals
privatpersoner engagerade sig i

sökandet i och omkring
Uddevalla. Hennes före detta
pojkvän Tishko Ahmed, då 22 år
gammal, anhölls misstänkt för
mord.
Knappt två veckor efter att Wilma
Andersson anmäldes försvunnen
kunde polisen bekräfta att hon var
avliden. En kroppsdel hade då
hittats i hennes före detta
pojkväns lägenhet. Den 17 juni
meddelade Uddevalla tingsrätt att
det fanns övertygande bevis för att
den nu 23-åriga Tishko Ahmed
gjort sig skyldig till mord och
brott mot griftefriden.
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Den åtalade har därefter
genomgått en rättspsykiatrisk
undersökning. Enligt denna
uppvisar han narcissistiska drag
och har ett ytligt känsloliv. Han
har haft en välfungerande vardag,
med arbete och bostad, men ”en
bristande insikt i det egna
psykologiska fungerandet”. Enligt
utredningen har Tishko Ahmed
beskrivit en sorg och saknad av
sin före detta flickvän, men dessa
känslor har inte verkat genuina.
Över lag har den åtalade haft ett
lättsamt förhållningssätt till
situationen han befinner sig i.
Undantaget är, enligt

utredningen, 23-åringens reaktion
på att hans föräldrar tagit avstånd
från honom. När han får veta
detta brister han ut i gråt.
Den rättspsykiatriska utredningen
slår fast att den åtalade inte led av
en allvarlig psykisk störning vid
mordtillfället och att han därmed
kan dömas till fängelse.
Tishko Ahmed har suttit
frihetsberövad sedan i november
förra året och kommer att stanna i
häktet tills domen vinner laga
kraft. Under förhandlingarna i
tingsrätten har han nekat till
brott.
1426

DN har sökt försvarsadvokat
Beatrice Rämsell för en
kommentar.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

M-avhopparen: ”Om
tretusen kommunanställda inte
gick till jobbet skulle
Göteborg överleva
ändå”
TISDAG 28 JULI 2020

Den gamle Chalmeristen Martin
Wannholt reser sig upp, går ett
varv runt mötesbordet och
säger:
– Vi går all in politiskt för att
utveckla Göteborg. Vi räknar
med att vi kommer att ha en
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valkassa jämförbar med
Socialdemokraternas. Vi satsar
precis allt på att vara med och
styra Göteborg och ta
ledarfanan senast efter nästa
val.
Martin Wannholt har den för
politiker betydande förmågan att
lämna få oberörda. Men att till
och med prata om att ”ta
ledarfanan”? Ett parti som gjorde
debut i fullmäktige för mindre än
två år sedan?
Politiska motståndare och andra
betraktare ställer sig många frågor
om den 53-årige trebarnsfaderns
fortsatta framfart i

Göteborgspolitiken. På partiets
digitala årsmöte den 25 juni
berättades att profilen Jan
Jörnmark, författaren och
docenten med förflutet på
Chalmers och Handels och
ledamot för partiet i
byggnadsnämnden, anställts för
att vara ”strateg inför valet 2022”.
– Han är en intellektuell jätte.
Han är ytterst ansvarig för att
hålla ihop allt vi står för, svarar
Wannholt på frågan om vad
Jörnmarks uppdrag är.
Men Wannholt, som grundade
och lanserade Demokraterna så
sent som den 4 maj 2017, har
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möjligen redan identifierat ett
nytt ledmotiv inför valet.
– I Göteborg måste det råda
nolltolerans över våldet vi ser
dagligen, det är ett jätteproblem
med ökad rasism åt alla håll. Vi
ser hur vanliga unga svenska
killar och tjejer blir överfallna av
två till fem invandrarungdomar,
de överfaller dem inte minst för
att inge respekt.
Varför trycker du på att
gärningsmännen skulle vara
invandrare? Finns det inte
anledning att tro att bakom den
här typen av brott finns många
som lever under svåra

omständigheter, alldeles oavsett
etnisk bakgrund?
– Om man känner att man inte
kommer in i samhället växer
ilskan, det förstår jag. Men vi har
ett samhälle där du får hur många
chanser som helst men ändå inte
tar del av dem utan i stället väljer
att handla med knark, bli
kriminell, att råna unga
människor. Vi måste ha noll
tolerans. Visst hänger allt ihop,
men man kan aldrig använda ett
utanförskap och att man har det
svårt som motivering för att begå
allvarliga brott.
Han fortsätter raskt:
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– Alla jag pratar med säger
samma sak! Det finns sådan
rasism mellan olika grupper. En
klanordning. Man ser ner på
svennar. Vi kan inte låta SD
ensamma prata om detta. Och det
här nya får man inte prata om,
men vi kommer göra det hela
vägen till valet. Vi kan inte ha det
så här, att människor ska vara
rädda.
Det håller väl alla med om?
– Ja, men vem föreslår en
lösning?
Men vad anser du konkret
behöver göras, utöver att prata om
problemet?

– Tusen saker. Det krävs resurser,
vi har enorma investeringsbehov.
Vi måste förstå att prioritera, som
med förskolan och skolan. Vi
måste återinföra kvarterspoliser.
För en tid framåt behöver vi också
punktmarkering av de mest
kriminella. Vi har över 50 000
anställda i Göteborgs stad. Jag
tror att om tre fyra tusen av dem
inte gick till jobbet skulle staden
överleva ändå. De skulle kunna
omskolas till bristyrken. Här finns
en stor potential.
Martin Wannholt har alltsedan
han efter valet 2014 uteslöts för
stadgebrott varit en källa till oro
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för Moderaterna i Göteborg. När
bara 25 dagar återstod till
valdagen hade han brutit mot
partilinjen i den för många
göteborgare då kanske mest
omdiskuterade frågan, den om
tågtunneln Västlänken, och därpå
gjort en uppgörelse om en
kommunalrådspost med det
dåvarande partiet Vägvalet
Har du släppt tanken att någon
gång kunna bli aktiv företrädare
för Moderaterna igen?
– Det kommer aldrig att ske. Men
inte av bitterhet. Det vore
olämpligt på många sätt. Det
passar sig inte. Jag har vuxit ifrån

M, det är fortfarande så att de kör
ett hittepå för att få verkligheten
att anpassa sig till något
ideologiskt i stället för att anpassa
sig till verkligheten. Som det här
med låtsasmarknadsmekanismer,
som till exempel religiösa friskolor
som plockar ut pengar eller
tidigare jobbcoacher. De har inte
heller tillräckligt bra svar på hur
samhället behöver hantera
ojämlikheten. Sen kan jag aldrig
förlåta Reinfeldt för vad han gjort
med Sverige.
Vad syftar du på?
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– Att han gjorde upp med
Miljöpartiet om
migrationspolitiken.
Här i Göteborg har Wannholt haft
synpunkter på hur Moderaternas
nuvarande gruppledare och
kommunstyrelsens ordförande
Axel Josefson sköter ledarskapet
av staden, det har framgått på
olika sätt. Men på frågan om det
rent av finns ett egenvärde för
Demokraterna att inte ingå
uppgörelser med Moderaterna
och Alliansen svarar han ”absolut
inte”.
– Vi ingår uppgörelser varje
månad i många nämnder, vi har

ett jättebra samarbete i styrelser
och bolag. Men i
kommunstyrelsen är det svårare
eftersom de gjort upp med
Vänsterpartiet för att plocka av
oss platser och ge till vänstern.
På fråga från DN säger Axel
Josefson att dörren för er står
öppen.
– Det är inte riktigt så vi upplever
det.
En fortsatt god relation till Mföreträdare som Wannholt dock
gärna lyfter fram, och som också
besvaras i till exempel sociala
medier, är den till Hampus
Magnusson, vice gruppledare och
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ordförande i byggnadsnämnden
där Wannholt själv är ledamot.
Wannholt berättar att han känner
Hampus väl alltsedan han i slutet
på 90-talet var budgetsekreterare
hos Hampus pappa Johnny
Magnusson, i dag regionstyrelsens
moderata ordförande.
Du och Hampus Magnusson
förefaller komma bra överens?
– Ja, Hampus går att lita på
politiskt, säger han – och tar i
denna intervju ett steg till:
– Vi är kanske inte överens om
precis allt men vi hittar varandra
ofta i de frågor där vi träffas, i
fastighets- och byggnadsnämnd.

Om en person som exempelvis
Hampus Magnusson hade kunnat
ta över Moderaterna, desto
snabbare hade staden politiskt
kunnat få till ett mer konstruktivt
samarbete mellan moderater och
demokrater – och även ökade
möjligheter för denna
konstellation att få stöd från
Socialdemokraterna i viktiga
sakfrågor. Det tror jag.
Oavsett vad man tycker om
tågtunneln Västlänken så byggs
den. Kampen för att stoppa den
borde ni väl ha lagt ner?
– Nej, det har vi inte. Sträcker
någon ut handen till oss om att
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stoppa stationen vid Haga så gör
vi det. Det går fortfarande att
rädda 15–20 miljarder. Men visst,
just nu händer inget, men vi har
inte gett upp.
Kan ni prata om att stoppa
Västlänken även i valrörelsen
2022?
– Vi kommer att göra den
bedömningen då. Om vi bedömer
att det inte går att göra något mer
kommer vi vara öppna med det.
Men det är en skittunnel, jag kan
inte stå för den. Fjärrvärmen och
Västlänken är också de största
koldioxidutsläpparna. Det

kommer att komma ikapp dem
allihopa.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se

Fakta. Demokraterna
tog många röster från
M
Att den lokala opinionen mot
tågtunneln Västlänken var stark
inför valet 2018 bekräftades inte
minst av Som-institutets
mätningar. Forskarna Maria
Solevids och Henrik Oscarssons
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diagram visade att alltsedan 2014 Källa: Som-institutet och val.se
hade runt 45 procent sett
Västlänken som ett dåligt projekt,
mot 29 procent positiva.
Men Som-mätningen bekräftade
också vad Moderaterna misstänkt,
att det framför allt var deras
väljare som försvann till
Demokraterna: 31 procent av D:s
väljare röstade på M i
riksdagsvalet.
Resultatet i kommunvalet 2018
innebar också närmast en kollaps
för Moderaterna som tappade 7,8
procentenheter till 14,5 procent.
Nykomlingarna Demokraterna
nådde 16,95 procent.
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000, säger Mikael Ribbenvik,
generaldirektör för
Migrationsverket.
Även arbetskraftsinvandringen
TISDAG 28 JULI 2020
och studerande från andra länder
Reserestriktionerna har satt stopp kommer att minska.
för flyktingströmmarna under
Migrationsverket räknar med att
våren. Migrationsverket sänker
39 000 personer söker
prognosen rejält för asylsökande. uppehållstillstånd för att arbeta i
Antalet asylsökande väntas bli
år, i den tidigare prognosen
mellan 10 000 och 17 000 i år, en räknade man med 51 000
nedjustering med 8 000 jämfört
personer.
med en tidigare prognos från i
TT
maj.
– Det är ett historiskt lågt antal.
Vi får gå tillbaka till 1999 då vi
hade liknande nivåer, då var det 11

Färre asylsökande
under pandemin
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Rekordår för
svensk storkstam
TISDAG 28 JULI 2020

Årets rekordstora vilda storkstam
i Sverige har i helgen fått tillskott
av 57 storkungar som fötts upp i
hägn. Storksläppet skedde i all
tysthet vid Hemmestorps mölla
utanför Veberöd – på grund av
smittskyddsläget kunde ingen
publik närvara den här gången.
Ytterligare 20 storkar uppfödda i
hägn kommer att släppas ut i
mitten av augusti.

Det ser ovanligt ljust ut för
storken i Sverige. Rekordmånga
ungar som kläckts i det fria, 118
stycken, har blivit flygfärdiga.
Enligt Petter Albinson har
förmodligen inte så många storkar
som denna säsong häckat i
Sverige sedan 1800-talet.
TT
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handelsplattformen Amazon har
under flera års tid gett tecken på
att en storskalig Sverigesatsning
är på gång. Nu bekräftar flera
TISDAG 28 JULI 2020
källor att lanseringen är nära.
I flera år har det talats om att
– Etableringen sker i höst, vi har
den amerikanska efått de uppgifterna bekräftade,
handelsjätten Amazon är på väg säger Emma Hernell, vice vd på
till Sverige. Nu bekräftar flera
analysföretaget HUI Research,
insatta personer att lanseringen som bevakar den svenska
är på gång.
handeln.
– Etableringen sker i höst,
Redan för drygt två år sedan höll
säger Emma Hernell, vice vd på HUI Research ett seminarium om
HUI Research.
hur svenska företag skulle
Inom några månader ritas kartan påverkas av att Amazon etablerar
om för den svenska handeln. Den sig i Sverige.
amerikanska e-

E-handelsjätten
Amazon kommer till Sverige i höst
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– Det har varit på gång tidigare
men blivit fördröjt av olika
anledningar. En lansering i höst
kan vara läglig eftersom
coronakrisen fått fler att handla
på nätet, även om jag inte tror att
det är anledningen till att det
kommer nu, säger Emma
Hernell.
Vad innebär Amazons etablering
för svenska företag?
– Det blir ytterligare skärpning av
konkurrensen och priserna
pressas nedåt. Där Amazon
etablerar sig accelererar ehandeln när vanor förändras. Men

alla branscher påverkas inte på
samma sätt, säger Emma Hernell.
Böcker, hemelektronik och prylar
är produkter som kan vara särskilt
påverkade eftersom det inom
dessa sektorer är enkelt att
jämföra pris, enligt Emma
Hernell. Mindre effekt får
etableringen på exempelvis
modehandeln, säger hon.
– Amazon är sämre på
konsumtion som kräver mer
finess. Plattformen är inte särskilt
snygg utan snarare informativ,
säger Emma Hernell.
Exakt när utrullningen inträffar är
inte officiellt. Emma Hernell tror
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att det sker i samband med Black
Friday, så som det skett under
tidigare lanseringar.
Detaljhandelskonsulten Markus
Varsikko arbetar med att hjälpa
nordiska företag att sälja via
Amazon. Även han bekräftar
uppgifterna om att en lansering i
Sverige sker till hösten men säger
att han tror att september eller
oktober blir månaden som
lanseringen sker.
– Det är bara Amazon som vet
med säkerhet men det är
miljontals detaljer som ska
fungera vid en lansering, inte ens
Amazon skulle ta risken att

lansera under Black Friday när
trycket är så stort, säger han.
Satsningen i Sverige innebär
bland annat att plattformen
översätts till svenska, speciella
erbjudanden via
lojalitetsprogrammet Prime och
på sikt snabbare leveranser, enligt
HUI Research.
Både Emma Hernell och Markus
Varsikko säger att leveranserna
till en början ska skickas från
centrallagret i Tyskland med
leveranstid på 2-3 dagar.
Det råder stort hemlighetsmakeri
från Amazons sida kring
satsningen. Företaget varken
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ökning med 26 procent jämfört
med samma period i fjol.
Företaget levererade under 2019
över 10 miljarder produkter och
sysselsatte 840 000 personer
världen över.

bekräftar eller förnekar
Sverigelanseringen.
”Tyvärr kan vi inte kommentera
rykten och spekulationer”, skriver
Bruce McLachlan vid Amazons
presstjänst.
Ida Yttergren
ida.yttergren@dn.se

Källa: Amazon

Fakta. Grundades år
1994
Amazon är ett amerikanskt ehandelsföretag som grundades av
Jeff Bezos år 1994. Under det
första kvartalet år 2020 omsatte
företaget 75,4 miljarder dollar, en
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Liten ljusning på
arbetsmarknaden
TISDAG 28 JULI 2020

Arbetsförmedlingen levererar
en ljusglimt från
arbetsmarknaden. Antalet
varslade personer förra veckan
var det lägsta hittills under
coronakrisen samtidigt som
antalet nyinskrivna sjunker.
Men arbetslösheten bland
ungdomar i åldern 18–24 år
ökar.
Antalet varsel föll till 254
personer förra veckan, enligt
Arbetsförmedlingen. Det kan

jämföras med 639 varslade
personer veckan före.
– Det är den klart lägsta nivån
sedan pandemins utbrott. Det är
dock för tidigt att dra några
slutsatser under en
semestermånad som juli ändå är,
säger Mahad Malingur,
tillförordnad enhetschef på
Arbetsförmedlingens analysenhet.
– Vi får vänta och se hur hösten
utvecklar sig. Men det är klart, det
är ändå åt rätt håll, som det ser ut
just nu, tillägger han.
Totalt har 92 351 personer
varslats om uppsägning under
coronakrisen. Först slog
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varselvågen hårdast mot
besöksnäringen, men det har
sedan dess även successivt blivit
fler varsel inom industrin, enligt
Malingur.
Han påminner om att det handlar
om en hälsokris och att det är
pandemins utveckling som avgör
hur det går framöver.
– Enligt de scenarion som finns
kommer arbetslösheten öka innan
det vänder, in på nästa år, säger
han.
Under förra veckan skrev 7 256
personer in sig som arbetslösa på
Arbetsförmedlingen. Därmed är
antalet arbetslösa eller sökande i

program med aktivitetsstöd nu
totalt på 476 940 personer. Det
motsvarar en arbetslöshetsnivå på
9,2 procent.
En dryg tredjedel av de
nyinskrivna på
Arbetsförmedlingen var
ungdomar i åldern 18–24 år,
bland vilka arbetslösheten nu har
ökat till 13,4 procent, enligt
myndigheten.
– Vi väntar oss att
ungdomsarbetslösheten kommer
att öka, om inte ungdomar i större
utsträckning kommer in på
utbildningar eller gör andra saker,
säger Malingur.
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Ungdomarna drabbas värre då
coronakrisen främst slår mot så
kallade ingångsjobb, vikariat och
tillfälliga anställningar,
exempelvis inom besöksnäringen,
enligt enhetschefen.
TT

Krisen för bokhandlarna fördjupas av pandemin
TISDAG 28 JULI 2020

En fjärdedel av alla fysiska
bokhandlar i Sverige har stängt
de senaste tio åren. Under
virusvåren har krisen
fördjupats ytterligare. ”Mycket
oroande”, menar ledande
branschföreträdare. DN besökte
anrika Hedengrens vid
Stureplan – en av många bokhandlar på fallrepet.
Kommer den fysiska bokhandeln
snart att framstå som en
anakronism? En kvarleva från en
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annan tid, lika sällsynt som
vinylspelare, hemtelefoner och
speedobadbyxor. En hel del tyder
på det.
På tio år har en fjärdedel av alla
bokhandlar – omkring 100
stycken – lagts ned i Sverige. Och
många fler hänger på en skör tråd.
Konkurrensen från
internetbokhandlar och
ljudböcker har gjort det svårt att
driva bokhandel i Sverige, säger
bokhandelsekonomen Leif
Olsson.
– Bokhandlarnas styrka var
tidigare att de hade ett välsorterat
utbud. Det var själva affärsidén.

Nätbokhandeln fällde krokben för
det konceptet, eftersom de kunde
erbjuda en i princip oändlig bredd
– och dessutom en rabatt på 20–
25 procent. Samtidigt som den
fysiska bokhandeln satt på ett
kapitalkrävande varulager på
tusentals titlar. Det som tidigare
var en styrka blev nu ett sänke.
Leif Olsson är högt respekterad i
bokbranschen. Sedan 1970-talet
har han på ett unikt sätt kartlagt
svenska bokhandlar. Just nu
arbetar han, vid 85 års ålder, på
en bok om bokhandelns historia i
Stockholm. Hans senaste statistik
visar att antalet kommuner med
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allmänbokhandel har minskat
drastiskt de senaste 20 åren. I dag
saknar 135 av 290 kommuner helt
bokhandel och ytterligare 100
kommuner har endast en.
I Västerbotten, exempelvis, finns
nu bara bokhandel i Umeå och
Skellefteå medan övriga tretton
kommuner är utan.
– Det är särskilt de små
kommunerna som drabbats. Men
det börjar även gälla större orter
som Motala och Katrineholm, vars
enda bokhandel de senaste åren
har gått i konkurs efter en
bokhandelstradition på långt över
hundra år. När kommuner med så

pass höga invånarantal inte längre
kan bära en bokhandel, då börjar
läget bli allvarligt.
Bokhandeln spelar och har spelat
en viktig kulturpolitisk roll i vårt
samhälle, menar Leif Olsson.
– Prästen, folkskolläraren och
bokhandlaren har av tradition
varit centrala gestalter i många
svenska samhällen i närmare 200
år.
Maria Hamrefors, ordförande för
Svenska Bokhandlareföreningen,
är även hon djupt bekymrad över
hur samhället kommer att
påverkas på sikt, om bokhandeln
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går från kulturbärare till
kuriositet.
– Det är mycket oroande. En
bokhandel är något mer än ett
ställe där man kan köpa böcker.
På många orter är den en central
del av det lokala kulturlivet med
ett stort utbud av evenemang och
läsfrämjande aktiviteter. Men
även i vardagen är bokhandeln
enormt viktig. Personalens
kunskap om böcker är unik för
bokhandeln. Det är den enda
försäljningskanal där man möter
människor av kött och blod, som
kan ge personlig service.

Under coronapandemin har nätjättarna flyttat fram sina
positioner ytterligare, samtidigt
som den fysiska bokhandeln varit
den stora förloraren. Nu blir
hösten, och inte minst den
kommande julhandeln, avgörande
för bokhandlarnas överlevnad,
säger Maria Hamrefors.
– Skulle det bli en omfattande
nedstängning av samhället i höst
så kommer mängder av
bokhandlare att gå under. Många
gånger är det familjeföretag i
tredje eller fjärde generationen.
Tvingas de lägga ned så försvinner
butikerna för gott.
1447

Kristina Ahlinder, vd för Svenska
Förläggareföreningen, påminner
om att det aldrig har sålts fler
böcker än det görs just nu – men
inte längre bara på det
traditionella sättet.
– Samtidigt är bokhandeln
betydelsefull på många sätt. Här
synliggörs böcker och kan väcka
intresse hos både ovana och vana
läsare. För samhället är det viktigt
att många olika författare kan ge
ut böcker, på många olika teman
och på många olika förlag. I en
demokrati måste många olika
röster kunna bli hörda och

uppmärksammade. Här har
bokhandeln fortsatt en viktig roll.
Att köpa böcker på nätet passar
inte alla, menar Kristina
Ahlinder.
– Även om e-handeln har många
förtjänster är den inte i närheten
av att kunna förmedla läslust,
inspiration och engagemang som
en riktigt bra bokhandel kan göra.
Bokhandeln som representant för
folkbildningstanken, alltså. Men i
en samtid där boklådorna kläms
mellan höga hyror och låga
nätpriser, finns det någon livboj?
Konsumenterna måste ta sitt
ansvar, menar vissa. Andra
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efterlyser en radikal omläggning
av litteraturpolitiken. Eller en
återgång till fasta bokpriser, ett
system som skrotades i Sverige i
början av 1970-talet men
fortfarande gäller i länder som
Norge, Frankrike, Spanien och
Tyskland.
– Det har tidigare funnits ett
statligt stöd för nyetablering och
övertagande av bokhandel. Jag vet
inte om det skulle vara en bra idé
att återinföra det. Å andra sidan
måste ju bokhandeln kunna stå på
egna ben, säger Kristina Ahlinder.
Anrika Hedengrens bokhandel vid
Stureplan har flera gånger de

senaste åren varit konkurshotad.
Våren 2015 skickade Hedengrens
ut ett mejl till sina stamkunder.
Räddningen blev ett upprop på
sociala medier, som drevs av
bland andra författaren Bodil
Malmsten.
Butiksägaren Nicklas Björkholm
fortsätter att kämpa. Men det är
inte lätt, särskilt inte i dessa tider,
suckar han så att det skrapar i
telefonen.
– Försäljningen har halverats de
senaste månaderna. Det är knappt
att vi klarar att hålla näsan
ovanför vattenytan. Dessutom blir
det några kallsupar då och då.
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Hedengrens bokhandel – vars
otvetydiga slogan lyder: ”Din oas i
det digitala ökenlandskapet” – är
inne på sitt tredje århundrade i
litteraturens tjänst. Butiken har
haft samma adress sedan 1897. I
källaren, där 35 000 volymer på
åtta språk trängs på hyllorna,
träffar DN Inger Andersson som
har arbetat i butiken sedan 1995.
Det är en dödsföraktande, om än
mycket trevlig, verksamhet, säger
hon.
– Jag tycker själv att det vore
hemskt om bokhandeln försvann,
och inte bara för att jag arbetar
här. Det handlar om välsorterad

tillgång till kultur. Men jag har
levt med den här krisen så länge
nu att jag har börjat bli van.
Vi avbryts av ett telefonsamtal, en
kund ringer och frågar efter en
trädgårdsbok. Inger Andersson
knappar på datorn och ser att den
är tillfälligt slut.
I sämsta fall, för Hedengrens, köper kunden boken hos någon av
de konkurrerande nätjättarna i
stället. Bokhandeln är beroende
av de återkommande kunderna,
säger Inger Andersson.
– Våra stammisar är många, även
om de inte är tillräckligt många.
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Och de är förstås oerhört
tacksamma att vi finns kvar.
En av dessa stamkunder är
programledaren Fredrik
Wikingsson, som vittnar om
bokhandelns roll som
kulturinrättning. Hedengrens var
en mytisk plats för honom, långt
innan han flyttade till Stockholm.
– Jag hade hört att Bob Dylan
kom till Hedengrens på 1960-talet
och bad om poeten Charles
Baudelaires ”De ondas blommor”
på engelska. Expediten snubblade
nervöst ner i lagerkällaren där
hon – otroligt nog – hittade ett
exemplar av ”The flowers of evil”.

Dylan vände och vred på den
några varv, släppte den på golvet
och lämnade sedan utan ett ord
butiken.
Fredrik Wikingsson hade bara
bott i Stockholm i fyra timmar när
han målmedvetet styrde kosan
mot Hedengrens.
– Där lokaliserade jag och räckte
över ett exemplar av ”De ondas
blommor” till killen i kassan med
de menande orden ”Jag antar att
ni inte har kvar Dylans ex...?” Han
skakade bara lite frågande på
huvudet. Långt senare har jag
förstått att Dylan inte alls besökte
Hedengrens utan en bokaffär som
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hette Sandbergs. Spelar det någon
roll? Egentligen inte. Det kunde
ha hänt på Hedengrens. Annat har
hänt på Hedengrens. Inget har
hänt på amazon.com.
Men förutom att det inte odlas så
många bra historier hos
nätbokhandlarna, går det inte lika
bra att shoppa böcker där?
– Jag är väldigt förtjust i randomfunktionen när jag lyssnar på
musik, det finns någon sinnrik
algoritm i bakgrunden som sållar
bort den värsta skiten och håller
en på tårna som lyssnare. Samma
känsla får jag i en bokhandel. Jag
kanske går in för att köpa Lars

Gustafssons ”Tennisspelaren”
men eftersom bokhandeln förstås
inte ”har den inne” så kommer jag
ut med Joan Didions ”The white
album”, som något ballt förlag
gett ut i en nyutgåva där typ
Amanda Jensen skrivit förordet.
Och så öppnar sig den dörren.
Johan Kellman Larsson
Bokhandelsdöden.
Vid sekelskiftet år 2000 fanns det
drygt 400 boklådor i Sverige varav
326 var allmänbokhandel. Från
årsskiftet 2009–2010 till årsskiftet
2019–2020 har antalet
bokhandelsbutiker minskat med

1452

över 100 varav 90 har varit
sorterad allmänbokhandel.
Försäljningen av böcker genom
bokhandeln har en ojämn
geografisk fördelning. Stockholms
och Uppsala län svarar för
närmare 40 procent. Tillsammans
med Västra Götaland och Skåne
växer denna andel till 60 procent.
De fem länen i Norrland svarar
endast för 10 procent.
Akademibokhandeln är den
ledande bokhandelsaktören i
Sverige med en marknadsandel
på över 75 procent.
Bokhandelskedjan Ugglan står för

15 procent medan den obundna
bokhandeln har 10 procent.
Källa: Bokhandelsekonomen Leif
Olsson
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följd av hårda restriktioner runt
om i världen ledde till ändrade
resemönster också för människor
inom sexhandeln.
ONSDAG 29 JULI 2020
– Vi har kunnat se att människor
Polisen i Stockholm har hittills i som aldrig varit här förut plötsligt
år tagit fast nästan lika många
rört sig till Sverige. När andra
sexköpare som de gjorde under länder stängde så var det hit man
hela förra året. Anmälningarna
åkte. Vi kan också se att personer
har ökat även i resten av landet. utsatta för människohandel och
Att sexköparnas rädsla för att
koppleri har fastnat i Sverige i
åka fast har blivit allt större
stället för att slussas vidare till
bekräftas både av polis och
nya länder, säger Jana De Geer,
kvinnor som säljer sex.
gruppchef på
När resten av Europa stängde ner människohandelssektionen vid
stack Sverige ut som en öppen ö i polisen i Stockholm.
coronakrisen. Nya spelregler till

Fler sexköpare gripna i
Sverige under
pandemin

1455

Konkurrensen om sexköparna har
med andra ord ökat under våren.
Samtidigt har sexköparna själva
dragit öronen åt sig av ett helt
annat skäl. Skälet stavas ”insats
torsk” och var en två veckor lång
polisinsats i Stockholm som under
våren ledde till att 69 personer
greps för sexköp. Polisen
bekräftar att de kraftiga
insatserna gjort att sexköparna
blivit allt mer nervösa.
– Vi kan se att polisens arbete haft
en positiv effekt och att den
mediala och ihållande
uppmärksamheten som frågan
fått har gjort att allmänheten

vaknat och gett oss betydligt fler
tips än tidigare, säger Jana De
Geer.
Hittills i år har polisen i
Stockholm upprättar nästan lika
många anmälningar om brott mot
sexköpslagen som de gjorde under
hela förra året. Även nationellt
har antalet anmälda varit fler det
senaste halvåret i jämförelse med
samma period 2019. Hur många
sexköpsbrott som anmäls varierar
från år till år. Förra året anmäldes
totalt 764 sexköpsbrott i Sverige,
och hur siffrorna varierar över tid
är i stort sett en spegling av det
arbete polisen lägger ner.
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– Anmälningarna bygger i princip
bara på hur mycket
spaningsarbete som görs och vilka
resurser man lägger på det här
brottet. När polisen lägger mer
resurser på att gripa sexköpare så
stiger siffrorna, konstaterar Karin
Svedlund, kriminalinspektör
verksam vid Nationella operativa
avdelningen.
Kvinnor inom sexhandeln som
DN pratat med menar att den
senare tidens polisinsatser gjort
deras situation osäkrare. Eftersom
kunderna blivit allt färre – och allt
räddare – är de nu mindre
benägna att lämna ut personlig

information i form av namn och
telefonnummer som gör det
lättare för kvinnorna att verifiera
dem.
Jana De Geer har förståelse för att
det polisen betraktar som en
positiv trend inte alltid upplevs på
samma sätt av de som säljer
sexuella tjänster. Samtidigt vill
hon understryka att polisens mål
är att just hjälpa dessa individer
ut ur prostitution, såväl som att
lagföra sexköparna. Hon hoppas
att de svårigheter som personer
som säljer sex upplever till följd av
polisens insatser i slutändan
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kommer leda till att fler väljer att
söka hjälp.
– Vi hoppas ju att effekten blir att
vi kan hjälpa fler människor ur
prostitution och att vi kan få dem
att se att det finns ett annat liv och
en annan väg, för vi vill inte att de
ska fastna i det här levernet.
Vad kan ni erbjuda för hjälp?
– Socialtjänsten kan till exempel
koordinera insatser så att man får
träffa en läkare eller gynekolog,
att man får samtalsstöd eller att
man får delta i någon av de civila
aktörernas program för att lämna
prostitution.

Hon betonar att hjälpen alltid är frivillig och att de enda som ska
känna sig jagade av polisen är
sexköparna.
– Vi vill inte att det ska finnas en
marknad för sexköpare. De som köper sex ska vara oroliga. Det är
inte lagligt och de bidrar till grov
organiserad brottslighet.
Bidrar man till organiserad
brottslighet även om man köper
sex av någon som gör det
frivilligt?
– Saken är den att du aldrig kan
veta om det är frivilligt, och vår
erfarenhet är att det är väldigt få
som befinner sig i prostitution av
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egen fri vilja. Det finns en nidbild
av hur situationen för en
människa utsatt för
människohandel ser ut, och jag
vågar säga att du som sexköpare
aldrig kan veta om den du har
framför dig är utsatt för
människohandel eller inte.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se

Ökad smittspridning
globalt – men Sverige
går emot trenden
ONSDAG 29 JULI 2020

Smittspridningen ökar igen i
flera europeiska länder. På
tisdagens pressträff kallade
Anders Tegnell utvecklingen
oroväckande. Men Sverige går
emot trenden.
– Sammantaget är det väldigt
positivt, sade Tegnell om läget i
landet.
Smittspridningen fortsätter att
accelerera globalt.
Statsepidemiolog Anders Tegnell
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lyfte däremot fram den ökande
smittspridningen i Europa som
något nytt och oroväckande.
– Flera länder i Europa har börjat
se en ökande spridning. Spanien
har ni säkert hört talas om, men
även Rumänien och Belgien.
– Vi får väl se vart den här
utvecklingen bär i väg någonstans.
Men det är oroande om det är
något som händer nu som vi inte
trodde skulle hända förrän under
hösten.
Sverige går däremot emot trenden
i Europa. Smittspridningen
fortsätter att avta i landet,
konstaterade Anders Tegnell.

– Smittkurvorna går nedåt och
kurvorna över allvarligt sjuka
börjar närma sig noll, sade
Tegnell.
Tidigare i våras sade
Folkhälsomyndigheten att
sommarvädret kunde hjälpa till
att dra ned smittspridningen. Men
nu har Anders Tegnell, delvis,
omvärderat sin tidigare
bedömning av sommarens
påverkan.
– Den har nog inte varit så stor
som vi trodde tidigare. Jag trodde
nog att vi skulle se en snabbare
nedgång än vad vi har sett.
Nedgången här i Sverige kom
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väldigt sent och verkar inte vara
så kopplad till väder. Sedan vet vi
ju inte hur det hade varit om det
inte hade varit sommar, så oron
för hösten finns kvar, säger han
till DN.
Utvecklingen i Sverige gör att fler
svenska regioner kan klara kraven
för att få resa till grannländerna
Norge och Danmark.
– Norge och Danmark har öppnat
för olika regioner och det blir
snabbt fler och fler regioner som
blir aktuella. Om det fortsätter på
det här viset blir även Stockholm
aktuellt, förmodligen nästa vecka,
sade Tegnell.

Trots läget i Europa bedömer
Folkhälsomyndigheten att risken
för att svenska resenärer för med
smitta hem från semestern
utomlands är låg.
– Vår bedömning är att det är så
pass få som rent teoretiskt skulle
kunna komma hem med något
med tanke på att smittan i de här länderna ligger på en låg nivå och
ofta är regional, sade Tegnell.
I sitt Sommarprogram i Sveriges
Radio under tisdagen kritiserade
Björn Olsen, överläkare och
professor i infektionssjukdomar,
Folkhälsomyndighetens strategi
för att hantera covid-19. Under
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pressträffen ville Anders Tegnell
inte kommentera kritiken, utan
hänvisade till tidigare uttalanden
under våren.
– Vi har haft detta uppe tidigare
och svarat på det upprepade
gånger, sade Tegnell.
– Vi lyssnar alltid på kritik. Det
gäller alltid att lära sig och vi
lyssnar på alla möjliga. Det finns
många forskare i Sverige som
håller på med de här frågorna och
det finns många lärdomar att ta
med sig från andra länder.
Två nya dödsfall i covid-19
rapporterades under tisdagen.
Sammanlagt har 5 702 mist livet i

Sverige. 79 494 fall har
konstaterats.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
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Anhöriga bryter
mot besöksstopp
ONSDAG 29 JULI 2020

Anhöriga smyger sig in på
äldreboenden med besöksförbud, knuffar bort personal
eller klättrar in genom fönster. I
Mölndal slår kommunen larm
om att besöksstoppet på
äldreboenden under pandemin
inte respekteras.
Flera incidenter har inträffat och
nu vädjar kommunen om
förståelse för besöksförbudet.
”I de flesta fall handlar det om att
arga anhöriga har knuffat undan

personalen och tagit sig förbi dem.
Några har smugit sig in på
avdelningen genom att gömma
sig. En anhörig tog sig in via en
balkong med hjälp av en stege”,
säger Christina Wadell,
områdeschef för äldreboenden,
enligt kommunens hemsida.
Det har dock inte blivit direkta
bråk mellan personal och
anhöriga.
– Jag har själv haft flera samtal
och många tycker att just de ska få
komma in, man har alltid skäl till
varför, säger Christina Wadell till
Mölndals-Posten.
1463

I slutet av juni gav
Folkhälsomyndigheten klartecken
för symtomfria med påvisade
antikroppar att besöka äldre. Men
i Mölndal görs inga sådana
undantag, eftersom det anses vara
svårt för personalen att bedöma
de intyg som anhöriga visar upp.
Däremot tillåts besök utomhus
med plexiglasskydd, och besök till
personer i livets slutskede.
Enligt Christina Wadell har
Mölndal kunnat hålla sina
äldreboenden relativt fria från
smitta.
TT

Blodprov kan upptäcka alzheimer flera år innan
symtom visar sig
ONSDAG 29 JULI 2020

Ett nytt blodprov kan upptäcka
Alzheimers sjukdom redan
innan symtom utvecklas.
Metoden är även betydligt
billigare än andra sätt att ställa
diagnos. Det visar en
internationell studie publicerad
i tidskriften Journal of the
American Medical Association.
– Inom tre år tror jag att
testerna finns i
primärsjukvården, säger Oskar
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Hansson, professor i neurologi
vid Lunds universitet, som lett
studien.
Redan innan symtomen för
alzheimer visar sig börjar
proteinet beta-amyloid lagras i
hjärnan och bilda plack. Senare i
sjukdomen sprids ett annat
protein – tau – och bildar nystan i
nervcellerna som gör att minnet
försämras.
I studien har forskare utvärderat
hur en variant av tau i blodet – ptau217 – kan fungera som
biomarkör för att påvisa
alzheimer. Oskar Hansson hoppas

att resultatet ska bidra till stor
utveckling av vården.
– Man ska vara försiktig med vad
man säger, men jag är helt
övertygad om att det här på sikt
kommer revolutionera
diagnostiken alzheimer i
sjukvården, men även underlätta
forskningen för att ta fram ett
botemedel, säger han.
Genom att mäta proteinet ptau217 med ett blodprov kunde
forskarna skilja alzheimer från
andra demenssjukdomar hos
deltagarna i studien med 95
procents säkerhet. Det gör
metoden lika träffsäker som

1465

betydligt dyrare alternativ för att
ställa diagnos, som
ryggvätskeprover och
hjärnavbildning med PETkamera.
I dag finns inget botemedel mot
alzheimer. Däremot kan
symtomen lindras med
behandling. Därför är det viktigt
att förbättra diagnostiken, menar
Oskar Hansson.
– I Sverige är det många som har
alzheimer men som inte får
diagnosen och därmed inte rätt
behandling. Korrekt behandling
och vård kan i många fall göra att

den drabbade kan bo hemma
längre.
För att ta reda på hur tidigt
biomarkören ändrar sig innan
personer upplever symtom
kontaktades en forskargrupp i
Colombia, där världens största
släkt med ärftlig alzheimer finns. I
insamlade blodprov kunde
forskarna se tecken på sjukdomen
redan 20 år innan symtomen
framträdde.
– Vi såg att markören p-tau217
började ändra sig redan vid 24 års
ålder, trots att personer inte fick
symtom förrän när de var 44. Med
provet kan vi med hög säkerhet
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upptäcka alzheimer hos personer
som ännu inte utvecklat demens.
Genom att förbättra diagnostiken
hoppas Oskar Hansson att studien
också kan underlätta
läkemedelsprövningar för att hitta
ett botemedel mot sjukdomen.
– För sådana studier behöver man
komma in tidigt i
sjukdomsförloppet, helst innan
symtom hunnit utvecklats. Ett
blodprov som upptäcker
sjukdomen tidigt är därför
extremt värdefullt för att hitta
lämpliga individer som skulle
kunna ingå i kliniska
läkemedelsprövningar.

Agneta Nordberg är professor och
överläkare vid Karolinska
institutet. Hon menar att det är en
fascinerande tanke att kunna
förutsäga utvecklingen av
sjukdomen med hjälp av ett enkelt
blodprov.
– Framtida läkemedel kommer
kräva tidig behandling och där
kan nya diagnostiska metoder
såsom plasmaprov inta en viktig
roll, kanske främst för att
rekrytera lämpliga patienter till
kliniska prövningar.
Samtidigt behöver ytterligare
studier kunna upprepa resultatet,
menar hon.
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– Det pågår en intensiv forskning
inom området och det är viktigt
att kunna upprepa studier
speciellt som Alzheimers sjukdom
ofta uppträder i varianter, och
symtom och sjukdomsförlopp
skiljer vid debut vid 50 års jämfört
med 85 års ålder.
Eftersom metoden testats i tre
grupper från olika länder är Oskar
Hansson trygg med att andra
forskargrupper kommer kunna
upprepa studien. Resultatet pekar
också mot att biomarkören ptau217 är stabil, menar han.
Inom tre år hoppas han att
blodprovet kan användas inom

primärsjukvården för att ställa
diagnoser.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se

Fakta. Omkring 100
000 har sjukdomen i
Sverige
Demens är en diagnos för flera
symtom, som kan bero på olika
skador och sjukdomar. Alzheimers
är den vanligaste av dessa, med
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omkring 100 000 drabbade i
Sverige. Tidiga symtom kan vara
problem med minnet och
förändrad tidsuppfattning. 1
procent av fallen debuterar före
65 års ålder, men även yngre kan
drabbas. Det finns inget
botemedel mot sjukdomen, men
det finns läkemedel som lindrar
symtomen.
Studien publicerades i Journal of
the American Medical Association
(JAMA) och är ett samarbete
mellan forskare från Lunds
universitet, Göteborgs universitet,
Harvard Medical School, Banner
Alzheimer’s Institute och

Universidad de Antioquia. 1 402
personer från Sverige, USA och
Colombia ingick i studien.
Källa: 1177.se,
Alzheimerfonden.se, Oskar
Hansson.
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Det är väl i första
hand någon form av
fakta kring att de är
effektiva.
ONSDAG 29 JULI 2020

Statsepidemiolog Anders Tegnell
om vad som skulle krävas för att
den svenska linjen kring
munskydd ska förändras. Över
100 länder kräver att munskydd
bärs i offentligheten.

Många vill sova gott
under pandemin
ONSDAG 29 JULI 2020

I samband med
coronapandemin verkar allt fler
svenskar inreda sovrummet.
Flera företag inom
sömnindustrin märker av en
försäljningsökning – både
sängar och kuddar trendar.
– Intresset för sömnen har ökat
de senaste åren, säger
sömnforskaren Göran
Kecklund, vid Stockholms
universitet.
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De senaste månaderna har
försäljningen av sängar, täcken
och kuddar ökat, enligt fyra
företag som DN varit i kontakt
med.
– I princip alla produkter har sålt
otroligt bra, framför allt nu mellan
maj och juli, säger Björn
Lindblad, vd på möbel- och
inredningskedjan Mio.
Där har försäljningen av täcken
och kuddar ökat med 65 procent
bara i juni. Även sängar har ökat
med 30 procent. Det i jämförelse
med motsvarande period förra
året. En storsäljare är också det så
kallade tyngdtäcket, som påstås

stimulera känslan av att bli
omfamnad och väger ungefär
mellan sex och tio kilo.
– Det har länge varit en trend att
vi ska äta sunt och träna. Jag tror
att fler nu börjar inse vikten av att
sova bra, säger Björn Lindblad.
Även sängvaruhuset Sova märker
av en försäljningsökning. I
strålkastarljuset står bland annat
tyngdtäcken och kuddar.
– Jag tror att det finns ett större
intresse för den egna hälsan i
coronatider. Det räcker inte med
att det bara är en säng eller kudde,
den ska även göra något gott,
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säger Dag Westerberg,
marknadschef på Sova.
Den ökade försäljningen kan även
bero på att fler människor
tillbringar tid i hemmet,
konstaterar Sandra Martinsson,
presskontakt på möbelkedjan
Jysk. Där har försäljningen ökat
med cirka 15 procent.
– Ju mer tid vi tillbringar i
hemmet, desto tydligare blir det
nog också vad vi behöver ändra
för att må bra, såsom en ny säng,
säger hon.
Göran Kecklund är sömnforskare
vid psykologiska institutionen på
Stockholms universitet. Han

menar att intresset för sömnen
har ökat de senaste åren. Bland
annat har ämnet fått större
medialt fokus.
– Jag tror att det är ganska många
som börjat förstå att deras
livskvalitet och arbetsprestation
kan förbättras om de sover bättre,
säger han.
Raffaella Lindström
raffaella.lindstrom@dn.se
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Det var i april som SL slutade med
sina biljettkontroller. Nu
konstaterar SL att många
ONSDAG 29 JULI 2020
resenärer har passat på att åka
Från och med den 29 juli
utan biljett sedan dess.
återupptas den ordinarie
Tillsammans med minskat
biljettkontrollen i SL-trafiken. I
resande på grund av
april upphörde kontrollerna på
coronapandemin har det
grund av coronapandemin, och inneburit förlorade biljettintäkter
sedan dess har SL förlorat runt med cirka 100 miljoner kronor i
100 miljoner kronor i veckan.
veckan.
– Vi har en halvering av
– Många har sett det som ett bra
resenärer men en fördubbling
tillfälle att resa, framför allt buss,
av fuskare, förklaras beslutet av utan att betala. På pendeltågen
Claes Keisu, pressansvarig på
har vi en fördubbling av
SL.
inrapporterade plankningar från

SL börjar kontrollera
biljetter igen
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stationsvärdarna, säger Claes
Keisu till DN.
Han summerar läget:
– Vi har en halvering av antalet
resenärer men en fördubbling av
fuskare. Det är ett bekymmer.
Till skillnad från före pandemin,
då kontroller gjordes ombord på
färdmedlen, kommer kontroller
nu att göras vid avstigning för att
inte riskera smittspridning.
– Vi bedömer att det här kan
göras på ett säkert sätt, säger
Claes Keisu.
– Om både kontrollant och
resenär sträcker ut en arm så blir
det två meters avstånd.

Kontrollanterna kommer också att
ha handsprit och möjlighet att
använda plasthandskar.
Enligt SL ligger biljettfusket
vanligen på 3–4 procent per år.
Under 2019 innebar det 270
miljoner kronor i förlorade
intäkter. Under maj och juni i år
har fusket fördubblats. I juni var
det över 80 000 personer som
hoppade över
pendeltågsspärrarna, enligt vad
stationsvärdarna rapporterat in.
I ett pressmeddelande säger SL:s
trafikdirektör, Fredrik CavalliBjörkman:
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– Vi behöver våra biljettintäkter
för att kunna köra trafiken i full
omfattning, och vi delar budget
med sjukvården i Region
Stockholm. Bara det faktum att vi
har biljettkontrollanter ute gör att
benägenheten att betala för sig
ökar.
Sujay Dutt
sujay.dutt@dn.se

93-åriga Britta
smittades, fick palliativ
vård och avled ensam
ONSDAG 29 JULI 2020

När Britta Wennberg testades
positivt för covid-19, ordinerade
läkaren palliativ vård med
morfinpreparat över telefon.
Anhöriga informerades inte,
utan fick länge höra att Britta
mådde bra. Några dagar senare
avled hon ensam på sitt rum på
äldreboendet.
– När de ringde och sade att
hon var död fick jag en chock,
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säger dottern Ann-Christin
Lunnerfeldt.
Det är intensivt vackert på
kyrkogården vid Katarina kyrka
på Södermalm i Stockholm, med
en svartgrå himmel som möter
lummigheten och grönskan.
Många besökare rör sig mellan
gravarna, och det är full aktivitet
denna coronasommar.
Britta Wennbergs namn står på en
liten bricka på locket till en
askgrav, som hon så småningom
kommer att dela med tjugo andra.
– Mamma var väldigt utåtriktad.
Hon pratade med alla och ville
gärna gå fram och krama om

andra. Hon var bland de piggaste
på boendet, och lurade många
som inte kunde ana att hon var
dement, säger Ann-Christin
Lunnerfeldt.
Britta var 93 år och bodde sedan
ett par år tillbaka på Årsta vårdoch omsorgsboende, på
avdelningen Årstafrun. Hon
trivdes i Årsta, och ville bo just
där.
När Britta smittades av covid-19 i
början av april fick de närmaste
ett telefonsamtal från
äldreboendet. Sedan hörde de –
ingenting.
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De gjorde stora ansträngningar
för att få tag på ansvarig läkare, då
boendet först inte ville lämna ut
namnet, och kontaktade Familjeläkarna, som ansvarar för läkarinsatserna.
– Jag fick veta att de inte fanns
någon plan. Mormor skulle inte få
komma till sjukhus för hon var
inte prioriterad – det hade
Socialstyrelsen och regionen
bestämt. Familjeläkarna hade fått
skarpa direktiv från Region
Stockholm att inte skicka några
äldre med covid-19 till sjukhus,
fick jag veta, säger dotterdottern
Jenny Lunnerfeldt.

Ann-Christin vädjade sedan
förgäves till läkaren om att Britta
skulle bli inlagd på en geriatrisk
klinik, för att få dropp och syrgas.
Hon skulle få vård på boendet.
– Men han sa aldrig att det
innebar palliativ vård, säger AnnChristin Lunnerfeldt.
Ett stort kuvert innehåller nu
journalkopior – som lägger en del
av pusslet kring Brittas död:
Den 2 april har läkaren antecknat
en telefonkontakt med boendet. I
journalen står att patienten som
bor tätt intill en covid-19-patient
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”enligt personalen” hostar mycket,
men att hon går uppe. Ett prov tas
för covid-19.
3 april kl 22.56: Provet
konstateras vara positivt. Ingen
läkarundersökning är
dokumenterad. Några minuter
senare, klockan 23, noterar
läkaren ett ”palliativt vårdbehov”
och ordinerar palliativa
läkemedel.
Den sjuksköterska som ringde de
anhöriga meddelade att provet var
positivt, men att Britta var
symtomfri och mådde bra.
Enligt Socialstyrelsen ska
medicinskt ansvarig läkare göra

en bedömning av den medicinska
situationen och samråda med en
legitimerad kollega, med patient
och anhöriga för att ta beslut om
att avsluta behandling och övergå
till lindrande, palliativ vård.
Det ska även hållas ett så kallat
brytpunktssamtal då läkaren
förklarar situationen för patient
och anhöriga.
I Britta Wennbergs journal står:
”Brytpunktssamtal – kan ej
medverka”. Det står även att
närståendesamtal erbjudits.
– Det har vi aldrig hört talas om,
säger Ann-Christin Lunnerfeldt.
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Ann-Christin och Jenny
Lunnerfeldt har kontakt med
Britta på telefon varje dag, och får
efter ett par dagar veta att hon har
feber. I journalen skriver läkaren
att hon är rastlös, och därför har
fått medicin för att inte gå runt
och smitta ner andra.
– De berättade att hon fick morfin
och att hon fick medicin för att
hålla sig kvar på rummet. När jag
ringde och fick prata med henne
ena dagen svarade hon med mörk
röst ”Jag mår bra”. Nästa dag
talade hon med pipig röst. Hon
var klart drogad, säger AnnChristin.

När påsken närmade sig fick
familjen veta att Britta mådde
bättre. De försäkrade sig om att de
skulle kontaktas vid en
försämring.
”Det är läkare som gör en
bedömning om vilka åtgärder som
ska sättas in och vi har ett mycket
nära och bra samarbete med
Familjeläkarna som gör en
fantastisk insats”, skriver
enhetschefen i ett mejl på
skärtorsdagen.
På påskaftons morgon, den 11
april ringer en sjuksköterska och
berättar att Britta har avlidit. Hon
hittades död, ensam på sitt rum.
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Den exakta tidpunkten för
dödsfallet var inte klar.
– Sjuksköterskan sa att det var
oväntat, att de inte väntat att hon
skulle dö. Jag hade sagt till
särskilt att vi ville få möjlighet att
ta farväl. När de ringde kom det
som en chock, säger Ann-Christin
Lunnerfeldt.
När Jenny efter påskhelgen får tag
på läkaren får hon veta att han
varit ledig hela påsken, och att
endast jourläkare har varit i
tjänst. Både hon och mamman
tycker att det finns många
frågetecken kring Brittas död, som
inte heller beskrivs i journalen. De

kan inte heller utläsa om läkaren
träffade henne.
– I journalerna står att mormor
hostade, men det hörde aldrig vi,
säger Jenny, och befarar att Britta
kan ha förväxlats med någon
annan. Familjen har gjort en
anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg, Ivo.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen
ska vård ges efter behov. Enligt
Socialstyrelsen har alla också rätt
till en individuell bedömning.
Flera regioner har samtidigt
antagit riktlinjer som säger att
äldre ska vårdas på boendet så
långt möjligt, och inte föras till
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sjukhus. På de flesta
äldreboenden finns inte tillgång
till syrgas, varför patienten behövt
föras över till sjukhus för att få
behandling i kurativt syfte.
Inspektionen för vård och omsorg,
Ivo, utreder nu om äldre på
äldreboenden har fått vård efter
sina individuella behov under
pandemin. Flera regioner har
uppgett att bland annat
bedömningar om palliativ vård
gick lite för snabbt i början av
pandemin och att bedömningarna
var generella snarare än
individuella.

Thomas Lindén, avdelningschef
vid kunskapsstyrning för hälsooch sjukvård vid Socialstyrelsen,
säger att det var för att skydda
patienterna under pandemin som
en rekommendation att minska
antalet fysiska läkarbesök på
äldreboenden tillkom.
– Man kan inte läsa det som att
man aldrig ska träffa en patient
som man har ansvar för, säger
Thomas Lindén.
Om patienten befinner sig i livets
slutskede avråder Socialstyrelsen
från att patienten förs till sjukhus,
för att det kan försämra kvaliteten
för patienten.
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Att fatta beslut om palliativ vård
över telefon, går samtidigt emot
Socialstyrelsens riktlinjer – i de
allra flesta fall, enligt Lindén.
– Man kan inte fatta ett beslut om
att inleda palliativ vård utan att
träffa patienten. Då har man
brutit mot de bestämmelser som
finns.
Generellt ser han inga risker för
att Socialstyrelsens riktlinjer
försämrat att äldre på
äldreboende får en individuell
bedömning av sina medicinska
behov.
– Patientsäkerheten har ju många
aspekter – både att inte utsätta

brukare på boende för onödig
smitta, och att ändå ge dem den
medicinska vård de behöver. Jag
uppfattar att våra riktlinjer har
varit ett stöd i det här svåra
skedet, för att kunna handla rätt
och patientsäkert.
DN har sökt ansvarig läkare på
Årsta vård- och omsorgsboende
som hänvisar till
läkarorganisationen
Familjeläkarna. DN har vid
upprepade tillfällen sökt
företagets ledning för en intervju.
Familjeläkarna uppger i ett mejl
att man av sekretesskäl inte kan
svara på frågor om en enskild
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patient, men skriver att bolaget
följer de riktlinjer som
Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och Region
Stockholm tagit fram.
Under pandemin har antalet
fysiska läkarbesök, ”i enlighet
med riktlinjer från
Socialstyrelsen”, behövt begränsas
till de besök som inte har kunnat
ersättas med distanskonsultation,
för att minska risken för
smittöverföring. Nu pågår ett
arbete för att utvärdera hur
”rekommendationerna från
Socialstyrelsen påverkat arbetet”

samt de bedömningar och insatser
som har gjorts.
Familjeläkarna skriver också att
närmare två tredjedelar av alla
som insjuknar i covid-19 på
äldreboende överlever och
tillfrisknar trots att de flesta är
mycket svårt sjuka och många
redan befinner sig i livets
slutskede.
De hänvisar till en debattartikel i
Läkartidningen där åtta
professorer, läkare och
specialister, däribland
Familjeläkarnas vd Stefan Amér,
bland annat skriver: ”av särskilt
intresse med tanke på covid-19-
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pandemin är att det finns god
evidens för att opioider har säker
och bra effekt mot dyspné –
andnöd – redan i låga doser och
att de kan användas på ett säkert
sätt utan ökad risk för
andningsdepression eller död hos
svårt sjuka patienter i livets
slutskede.”
DN har även sökt enhetschefen
för äldreboendet i Årsta, AnnChristine Johansson. Inte heller
hon kan svara på frågor som rör
enskilda, skriver hon i ett mejl.
Hon uppger att bemanningen var
bra under påskhelgen, både när

det gällde läkare, sjuksköterskor
och paramedicinsk personal.
”Bemanningen var stabil dygnet
runt”, skriver hon.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se

Fakta. Palliativ vård
Palliativ vård betyder lindrande
vård och behandling, i motsats till
botande, vid sjukdom med
förväntad dödlig utgång.
Inledningsvis ges
symtomlindrande behandling med
inriktningen på att förlänga livet.
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Mot livets slutskede är
inriktningen symtomlindring.
5 600 personer har avlidit i
covid-19. 90 procent av dem var
över 70 år, och ungefär hälften
har bott på särskilt boende. I
Region Stockholm har 1 043
personer, cirka 7 procent, av de
15 000 personer som bodde på
äldreboenden före pandemin
avlidit i sjukdomen.

Överläkaren Björn
Olsen missar inte
chansen att kritisera
den svenska strategin
ONSDAG 29 JULI 2020

När det nya coronaviruset började
sprida sig plockade jag fram
boken ”Pandemi – myterna, fakta,
hoten”. Den är skriven av Björn
Olsen, överläkare och professor i
infektionssjukdomar. I sitt
sommarprogram berättar han att
ingen var särskilt intresserad av
boken när den kom ut 2010. Nu är
intresset desto större.
1485

Björn Olsen har synts i medier
många gånger under våren och
var en av de som tidigt
förutspådde att utbrottet i Wuhan
skulle utvecklas till en pandemi.
Dessutom är han ”en stolt
medlem” av de 22 forskarna som i
flera debattartiklar kritiserat
Folkhälsomyndigheten och den
svenska strategin under
pandemin.
Den första debattartikeln
tillfogades ett omfattande
förtydligande och fick svidande
kritik. Trots det står han fast vid
slutsatserna och tycker att de 22
hade ”hyfsat rätt” om dödstalen.

Han anser att kritiken mot dem
har varit orättvis och
oproportionerlig. Nu när Sverige
haft många gånger fler döda än
grannländerna har kritikerna
tystnat.
Han säger sig inte vilja räkna upp
alla misstag i den svenska
strategin, men ägnar en ganska
stor del av sitt program åt att göra
just det. Det låter som att
Folkhälsomyndigheten har gjort
allt fel, medan Finland har gjort
det mesta rätt (men han undviker
att nämna att man inte har
munskydd där, något som han
själv förespråkar). Även svenska
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journalister får sig en känga för
okritisk rapportering.
Men allt handlar inte om
pandemin. Björn Olsen berättar
också om sin kärlek till fåglar
samt hur han trodde att han skulle
dö när det upptäcktes att han
hade en tumör i hypofysen. Innan
tumören upptäcktes var han
deprimerad, tjock och trött. Ilskan
fick honom att orka då. Kanske är
ilskan även en drivkraft i dag.
I dag, onsdag, sommarpratar Lars
Wallin, modeskapare.
Amina Manzoor
amina.manzoor@dn.se

Amazons låga priser
oroar bokbranschen
ONSDAG 29 JULI 2020

Efter coronavåren kommer
Amazonhösten. Men hur
allvarligt är egentligen ”hotet”
från den amerikanska ehandelsjätten mot den svenska
bokbranschen? Sänkta
bokpriser kan gynna
konsumenterna men på sikt
försvåra överlevnaden för
bokhandlare, förlag och
författare.
Någon gång i höst, troligen i
samband med Black Friday. Det
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är tidpunkten då amerikanska
Amazon förväntas lansera sin ehandelstjänst i Sverige.
Spekulationerna om en etablering
har pågått i 20 år, men tycks
aldrig ha varit så konkreta som
nu.
– Vill fler sälja böcker i Sverige så
är det bra. Vad branschen är rädd
för är att Amazon ska försöka
sänka priserna på ett dramatiskt
sätt för att ta marknadsandelar,
säger Daniel Sandström, litterär
chef och förläggare på Albert
Bonniers förlag.
Han tror att det är viktigt att
Amazon anpassar sig till svenska

förhållanden för att etableringen
ska bli lyckad.
– Företaget har inget superbra
rykte som arbetsgivare. För att bli
en del av ekosystemet i den
svenska bokbranschen behövs
också strategier kring hållbar
utveckling när det gäller till
exempel logistik och distribution.
Pressade bokpriser ser Daniel
Sandström som ett hot mot
bokens status. Men han säger att
han hade varit mer oroad om
Amazon hade etablerat sig för 4-5
år sedan.
– Den svenska bokbranschen har
flera gånger visat att den kan
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ställa om och anpassa sig till nya
utmaningar, inte minst under
vårens coronakris, men även till
digitalisering när det gäller ehandel och ljudböcker.
Maria Hamrefors, ordförande i
Svenska Bokhandlareföreningen,
framhåller att både näthandeln
och strömningstjänster för
ljudböcker redan är väl utvecklade
i Sverige.
– Vi har en fungerande
bokmarknad och även om det är
tufft för många fysiska bokhandlar
har man lärt sig att hantera ehandeln. Vi har två starka aktörer
i Adlibris och Bokus som båda har

ett brett utbud, bra kundservice
och snabba leveranser. Så där
tillför inte Amazon något nytt,
säger hon.
Däremot menar även Maria
Hamrefors att ytterligare
digitalisering riskerar att pressa
bokpriserna från en redan låg
nivå.
– Låga priser är förstås bra för
konsumenterna om de vet exakt
vad de letar efter. Men den som
vill ha vägledning och tips vänder
sig hellre till personalen i
bokhandeln. Vi har sett att vissa
fack- och barnböcker och även
kvalificerad skönlitteratur har haft
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svårt att hitta sina läsare i
näthandeln.
Via de europeiska och
internationella
bokhandelsorganisationerna kan
branschen dra viss lärdom.
– Det man säkert vet är att hela
handeln i ett land påverkas när
Amazon etablerar sig.
Även Svenska Författarförbundets
ordförande Grethe Rottböll ser en
farhåga med eventuella sänkta
bokpriser:
– Boken är redan för billig. Vi är
oroliga både för författarnas
försörjning och för den fysiska
bokhandelns existens. Det är en

viktig plats för oss att verka och
vara på. Vi har lyft frågan om fasta
bokpriser men inte fått något
större gehör för det, säger hon.
Pelle Andersson, förlagschef på
Ordfront, tycker att det är negativt
när en aktör blir alltför
dominerande, vilket Amazon
blivit på den globala marknaden.
Sänkta bokpriser tror han leder
till så kalla ”bestsellerism” som
gynnar ett fåtal storsäljare på den
smalare litteraturens bekostnad.
– Ordet får ingen skyddad
position. Vi kränger böcker som vi
kränger korv, det tycker jag är en
sorglig utveckling.
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Nätbokhandeln Adlibris är ett av
de företag som riskerar utsättas
för en direkt konkurrens av
Amazon.
– Vi och branschen har noterat att
ju fler aktörer som finns på en
marknad och som erbjuder
litteratur i olika format, desto
större blir intresset för läsandet.
Och oavsett en etablering av
Amazon eller någon annan aktör
så fortsätter vi fokusera på det vi
alltid gjort, nämligen att förse
våra kunder med ett brett
sortiment av litteratur till
attraktiva priser med snabba

leveranser, säger vd Jonas Karlén
till DN.
Per Bengtsson
per.bengtsson-kling@dn.se
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Statsepidemiolog Anders Tegnell
säger att nedgången av antalet
coronafall är snabbare och
kraftigare än vad han och hans
kollegor vågat hoppats på.
TORSDAG 30 JULI 2020
Färre människor avlider och
Antalet coronafall i Sverige har
antalet nya coronapatienter på
sjunkit kraftigt under landets intensivvårdsavdelningar
sommaren. Men snart är
har under julis sista dagar närmat
semestrarna över och
sig nollstrecket. Under de värsta
människor återvänder till skolor
dygnen i april registrerades över
och arbeten.
100 döda och närmare 50 nya ivaI en intervju med DN berättar
patienter dagligen.
Anders Tegnell om höstens
Men det återstår att se om
utmaningar och om varför
sommarens utveckling håller i sig,
svenska arbetsplatser kan föreller om det bara är ett tillfälligt
ändras för alltid.

Anders Tegnell: Det finns
en del som talar för att vi
aldrig riktigt kommer
tillbaka till där vi var
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avbrott med stigande antal fall i
höst.
– Det är ingen naturlag som säger
att det behöver dra i gång
ordentligt igen. Men vi behöver ha
en beredskap för att det kan
hända, säger Anders Tegnell.
Vad tror du händer till hösten när
svenskarna går tillbaka till jobbet
och skolan?
– Det är svårt att veta. Det finns
förstås en viss risk som vi pekat
på, att man börjar få en spridning
igen eftersom det är väldigt
mycket arbetsplatser och sådant
som verkar stå för en stor del av
spridningen i många länder, bland

annat i Sverige. Samtidigt så har
vi varit väldigt bra på att hålla
nere de kontakterna, det är många
som jobbat hemifrån och man
verkar ha varit bra på att stanna
hemma när man är sjuk.
Många svenskar som efterlevt
restriktionerna under våren har
kanske mentalt ställt in sig på att
hålla ut till sommaren, men
hoppats på att med hösten
kommer en återgång till ett mer
normalt liv. Vad är
förutsättningarna för det?
– Jag vet inte. De undersökningar
som görs av MSB visar att när
man frågar personer om de följer
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de råd och rekommendationer
som finns så är det en väldigt hög
andel som säger att de gör det.
Hur det ser ut i praktiken vet vi
inte för det är väldigt svårt att
mäta. Men jag förstår vad du
säger, någon slags förväntan om
att det ska bli lite lättare till
hösten finns säkert hos många.
Samtidigt har vi ju dragit tillbaka
reserestriktioner och släppt på en
del saker.
Folkhälsomyndigheten har tagit
fram tre scenarier för det
kommande året där det som lyfts
fram som mest troligt är en
relativt kraftig ökning tidigt på

hösten följt av en ojämn spridning
och olika lokala toppar. Anders
Tegnell betonar att scenarierna
inte är prognoser.
– Med tanke på vad vi sett hittills
och tror oss veta om hur många
som är immuna i samhället får
man nog säga att det är väldigt
otroligt att vi skulle komma
tillbaka till den situation vi hade
under våren. Det vore väldigt
förvånande. Det man ser är i
stället de här lokala utbrotten på
arbetsplatser och i regioner som
tidigare inte haft så stor
spridning. Det är mer den
utveckling man kan förvänta sig
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än den klassiska andra vågen man
sett med influensapandemier,
som även de varit ganska
varierade ska man komma ihåg.
Under våren ställde många
arbetsgivare om till att de
anställda arbetade hemifrån.
Anders Tegnell beskriver det som
en väldigt viktig insats för att
begränsa spridningen.
Folkhälsomyndigheten
rekommenderar fortfarande dem
som kan att jobba hemifrån, och
statsepidemiologen tror att det
kan bli långvarigt alldeles oavsett
myndighetens
rekommendationer.

– Det finns en del som talar för att
vi aldrig riktigt kommer tillbaka
till där vi var, utan att det här är
ett slags kickoff till ett mer digitalt
arbetssätt. Jag tycker att jag kan
se en del sådana tendenser hos oss
på myndigheten, att det allra
mesta går bra att sköta på distans.
Det tror jag att man kommer ta
med sig, och jag tycker att jag hör
det på rätt många håll.
Han tycker att frågan om de
äldres situation är betydligt
allvarligare än den om
distansarbete. Under våren och
sommaren har många avstått från
att träffa och umgås med anhöriga
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som är i riskgrupper eller över 70
år.
– Den har uppenbarligen väldigt
negativa konsekvenser för äldre
och anhöriga. Det pågår rätt
mycket arbete på olika sätt för att
göra det lättare att träffas igen. Vi
tittar på om immunitet kan
påverka att man får undantag för
besök på äldreboenden, och
många äldreboenden har hittat
innovativa sätt att ändå träffas.
Det är något vi tycker är bra, för
den gruppen kommer fortfarande
vara en risk och jag tror att vi
måste komma ned i en väldigt låg
spridning för att det ska återgå till

det normala, säger Anders
Tegnell.
– Vi ligger fortfarande inte alls på
de nivåerna att det känns rimligt,
och vi har också den erfarenhet vi
har med stor spridning på äldreboenden och väldigt höga dödstal
bland de äldre. Det gör att det
känns svårt att lätta på det.
Hur långsiktig tror du lärdomen
om äldreomsorgen är, om samma
situation uppstår igen i höst eller
senare?
– Jag hoppas verkligen att om den
här pandemin medfört något bra
så är det att vi tar ett ordentligt
tag om den här frågan och landar i
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något som är lite mer hållbart och
bättre än vad vi uppenbarligen har
just nu. Även om vi ska komma
ihåg att många äldreboenden har
skött det här på ett fantastiskt
sätt.
Om vi behöver fortsätta leva så
som vi gjort under våren, vad kan
det få för konsekvenser för den
svenska folkhälsan på längre sikt?
– Vi funderar på det men har inte
hunnit landa i några stora
slutsatser ännu. Det uppenbara är
den psykiska ohälsan. Framförallt
bland äldre, men även bland
andra. Det finns tendenser till
ökad oro bland ungdomar och det

är helt uppenbart att en del
personer som jobbat väldigt mycket hemma och varit isolerade
på det viset också mår dåligt.
Även regeringen har
uppmärksammat det och det har
kommit ett antal olika initiativ för
att se till att det finns en större
kapacitet att ta hand om det.
Under våren väcktes kritik mot att
det tog lång tid innan Sverige
hade en tillräcklig testkapacitet på
plats. Sedan dess har både
Folkhälsomyndigheten och
landets regioner fortsatt att utöka
testerna, och Anders Tegnell säger
att kapaciteten i dag är på en god
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nivå. Själv har han inte testat sig
för vare sig infektion eller
antikroppar eftersom han inte
haft några symtom.
– Jag inser fullständigt att det inte
alls är otroligt att jag har haft det
utan att märka det, en vacker dag
när det är lite lugnare kanske jag hinner med det.
I ditt Sommar i P1 berättar du om
nyårsfirandet i Spanien med din
familj, och säger att du efteråt
funderar på om det kommer gå till
historien som det sista nyåret som
firas på det sättet. Hur firar vi
nyår i år?

– Vi får se. Den nuvarande
utvecklingen ser inte så positiv ut
globalt, eller ens europeiskt. I
Sverige har vi en väldigt positiv
utveckling just nu men vi måste
komma ihåg att det inte alls är så
det ser ut i de flesta andra länder.
Utan i många länder har man
väldigt negativ utveckling just nu.
Hur det kommer att utveckla sig
under hösten är svårt att veta,
säger Anders Tegnell.
– Vi får nog räkna med att vi får
en period i höst med ganska
mycket uppflammande utbrott lite
varstans i Europa och kanske
också i världen i övrigt. Vilket gör
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att resande och allmänt firande
och sånt kommer nog även
fortsättningsvis behöva göras med
rätt stor försiktighet.
Mikael Delin
mikael.delin@dn.se
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utrikesminister Ann Linde (S) i
ett pressmeddelande.
Under onsdagens uppdatering av
TORSDAG 30 JULI 2020
utrikedepartementets reseavrådan
Från och med i dag, torsdag, är det allt fler länder i Europa
häver utrikesdepartementet sin lättar på sina restriktioner och
reseavrådan för ytterligare öppnar för turister.
länder. Avrådan från icke nöd– Det betyder dock inte att läget
vändiga resor till Danmark,
är som vanligt igen. Det finns
Norge, Schweiz och Tjeckien
fortfarande restriktioner för
tas bort.
svenskar att resa till
– Att UD nu beslutar att lyfta
grannländerna, och jag vill därför
avrådan från Danmark och
uppmana alla resenärer från
Norge är ytterligare ett steg mot Sverige att hålla sig noga
det önskvärda målet om ett
informerade om vad som gäller.
Norden fritt från hinder för
För alla resande gäller naturligtvis
människor att röra sig, säger
att följa rekommendationer om

Hävd reseavrådan till
ytterligare länder
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att hålla avstånd, tvätta händerna
och att avstå från att resa om man
upplever symtom, säger Ann
Linde.
Utrikesministern har även
tidigare påpekat att man även bör
vara uppmärksam på ländernas
lokala myndigheters råd.
– Utgångspunkten är fortfarande
att UD och ambassaderna inte
kommer att bistå med transport
till Sverige för den som har svårt
att ta sig hem som en konsekvens
av den rådande situationen, sa
hon.
Svenskar från vissa regioner kan
fortfarande komma att stoppas

vid gränsen till Danmark och
Norge – viktigt är därför att titta
på respektive läns information
innan man planerar sin resa.
– Restriktionerna kan ändras
snabbt, men för vissa regioner kan
dessa kvarstå. Men vi hoppas på
att det ändras i och med att
smittspridningen går ner i
Sverige, säger Catarina Axelsson,
presskommunikatör på
utrikesdepartementet.
Reseavrådan till Schweiz hävdes
den 30 juni men återinfördes den
15 juli efter att de infört tvingande
karantänsregler riktade mot
svenska resenärer. Men från och
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med den 30 juli lyfts avrådan bort
på nytt.
– I Schweiz och Tjeckien fanns
karantänsregler som nu har tagits
bort. Vi baserar inte vår avrådan
på hur smittspridningen ser ut i
ett land utan hur det påverkar
rörelsefriheten, säger hon.
För Storbritannien och övriga
länder inom EU, EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet)
och Schengenområdet förlängs
avrådan från icke nödvändiga
resor till och med den 12 augusti
2020.
UD gör en samlad bedömning av
vilka reserekommendationer som

ska gälla var fjortonde dag, men
beslut kan ändras snabbt om
länder kommer med lättnader
eller begränsningar av
rörelsefriheten.
Planerade datum för ytterligare
beslut om reseavrådan är 12
augusti
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se
UD har hävt avrådan från resor till
följande länder: Andorra, Belgien,
Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien,
Luxemburg, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Spanien,
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Tjeckien, Tyskland, Ungern,
Vatikanstaten, San Marino och
Monaco.
Reseavrådan till länder utanför
EU gäller fortsatt till den 31
augusti.
I appen UD Resklar och på sajten
Sweden Abroad finns aktuell
information för utlandsresenärer.
Det går även att få pushnotiser i
appen när det kommer ny
information.

Inget skadestånd för utpekade bröderna
TORSDAG 30 JULI 2020

Efter att felaktigt ha pekats ut
som 4-årige Kevins mördare
krävde bröderna Christian
Karlsson och Robin Dahlén 10 miljoner kronor i skadestånd
vardera.
Men Justitiekanslern avslår
anspråket och hänvisar till att
preskriptionstiden har gått ut.
– Vi får aldrig tillbaka de här
åren, men skadeståndet hade
varit ett plåster på såren, säger
Christian Karlsson.
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Brödernas juridiska ombud
menade att svenska staten brutit
mot flera artiklar i
Europakonventionen i
hanteringen av Kevinfallet.
”De förhörsmetoder som
Christian Karlsson har utsatts för
har varit av tortyrliknande
karaktär, eller i vart fall utgjort
omänsklig eller förnedrande
behandling”, står det i ansökan.
Ombudet menar också att hans klients rätt till en rättvis rättegång
kränkts, bland annat eftersom
bröderna aldrig delgivits brottsmisstanke. Men Justitiekanslern
(JK) avslår skadestånd anspråket

och hänvisar till att preskriptionstiden har gått ut.
När DN når Christian Karlsson,
som är den som ansökt om
ersättning för sig själv och sin
bror, har han precis får reda på
beslutet genom medier.
– Jag är chockad. Men jag väntar
med att uttala mig om vad jag tycker och tänker tills jag pratat
med advokaterna. Vi visste redan
från början att
preskriberingstiden gått ut. Det
fanns en oro, men vi hoppades att
det skulle gå åt andra hållet, säger
han.
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Justitiekansler Mari Heidenborg
förklarar att hon inte prövat
sakfrågan gällande brödernas
skadeståndskrav på grund av
preskriptionstiden.
”Det har inte framkommit att
sökanden har vidtagit några
preskriptionsavbrytande åtgärder.
Skadeståndsanspråket ska på
grund av vad som nu sagts
avslås”, skriver JK i beslutet.
– Jag har inte prövat
skadeståndsanspråket i sak utan
jag har gått direkt på
preskriptionsfrågan. De här
händelserna som bröderna begär
skadestånd för ägde rum för mer

än 20 år sedan och det innebär att
man inte kan göra en fordran
gällande, säger Mari Hedenborg.
JK:s beslut kan inte överklagas.
– Men JK gör inte den slutgiltiga
prövningen. Man har alla
möjligheter att väcka talan i
domstol eller vända sig till
regeringen för ersättning ex gratia
(ersättning utbetalad ”av nåd”).
Det är den vägen man får gå om
man inte får ett positivt besked
från oss, säger Mari Heidenborg.
Christian Karlssons advokat
Slobodan Jovicic förvånas över
beslutet.
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– Å min klient och hans brors
vägnar tycker jag det här är
väldigt, väldigt tråkigt. Vi är både
besvikna och förvånade eftersom
de bestämmelser i
Europakonventionen vi hänvisar
till inte innehåller några
preskriptionsbestämmelser.
Till DN säger Justitiekanslern att
även skadestånd som grundas på
Europakonventionen omfattas av
den allmänna preskriptionstiden.
Vad blir nästa steg?
– Nu måste vi sätta oss ned och
tänka igenom det här. Det finns
ett par alternativ, men med tanke
på den stora mediebevakningen

och med hänsyn till Christian och
Robin vill jag inte gå in på vad vi
kommer göra, säger Slobodan
Jovicic.
Han lyfter ändå fram två olika alternativ som finns till hands:
– Man kan begära ersättning ex
gratia, det vill säga att staten ger
pengar eftersom de tycker att man
borde få. Ett annat alternativ som
finns är att stämma staten i
domstol, säger Slobodan Jovicic.
Advokatfirman har inte tagit betalt för att representera
Christian Karlsson i ärendet.
Hade den gjort det skulle JK:s
beslut ha inneburit att han skulle
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ha behövt stå för kostnaderna
själv.
De två bröderna pekades ut som
gärningsmän i polisens mordutredning efter att fyraårige Kevin
hittades död i Arvika 1998. Efter
DN:s och SVT:s granskningar
återupptogs förundersökningen i
fallet under 2017. Året därpå
friades bröderna från alla brottsmisstankar.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
Detta har hänt.

Två bröder, 5 och 7 år gamla,
pekas ut av polisen. I
granskningar visade DN och SVT
att de pressats med ledande
frågor vid timslånga förhör.
Experter konstaterade att
metoderna stred mot hur barnförhör bör ske. 2017 återupptogs
förundersökningen och ett år
senare friades bröderna.

Den 16 augusti 1998 hittas 4-årige Kevin död utanför Arvika.
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Sjöräddningssällskapet:
Fler oerfarna ute på sjön
TORSDAG 30 JULI 2020

Under rådande pandemi väljer
svenskarna att semestra på
hemmaplan. Båtsemester är en
populär variant, något som
Sjöräddningssällskapet tydligt
märkt av.
– Vi har noterat att det har varit
en betydande ökning av fall för
vår del, säger Mats Ryde,
kommunikatör på
Sjöräddningssällskapet.
DN har tidigare rapporterat om
överfulla bryggor och trånga

uteserveringar på flera av de
populära turistorterna längs
västkusten, att sopmängden i
skärgårdskommunen Värmdö
ökat med 30 procent, och att vi
söker oss till naturen när
utlandsresorna uteblir.
En annan populär hemesterform
är båtlivet – och med det kommer
fler larmsamtal om personer som
råkat ut för olika bekymmer till
sjöss.
– Vi har noterat att det har varit
en betydande ökning av fall för
vår del. Och det är, tror vi, på
grund av corona. Folk tittar på
olika vägar för att semestra
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hemma och då är sjön en väg
naturligtvis, säger Mats Ryde.
Inom sjöräddning delas larm in i
två kategorier: mindre akuta och
nödsituationer med fara för liv.
Gällande den senare kategorin
syns hittills inga större skillnader i
siffrorna jämfört med sommaren
2019.
Det som utmärker sig i år är de mindre allvarliga händelserna –
så kallad medlemsservice.
– Låt säga att du får motorstopp
någonstans, men att du kan kasta
ut ankaret och vänta. Då är det
ingen akut situation. Vi har sett en
stor ökning av just

medlemsservicen. Och det är
jättebra att folk ringer innan det
blir allvarligt, säger Mats Ryde.
Mats Ryde menar att samtalen i
många fall kommer från oerfarna
båtförare, som hamnat i en
situation de upplever som otäck,
eller att det uppstått ett problem
som känns oöverstigligt för att
man inte vet hur det ska hanteras.
– Du kanske inte har erfarenhet
av hur du ska lufta din motor eller
ta ned ett segel som fastnat. Eller
så har du sjösatt en båt som inte
varit i havet på flera år och får
bekymmer med motorn av den
anledningen.
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Trots ökningen av larm har
Sjöräddningssällskapet känt att de
haft kontroll över situationen.
Redan tidigt i våras var man
förberedd på att det skulle kunna
komma att bli fler båtsemestrar.
– Det har varit betydligt mer att
göra. Men när vi insåg att den här
situationen kunde uppkomma i
och med reseförbud och liknande
tog vi höjd för det
organisationsmässigt. Vi har inte
blivit fler men vi har varit mentalt
förberedda och anpassat vårt
arbetssätt.

Efter midsommar blev det
lugnare, i samband med att vädret
blev mer ostadigt.
Om man är oerfaren seglare eller
båtförare och ska ut på sjön kan
man förbereda sig genom att ta ett
så kallat förarbevis, en grundkurs
i navigering, regler och
förordningar, berättar Mats Ryde.
Men viktigast av allt är att bära
flytfäst.
– En flytväst ökar dina chanser att
överleva med många procent. Om
du trillar i vattnet blir du till slut
så pass kall att du inte orkar
simma, även på sommaren, och
då håller den dig flytande.
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Om olyckan skulle vara framme är
det viktigt att kunna larma och
uppge en position. Att lägga
mobiltelefonen i ett vattentätt
fodral, eller en plastpåse, kan
därför vara en god idé, säger Mats
Ryde.
Han tipsar också om att hålla koll
på väderleken och undvika att ge
sig ut om det ser ut att bli väldigt
blåsigt eller liknande.
– Det är viktigt att ha den självinsikten om du är oerfaren att ta
det försiktigt och lugnt på havet.
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se
TORSDAG 30 JULI 2020

1. Flytväst. Använd flytväst, och
använd den rätt. Låt barn öva med
västen i vattnet.
2. Vädret. Följ prognoserna och
lär dig tolka vad de kan innebära.
3. Utrustning. Lär dig behärska navigationsutrustningen så att du
lätt kan uppge position. Sjökort på
papper är en säker nödlösning.
Serva motorn inför varje säsong
och ta gärna de första turerna
nära land.
4. Planering. Meddela anhöriga
om dina planer, men var också
redo att tänka om kring planerad
rutt, beroende på väder och vind.
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5. Ankare. Genom att ankra kan
du vinna tid i väntan på assistans.
Glöm inte tillräckligt med
ankarlina.
6. Försäkring. Bärgning, om ingen
svävar i livsfara, kan vara dyrt om
du saknar assistansförsäkring.
7. Rapportera. Rapportera
felaktig utmärkning, drivande
föremål, släckta fyrar och annat
som kan utgöra fara till 0771–40
90 09.
Källa: Sjöräddningssällskapet
Dela

Kommuner anser sig
klara hösten med
skyddsutrustning
TORSDAG 30 JULI 2020

Skyddsutrustning är A och O
för att hålla virussmittan
utanför vård- och
omsorgsverksamheter. Inför
hösten och en eventuell andra
våg av coronaviruset vittnar
flera kommuner om en god
beredskap efter vårens
erfarenheter.
En kollektiv oro för att virusläget
ska bli värre till hösten håller
kommunerna på tårna. Bristande
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tillgång på skyddsutrustning och
uteblivna leveranser är något som
alla vill undvika. Flera kommuner
bedömer läget inför hösten som
stabilt.
Katharina Lehtola jobbar i den
centrala funktionen för
materialförsörjning i Stockholms
stad som upprättades i början av
pandemin. Hennes uppdrag den
här våren har varit att bygga upp
säkra leverantörskedjor och ett
säkert inflöde av skyddsmaterial
till kommunens verksamheter.
Inför hösten utgår kommunen
från den förbrukning som var när
smittspridningen var som störst.

– Det materialet som vi redan har,
kombinerat med fortsatta inköp
gör att vi klarar av en viss
eskalering eller plötsliga
förändringar, säger hon och
fortsätter:
– Smittspridningen har ju gått ner
så pass mycket och så pass fort
över sommaren att det i sig har
skapat ett litet lager hos oss.
I Malmö Stad har en operativ
anskaffningscentral (OAC)
bildats. OAC sköter inköp,
förvaring och distribution av
skyddsutrustning till hälsa- vårdoch omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen.
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Alvin Wendelius, upphandlare på
OAC, bedömer att kommunen
ligger på en bra nivå för den
mesta skyddsutrustningen utifrån
Länsstyrelsens rekommendation
om ett lager som räcker i ungefär
tre månader.
– Som det ser ut nu är
materialtillförseln god. Vi har
också en beräkningsfil beroende
på lite olika scenarier för hur det
ser ut med spridningen, säger
Alvin Wendelius.
I Gällivare kommun har man
bestämt sig för att utgå från det
värsta scenariot. Ett scenario som
Annette Viksten Åhl, chef för

socialförvaltningen, anser att de
redan upplevt då kommunen
drabbades av ett virusutbrott som
spred sig snabbt.
– Vi har siffror på hur mycket det
gick åt av allt så vi vet ganska
exakt hur mycket vi behöver
beställa, säger hon.
I nuläget har kommunen ett bra
lager som räcker fram till mitten
av september och under
regelbundna möten tas nya beslut
om hur man ska jobba under
resten av året.
Även det privata omsorgsbolaget
Attendo uppger sig ha god
beredskap inför hösten då de lade
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väldigt stora beställningar tidigt
under pandemin.
– Vi har stora egna lager som gör
att vi är väl försedda året ut. Och
även om vi behöver göra
kompletterande beställningar så
upplever vi att det är en bättre
fungerande marknad i dag, säger
Andreas Koch,
kommunikationsdirektör på
Attendo.
Socialstyrelsen delar bilden av ett
stabilt läge när det gäller
tillgången till skyddsutrustning.
Myndigheten har inga exakta
rapporter om hur det ser ut i
kommunernas lager men Pontus

Rotter, operativ chef, säger att
rapporterna från kommunerna är
betydligt ljusare nu än vad de har
varit någon gång sedan pandemin
startade.
– Om det skulle bli värre igen så
finns det väldigt många verktyg i
verktygslådan som inte fanns
tidigare i våras. Eller som fanns
men som inte hade prövats, säger
Rotter.
TT
Fakta. Åtgång per patient och
vårddygn
Karolinska universitetssjukhuset
har sammanställt hur mycket
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skyddsutrustning som krävs för att
behandla en misstänkt eller
konstaterad covid-19 patient per
vårddygn inom omsorgen:
Munskydd: 8 per patient och
vårddygn.
Visir: 2 per patient och vårddygn.
Förkläde: 8 per patient och
vårddygn.
Handskar: 30 par per patient och
vårddygn.
Handdesinfektion: 0,8 liter per
patient och vårddygn.
Ytdesinfektion: 0,5 liter per patient
och vårddygn.
Källa: Karolinska
universitetssjukhuset

Därför är fetma så
farligt vid covid-19
TORSDAG 30 JULI 2020

Hormonet leptin kan vara
förklaringen till varför feta och
överviktiga personer är
överrepresenterade bland dem
som drabbats av svår covid-19
på intensivvårdsavdelningarna.
Hormonet leptin reglerar aptiten
och ämnesomsättningen i
kroppen. Men samma hormon
reglerar också de celler som ska
bekämpa en infektion, som vid
covid-19.
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”Problemet för feta personer är att
deras leptin-nivåer alltid är
förhöjda, och att det kan påverka
svaret på en covid-19-infektion”,
säger Candida Rebello, forskare
vid Pennington Biomedical
Research Center i Louisiana, USA,
i ett pressmeddelande.
Leptin produceras i fettceller, och
i mindre utsträckning även i
lungorna. Ju mer fett en person
har, desto högre är de
cirkulerande nivåerna av
hormonet.
Förutom ålder finns det olika
riskfaktorer som gör att man
riskerar att drabbas av svår

covid-19, det vill säga av en så
pass svår sjukdom att den kräver
intensivvård. En av de vanligaste
är fetma och övervikt.
Så sent som i juli kom forskning
som visade att ett
kroppsmasseindex (BMI) på 30
och därutöver bör ses som en
allvarlig riskfaktor vid covid-19.
Sedan tidigare har det funnits
indikationer på att risken är tydlig
redan vid övervikt, det vill säga
vid ett BMI på 25–29,9.
Forskarna, som redovisar sina
resultat i det senaste numret av
International Journal of Obesity,
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tror nu att hormonet leptin kan
vara förklaringen.
”Om du har fetma finns det ett
antal underliggande hälsoproblem
som gör det svårare att klara av
covid-19. Hela din kropp,
inklusive lungorna, kan vara
inflammerad. Din immunrespons
är försämrad och din
lungkapacitet är reducerad. Lägg
till ett virus som försvagar
kroppens förmåga att slå tillbaka
en infektion ytterligare, som kan
begränsa kroppens förmåga att
kontrollera en inflammation i
lungorna, så har du ett recept för
en katastrof”, säger John Kirwan,

medförfattare till den aktuella
studien.
TT
Fakta. Så räknar du ut BMI
BMI står för Body Mass Index,
eller kroppsmasseindex, och är ett
sätt att skatta om man är under-,
normal- eller överviktig.
För att räkna ut BMI tar man sin
längd i meter och multiplicerar
med sin längd i meter. Dividera
sedan vikten med den siffran.
Exempel: För en 168 centimeter
lång person som väger 65
kilogram blir formeln 65/(1,68 x
1,68)= BMI 23.
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BMI under 18,5 räknas som
undervikt, 18,5–24,9 som
normalvikt, 25–29,9 som övervikt,
30,0 och mer som fetma.
Metoden passar inte lika bra för
kroppsbyggare, äldre, samt barn
och ungdomar upp till 18 år.
Källa: 1177 Vårdguiden

Färre fåglar i
Norrbotten
TORSDAG 30 JULI 2020

De senaste 13 åren har antalet
fåglar minskat i Norrbotten. Flera
fågelbestånd – såsom gulsparv,
pilfink och ladusvala – har
halverats, visar en inventering
som länsstyrelsen gjort,
rapporterar SVT Nyheter
Norrbotten.
Minskningen är ganska kraftig
jämfört med övriga län i landet,
enligt Susanne Backe, biolog på
länsstyrelsen.
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– Det är tråkigt att fågelsången
minskat och det påverkar både
insekter och växter och hela
ekosystemet eftersom fåglarna har
en så viktig roll i naturen, säger
hon till SVT.
Som möjliga anledningar lyfter
hon fram färre betesdjur och
mindre mångfald bland odlade
grödor.
TT
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Trendbrott: Resor
till fjällen ökar
TORSDAG 30 JULI 2020

En sommar med coronaviruset
har fått resandet inom Sverige
att minska drastiskt jämfört
med tidigare år. Men i fjällen
syns nu ett trendbrott.
Under de senaste två veckorna
har såväl Åre som Härjedalen
till och med haft fler besökare
än vanligt, enligt siffror från
Telia.
Ända sedan coronapandemin var
ett faktum och restriktioner
infördes har antalet resor inom
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Sverige varit betydligt färre än
under fjolårsvåren. Trots att
många har undvikit
utlandssemestrar har trenden
hållit i sig i hela landet under
sommaren – med ett undantag:
Under de senaste två veckorna har
antalet resor till flera
fjällområden, bland annat Åre och
Härjedalen, till och med ökat,
enligt analyser som Telia gjort av
användares mobildata.
– Det är väldigt intressant, och det
sticker ut. Vecka 29 var första
gången vi såg en ökning av
aktivitet inom kommuner i
typiska fjällområden som Åre och

Härjedalen, och det har hållit i sig
också vecka 30, säger Kristofer
Ågren på Telia.
Efter en ökad smittspridning och
hård kritik stängde Åre i slutet av
mars de klassiska festställena, och
säsongspersonal på hotell och
restauranger sades upp i förtid.
Nu är situationen en annan.
– Vi har en fullsmockad cykelsäsong, så jag håller precis på att
öppna upp krogen och har som
tur är mycket att göra, säger Sara
Broman som driver restaurangen
Carins krog i Åre.
Från Stockholm till Åre ökade
resorna med hela 34 procent
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under vecka 29 jämfört med förra
året. Till Härjedalen var ökningen
18 procent. Ökningen av antalet
fjällbesök fortsatte även under
förra veckan.
Skistars destinationschef i Åre,
Niclas Sjögren Berg, märker av en
ökning jämfört med förra året,
men upplever inte att turisterna
medför problem.
Sedan veckan efter midsommar
håller Skistar liftarna öppna för
vandrare och cyklister.
– Boendena är något mer uthyrda
än vid samma tidpunkt i fjol. Jag
kan nog tala för hela Åre, det är
bättre än en normal sommar, och

då ska man veta att det dessutom
är utan att norrmännen är här. Så
det är verkligen en trend att vara i
fjällvärlden.
Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region JämtlandHärjedalen, säger att man har
märkt av en väldigt snabb
nedgång av antalet coronafall
sedan midsommar. Då var mellan
8 och 10 procent av provsvaren
positiva – nu är siffran nere på 1–
2 procent.
– Jag blev väldigt förvånad över
att smittsamheten har sjunkit. Vi
gjorde till och med extratester för
att kontrollera att analyserna
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stämde och att det inte var fel på
våra maskiner, men att det går
ned väldigt fort verkar vara en
nationell trend, säger Micael
Widerström.
Han påpekar att man, läget till
trots, inte har slappnat av. Genom
mobila teststationer i varje
kommun provtas alla med minsta
symtom, även turister.
– Vi känner oss oroade över att
siffrorna också kan gå upp ganska
snabbt om folk börjar bli slarviga
med att följa rekommendationer,
säger Micael Widerström.
Bortsett från svenskarnas ökade
intresse för fjällen fortsätter

resandet i övriga landet att ligga
på en betydligt lägre nivå än förra
året.
Till populära resemål som
Gotland, Öland och Halland har
resandet återhämtat sig något
under sommaren, men ligger
fortfarande mellan 25 och 30
procent lägre än förra året, enligt
Telias siffror.
Olle Bengtsson
olle.bengtsson@dn.se
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
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Spotify fortsätter
att växa – men gör
jätteförlust
TORSDAG 30 JULI 2020

Spotify gör en förlust på 1,7
miljarder kronor för årets andra
kvartal, en markant ökning
jämfört med tidigare.
Antalet användare och
premiumabonnenter ökar dock
rejält.
Den svenska musikjätten
redovisar en rörelseförlust på 167
miljoner euro, motsvarande cirka
1,7 miljarder kronor, för årets

andra kvartal. Det kan jämföras
med förlusten på 3 miljoner euro
motsvarande period 2019.
Rörelsekostnaderna ökade med
hela 48 procent, till 646 miljoner
euro – klart över bolagets egen
prognos. En stor anledning till det
är ökade personalkostnader
relaterade till aktiens utveckling.
Spotifys aktie har nämligen rusat
med 77 procent i år och flera
anställda har ersättning som
baseras på aktiens utveckling.
”När marknadsvärdet på våra
aktier ökar, ökar våra kostnader
för sociala avgifter”, skriver
bolaget i rapporten.
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De totala intäkterna uppgick till 1
889 miljoner euro, drygt 19
miljarder kronor, en ökning med
13 procent. Lejonparten är
intäkter från
premiumabonnemang, som
landar på 1 758 miljoner euro
vilket är en ökning med 17
procent. Samtidigt minskar
annonsintäkterna med 21 procent,
till 131 miljoner euro.
Antalet premiumabonnenter steg
med 27 procent till 138 miljoner
och det totala antalet månatliga
aktiva användare av
musiktjänsten ökade med 29
procent till 299 miljoner.

”Vår likviditetsposition och vårt
fria kassaflöde är fortsatt starkt,
och vi är uppmuntrade av de
underliggande trenderna för
verksamheten”, skriver Spotify i
delårsrapporten.
Pandemin har präglat bolaget på
flera sätt, bland annat genom en
svikande annonsmarknad.
”Vi har noterat en tydlig nedgång i
försäljningen till följd av den
globala hälsokrisen, där de tre
sista veckorna i mars var mer än
20 procent sämre än vår prognos.
Utvecklingen fortsatte vara svag
under april och maj, men vi
överträffade avsevärt våra
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förväntningar under juni”, skriver
Spotify.
Dessutom har pandemin fått vissa
kunder att hålla hårdare i
slantarna, framför allt i
affärsområdena Latinamerika och
”Resten av världen” (där bland
annat Asien och Afrika ingår). Där
såg Spotify långsammare tillväxt,
lägre antal nya kunder, fler
uppsagda abonnemang och fler
kunder som inte betalade. Men
affären återhämtade sig i juni,
enligt rapporten.
Corona påverkar också lyssnarnas
beteende, men här börjar Spotify
se en normalisering. I april hade

lyssnandet i bilen halverats, mot
slutet av kvartalet var
minskningen ”bara” tio procent
jämfört med före pandemin.
”I slutet av juni har den globala
konsumtionen återhämtat sig till
nivåer som innan covid. Regioner
där spridningen av covid-19
verkar minska, som Asien,
Stillahavsområdet och Europa,
har lett återhämtningen i
konsumtion”, skriver Spotify.
Spotify räknar med att antalet
månatliga aktiva användare når
312–317 miljoner under tredje
kvartalet och 328–348 miljoner
fjärde kvartalet. Fortsatta
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rörelseförluster är dock att vänta,
enligt prognosen.
TT

Carl Johan von
Seth: Fortsatt
skört för svensk
ekonomi
TORSDAG 30 JULI 2020

Svenska företag har ryckt upp
sig och ser inte längre nattsvart
på framtiden, visade
Konjunkturinstitutets nya
barometer på onsdagen. DN:s
ekonomiska kommentator Carl
Johan von Seth svarar på tre
frågor om läget i ekonomin just
nu.
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1 Är det goda nyheter om svensk
ekonomi?
– Stämningsläget bland svenska
företag fortsätter att stiga. Det är
goda nyheter. Statliga
Konjunkturinstitutets barometer
– varje månad skickar
myndigheten ut ett frågebatteri
om både nuläget och framtidsutsikterna – visar att
förbättringen är bred.
– Framför allt är det
detaljhandeln och
tjänsteföretagen, men också
industrin, som är mer
optimistiska nu i juli månad. Även
företagens anställningsplaner

tyder på en liten förbättring. Det
ger hopp också för
arbetsmarknaden.
2 Hur fort kan ekonomin
återhämta sig?
– Som det ser ut nu är
återhämtningen ganska snabb.
Samtidigt ska man komma ihåg
att det är förbättringar från riktiga
skräcknivåer i april och maj.
Humöret bland privatpersoner
stiger inte lika tydligt. Tvärtom
sjunker hushållens så kallade
barometerindikator i juli jämfört
med juni. Det är alltså en bit kvar
till normala nivåer.
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– Förbättringen i
Konjunkturbarometern beror
främst på högre förväntningar om
den nära framtiden. Industrin, till
exempel, tror på en ganska skaplig
utveckling framöver trots att
orderingången fortfarande är
väldigt låg. Det gäller alltså att
sådana förhoppningar också
faktiskt infrias under hösten.
3 Vad är hoten mot
återhämtningen?
– Allt hänger fortfarande på
pandemin. Uppblossade utbrott i
USA har gett ekonomiska bakslag
där. Att det råder total oenighet i
kongressen och Vita huset om hur

krispolitiken ska se ut under
hösten skapar ytterligare
osäkerhet som äventyrar
återhämtningen i världens största
ekonomi. Det spelar roll även för
oss.
– Under sommaren har känslan i
Europa varit att länderna har fått
grepp om smittan. Men de senaste
veckornas lokala utbrott fäller en
mörk skugga över ekonomin även
här. Utsikterna inför hösten är
ganska osäkra.
Carl Johan von Seth
carljohan.vonseth@dn.se
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produceras i Skellefteå, siktar nå
att nå en 25-procentig
marknadsandel i Europa till 2030.
TT

Miljardlån till
Northvolt
TORSDAG 30 JULI 2020

Den svenska batteritillverkaren
Northvolt har tagit upp lån på 1,6
miljarder dollar, motsvarande
cirka 14 miljarder kronor, från ett
konsortium bestående av
kommersiella banker,
pensionsfonder och finansiella
institutioner. Bolaget har dragit in
över tre miljarder dollar i
finansiering, bestående av lån och
pengar från aktieförsäljning.
Northvolt, vars batterier ska
1531

KI: Minskad
pessimism om
ekonomin

sjönk i juli och de tillfrågade har
fått en mer negativ inställning till
inköp av kapitalvaror.
TT

TORSDAG 30 JULI 2020

De svenska företagen har blivit
mindre pessimistiska om
ekonomin, visar månadens
konjunkturbarometer från
Konjunkturinstitutet (KI). Den så
kallade barometerindikatorn steg
i juli med 8,1 enheter till 83,4.
Bland företagen bidrog samtliga
sektorer till uppgången – men
hushållen fortsätter att deppa.
Hushållens konfidensindikator
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storföretagen varit inblandade i
en dispyt. I april meddelade AMC
(som även är huvudägare till
TORSDAG 30 JULI 2020
svenska Filmstaden) att man inte
Ett nytt avtal mellan biograflängre skulle visa några filmer
jätten AMC och filmbolaget
från Universal, just på grund av
Universal sätter det traditionella att filmbolaget planerat att släppa
systemet för att släppa nya
filmer parallellt på bio och på
filmer i gungning. 17 dagar efter strömningsmarknaden.
biopremiär får nu bolaget
Några månader senare ser
möjlighet att släppa filmer på
konflikten ut att ha mynnat ut i ett
strömningsmarknaden,
avtal som har potential att
rapporterar flera amerikanska
förändra systemet för distribution
medier.
av ny film i grunden, rapporterar
Överenskommelsen
CNN. Enligt den nya
offentliggjordes på tisdagen och
överenskommelsen tillåts
kommer efter en tid då de båda
Universal att släppa filmer online

Nytt avtal skakar
biobranschen
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17 dagar efter att titeln haft
biopremiär – en kraftigt förkortat
tidsperiod jämfört med tidigare,
som oftast legat på minst 70 dagar
efter en films första
visningsdatum på bio.
Avtalet innebär förvisso inte att de
nya filmtitlarna redan knappa tre
veckor efter biopremiär kan göras
tillgängliga brett på nätets många
strömningstjänster. Den som vill
se filmen på biografen måste i
stället hyra eller köpa filmen via
tjänster som exempelvis Itunes.
Priset skulle då, rapporterar
inflytelserika filmsajten Variety,
kunna hamna på cirka 20 dollar

för en film, motsvarande 175
svenska kronor. Det vill säga en
kostnad i paritet med vad det
kostar att se en storfilm på bio.
För AMC:s del innebär det nya
avtalet att man även får rätt till en
del av de inkomster som filmer
även inbringar digitalt, något som
kan innebära en ny
inkomstmöjlighet för
biografkedjan som drabbats
stenhårt av coronapandemins
följder. I en analys av avtalet
skriver Variety att det, även om
AMC:s ekonomiska problem
fördjupas ytterligare, troligen
kommer att följas av flera
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liknande överenskommelser och
att det kan komma att ”förändra
saker för alltid”.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se

Testerna kostar miljarder – men
experter tvekar om
nyttan
FREDAG 31 JULI 2020

Omkring 2,5 miljoner
antikroppstester beräknas vara
genomförda i Sverige mellan
juni och december i år.
Kostnaden för staten väntas bli
nära 2 miljarder kronor.
Samtidigt finns en risk att
testerna missar många fall –
något Folkhälsomyndigheten
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hade information om redan i
maj.
Rolf Ingemarsson var sjuk med
lindriga symtom under hela våren.
Ingen feber eller hosta, men bland
annat problem med magen,
ryggen och ett öra.
När han via jobbet testades för
aktiv covid-infektion den 25 maj
blev svaret positivt. Det
antikroppstest som togs samtidigt
var däremot negativt, och inte
heller när han testade sig en dryg
månad senare kunde några
antikroppar hittas.
– Jag var fortfarande lite rosslig
så jag tänkte väl att mitt

immunförsvar inte fungerar så
bra. Samtidigt har jag ju blivit
bättre så någon slags effekt borde
det ju ha haft, säger han.
DN har varit i kontakt med fler
personer som testats positivt för
infektion men inte för
antikroppar, eller som exempelvis
levt i en parrelation där båda varit
sjuka men bara en fått ett positivt
provsvar.
Eftersom tillgången till tester för
covid-19 länge var begränsad i
Sverige är det många som nu
hoppas få smittan bekräftad via
antikroppar, och när regeringen i
juni sköt till 5,9 miljarder kronor
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till utökad testning blev trycket på
provtagningen i Stockholm väldigt
högt.
Hittills har drygt 267 500
antikroppstester gjorts i region
Stockholm, och över 170 000 ska
genomföras de närmaste
veckorna.
Region Stockholm erbjuder
testerna gratis och får en
schablonersättning från staten på
750 kronor per genomfört test.
Ersättningen baseras på
beräkningar gjorda av
Folkhälsomyndigheten, som DN
tagit del av. Där uppskattar de
även att 2,5 miljoner test kommer

att analyseras i Sverige från juni
fram till årsskiftet, till en kostnad
av närmare 1,9 miljarder kronor.
Men vad är egentligen syftet med
proverna? DN har talat med en
handfull experter som har flera
invändningar mot testningen.
En sak är att de påvisbara
antikropparna i många fall inte
stannar särskilt länge i kroppen.
Enligt Mia Brytting, enhetschef
för vaccin- och virusövervakning
på Folkhälsomyndigheten, har
många personer som hade en
mildare covid-infektion i mars
eller april sannolikt inga mätbara
antikroppar i juni eller juli.
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Alltså kan en stor del av de som
var sjuka när spridningen var som
störst inte ha några påvisbara
antikroppar i dag.
– De som var lindrigt sjuka tidigt
kan ha tappat sina antikroppar
nu, säger Mia Brytting.
Att inte ha påvisbara antikroppar
betyder dock inte att man inte har
någon form av immunitet mot
viruset. Kroppen ha bildat så kallade minnesceller, som snabbt kan
skapa antikroppar om de stöter på
viruset igen, men detta är inte helt
vetenskapligt klarlagt.
Det kan också vara så att de som
bara hade en mild infektion inte

utvecklade antikroppar alls, utan
bekämpade viruset med hjälp av
andra delar av immunförsvaret.
Under sommaren har flera studier
i ämnet kommit, bland annat om
hur många smittade utvecklat ett
så kallat t-cellssvar mot viruset,
och om att de som utsatts för sars
för 17 år sedan har t-celler mot det
nya coronaviruset.
Mia Brytting säger att
Folkhälsomyndigheten hade
information om att många som
varit sjuka inte utvecklade
antikroppssvar i slutet av maj,
strax innan regeringen beslutade
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att antikroppstestningen skulle
breddas.
– Vi kände till att det kunde vara
så, men inte omfattningen. Det
här med t-cellerna och
avklingande antikroppsnivåer har
klarnat efter hand.
Gunilla Karlsson Hedestam,
professor i vaccinimmunologi vid
Karolinska institutet, framhåller
att det kan skilja stort mellan vilka
nivåer av antikroppar en person
haft. Är antikroppsnivåerna låga
tidigt efter infektionen kan de gå
ner under mätbar nivå efter ett
par månader, även om de inte
försvinner helt.

– Vissa personer kan ha lägre
nivåer än vad kommersiella test
fångar.
Hon tror dock att någon som haft
en mildare infektion sannolikt har
någon form av skydd och inte
riskerar att bli svårare sjuk vid en
ny exponering mot viruset.
– Kanske att man har utvecklat ett
lokalt immunförsvar som gör att
man svarar ännu bättre. Jag tror
inte att det finns risk för en värre
infektion.
Enligt Gunilla Hedestam Karlsson
är det inte är så enkelt att de som
har utsatts för viruset bildat
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antikroppar och de som inte har
det saknar antikroppar.
– Innan immunförsvaret sätter in
t-celler och b-celler, som
producerar antikroppar, har vi
andra immunfunktioner, såsom
cytokiner, som kan hämma
infektionen i ett tidigt stadium.
Det finns alltså stora frågetecken
kring vad testsvaren säger på
individnivå. Men kan de användas
för att dra slutsatser om
immuniteten i befolkningen?
Även på den punkten är
experterna kluvna.
Björn Olsen, professor i
infektionssjukdomar vid Uppsala

universitet, tillhör dem som anser
att antikroppstestningen är viktig
för att få en överblick över
pandemin.
– Jag tror det är jättebra, du kan
få en bild av hur många som varit
smittade. Det ger ett bakgrundsflöde av det här.
Gunilla Hedestam Karlsson anser
att den breda
antikroppstestningen ger en viss
information om spridningen, men
mest är ett uttryck för en politisk
vilja.
– För att uppnå vetenskapligt
användbara resultat skulle
testningen ha utförts på ett
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koordinerat sätt. Det har mig
veterligen inte funnits någon
dialog med oss på Karolinska
institutet om testningen.
Hon får medhåll från Anders
Björkman, professor i
infektionssjukdomar vid KI.
– Att testa för antikroppar borde
vara upp till individen, och inget
som samhället ska servera. Det är
valfläsk. Det känns som att det
finns en bild av att ju mer man
testar, oavsett vem och vad, desto
bättre politiker är man.
Av de 267 500 antikroppstester
som gjorts i Region Stockholm har
16,7 procent av svaren varit

positiva. Urvalet är dock inte
representativt utan speglar vilka
som velat provta sig.
Att många kan ha förlorat sina
antikroppar i dag, eller aldrig
utvecklade dem, gör det svårt att
dra några säkra slutsatser. Förra
veckan uppskattade
Folkhälsomyndigheten att 40
procent av stockholmarna kan
vara immuna – vilket de grundar
på en bedömning om att 17 till 20
procent har antikroppar och lika
många har ett t-cellsvar.
Gunilla Karlsson Hedestam är
kritisk till myndighetens
uppskattning.

1541

– Att ett robust antikroppssvar ger
skydd är mycket troligt, men vi
ska undvika att tala om immunitet
i befolkningen tills vi vet mer.
Charlotte Thålin, läkare vid
Danderyds sjukhus som driver en
antikroppsstudie på sjukhuset,
tror heller inte att
Folkhälsomyndighetens
uppskattning stämmer. Hon
bedömer att en bra bit under 20
procent av stockholmarna varit
sjuka – men tror att många
svenskar kan vara resistenta mot
viruset.
– Som exempel har jag arbetat
med covidpatienter under hela

våren. Alla i min familj har
antikroppar, men inte jag.
Statsepidemiolog Anders Tegnell
säger i ett skriftligt svar så här om
testerna:
”Vårt råd till regeringen är att det
är bra med antikroppstestning
men att man alltid ska ha ett syfte
med sin testning och klart för sig
hur resultaten ska användas. Det
finns en viss osäkerhet men den är
relativt liten och bedömningen på
nationell nivå är att den risken är
så liten att den kompenseras av de
fördelar man uppnår för de som
testas.”
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För Rolf Ingemarsson spelar det
inte så stor roll att hans
antikroppsresultat var negativt,
han vet ju om att han haft smittan
och utgår från att han har byggt
upp någon form av immunitet.
– Och även om läkaren har sagt
att jag inte är smittsam så är jag
ändå fortsatt försiktig med att
träffa folk i riskgrupp till exempel,
för helt säker kan man nog inte
vara, säger han.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se

Fakta. Så här fördelas
testmiljarderna
På uppdrag av regeringen har
Folkhälsomyndigheten (FHM)
beräknat kostnaderna för utökad
testning baserat på kapacitet och
trolig efterfrågan. Staten har gått
in med vissa medel på förhand
och kommer sedan att ersätta
regionerna med schablonbelopp
per analyserat test.
PCR-tester (visar aktiv infektion)
1 400 kronor per test
April–maj: 336 miljoner
Juni–september: 1,4 miljarder
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Oktober–december: 1,68 miljarder
Serologiska testerb(visar
antikroppar)
750 kronor per test
Juni–september: 375 miljoner
(beräknat 31 250 test per vecka)
Oktober–december: 1,5 miljarder
(beräknat 67 000 test per vecka)
Smittspårning
Kostnader regionerna: 1 miljard
Kostnader FHM: 30 miljoner
Bakgrundskostnader
Startavgift regionerna: 200
miljoner
Kostnader Folkhälsomyndigheten:
250 miljoner

Utveckling och validering: 100
miljoner
Logistik, lager, transport av prov
med mera: 50 miljoner
Garantiavtal i uppstartsfasen: 8,7
miljoner
Källa: Folkhälsomyndigheten

Fakta. Kostnad för
antikroppstestning i
Region Stockholm
Huvudstadsregionen är i nuläget
den enda som har gratis
antikroppstestning för
befolkningen.
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Provtagningen samordnas av
Karolinska universitetslaboratoriet
och har utförs av bland andra
Werlabs, Doktor.se och Kry.
Hittills har drygt 267 500
antikroppstester gjorts i länet, och
över 170 000 ska genomföras de
närmsta veckorna.
Regionen får en
schablonersättning på 750 kronor
per utfört test från staten.
Sammanräknat blir notan för de
400 000 testerna strax under 300
miljoner kronor.
Källa: Region Stockholm
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Lena Hallengren väljer att svara
på DN:s frågor skriftligt. Hon
säger att regeringen precis som
Folkhälsomyndigheten tidigt
kände till att många fall riskerar
FREDAG 31 JULI 2020
Även regeringen var medveten att missas av testerna.
– Givetvis var vi medvetna om en
om delar av
del av denna problematik.
antikroppstesternas
Kunskapen om covid-19 utvecklas
begränsning innan den
hela tiden, ett sådant exempel är
storskaliga testningen drogs i
kunskapen om T-celler som vi inte
gång. Men hittills har det inte
framkommit något som fått dem hade i inledningen av pandemin.
Regeringen har nära dialog med
att ändra åsikt om satsningen,
Folkhälsomyndigheten som hela
enligt socialminister Lena
tiden analyserar ny kunskap,
Hallengren (S).
svarar Hallengren.

Hallengren: Testerna
kan ha stor betydelse
för individen
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Det har även kommit fler studier
som pekar på att immunitet kan
bildas på olika sätt och att alla
inte utvecklar antikroppar.
Har det påverkat regeringens
inställning till satsningen?
– Det har i dagsläget inte
uppkommit argument som gör att
regeringen ändrat åsikt om värdet
av storskalig serologisk testning
för covid-19 i Sverige, men vi
följer givetvis hela tiden
utvecklingen av ny kunskap.
Att testa för antikroppar är
värdefullt för kunskap om
smittspridningen i landet och för

människor på det personliga
planet, anser Lena Hallengren.
– Ett positivt testresultat innebär
en möjlighet att i större
utsträckning umgås med andra
personer. Det kan i första hand
röra sig om att umgås med
närstående såsom familj och
vänner. Detta kan ha stor
betydelse för individen.
Lena Hallengren anser även att
storskalig serologisk testning kan
ge kunskap om pandemins
utveckling och hur
smittspridningen bäst kan
hanteras.
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Kostnaden för
antikroppstesterna beräknas bli
knappt två miljarder kronor i
skattepengar, exklusive fasta
kostnader. Anser ni att
satsningen är värd pengarna?
– Ekonomiska hänsyn står inte i
fokus för regeringens teststrategi.
Irene Svenonius (M), regionfinansråd i Region Stockholm,
anser att satsningen på avgiftsfria
antikroppstester har varit lyckad
och att det är viktigt med en bred
och allmän testning.
– Eftersom Sverige inte genomfört
så många tester för aktiv smitta
vet vi mindre om spridningen än

andra länder, så de här testerna
blir en kunskapsbyggare. Det har
betydelse för svensk ekonomi och
att förhindra en andra våg, säger
hon.
Gällande kritiken mot
antikroppstestningen säger hon
att experter har haft olika åsikter i
frågor kring covid-19 hela våren.
– Det har nästan varit legio. Det
är bra att den professionella
diskussionen kan fortsätta.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se
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Myndigheterna
uppmanar till fortsatt
hemarbete i höst
FREDAG 31 JULI 2020

Folkhälsomyndigheten
förlänger rekommendationen
att, om möjligt, fortsätta att
arbeta hemifrån även under
hösten. Förhoppningen är att
de som måste åka till jobbet
ska kunna göra det utan
trängsel och risk för smitta i
kollektivtrafiken.
– En smittspridning sker vad vi
vet i hemmet i första hand,
arbetet i andra hand, säger

statsepidemiolog Anders
Tegnell.
Under torsdagen rapporterades
det in nio nya dödsfall i covid-19 i
Sverige. På myndigheternas
pressträff om coronaläget
konstaterade Anders Tegnell att
den positiva trenden i landet
fortsätter, antalet nya iva-vårdade
sjunker, även talet för avlidna per
dag, liksom nya konstaterade fall.
– Det gör att hälso- och
sjukvården får en välbehövlig
andningspaus under sommaren,
säger Anders Tegnell.
Men dagens stora besked kom
tidigare under dagen.
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Tillsammans med socialminister
Lena Hallengren (S) meddelade
Folkhälsomyndigheten att
rekommendationen om att arbeta
hemifrån för dem som har
möjlighet kommer fortsätta att
gälla även under hösten.
– Alla variabler vi mäter sjunker
snabbt, mer än vad någon av oss
hade kunnat hoppas på. Men det
troliga scenariot är att vi kommer
ha en fortsatt smittspridning i
höst. Den kommer antagligen att
vara på en låg nivå, men det finns
en risk att det flammar upp igen,
säger statsepidemiolog Anders
Tegnell.

Därför väljer
Folkhälsomyndigheten att
fortsätta med samma
rekommendation som den haft
under våren: De arbetsgivare som
har möjlighet att låta anställda
arbeta hemifrån kan överväga att
rekommendera detta. Tegnell
påpekade att det måste fungera
för såväl arbetsgivaren som
arbetstagaren.
– Arbetet måste kunna fungera på
ett rimligt sätt. Men som
arbetsgivare ska man tänka på att
det kan få negativa konsekvenser
om man stannar hemma under
långa perioder. Där får man hitta
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sätt att kompensera för det, säger
han.
Genom fortsatta
rekommendationer hoppas
Folkhälsomyndigheten att
kollektivtrafiken ska hållas fri från
folksamlingar och att de som
behöver åka till sitt arbete kan
göra det utan trängsel.
Strömningarna väntas ändå öka
när landets gymnasier och
universitet öppnar i höst.
– Det finns ett individuellt ansvar
att ta sig till jobbet. Om man inte
måste ta kollektivtrafiken ska man
försöka undvika den. De som
driver trafiken måste fortsätta

anpassa sig för trycket som kan
uppstå, säger Tegnell.
Under nästa vecka väntas
branschorganisationerna för
landets kollektivtrafik att komma
ut med ett detaljerat dokument
för vilken inriktning man ska ta
inför hösten.
Folkhälsomyndigheten kommer
efter det att uppdatera de
allmänna råden, något som kan
hittas via myndighetens hemsida.
Att riktlinjerna sedan följs är upp
till företagen själva.
– Får vi tecken på ökad trängsel
och smitta får vi ta nya
diskussioner om hur vi kan hålla
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smittan nere på låga nivåer. En
smittspridning sker vad vi vet i
hemmet i första hand, arbetet i
andra hand. Procentuellt sett är
det inte jättestor risk för en
samhällsspridning i
kollektivtrafiken, säger Tegnell.
Just riktlinjerna inom
kollektivtrafiken är något det ska
tryckas på mer under hösten.
Regeringen har gett länsstyrelsen
i uppdrag att sprida information
om hur viktigt det är att
myndigheternas riktlinjer och råd
fortsätter att följas.
– De ska samla goda exempel som
kommuner och aktörer kan följa

för att minska smittspridning.
Utredningen från länsstyrelserna
visar att det finnas en variation
mellan länen hur väl riktlinjer
följs. Generellt sett är
efterlevanden god. Men det har
rapporterats om trängsel på
stränder och kollektivtrafiken och
på restauranger, säger Lena
Hallengren.
Rekommendationen om fortsatt
arbete hemma gäller enligt
Folkhälsomyndigheten i nuläget
till och med den 31 december
2020. Men när folk kan väntas få
återvända till sina arbeten återstår
att se. Anders Tegnell tror inte att
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det kommer krävas att ett vaccin
finns på plats.
– Jag tror det kommer ske en
successiv övergång. Det finns en
del signaler om att ett antal
arbetsplatser kommer jobba mer
på distans även i framtiden. Det är
en spännande fråga, kommer vi
någonsin gå tillbaka till ett
samhälle som det såg ut innan
covid-19? Vi får se hur det
utvecklas, säger Tegnell.
Medan Sveriges kurvor pekar
nedåt ser det annat ut på många
andra håll i världen. I
Nordamerika, Sydamerika och
Mellanöstern finns det flera

länder som noterar nya rekord av
såväl fall och avlidna. På
torsdagsmorgonen passerade
världen 17 miljoner fall av
covid-19.
– Det finns stor anledning att tro
att kurvan kommer att gå upp
ännu mer, säger Anders Tegnell.
Olle Bengtsson
olle.bengtsson@dn.se
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Cellprov kan ha visat fel –
kvinnor opererades i
onödan
FREDAG 31 JULI 2020

Sex kvinnor opererades efter
att provsvar hade visat
cellförändringar på
livmoderhalsen. NU-sjukvården
i Trollhättan och Uddevalla
menar att provsvaren var
felaktiga och att kvinnorna
opererats i onödan. Men
företaget som genomfört
analyserna säger att det är för
tidigt att slå fast att det
stämmer.

Cellförändringar på
livmoderhalsen kan vara ett
förstadium till
livmoderhalscancer. Dessa kan tas
bort genom en operation. För att
upptäcka cellförändringar i ett
tidigt stadium kallas kvinnor
mellan 23 och 49 år till
cellprovstagning var tredje år.
Nu misstänker NU-sjukvården
(Norra Älvsborgs länssjukhus i
Trollhättan och Uddevalla
sjukhus) att sex kvinnor fått
felaktiga besked om att de haft
cellförändringar, vilket tidningen
Bohusläningen var först med att
rapportera om. När kvinnorna
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opererats gjordes ett vävnadsprov,
som enligt chefsläkare Magnus
Söderbergh tydde på att
kvinnorna inte hade haft några
cellförändringar.
– Vi noterade att proverna inte
stämde med det vi trodde att vi skulle hitta, säger han.
Kvinnorna har därmed opererats i
onödan, säger Magnus
Söderbergh. Enligt NUsjukvården beror detta på att
företaget Synlab medilab skickat
felaktiga provresultat.
Men att det gått till på det sättet
går inte att säga i nuläget menar
Per-Ove Sandberg, chefläkare och

laboratoriechef på Synlab
medilab. Han säger att företaget
kommer att granska ärendet för
att ta reda på vad som skett och
att de alltid genomför noggranna
kontroller av sina provresultat.
– Det görs både externa och
interna kontroller, säger han.
Magnus Söderbergh säger att NUsjukvården å sin sida känner sig
trygga med att deras analyser är
korrekta. Man har därför valt att
avsluta samarbetet med Synlab
medilab. Företaget säger till DN
att de vill vänta med att lämna
några kommentarer tills dess att
de granskat ärendet.
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Hur allvarligt är detta för
kvinnorna som drabbats?
– Det har självklart medfört oro
att få ett besked om att man har
cellförändringar, för att sedan få
veta att det inte stämmer. Det
finns även en liten risk, en mycket
liten risk, för komplikationer vid
en framtida graviditet, säger
Magnus Söderbergh.
Händelsen är ovanlig, enligt
chefsläkaren, som säger att
kvinnor inte ska behöva vara
oroliga för att få felaktiga svar på
sina cellprov.
– Man kan absolut lita på sitt
prov. Det här är en avvikelse,

något utöver det normala, säger
han.
Det är i nuläget oklart om någon
av kvinnorna som opererats
drabbats av några komplikationer.
Det är inte heller klarlagt vilken
typ av operationer det rör sig om.
Händelsen har anmälts till
Inspektionen för vård och omsorg,
Ivo.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
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Tingsrätten har sedan tidigare
meddelat beslut om att döma
kvinnan för vållande till annans
död, och gjort gällande att det inte
FREDAG 31 JULI 2020
Förhandlingen i målet mot
går att bevisa att hon gjort sig
mamman till den treåriga flicka, skyldig till de grövre misstankarna
kallad ”Lilla hjärtat”, som
om mord.
hittades död i sina föräldrars
Frivården har gjort bedömningen
lägenhet i januari är nu
att den mest lämpliga påföljden
avslutad. Dom väntas
vore skyddstillsyn med särskild
torsdagen 6 augusti.
behandlingsplan. Men mamman
– Det viktigaste är att det blir en avvisar behandlingsplanen, och
dom som ger henne
Frivården ser därför inte att det
upprättelse, säger Melinda
finns några möjligheter för
Jacobs, treåringens
kvinnan att få en frivårdande
familjehemsmamma.
påföljd.

Dom mot mamman
dröjer en vecka
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Hon kan heller inte dömas till
rättspsykiatrisk vård eftersom
Rättsmedicinalverket bedömt att
hon inte lidit av en allvarlig
psykisk störning varken vid tiden
för brottet eller vid tiden för
undersökningen.
Under torsdagens förhandling
uttryckte mammans försvarare
Per Oehme att Frivårdens slutsats
var ”olycklig”. Han menade att
mamman inte motsatt sig
kontraktsvård, men att hon bara
hade fått ett alternativ, vilket var
ett behandlingshem med en
värdegrund hon inte delar.

Per Oehme yrkar på att mamman
ska dömas till fängelse och
skyddstillsyn.
– Längden på fängelsetiden bör
vara den tid hon redan har suttit
frihetsberövad, och därefter
skyddstillsyn.
Så om rätten går på din linje
innebär det i praktiken bara
skyddstillsyn, eftersom hon
redan varit frihetsberövad i
nästan fem månader?
– Ja, precis.
Torsdagens förhandling
avslutades med besked om att
domen meddelas på torsdag nästa
vecka.
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– Att de inte bestämt sig än är ett
positivt besked. Hade de redan
beslutat om fängelse så hade
domen kommit nu. Att de väntar
betyder att de kommer överlägga
om saken. Det har ju visats att
hon har ett jättestort vårdbehov,
så att inte döma till vård känns väl
antagligen inte så bra för
tingsrätten, säger Oehme.
Åklagare Anna Lander hade helst
sett att mamman dömdes för
mord, och vill inte ge några
kommentarer förrän domen faller.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se
Dela

Anhöriga stoppar
flytt till äldreboende
FREDAG 31 JULI 2020

Personer som har fått grönt ljus
att flytta in på äldreboende
väljer att i stället avstå på grund
av coronaviruset, oftast med
uppbackning från anhöriga. Det
rapporterar flera kommuner till
Inspektionen för vård och
omsorg (Ivo).
Om en person har fått beslut om
att få flytta in på äldreboende ska
flytten ske så snart det går. Om
det tar mer än tre månader är
kommunen skyldig att rapportera
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det till tillsynsmyndigheten Ivo,
oavsett vad anledningen är.
Under vår och sommar har
coronapandemin varit en orsak till
att äldre inte flyttat in på så kallat
särskilt boende, berättar Lena
Carp som är enhetschef på Ivo.
– Det är framför allt anhöriga,
men också enskilda äldre som inte
vill att man flyttar in på grund av
smittspridning, säger hon.
Myndigheten har inte räknat på
hur många fall det handlar om
men märker fenomenet i flera
kommuner, utspritt över Sverige.
– Det är det vanligaste kopplat till
pandemin, säger Lena Carp.

Äldreomsorgen har varit i
strålkastarljuset eftersom en stor
andel av de som dött med
bekräftad covid-19 bott på
äldreboende. Under pandemin
finns exempel på kommuner som
därför pausat inflyttningar på
äldreboenden. Men sådana beslut
har inte påverkat
inrapporteringen till Ivo, enligt
Lena Carp.
– Hittills har vi inte sett att någon
effekt av kommunernas egna
beslutade inflyttningsstopp, säger
hon.
Än så länge har myndigheten
ingen heltäckande bild över årets
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fall där det gått mer än tre
månader för personer att få flytta
in på äldreboende.
– Det kommer att bli en del i vårt
uppdrag att beskriva pandemins
konsekvenser, säger Lena Carp.
Om Ivo bedömer väntan som
oskäligt lång kan kommunen
straffas med en avgift, vilket
hände ett fåtal gånger förra året.
Lena Carp vill inte utesluta, men
ser det som osannolikt att
myndigheten skulle få anledning
att sanktionera kommunerna i
ärenden kopplade till pandemin.

– Vi kommer att ta hänsyn till omständigheterna, säger Lena
Carp.
TT
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bränder, till exempel i bilar,
baracker och på hunddagis.
– Sedan den 15 mars har vi sett att
bränderna eskalerat, säger
polisens pressinformatör EwaFREDAG 31 JULI 2020
Gun Westford.
En förskola i Hjärup står utan
lokaler efter nattens brand, som När det i mitten av juli brann tre
dygn i sträck beslutade polisen om
misstänks vara anlagd.
Den blir nummer 28 i den rad av en regional särskild händelse,
vilket gör det lättare att få stöd
bränder i Lund med omnejd
som polisens Operation gnista och förstärkning från övriga
regionen. En särskild stab har
utreder.
upprättats och specialsatsningen
Under våren och sommaren har
Lund haft tolv skolbränder, därut- har döpts till Operation gnista.
Tror ni att samma person ligger
över har det inträffat ett stort
bakom bränderna?
antal andra misstänkt anlagda

Förskolebrand nytt
fall för Operation
gnista

1562

– Nej, det gör vi inte. Var och en
av bränderna utreds för sig och så
tittar vi efter likheter och
skillnader, men vi kan inte låsa
oss, säger Ewa-Gun Westford.
I början av juli greps en 17-åring
som misstänkt för att ligga bakom
en av bränderna, men han
släpptes senare.
– Han kvarstår formellt som
misstänkt, men han är inte
misstänkt för några andra
bränder, säger Ewa-Gun
Westford.
Larmet om förskolebranden i
Hjärup, som ligger i Lunds
grannkommun Staffanstorp, kom

strax efter halv elva på
onsdagskvällen.
Räddningstjänsten beskriver
skadorna på en atriumdel mellan
två byggnader som omfattande.
Den drabbade förskolan har fått
flytta verksamheten till en annan
förskola i Hjärup, rapporterar
lokala medier. Just nu är det inte
så många barn där, men nästa
vecka är det många som kommer
tillbaka efter ledighet och då
behövs ersättningslokaler.
Lunds kommun och polisen är
bekymrade över utvecklingen.
– Det är otroligt stora ekonomiska
värden som förstörs, men även
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den allmänna tryggheten i
samhället. Ungdomar och barn får
heller inte tillgång till skolan,
säger Ewa-Gun Westford.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se
TT
Fakta. Här har det brunnit i
Lund

16 juni: NTI-gymnasiet.
25 juni: Gymnasieskolan Vipan.
30 juni: Mårtenskolan.
7 juli: Lerbäckskolan.
17 juli: Palettskolan.

15 mars: Hvilans gymnasium.
20 april: Consensum.
4 maj: Freinetskolan.
8 maj: Palettskolan.
14 maj: Blåklintens förskola.
21 maj: Förskolan Färgsolen.
14 juni: Järnåkraskolan.
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Ordningsvakter ska patrullera i Göteborg
FREDAG 31 JULI 2020

Uppsala har dem. Stockholm
har dem. I morgon, lördag,
börjar kommunala
ordningsvakter även att
patrullera de mest brottsutsatta
kvarteren i centrala Göteborg.
– Det här har ju varit en ganska
stor politisk fråga i många år,
så vi är glada att det nu kan
sjösättas, säger kommunens biträdande
säkerhetsskyddschef Magnus
Ericsson.

Det anlitade företaget Securitas
har valt ut ett tiotal
ordningsvakter som gått igenom
en särskild utbildning under fyra
dagar ledd av Göteborgs stad.
För att polisen, efter att länge ha
sagt nej till Göteborgs stads
önskan om så kallade Lov3-vakter
rörliga på stan, alls skulle ge
klartecken var kravet att
ordningsvakterna rent operativt
ska samverka tätt med polisen, så
att man inte stör polisens arbete.
Området som kommunens
ordningsvakter ska röra sig över
är primärt Brunnsparken,
Kanaltorget, Gustaf Adolfs torg
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och vid Kronhusbodarna med
gatorna däromkring. Men
debatten om avigsidorna med
ordningsvakter som ska agera
över större områden är fortsatt
het.
– Problemen lär flytta till andra
platser, men polisen ser att det
ändå är så att de sammantaget
avtar något, säger projektledaren

Lyft för Astra
Zeneca med hopp
om covid-19-vaccin
FREDAG 31 JULI 2020

Den brittisksvenska
läkemedelsjätten Astra Zeneca
redovisar en vinst före skatt på
961 miljoner dollar,
motsvarande cirka 8,4 miljarder
kronor, för andra kvartalet. Det
kan jämföras med vinsten på
141 miljoner dollar för
motsvarande period 2019.
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– Utvecklingen av vaccinet går
fortsatt bra, säger koncernens
vd Pascal Soriot.
Sedan i våras väntar världen på ett
vaccin mot covid-19, och enligt
Astra Zenecas Sverige-vd Katarina
Ageborg kan det finnas på
marknaden redan i år.
– Om allting går som vi hoppas
och tror så ska vi kunna ha ett
vaccin på marknaden redan i år.
Vi prioriterar en bred och rättvis
försörjning av vaccinet och vi
kommer inte göra någon vinst på
vaccinet under pandemin, säger
hon till TT

Astra Zeneca samarbetar sedan en
tid tillbaka med universitetet i
Oxford för att utveckla, producera
och leverera ett vaccin mot
coronaviruset. Bolaget har fått
stöd på drygt en miljard dollar
från US Biomedical Advanced
Research and Development
Authority (Barda) och har utöver
det tecknat avtal med USA,
Storbritannien, Ryssland,
Brasilien, Japan och EU om
distribution av vaccin.
Under en presentation i samband
med rapportsläppet berättade
koncernens vd Pascal Soriot att
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utvecklingen av vaccinet går
framåt.
– Utvecklingen av vaccinet går
fortsatt bra, vi har än så länge fått
bra data. Det som kvarstår är att
vi måste kunna visa på
effektiviteten i ett kliniskt
program, men än så länge ser allt
bra ut.
Soriot anmärkte att det främsta
problemet inte är forskningen,
utan i stället att många
underskattar svårigheterna att få
produktionen och distributionen
att bli tillräckligt storskalig.
– Vad många glömmer är, hur kan
man producera och distribuera

över två miljarder doser? Hur
distribuerar man ett vaccin till ett
acceptabelt pris, stora kvantiteter
och som är lätt att förvara?
Astra Zeneca har tidigare uppgett
att de inte kommer producera
vaccinet i Södertälje. Var det i
stället ska tillverkas vill bolaget
inte avslöja.
– Exakt lokalisering pratar vi inte
om, men det är på flera olika
ställen runt om i världen.
Amerika, Europa och Asien är de
som är klara i dag. Det handlar
om att vi skriver avtal med en rad
tillverkare och vi berättar inte om
våra underleverantörer. Det är
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därför vi inte går in på några mer
detaljer, säger Jacob Lund.
Prognosen för helåret är
oförändrad. Det innebär att de
totala intäkterna väntas växa med
en hög ensiffrig procentsats eller
en låg tvåsiffrig procentsats.
Vinsten per aktie för
kärnverksamheten beräknas öka
med tiotals procent.
Intäkterna från företagets
försäljning steg under kvartalet
med sex procent till 6 048
miljoner dollar. Vinsten per aktie
för kärnverksamheten uppgick till
0:96 dollar, vilket var högre än
väntat. Analytiker hade i

genomsnitt räknat med en vinst
på 0:93 dollar, enligt Reuters.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
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Uppsvinget över för ehandeln
FREDAG 31 JULI 2020

E-handelsboomen ser ut att
vara över. Den extrema
uppgången under pandemins
första månader har planat ut,
om än på hög nivå.
– Jätteuppsvinget har peakat,
säger Arne Andersson, ehandelsrådgivare på Postnord.
I tider av social distansering och
avstånd ekade stadskärnorna tomma, medan e-handeln slog i
taket. I takt med att
smittspridningen nu klingar av

och världen sakta återgår till det
normala gör även svenskarnas
internetshoppande det, visar
Postnords undersökning Ebarometern.
– Efter några månaders
hemmasittande börjar vi gå
tillbaka mot ett mer normalt läge.
Det är en signal på att det är på
väg tillbaka, om det inte är så att
vi får en kraftig andra våg, säger
Arne Andersson.
Sett till svenskarnas
självuppskattade konsumtion så
ökade e-handeln med 23 procent
under juni, jämfört med juni förra
året. Det är betydligt lägre tillväxt
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än under maj och april, då det var
36 respektive 44 procent.
– Det är fortfarande stor e-handel,
men det är betydligt lägre än
tidigare månader. Jätteuppsvinget
har peakat, säger Arne Andersson.
Han tillägger att även det varma
junivädret kan ha bidragit till
minskningen.
Men trots den utplanande kurvan
ligger e-handeln fortfarande på en
avsevärt högre nivå än innan
pandemin. Arne Andersson tror
att man även framöver kommer
att se högre nivåer, bland annat
för att 58 procent av de tillfrågade
i undersökningen uppgav att de

undviker att gå in i butiker med
många människor.
– Tidigare år har vi sett en tillväxt
på ungefär 15 procent i snitt, det
har varit en ganska linjär
utveckling. Men nu kanske vi går
upp 25 procent jämfört med
tidigare år, säger han.
Uppgången fortsätter däremot för
den äldre målgruppen, 65 till 79
år. I april ökade e-handeln bland
äldre med anmärkningsvärda 154
procent, och i juni fortsätter de att
hitta till nya typer av varor.
31 procent av de äldre uppger att
de köper apoteksvaror online,
medan 26 procent köper
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dagligvaror. Men det som sticker
ut mest, enligt Arne Andersson, är
att 13 procent har börjat köpa
kläder och skot på nätet.
– De har börjat känna sig
bekväma med att köpa dagligvaror
och apoteksvaror nu. Men att
handla kläder har varit ett ganska
stort hinder, man har tyckt att det
har varit svårt eftersom man inte kunnat prova. Så att det är en så
stor ökning där, det tycker jag
sticker ut, säger han.
TT
Fakta. E-barometern

E-barometern görs av Postnord i
samarbete med Svensk Digital
Handel och HUI Research.
Rapporten bygger på två
konsumentundersökningar av
Kantar Sifo på uppdrag av
Postnord; dels den ordinarie
månadsundersökningen för Ebarometern, dels en löpande
undersökning med anledning av
den rådande coronasituationen.
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statens budget”, konstaterar ESV i
ett pressmeddelande. TT

Statens underskott:
71,4 miljarder
FREDAG 31 JULI 2020

Minus 71,4 miljarder kronor. Det
blev saldot i statens budget under
första halvåret 2020, visar siffror
från Ekonomistyrningsverket
(ESV). Jämfört med motsvarande
period i fjol försämrades saldot
med hela 170 miljarder kronor.
Ser man enbart till juni så blev
saldot ett underskott på 56,5
miljarder kronor.
”Coronapandemin medförde lägre
inkomster och högre utgifter i
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Kraftigt uppåt för
svenska kronan
FREDAG 31 JULI 2020

Kronan har lyft kraftigt sedan
raset i mars, när coronakrisen
slog till på allvar och
marknaden började väga in en
global recession. Trenden
uppåt för kronan kan mycket
väl fortsätta, enligt en färsk
valutaanalys från SEB:s
ekonomer.
En dollar kostar nu 8:76 kronor,
mot 10:39 kronor den 19 mars.
Euron går samtidigt på 10:30
kronor, mot 11:20 kronor när det

var som värst tidigare i år. Och
mot Riksbankens valutakorg med
stora handelsvalutor, Kix-index,
har kronan lyft med nästan 9
procent sedan mitten av mars.
SEB:s ekonomer ser trots denna
redan markanta kronförstärkning
en fortsatt uppgång för den
svenska valutan framför sig. Lägre
ränteläge utanför Sverige och en
nedåtgående trend för dollarn
bidrar till utvecklingen. Dessutom
ser svensk ekonomi ut att klara sig
bättre än eurozonen i
coronakrisen. TT
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10,1
FREDAG 31 JULI 2020

procent rasade Tysklands
bruttonationalprodukt (bnp) med
under andra kvartalet jämfört
med motsvarande period 2019,
visar officiell statistik. Raset var
större än vad ekonomer överlag
hade räknat med.
TT-Reuters

Roland Paulsen
underhåller mer än
övertygar
FREDAG 31 JULI 2020

Sociologen Roland Paulsens
nya bok handlar om den ökade
oron i samhället. Gästrecensenten Tomas
Lappalainen uppskattar de
idéhistoriska anekdoterna, men
förblir skeptisk till bokens
centrala tes.
Roland Paulsen
”Tänk om. En studie i oro”
Albert Bonniers förlag, 344 s.
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Roland Paulsens nya bok, ”Tänk
om. En studie i oro”, tecknar en
psykologiskt sett dyster bild av
vad som brukar ses som
civilisatoriska framsteg i den
mänskliga historien, ty dessa
framsteg innebar samtidigt en
erosion av ”närvarons sociala
fundament”.
Som jägare och samlare var
människor som mest närvarande i
nuet och därmed minst
bekymrade. De åt upp vad de
hittade och eftersom de inte
kunde lägga mat (för att inte tala
om pengar) på hög hade de ingen
anledning att planera för och oroa

sig för framtiden. Paulsen citerar
olika spekulationer om
livsupplevelsen under denna fas
som mer eller mindre jag-lös och
mer glödande och meningsfylld än
vår.
Jordbruksrevolutionen introducerade mer oro för framtiden.
Handlingar som att plöja, så,
gödsla, bevattna, lagra etcetera
siktar mot framtiden. Årscykelns
tid planterar sig djupt i
medvetandet. Koncentrationen på
få odlade grödor gör samhället
sårbart. Goda skördar eller
missväxt blir en fråga om liv eller
död, en bit in i framtiden.
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Än mer massivt rycks människor
ur närvaron av industrialismen,
en mekanistisk förståelse av natur
och människa, klockornas
kolonisering av livstiden,
disciplinering i skolor, arbetsliv
och kapitalismens infogning av
individen i ojämlika hierarkier
med mera. Särskilt pregnant blir
Paulsens framställning när våra
samhällens prioritering av arbete
snarare än fritid analyseras, ett
område han tidigare skrivit
förtjänstfullt om.
Närvaroförlusten har lett till att
människan alltmer blivit fånge i
sina oroliga tankar på den

riskfyllda framtiden. Människor
fastnar i tvångstankar om att
något hemskt ska hända eller att
de själva ska göra hemska saker.
WHO listar tvångstankar som ett
av de mest utbredda psykiska
problemen. OCD-diagnosen
uppges ligga på närmare 30
procent i den amerikanska
populationen om den breddas till
alla som någon gång haft samma
problem under en period på två
veckor. Människor i både hög- och
låginkomstländer tror att dagens
barn kommer att få det sämre än
sina föräldrar. I de flesta länder
tror de som är födda efter 1982 att
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de kommer att få det ekonomiskt
sämre och leva mindre lyckliga liv
än sina föräldrar. I Sverige går var
sjätte person på ångestdämpande
eller antidepressiva mediciner och
siffrorna är ungefär desamma i
andra västländer.
Så tror jag huvudlinjen i
författarens tanke ser ut.
Samtidigt förs boken igenom
nyanserande vetenskapskritiska
resonemang, inte minst
problematiseras just den
psykologiska vetenskap som
förser oss med bilden av våra
alltmer ångestfyllda
medvetanden. Ja, jag skulle till

och med säga att boken lite
obeslutsamt pendlar mellan sin
tes om närvaroförlusten och att
förlora sig i en mycket
underhållande, om än
melankolisk, kulturhistorik över
mänsklig dårskap skrudad i
kunskapens alla insignier. Man
både skrockar och gapskrattar
under läsningen. Till exempel åt
tidigare seklers teorier om
”nervositet”, de galnare utslagen
av psykoanalys (historien om
Freud och Horace Frink är
obetalbar!), föreställningar om
riskerna med onani och hur
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Thomas Quick vallades runt bland
sina bortträngda minnen.
Men Paulsen lyckas inte övertyga
om sin centrala tes. Bokens roande genomgång av tidigare
epokers tvärsäkra galenskaper om
det mänskliga psyket borde
stämma till eftertanke också inför
dagens tvärsäkerheter. Paulsen
nämner den ”reproduktionskris”
som på senare år drabbat
psykologiämnet. När stora
forskarteam gör om hundratals
flitigt citerade studier står sig
resultaten i få fall.
Undersökningar av förändringar i
psykiskt mående över tid är

notoriskt svåra att göra. Och hur
mycket säger den miljarddrivna
medikaliseringstrenden
egentligen om hur vi mår? Varför
medicineras två procent av barnen
i Nevada för adhd men fem gånger
fler i Louisiana?
När jag läser bokens sista avsnitt
tänker jag att begreppen närvaro
och oro kanske med nödvändighet
leder till problem med fokus om
man ska försöka fånga in något
vettigt om världshistorien. Bland
annat för att ett vänsterpolitiskt
missnöje med
samhällssituationen här plötsligt
ger sig till känna bredvid
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uppgivna suckar inför närvarons
chanser i ”moderniteten”,
funderingar om att tankar som
sådana kanske inte längre
påverkar den
informationsöverfyllda tillvaron
och idéer om att ”vi” kanske borde
uppge löftet om sinnesfrid, eller
börja längta efter ”det bättre” i
stället för att oroa oss för ”det
sämre”. Det blir lite – platt.
Eftersom Roland Paulsen är medarbetare i DN Kultur
recenseras boken av författaren
Tomas Lappalainen.
Tomas Lappalainen

Reza dödades på
bussen: ”Det är ingen
hemlighet att han blev
trakasserad”
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Tio dagar före sitt bröllop
huggs Reza Hoseini, 20, ihjäl på
en lokalbuss i Kiruna. Polisen
griper snabbt en pappa och
hans två tonårssöner.
Men händelsen på bussen var
inte en slump, enligt åklagaren.
– När jag hörde om det på
nyheterna så kom tanken ”är
det Reza de har fått tag på?”,
säger vännen Yosef Hassani.
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Klockan 21.00 den 15 juli avslutar
20-årige Reza Hoseini sitt
arbetspass på äldreboendet
Movägen i Kiruna. Han låser upp
sin cykel utanför huvudentrén och
börjar cykla hem, bara tre
kilometer.
Hemma hos vännen Alisina
Alizadeh, som bor i grannhuset,
väntar middag. Men Reza dyker
inte upp. Han svarar inte heller i
telefonen.
16 minuter efter att Reza Hoseini
cyklat från arbetsplatsen får
polisen i Kiruna ett larm om ett
bråk på en stillastående lokalbuss
med resenärer vid hållplatsen

Rymdhuset. När polisen kommer
till platsen hittar de en svårt
knivskadad ung man. På plats ser
de en 47-årig man och en 15-årig
pojke med blodiga kläder. Polisen
griper dem och ett par timmar
senare grips även en 17-årig pojke.
Vittnen uppger för polisen att
Reza Hoseini sprang till bussen
och jagades av tre män. Bilder på
bussens främre dörr visar att den
nästan är helt täckt med blod.
På natten avlider Reza Hoseini av
sina skador. Polisen meddelar då
att det är en pappa och hans två
tonårssöner som är anhållna på
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sannolika skäl misstänkta för
mord.
○○○
Reza Hoseini kom till Sverige
2015 som ensamkommande
afghan och sökte asyl. Som många
andra afghaner hade han levt sitt
liv i Iran där hans mamma och
småsyskon fortfarande finns kvar.
Bitti Lindmark blev Reza Hoseinis
”svenska mamma” när han kom
till Kiruna 2018, hon stöttade
honom också i asylprocessen.
– Reza var en kämpe och gav inte
upp. Han utbildade sig, lärde sig
en god svenska, tränade

kickboxning och tränade även
Kirunas ungdomar. Han lyckades
även att göra det nästan omöjliga,
att skaffa en tillsvidareanställning,
säger hon.
När Reza Hoseini på nytt sökte
permanent uppehållstillstånd
ansåg Migrationsverket att hans
gymnasieutbildning innehöll för
lite praktik. Det resulterade i ett
utvisningsbeslut.
Reza Hoseini bestämde sig för att
lämna Kiruna, berättar Bitti
Lindmark. Han skulle flytta till sin
blivande fru som bodde i en
annan kommun längre bort. Allt
var ordnat.
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– Det var dagarna innan han
skulle lämna Kiruna som han blev
dödad på bussen. För mig var
Reza den snällaste och jag kan
inte se att han var ute efter något
bråk, säger Bitti Lindmark.
○○○
I samband med
häktningsförhandlingarna
berättar kammaråklagaren Lindha
Strömberg att offret och de
misstänkta var bekanta med
varandra. Hon säger även att
händelsen på bussen inte hade
inträffat av en slump.
Så vad låg bakom?

– Jag minns att när jag först
hörde om bråket på bussen på
nyheterna så kom tanken ”är det
Reza de har fått tag på?”, säger
hans rumskompis Yosef Hassani
när vi sitter hemma hos
gemensamma vännen Alisina
Alizadeh i Kiruna.
De?
– Pappan och sönerna. Det var
ingen hemlighet att de
trakasserade Reza. Pappan sa vid
flera tillfällen att han skulle döda
Reza.
Varför gjorde han det?
– Han trodde att Reza ville ha
hans hustru eller att de hade gjort
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något. Reza polisanmälde två eller
tre gånger, men det hände
ingenting. Polisen verkar ha sett
allt som ett litet bråk och Reza fick
höra att det inte var prioriterat.
Samma dag som den 47-årige
mannen greps åtalades han för
olaga hot mot en annan man som
beskrivs som en vän till familjen.
Pappan ska ha hotat målsägaren
genom att i meddelanden skriva
”jag varnar dig för sista gången att
om du träffar min fru en gång till
eller om du ens pratar med henne
så vet jag vad jag ska göra med
dig.”

Pappan berättar även i polisförhör
så sent som i juni att han tror att
också Reza är med i en
konspiration för att ta hans fru
som då lämnat honom.
47-åringen åtalades även i juni för
sexuellt ofredande mot två barn
under 15 år.
○○○
På en okänd ort i Sverige träffar vi
Masoma – kvinnan som Reza
Hoseini skulle gifta sig med.
Paret gick i samma klass i Kiruna
och blev snabbt ett par för två år
sedan. De hade drömmar om att
köpa en lägenhet och bilda familj.
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Att få vara som alla andra, säger
Masoma som står utanför kyrkan
där de skulle vigas.
– Vi skulle gifta oss den 25 juli. Vi
hade köpt kläderna och träffat
prästen. Allt var ordnat och Reza
var glad och såg fram emot
bröllopet, säger hon.
Masoma kände till bråket mellan
Reza Hoseini och den 47-årige
mannen och hans söner. Hon
berättar att polisen uppmanat
honom att filma hoten.
– Men när han gjorde det och
skickade till polisen så sa de att
det inte går att se att vem det var
som hotade. Ingenting hjälpte.

Det var som att polisen inte tog
honom på allvar.
Masoma kan fortfarande inte tro
att hennes fästman är borta. Hon
visar bilder. Hon och Reza
Hoseini vid ett besök i Stockholm
när de kramar om varandra
utanför Storkyrkan. En annan när
Reza vilar huvudet i hennes knä.
– Jag vet inte vad jag ska göra
utan Reza. Vi skulle ju dela livet
tillsammans, säger hon.
○○○
Åklagaren Fredrik Hannu, som
leder förundersökningen tillfälligt,
säger att utredningen har ett gott
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bevisläge med med många
vittnen.
De tre misstänkta är häktade men
de nekar till mord och hävdar
nödvärn. 15-åringen har medgett
att det var han som utdelade
knivhugg mot Reza.
Åklagaren vill inte avslöja
motivbilden, men bekräftar att det
finns tidigare polisanmälningarna
från Reza Hoseini.
– Jag vet inte hur många det rör
sig om. Men jag vet att de
misstänkta också har anmält den
avlidne.
Anmälningarna är i dag
sekretessbelagda och polisen i

Kiruna vill därför inte uttala sig
alls om dem.
Både 47-åringens och 15-åringens
advokater säger att det fanns en
hotbild mot deras klienter från
Reza Hoseini. Hur den såg ut vill
de inte berätta.
Jonas Westerlund, som är 15åringens advokat, säger att hans
klient inte är nöjd med hur
polisen hanterade hans
anmälningar mot den avlidne.
– Han anser att polisen borde ha
agerat tidigare.
Pappan överklagade häktningen
och menade att det var en
nödvärnssituation där Reza
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Hoseini höll i kniven när han
sprang i väg. När de senare på
bussen försökte avväpna honom
uppstod tumult där kniven vändes
mot Rezas buk. Hovrätten avslog
pappans begäran.
47-åringen påstår också att Reza
Hoseini gett sig på familjen flera
gånger genom misshandel och
hot.
Enligt flera personer som DN har
pratat med grundade sig
konflikten på 47-åringens hustru.
Mannen beskrivs av flera som
”otroligt svartsjuk och
kontrollerande” mot sin hustru.

○○○
Ewa Furvall är en av cheferna på
äldreboendet Movägen där Reza
Hoseini jobbade. För henne var
Reza en ambitiös och engagerad
anställd på äldreboendet.
På äldreboendet jobbade även den
47-årige mannens hustru. Ewa
Furvall berättar att mannen dök
upp på arbetsplatsen vid flera
tillfällen.
En annan chef på äldreboendet,
som vill vara anonym, berättar att
det började förra sommaren.
– Hans hustru upplevde det som
väldigt stressande. Vi beslutade
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till slut att porta mannen och sa
att om han tar sig in igen i
byggnaden så skulle vi kontakta
polisen. Han slutade då, men dök
fortfarande upp utanför
byggnaden. Det var främst Reza
han ville åt, säger chefen.
Mannen slutade dyka upp under
en period, enligt chefen.
– Det var då sönerna började
trakassera Reza. Men så började
mannen igen i juni. Det var som
att han hade fastnat för Reza.
Hustrun ska ha lämnat Kiruna
med parets yngsta barn i höstas
förra året. I december ansökte
hon om skilsmässa, enligt

tingsrätten i Gällivare. Sedan
februari i år lever hon och det
yngsta barnet med skyddade
personuppgifter på en okänd ort i
Sverige. Det är inte känt vad som
föranlett detta.
– Trots att hustrun inte jobbade
kvar här, så slutade inte mannen.
Det var flera anställda som
upplevde mannen som obehaglig,
säger Ewa Furvall.
Vad tänkte du när du hörde om
händelsen på bussen på
nyheterna?
– Med tanke på allt som har hänt
det senaste året så visste jag att
det rörde sig om Reza. Att de hade
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tagit och dödat honom. Jag tror
inte heller att polisen skulle
kunnat hindra detta. Mannen (47åringen) var som besatt av Reza.
Jag tycker att det är tragiskt att
hans barn drogs med i det här.
○○○
I Kiruna är händelsen på bussen
välkänd. Men det är inte många
som vet vilka de berörda är. Två
busschaufförer säger att deras
kollega som satt på bussen där det
hände är sjukskriven. Det blev en
chock för honom.
Drygt en vecka efter det
misstänkta mordet på Reza

Hoseini ligger färska
snittblommor uppradade vid
busshållplatsen Rymdhuset.
Begravningsljusen är blöta av
regnet och två flerpack värmeljus
är fortfarande kvar i
plastförpackningen.
En utskriven svartvit bild på Reza
Hoseini har tejpats fast på
busskurens ena fönster. Alisina
Alizadeh försöker tända ljusen
men vinden blåser bort elden.
– Reza var min bästa vän. Alltid
snäll, social och generös. Han
skrattade jämnt och hade många
vänner här i Kiruna, säger Alisina
Alizadeh.
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I huset där Reza Hoseini bodde är
hans sovrumsdörr låst. Alisina
Alizadeh går upp till sig. Han kan
inte gå in i huset. Minnena är för
svåra.
Utanför Reza Hoseinis
sovrumsdörr står hans svarta
foppatofflor och hans röda keps
hänger på en krok i hallen. För
honom var hans mamma och
småsyskonen i Iran det viktigaste,
berättar vännerna. Varje månad
skickade 20-åringen pengar till
sin mamma.
– Han hade ett utvisningsbeslut
till Afghanistan den 28 juli och var
stressad över det. Reza hade

aldrig bott där och han ville till sin
mamma i Iran. Hon var svårt sjuk.
Samtidigt så var han kär och ville
till sin fru, säger Alisina Alizadeh.
Enligt vännen trodde Reza
Hoseini att 47-åringen skulle sluta
bråka med honom om han
lämnade Kiruna.
– Men de hann före och jag kan
inte låta bli och undra om de
visste att Reza skulle flytta den
veckan. Varför kom det här nu?
Viviana Canoilas
viviana.canoilas@dn.se
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Satsning på
antikroppstest får kritik:
”Ogenomtänkt”
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Satsningen på antikroppstester
till allmänheten får kritik av
flera regioner som ifrågasätter
nyttan med provsvaren. Vissa
pekar också på risken att
resurser ska tas från mer
relevant vård.
– Den här satsningen kan inte
ha varit så genomtänkt, säger
Gunilla Persson, smittskyddsläkare i Västerbotten.

Efter regeringens miljardsatsning
har fyra regioner hittills börjat
erbjuda antikroppstester till den
breda allmänheten, medan
majoriteten av de övriga planerar
för en lansering till hösten.
I Västernorrland håller man på att
bygga upp en organisation för
testning på sex platser i regionen,
bemannade av framför allt
föräldralediga och nyligen
pensionerade sjuksköterskor.
– Nu finns det ett regeringsbeslut
på det här så då får man försöka
hitta lösningar. Men jag har ju
svårt att se vad de här
testresultaten ska användas till
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egentligen, säger Monasofi
Wallinder, verksamhetschef för
kvalitet och patientsäkerhet i
regionen.
Som DN tidigare rapporterat finns
det en risk att många mildare
covidfall inte fångas upp av
testerna. Experter har också
kritiserat den breda testningen
och sagt att vetenskapliga studier
är ett bättre sätt att mäta
smittspridningen.
Socialstyrelsen anser att påvisade
antikroppar kan vara möjlig grund
för att undantas från
besöksförbudet på äldreboenden,
men att det i slutändan är upp till

kommunerna och äldreboendena
att bedöma. Flera regioner har i
alla fall valt att fortsatt avråda
från besök, även med ett positivt
antikroppsresultat.
– Man kan aldrig vara 100 procent
säker på testerna, och även om de
stämmer så kan du kanske bära
med dig smittan på andra sätt,
säger Monasofi Wallinder.
Andelen positiva resultat som
riskerar att vara falska ökar ju
lägre smittspridningen varit,
vilket gjort att både Blekinge och
Kalmar län sedan tidigare valt att
avvakta med bred
antikroppstestning.
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Det gäller även Västerbotten,
enligt regionens tillförordnade
smittskyddsläkare Gunilla
Persson.
– Eftersom vi har så låga smittotal
i nuläget ser jag heller ingen
poäng med masstestning. Man
måste alltid väga nyttan mot
kostnaden, även om vi får
ersättning av staten är det ju ändå
skattepengar det handlar om.
Hon tror även att upptrappad
testning riskerar att leda till
undanträngningseffekter för övrig
vård, trots att det enligt
instruktionerna uttryckligen ska
undvikas.

Mikael Köhler, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i
region Uppsala, säger att han inte
fått några signaler om
undanträngningseffekter sedan de
drog igång den storskaliga
testningen. Provtagningen
hanteras framför allt av privata
vårdgivare, men alla analyser sker
på Akademiska laboratoriet.
Enligt avdelningschefen för
bakteriologi, Ehsan Ghaderi, har
man klarat av den ökade
arbetsbördan genom att ta in
vikarier och personal från andra
avdelningar som haft mindre att
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göra när mycket övrig sjukvård
legat nere under pandemin.
– Så även om det inte varit någon
dans på rosor har det gått bra
hittills. Men om det här ska pågå
parallellt med att den övriga
sjukvården skalas upp igen blir
det en annan fråga, säger han.
I Värmland har man ännu inte
börjat erbjuda tester till den breda
allmänheten men Torbjörn
Kjerstadius, klinisk mikrobiolog i
regionen, tror det är oundvikligt
att en sådan upptrappning skulle
påverka det ordinarie arbetet.
– Vi har inte mycket luft i
systemet sedan tidigare och inget

direkt överskott på kompetent
personal att ta in. Det kommer
inte gå ut över akut diagnostik,
men provsvar till andra
läkarutredningar kan komma att
bli fördröjda, säger han.
Storskalig antikroppstestning av
allmänheten kommer dessutom
ha väldigt liten nytta, menar han.
– Det är nog ingen mikrobiologisk
expertis som skulle
rekommendera en sådan här
satsning.
Socialminister Lena Hallengren
(S) har tidigare sagt till DN att
regeringen ser antikroppstester
som värdefulla för ökad kunskap
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om smittspridningen och för
människor på ett personligt plan,
då ett positivt resultat innebär
större möjligheter att i första hand
umgås med familj och vänner.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se
DN frågar. Är det möjligt att
testa sig för antikroppar för
allmänheten?
Halland: Nej

”Vi planerar för bred testning efter
semestrarna. Test kommer att
kosta 200 kronor.”

Sörmland: Ja

”Avgiften är 470 kronor men
justeras i höst till SKR:s
rekommendation om 200 kronor.”
Västra Götaland: Nej

”Det pågår ett planeringsarbete.
Start blir preliminärt i september,
mot en egenavgift på 160 kronor.”
Värmland: Nej

”Det ska börja erbjudas under
hösten till en kostnad av 200
kronor.”
Uppsala: Ja

”Tester erbjuds på ett 30-tal
vårdcentraler i länet och kostar
200 kronor.”
Norrbotten: Nej
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”Alla som vill få möjlighet att testa
sig ska få det efter
semesterperioden. Egenavgiften
kommer att bli 200 kronor.”
Jönköping: Nej

vid en bredare provtagning. Vi
följer utvecklingen för att kunna
erbjuda tester när det är läge,
förmodligen under hösten. Test
kommer att kosta 200 kronor.”

”En omfattande provtagning
Gävleborg: Nej
kommer förhoppningsvis att
”Det kommer preliminärt att bli
erbjudas i början av hösten. Priset möjligt den 1 september till en
kommer sannolikt att landa på kostnad av 200 kronor.”
Gotland: Nej
mellan 100 och 200 kronor.”
”När det ska bli möjligt att testa
Örebro: Ja
”Att testa sig kostar 200 kronor
sig kommer att planeras efter
och ingår inte i
sommaren. Avgiften kommer att
högkostnadsskyddet.”
vara 200 kronor.”
Kalmar län: Nej

Dalarna: Nej

”Vi har i dag en för liten andel
smittade för att få tillförlitliga svar
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”Det ska förhoppningsvis bli
möjligt i slutet av augusti. Avgiften
är ännu inte bestämd.”
Kronoberg: Nej

”Tester kommer preliminärt i gång
första delen av augusti och ska
kosta 200 kronor.”

”Antikroppstester erbjuds
avgiftsfritt.”
Västernorrland: Nej

”Ambitionen är att det ska bli
möjligt under hösten. Det kommer
att kosta 200 kronor.”
Blekinge: Nej

”Förväntad andel som haft
”Vi har ännu inte beslutat om bred sjukdomen är för låg för att det
testning efter sommaren. I nuläget ska vara ändamålsenligt. Om det
är smittotalen för låga. Kostnaden blir aktuellt blir avgiften 200
är satt till 200 kronor.”
kronor.”
Västerbotten: Nej

Skåne: Nej

Östergötland: Nej

”Inte i regionens regi. Det ska
erbjudas från mitten av augusti.
Avgiften blir 200 kronor.”

”En styrgrupp är tillsatt och en
strategi för tester ska utformas
efter sommaren.”

Stockholm: Ja

Jämtland Härjedalen: Nej
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”När det kan bli aktuellt och till
vilken avgift är oklart.”
Västmanland: Nej

”Tester ska börja erbjudas i början
av september, mot 200 kronor i
egenavgift.”
Samtliga regioner har möjlighet att
testa för antikroppar på medicinsk
indikation, och majoriteten har
inlett bredare testning av personal
inom vård och omsorg. Läs mer
på DN.se

Coronakommission
får kritik: ”Medicinsk
expertis saknas”
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Kommissionen som ska
granska hur coronapandemin
har hanterats saknar tillräcklig
medicinsk kompetens. Det
menar Göran K Hansson,
ständig sekreterare i Kungliga
Vetenskapsakademin.
– Det måste anses vara en
svaghet att man inte har
expertis inom nyckelområdet,
säger han.
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I slutet av juni beslutade regeringen att tillsätta en
granskningskommission för att
utreda hur myndigheter och
politiker har hanterat
coronakrisen. Den består av åtta
personer och leds av juristen Mats
Melin.
Men väsentlig kompetens saknas.
Det menar Göran K Hansson,
ständig sekreterare i Kungliga
Vetenskapsakademin.
– Det finns utomordentlig
expertis inom nationalekonomi,
sociologi och ledarskap. Men det
är ändå en infektionssjukdom. Jag
tycker att man borde ha expertis

inom området som ändå har
orsakat problemet. Det finns
ingen i kommissionen med
bakgrund inom virologi,
immunologi och smittskydd, säger
han.
Han ifrågasätter därför om
kommissionen har tillräcklig
medicinsk kompetens för att göra
en tillräckligt ”inträngande och
oberoende” utvärdering.
– Jag ska inte döma ut dem innan
de ens har börjat, men det måste
anses vara en svaghet att man inte
har expertis inom nyckelområdet.
Tror du att det kan vara svårt att
hitta oberoende medicinska
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experter i en så pass polariserad
fråga?
– Det är möjligt att man har varit
orolig för något sådant. Men vi
har försett socialdepartementet
med namn på en rad experter som
varken har arbetat inom
Folkhälsomyndigheten eller
tillhör de 22 forskarna (som
kritiserat den svenska strategin,
red:s anm).
Göran K Hansson är också kritisk
till att det inte finns någon person
från ett annat land med i
kommissionen, som skulle kunna
se den svenska situationen utifrån

och även perspektiv från ett annat
lands hantering.
– Jag tror att en kommission ska
vara så oberoende det går och
helst kunna få in ett annat
perspektiv än enbart det
nationella. Inte minst är det
viktigt när det handlar om en så
pass polariserad fråga som hur
covidpandemin skulle hanteras.
Kommissionens ordförande Mats
Melin skriver i ett mejl till DN att
de har ett mycket brett uppdrag
och att det därför var angeläget att
utse ledamöter med insikter och
erfarenhet av en rad olika
samhällsområden, men att de

1600

också kommer hämta hjälp
utifrån.
”Min intention är att
kommissionen i någon form ska
knyta till sig ytterligare expertis
på flera av de områden som vårt
uppdrag omfattar, däribland
givetvis det medicinska. Hur detta
mera konkret ska ske är ännu inte
helt klart”, skriver han och
fortsätter:
”Med den sammansättning som
kommissionen fått och
möjligheter att konsultera andra
sakkunniga utgår jag från att vi
ska kunna genomföra en kritiskt
prövande analys och utvärdering

utifrån samtliga de perspektiv
som uppdraget aktualiserar.”
Även Socialminister Lena
Hallengren (S), betonar att
kommissionens ledamöter inte
förväntas stå för kunskap inom
samtliga områden som berörs av
pandemin.
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EU-kommissionen ansvarar för
att köpa in medicinen remdesivir
till EU:s medlemsländer och
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020
Remdesivir kan enligt en studie samlade förra fredagen in deras
förkorta sjukhustiden för vissa önskemål. Socialstyrelsen gjorde
då en intresseanmälan om
coronapatienter.
remdesivir för 10 000 patienter i
Socialstyrelsen har anmält
Sverige, vilket innebär 70 000
intresse till EU-kommissionen
om att få köpa läkemedlet för 10 doser, för ett halvår framåt.
– Vi har gjort en beräkning som
000 patienter för ett halvår
utgår från 10 000
framåt.
sjukhusvårdande patienter. Det
– Det betyder inte att vi tror att
så många kommer behöva det, mest troliga är att det inte blir så
många, men vi har tagit höjd för
vi har en säkerhetsmarginal,
ett värre scenario, säger Thomas
säger Thomas Lindén på
Lindén, avdelningschef på
Socialstyrelsen.

Sverige vill köpa
läkemedel för ett halvår
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Socialstyrelsen och som arbetar i
myndighetens beredskapsgrupp.
Att Socialstyrelsen anmält
intresse innebär inga förpliktelser.
– Vi är inte garanterade att få
läkemedlet och vi har inte bundit
oss till att betala ett visst pris och
landets regioner har inte tagit
ställning till det.
Folkhälsomyndigheten,
Läkemedelsverket och
representanter för Sveriges
regioner var med då beräkningen
uppskattades.
EU-kommissionen har sagt att
remdesivir för 30 000 patienter
köps in i början av augusti och att

fler avtal med amerikanska
tillverkaren Gilead väntas i
oktober. USA har enligt The
Guardian köpt upp 90 procent av
produktionen under augusti och
september.
– Vi förväntar oss att vårt globala
utbud kommer att vara mindre
begränsat i slutet av september
och att vi från oktober ska kunna
möta den globala efterfrågan i
realtid, säger Anette
Hommelgaard, medicinsk chef i
Norden för Gilead.
Remdesivir som utvecklades för
behandling av ebola, hämmar
nybildning av virus i infekterade

1603

celler och rekommenderas av EU
för att behandla coronapatienter
på sjukhus som får syrgas.
Enligt en studie, som ännu inte är
granskad i en vetenskaplig
tidskrift, kan remdesivir korta
vårdtiden för vissa men mer
studier behövs, enligt
Läkemedelsverket.
– I studien blev de som behövde
sjukhusvård med syrgas snabbare
friska, medan de med mer
symtom och som behövde
respirator inte hade nytta av
behandlingen, säger Karl-Mikael
Kälkner,

ämnesområdesutvecklare på
Läkemedelsverket.
Fredrik Samuelson
fredrik.samuelson@dn.se
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Utredningen har visat att han
under en period dagligen blev
upplockad på skolgården. Han
försågs med narkotika som han
gömde i kalsongerna under färden
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020
mot Lund.
En 27-årig man i Malmö åtalas för När hans mamma efter drygt en
att ha tvingat en 13-årig pojke att månad förstått vad som pågick
flera gånger i veckan åka till Lund kopplades polisen in. Pojkens
och sälja narkotika, i stället för att uppgifter ledde då till att
narkotikanätverkets lager och en
gå i skolan. Enligt åklagaren har
13-åringen utsatts för grovt olaga vapengömma kunde avslöjas.
tvång. När han ville dra sig ur fick Hittills har utredningen resulterat
i 17 olika stämningsansökningar
han höra att hans familj skulle
och bland annat har tre personer
dödas, skriver Sydsvenskan.
dömts för grovt vapenbrott.
TT

13-årig pojke
tvingades sälja
narkotika
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Carl Johan von
Seth: Därför är
svenska kronan
starkare än på
länge
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Sedan april har den svenska
kronan stärkts mot nästan alla
andra valutor i världen. Det
gynnar den hårt
pandemidrabbade
detaljhandeln i Sverige, men
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går ut över industrin som också
lider.
Dessutom ökar det
sannolikheten för en
räntesänkning.
Mitt i pandemin har den svenska
kronan – lågt värderad under lång
tid – fått upprättelse på
valutamarknaderna. För första
gången sedan 2018 kostar dollarn
en bit under 9 kronor. Euron, den
danska kronan (som är knuten till
euron) och den norska kronan är
billigare än på flera år.
Varför har det blivit så?
Det heter att den svenska valutan
är riskberoende: I en osäker

världsekonomi sjunker kronan. På
det sättet brukar kronkursens
upp- och nedgångar återspegla de
böljande rörelserna på världens
börser. Dollarns mönster är i regel
det omvända. Den stärks av oro.
Att kronan under våren först
rasade i värde och sedan
återhämtade sig hänger delvis
också ihop med motsvarande
vändningar på
finansmarknaderna. Rakt ned.
Sedan upp.
De svängningarna är i sin tur
kopplade till de stora stimulanser
som centralbanker och regeringen
sjösatte under våren.
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Amerikanska Federal Reserves
stödprogram hjälpte till att vända
börsnedgången.
I dag har USA en styrränta som i
princip är noll. I Sverige har vi,
sedan Riksbanken höjde i
december förra året, samma.
Räntorna har alltså mötts på
nollpunkten, och det har i sig
också har bidragit till kronans
revansch. För globala placerare är
det inte längre, relativt sett, en
kostnad att ha tillgångar i kronor.
Att Sveriges ekonomi väntas klara
sig skapligt jämfört med
euroområdet och att USA står

inför en stormig politisk höst kan
samtidigt ha stärkt valutan.
Spelar det någon roll? En starkare
krona får vissa konsekvenser för
återhämtningen i Sverige.
Balansen förskjuts. För
exportbolagen blir den dyra
kronan en liten
konkurrensnackdel när
världsekonomin börjar snurra
igen.
Svenska importföretag – butiker,
inte minst – vinner.
Återhämtningen kan därför bli
aningen mer driven av inhemsk
konsumtion. Det behöver inte
vara någon nackdel.
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Dessutom kan kronkursen väga in
i Riksbankens räntebeslut. En
starkare krona ger lägre inflation,
eftersom importvaror blir
billigare. Om det i sin tur påverkar
människors förväntningar om
inflationen blir det en faktor som
talar för en räntesänkning senare i
år eller nästa.
Carl Johan von Seth
carljohan.vonseth@dn.se
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Harry Martinsons ”Juninatten” är världens
bästa svenska sommardikt
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

DN:s omröstning om den allra
bästa svenska sommardikten är
nu avgjord. Vinnare, med en
självklar majoritet: Harry Martinsons ”Juninatten”.
I början av sommaren ställde DN
frågan: vilken är den bästa
svenska sommardikten? Ulf
Lundells ”Rom i regnet”, Israel
Kolmodins ”Den blomstertid nu
kommer”, Gunnar Ekelöfs
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”Eufori”, Sonja Åkessons ”Tjocka
sommarsolen flödar”, Johannes
Anyurus ”Genom sjön, genom
vattnet” eller Anna Greta Wides
”Äreminne över en svensk backe”?
Nej – sommardikten över alla
andra är Harry Martinsons ”Juninatten” (1953) enligt läsarna, som
rankar de övriga nominerade i
nämnd ordning. Omröstningen
skedde i DN:s Facebookgrupp
”Snacka om böcker”. ”Juninatten”
fick nästan dubbelt så många
röster som tvåan ”Rom i regnet”.
DN:s biträdande kulturchef Åsa
Beckman är nöjd med valet.

– Martinson lyckas verkligen
mana fram juninätternas mycket
speciella känsla av svävande
lätthet; det är varken mörkt eller
ljust, naturens konturer är lite
disiga. Alla nordbor känner exakt
igen stämningen – men han sätter
ord på den. Därför är den så läst
och älskad.
Att ”Juninatten” skulle ta hem
spelet var kanske inte helt
oväntat. När DN sonderade
terrängen i ett par artiklar inför
omröstningen nämndes
”Juninatten” av både författaren
Gunnar D Hansson och
litteraturhistorikern Britt
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Dahlström. Båda lyfte fram
diktens klarhet och pregnans, att
radernas enkelhet gör dem lätta
att åkalla ur minnet.
På så vis påminner ”Juninatten”
om tvåan och trean, låttexterna
”Rom i regnet” och ”Den
blomstertid nu kommer”.
Principen är densamma som i de
homeriska hexametereposen.
Rytm, i form av musik eller vers,
gör det enklare att minnas en text,
att etablera ett aktivt och intensivt
känslomässigt förhållande till den.
Som Gunnar D Hansson sade:
”Jag tror att detta är en dikt som

äger sitt eget sommarstugeliv
fram på kvällskvisten.”
Paulina Helgeson är litteraturkritiker, redaktör på
Litteraturbanken och ledamot i
Harry Martinson-sällskapets
styrelse. Hon tycker att valet är
”extremt roligt och välförtjänt”.
– Harry Martinson och svensk
sommar hör ihop på ett alldeles
särskilt vis. Juninatten som aldrig
blir av är inte bara en bild av det
allra vackraste med sommaren,
utan också av den övervunna
natten, det övervunna mörkret.
Den fångar så mycket av det vi
längtar efter hela vintern, och gör
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sommarljuset odödligt, skriver
hon.
Att Martinson och ”Juninatten”
har en lika självklar koppling till
sommaren som jordgubbar och
regn är Helgeson inte ensam om
att tycka. Kritikern och författaren
Eva Ström skriver att hon tänker
på dikten varje juni: ”Man
glömmer den aldrig.”
Glad åt valet är också Semir Susic,
ordförande i Harry Martinson-sällskapet. I ett mail skriver han
att ”Juninatten” fångar den
svenska sommarens väsen,
”himlens ljusspel och skiftningar,
dess flyktighet och insjöns

återspeglingar.” Han lyfter även
fram diktens rytm och
musikalitet. Rytmen, säger han,
förkunnar ständig rörelse och
påminner oss på så vis om vår
egen flyktighet.
– När man läst den en gång så
lever man med den för alltid. Det
är en fulländad dikt.
Rebecka Kärde
Dela
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Böcker om resor. Det kanske
inte går att resa dit man vill i
sommar, men det finns bättre
resor att göra. Böcker är
oslagbara fönster till
omvärlden.
På mitt kylskåp sitter ett citat av
Dag Hammarskjöld, ur hans
”Vägmärken”: ”Den längsta resan
är resan inåt”. Jag köpte
kylskåpsmagneten på Dag
Hammarskjölds Backåkra en
varm dag i juli förra året. På
kvällen plaskade vi i strandkanten
på Sandhammarens oändligt
vackra sandstrand, jag tänkte på
Hammarskjölds arbete i FN och

på att Kongo fortfarande dras med
förfärliga inre strider.
I år har den där
kylskåpsmagneten fått en delvis
annan betydelse, när vi inte reser
ens så långt som till Österlen.
Vissa dagar lutar jag mig tungt på
Hammarskjöld. Den längsta resan
pågår ständigt.
Men man ser också mycket
hemmavid i år som man inte
brukar ha tid att titta på. Alla de
där vackra, stora böckerna till
exempel.
Olästa böcker är lite av ett
problem ibland, de tar ju plats,
men det är en sådan guldgruva att
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jag vägrar sortera bort dem. Då
och då brukar jag hugga en av
dem i farten och ta med på en
resa. De tyngre böckerna är ju
omöjliga att kånka runt på, de blir
liggande olästa. Ibland svär jag
över dem: varför ska man ens ha
stora, klunsiga praktverk?
Men nu har de plötsligt blivit
välbehövliga fönster ut mot
omvärlden. De är resor som går
utmärkt att göra från sofflocket,
sådär som Syborg Stenstump gör i
Anna Höglunds bilderbok ”Resor
jag aldrig gjort av Syborg
Stenstump”. Missa inte
bilderböckerna, ni som inte har

barn i lämplig ålder, de kan låta er
färdas längre än ni tror.
Där finns böcker som påminner
om ställen där vi har varit, eller
berättar om ställen vi aldrig
kommer att komma till, eller
böcker som bara är alldeles
underbara. Som favoriten ”The
Writer’s Map” där kartorna leder
till såväl verkliga som fiktiva
världar, eller Peter Hannebergs
vackra fotobok ”Öar” som är så
tung att man kan pressa växter
under den.
Hela världen finns i böckerna,
men inte bara vår värld. Böckerna
reser i tid och rum och tanke, och
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”The Writer’s Map” får mig att
börja rita kartor över mina egna
länder, alla de där man hittar på
sin egen långa resa inåt.
Sällan har världen varit större än
den är i år, och mer närvarande
fastän jag bara sitter vid mitt
köksbord.
Lotta Olsson
lotta.olsson@dn.se

Flera partier kräver
tydligare regler för
kulturevenemang
LÖRDAG 1 AUGUSTI 2020

Efter en omfattande kritik från
kultursektorn kräver nu flera
politiska partier att regeringen
tydliggör reglerna för
genomförandet av
kulturevenemang.
– Det är bara regeringen som
har verktygen för att räta ut
oklarheter när det uppstår
gråzoner, säger Moderaternas
kulturpolitiska talesperson
Lotta Finstorp.
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I kultursektorn har kritiken vuxit
kring vad som anses som otydliga
regler för folksamlingar i Sverige,
både från bio- och
musikbranschen: ”Vi kräver en
tydlig förklaring till varför vår
bransch straffas hårdare än
andra”, skrev fler än 170
verksamma i musikbranschen
nyligen i ett brev till regeringen
och frågade sig varför
verksamheter som utomhusbad
och museer, som inte omfattas av
ordningslagen, tillåts ta in fler än
50 besökare.
Även från politiskt håll finns
frågetecken kring otydligheten i

riktlinjerna, visar en rundringning
som DN gjort till riksdagens
partier. Flera av partierna ser ett
behov av att reglerna måste
tydliggöras, om än utan att
tumma på säkerheten.
– Det är bara regeringen som har
verktygen för att räta ut
oklarheter när det uppstår
gråzoner, säger Moderaternas
kulturpolitiska talesperson Lotta
Finstorp och fortsätter:
– Det är svårt att förstå hur
regelverken står mot varandra.
Jag tycker att minister Mikael
Damberg, tillsammans med
kulturministern, borde sätta sig
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ned och försöka hitta lösningar
som inte harvar ett sämre
säkerhetstänk. Om det gick skulle
det hjälpa kulturarbetarna väldigt
mycket, och annars får man
åtminstone förklara varför det
inte går, säger Lotta Finstorp.
Kristdemokraternas
kulturpolitiska talesperson
Roland Utbult vill också att
regeringen tar itu med situationen
för evenemangsnäringen.
– För branschen blöder och håller
på att gå under. Jag vill att
regeringen ser över det här och
handlar skyndsamt. Det handlar
om tusentals jobb som håller på

att försvinna, säger Roland
Utbult.
Sverigedemokraternas Angelika
Bengtsson, ledamot i
kulturutskottet, betonar att en
försiktighetsprincip bör fortsätta
råda, men säger att strategin som
Sverige har valt under pandemin
ställer krav på stor tydlighet.
– Är det fortfarande otydligt så
måste antingen regeringen,
Folkhälsomyndigheten eller
annan ansvarig komma ut med
riktlinjer för vad som faktiskt
gäller, säger Angelika Bengtsson.
Kulturutskottets ordförande,
Liberalernas Christer Nylander,
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vill inte uttala sig om reglerna i
sig, utan hänvisar den frågan till
Folkhälsomyndigheten.
– Men jag förstår att det finns
behov av förtydliganden. Jag
hoppas att myndigheterna så
snart som möjligt kommer med
tydligare regler, för jag förstår att
man tycker att en del verkar
konstigt, säger Christer Nylander.
Centerpartiet och Vänsterpartiet
påpekar att besluten kring
restriktionerna även
fortsättningsvis bör utgå från det
underlag som expertmyndigheten
tar fram, men uttrycker båda

förhoppning om att kultursektorn
kan väckas till liv under hösten.
– Sommarsäsongen är redan
borta. Nu handlar det om vad det
finns för möjlighet att starta upp i
höst, säger Per Lodenius,
kulturpolitisk talesperson för
Centerpartiet.
– Om smittläget inte försämras
under hösten är det viktigt att se
om man kan öppna upp för både
kultur- och idrottsevenemang
med större publik. Jag tror det är
möjligt att genomföra på ett bra
sätt med god vägledning från
expertis på smittskyddsområdet,
säger Vasiliki Tsouplaki,
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Vänsterpartiets kulturpolitiska
talesperson.
Även från företrädare för
regeringspartierna har frågor om
restriktionernas konsekvenser för
kulturbranschen lyfts. I en fråga
till kulturministern undrar
riksdagsledamoten Per-Arne
Håkansson (S) vilka initiativ hon
avser ”att ta för att verka för en
dialog utifrån rådande
restriktioner om max 50 personer
i syfte att successivt öppna
livescener och event?”
– Jag vill inte på något sätt
polemisera i frågan, utan snarare
tvärtom lyfta fram den diskussion

och de resonemang som förs
bland människor jag haft kontakt
med i kulturbranschen, säger PerArne Håkansson.
Socialdemokraternas
kulturpolitiska talesperson Lawen
Redar säger att begränsningarna
för folksamlingar varit ett av
regeringens mest effektiva verktyg
för att stoppa smittspridningen.
Samtidigt lyfter hon att det i
Sverige inte varit aktuellt att göra
bedömningar från bransch till
bransch.
– En möjlighet är att titta närmare
på om man skulle kunna ha
riktade riktlinjer gentemot
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publikverksamheter och liknande.
Alternativt att förlänga krisstödet
till sektorn, och det är en
diskussion vi får ta in för hösten.
Är det så att regeringen bedömer
att man inte kommer kunna
återgå till sammankomster på
möjligen 500 personer måste vi
försöka få till ett förlängt krisstöd,
säger Lawen Redar.
Kulturminister Amanda Lind
(MP) har tidigare uttryckt
förståelse för att ordningslagen
kan uppfatta som trubbig, då det
inte täcker alla typer av
verksamheter. I ett uttalande till
DN hänvisar hon frågor kring

justeringar av ordningslagen till
inrikesminister Mikael Damberg
(S), och fortsätter sedan:
”Men för mig är det viktigt att
poängtera att så snart de här
restriktionerna inte behövs eller
så snart vi kan göra någon form av
öppning så ska vi göra det. Jag har
hela tiden kontakt med
kulturaktörer runt om i landet och
jag vet att många förbereder sig
för att hantera publik på ett
smittsäkert sätt, så de är
förberedda den dag
restriktionerna lättar. Det är bra
att den beredskapen finns. Många
inom kulturen har drabbats hårt
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och vårt samhälle behöver kultur,
inte minst under en kris som
denna”, skriver Amanda Lind i
uttalandet.
DN har sökt inrikesminister
Mikael Damberg för en
kommentar. Hans pressekreterare
Per Strängberg uppger att det i
nuläget inte är aktuellt med någon
förändring av gränsen på 50
personer vid allmänna
sammankomster.
– Förordningsändringen som
finns är där efter en hemställan
från Folkhälsomyndigheten.
Regeringen prövar behovet av
förordningen löpande och den

upphävs när förbudet inte längre
behövs, säger Per Strängberg.
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
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jobba resten hemifrån, blir den
totala veckopendlingen fyra
timmar – alltså inte ens ett snitt
på en timme om dagen. Det är
betydligt mindre än många har nu
och därmed blir den omöjliga
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020
pendlingen möjlig för fler. På så
sätt kan lärdomarna från vårens
Att ha två timmars bilresa, enkel
intensiva distansarbete bli en
väg, till arbetet är mer än de flesta
trippelvinst – för arbetsgivarna,
mäktar med. För den med ett ”nio
löntagarna och landsbygden.
till fem”-jobb innebär det att vara
I en rapport från Tillväxtverket
borta från sju till sju, vilket är
svarar 25 procent av företagen att
svårt att förena med ett
det är ett stort hinder vid
fungerande familjeliv.
rekryteringar att kandidater inte
Men om man bara måste köra
kan ordna bostad på orten. 16
sträckan en gång i veckan, och kan
procent anser att det är ett stort

Pandemin kan
stärka
landsbygden
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hinder att få folk som kan tänka
sig att flytta dit. Båda problemen
minskar om normen går mot färre
timmar på kontoret, eftersom
bostadsorten då inte blir
avgörande
Förutom att utvecklingen gynnar
företagen, som får lättare att hitta
rätt person till rätt position, är det
en fördel för de anställda att ha så
många arbetsgivare som möjligt
att välja bland. Inte minst
eftersom det blir enklare att byta
för den som inte trivs, vilket är
svårare på en arbetsmarknad där
jobben är få.

Förutsatt att bredbandsutbyggnaden ökar kan distansarbetandet
därför även bli ett lyft för delar av
landsbygden. Och då inte bara
genom att entreprenörer som lika
gärna kan sitta i London som i
Långtbortistan skapar musik från
en hemmastudio. Utan genom att
fler människor med så kallade vanliga jobb kan bosätta sig i glesbygd, även om det är ont om
arbetstillfällen i närområdet.
Den insikten kommer sannolikt
att vara den största behållningen
av våren: För många går det
utmärkt att bo flera timmar ifrån
sin arbetsgivare.
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Susanne Nyström
susanne.nystrom@dn.se

”För mig
handlar Black
lives matter
om Sverige,
inte om USA”
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

På ett tåg från Köpenhamn
väljer tulltjänstemännen ut
Titus Murimi, vagnens enda
svarta resenär, för ”selektiv
kontroll”. Det som sedan sker i
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det fönsterlösa rummet får
honom att polisanmäla tullarna
för våldtäkt och misshandel.
För Titus och många andra
afrosvenskar handlar Black lives matter inte främst om
USA, utan om hur de behandlas
här i Sverige. Om kampen för
rättvisa i ett land där många
tror att rasismen alltid är någon
annanstans.
TITUS
Titus Murimi anar att det ska
sluta illa när tulltjänstemännen
ruskar honom ur sömnen på tåget
från Köpenhamn. De civilklädda

tullarna, två män och en kvinna,
har en hetsig energi, tycker han.
Frågor smattrar.
– Var kommer du ifrån?
– Vad har du gjort i Köpenhamn?
Det är måndag den 26 augusti
2019. Titus är trött efter en lång
arbetsdag i Danmark och har
somnat med hörlurarna på, med
musiken han brukar lyssna på
strömmande rakt in i huvudet:
r’n’b, hiphop och låtar på swahili
med artister från Kenya och
Tanzania.
Titus jobbar som elektriker på
byggen i Köpenhamn, och pendlar
över Öresundsbron. Tåget har just
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kommit till Hyllie, stationen på
den svenska sidan om bron.
– Vi vill titta i din väska, säger en
av tullarna.
Titus ser sig omkring. Tågvagnen
är halvfull. Flera sällskap har
stigit på tåget vid Kastrups
flygplats med stora väskor. Själv
har Titus en liten beige ryggsäck
med sin kaffetermos, en flaska
vatten, en laddningssladd till
mobilen – saker han brukar ha på
jobbet.
Han inser att han är den enda
svarta resenären i vagnen. Varför
har tulltjänstemännen valt ut just
honom?

Titus är fyrtio år, en svensk
medborgare med rötter i Kenya.
Han har levt i Malmö i tio år och
har hört snacket bland sina svarta
kompisar: Se inte trött ut på tåget
från Danmark, somna inte.
Tullarna plockar in dig. De tänker
att en trött svart man har varit i
Christiania och rökt cannabis, och
kanske köpt med sig lite hem.
Men Titus har bara jobbat,
installerat elledningar på ett
bygge. Det finns ingen anledning
att misstänka honom, tycker han.
Han svarar på ett par frågor, men
tycker sen att det kan vara nog.
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Stämningen är fel, tycker han, för
aggressiv.
Bäst att spela in detta, tänker
Titus. Han plockar fram sin
mobiltelefon. Trycker på
ljudinspelningsknappen.
– Jag vill inte prata med er, säger
han.
En av tullarna tar hans väska och
hans mobiltelefon. En annan tar
tag i Titus arm, vrider den bakom
hans rygg.
När de drar honom av tåget och
sätter på honom handklovar
hoppas han att mobilen fortfarande spelar in.

○○○
Handklovarna sitter för hårt,
särskilt om höger handled. Från
perrongen för tullarna in honom i
en hiss och åker uppåt.
De tar honom till ett fönsterlöst
rum. Säger åt honom att ta av sig
kläderna. Titus är rädd nu.
Attityden han uppfattar från
tulltjänstemännen är: Vi kan göra
vad vi vill.
Kanske är det bäst, tänker Titus,
att helt enkelt göra som tullarna
säger.
Han börjar klä av sig. Skor,
strumpor, jeans, t-shirt.
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Kalsongerna behåller han på.
Tulltjänstemännen tar hans
kläder och lämnar rummet. Nu
har de alla mina saker, tänker
Titus. En paniktanke: De kommer
att lägga något i min väska eller
byxor och säga att det låg där från
början.
Två tulltjänstemän kommer in. En
muskulös man i 40-årsåldern och
en lite yngre kille. Senare ska han
be om deras tjänstenummer. Han
ska lära sig deras namn, och
fundera på varför de gjorde som
de gjorde.
Han ska komma att tänka på de
två männen nästan varje dag.

Tulltjänstemännen ser på Titus
där han står, i deras lokaler på
Hyllie station. Om jag vore vit,
tänker Titus, hade jag inte behövt
stå här.
Efter tio år i Sverige vet han hur
det känns när kassörskan på Ica
inte ens säger hej, fast hon hälsat
glatt på den vita kunden före. Att
bli nekad att komma in på
uteställen i Malmö för att han bär
gymnastikskor, och se hur vita
killar med gymnastikskor släpps
in på samma klubb. Att ständigt
behöva vara beredd på fientliga
blickar från personer som inte
känner dig.
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Den äldre av tullarna vänder sig
mot Titus.
– Ta av dig kalsongerna, säger
han.
○○○
Den här sommaren sveper
proteströrelsen Black lives matter
över flera kontinenter. Ilskan och
sorgen efter att 46-årige George
Floyd dödades i Minneapolis ger
rörelsen ny energi.
I åtta minuter och 46 sekunder låg
George Floyd mot asfalten och
bad för sitt liv, med polismannens
knä mot halsen. ”Jag kan inte
andas”, kved Floyd.

Förbipasserande vädjade: ”Han är
en människa!”
Det sista George Floyd gjorde
innan han dog var att ropa efter
sin mamma.
När filmklippet sprids leder det
till demonstrationer över hela
USA. Rörelsen Black lives matter
har fötts sju år tidigare i protest
mot att svarta amerikaner dödas i
oproportionerligt stor
utsträckning av poliser och
väktare.
Nu vinner Black lives matter fler
anhängare. Även en klar majoritet
av alla vita amerikaner stödjer
numera rörelsen.
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I Minneapolis beslutar politikerna
att upplösa stadens polisväsende
och bygga en ny polisorganisation.
I Belgien angriper demonstranter
statyer av kung Leopold II, som
härskade från 1865 till sin död
1909. Under de åren blev han
envåldshärskare över
Kongofristaten. Leopold II:s styre
i Afrika var så brutalt att även
andra kolonialmakter
protesterade. Runt 10 miljoner
kongoleser dog när kungens män
bedrev en hänsynslös jakt på
elfenben, naturgummi och andra
naturresurser.

I Nederländerna hakar BLMprotesterna på en växande kritik
mot den svarta karikatyrfiguren
Zwarte Piet, den jultomtelika
figuren Sinterklaas medhjälpare.
Enligt den omhuldade traditionen
klär människor ut sig till Zwarte
Piet med svart färg i ansiktet,
svart peruk och rödmålade läppar.
Det är en form av blackface, en
tradition där vita sminkar sig till
rasistiska stereotyper av svarta
människor.
Premiärminister Mark Rutte har
försvarat traditionen med Zwarte
Piet, och skojat om hur svårt det
brukar vara för honom själv att få
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bort den svarta färgen när han
klär ut sig till Piet. Nu, i samband
med BLM-protesterna, ändrar sig
Rutte och ser problem med
Zwarte Piet-firandet. Rutte
deklarerar även att han ser rasism
som ett ”systemproblem” i det
holländska samhället.
I Sverige demonstrerar tusentals i
Stockholm, Göteborg och Malmö i
solidaritet med George Floyd –
och mot rasismen här i Sverige.
”Sverige är inte oskyldigt”, står
det på flera plakat. Många som
samlas är unga svenskar med
afrikansk familjebakgrund. Flera
går i sin första demonstration.

De talar med varandra om att
alltid väljas ut för ”slumpmässig
kontroll”, om att bli kallade för nordet, om att sorteras bort när
man söker jobb, om rädslan för
nazister och för rasistiska
mördare som Anton Lundin
Pettersson, Peter Mangs och John
Ausonius.
JASON
En av de 8 000 som demonstrerar
i Stockholm är Jason Diakité, som
med artistnamnet Timbuktu är en
av Sveriges mest folkkära artister.
– Jag har själv blivit rasprofilerad
många gånger, blivit stoppad av
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polisen massor av gånger. Jag tror
att alla svarta och bruna
människor i Sverige vet att det är
så här. Du riskerar det i vilket
möte med myndigheterna som
helst och det finns en konstant
förberedelse på att det kan hända,
säger Jason Diakité.
På BLM-manifestationen står han
vid Sergels torg som en del av
folkhavet, och han fylls av energi.
– Bara att se hur många svarta
och bruna människor vi faktiskt är
i Sverige. Men också vita och alla
färger däremellan, som står i
solidaritet.

Han beskriver Black lives matter
som ”ett eko av en sång som har
sjungits under lång tid”.
– Black lives matter är en ny
textrad i den sången. Men sången
är gammal, smärtsam och väldigt
nödvändig.
Att säga Black lives matter
betyder inte att man exkluderar
andra liv. Jason erbjuder en
liknelse: En fembarnsmamma
med ett barn som är dödligt sjukt.
Hon åker till akuten, ser till att
barnet i fara överlever.
– Men ingenstans betyder det att
mammans fyra andra barn inte är
viktiga för henne.
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Tio år senare har Emily och
EMILY
hennes man blivit svenska
Sverige var på flera sätt
medborgare. De har fått två barn,
drömlandet för Emily Joof när
sexåriga Ella och treåriga Louis,
hon och hennes man flyttade hit
och bor i en fin lägenhet med
för tio år sedan. Hon var 26 år och uteplats i södra Stockholm. Emily
hade levt i Frankrike, Gambia,
har ett bra jobb på en stor
Belgien, Nigeria och
hjälporganisation.
Storbritannien.
På ytan ser allt fint ut. Ändå
I de kretsar där Emily rörde sig
funderar familjen på att lämna
sågs Sverige som ett föredöme. Ett Sverige.
mångkulturellt land där rättvisa
– Det låter hårt, men jag vill inte
inte bara var ett vackert ord.
att mina barn ska växa upp under
– Vi ville bo i ett jämställt land där de förhållanden som råder här.
man kunde vara sig själv och leva Orsaken är att Sverige, i Emilys
nära naturen.
ögon, genomsyras av strukturell
rasism.
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– Det tar tid innan man sätter ord
på det. De första fem åren tänker
man: Jag kan jobba hårdare, lära
mig bättre svenska, kämpa mer.
Emily hade lätt att få jobb som
barnskötare eller kökspersonal i
Sverige. Det var okej i början,
tyckte hon, medan hon lärde sig
språket. Men hon hade ändå en
avancerad universitetsutbildning,
och hade haft projektledartjänster
på FN och andra internationella
organisationer.
– Under fem år i Sverige sökte jag
210 jobb som jag ansåg mig
kvalificerad för. Jag blev kallad till
en enda intervju.

Den tjänsten fick Emily.
– När jag efter fem år till slut fick
ett jobb insåg jag: Det var faktiskt
inte fel på mig.
Att det finns en tydlig
diskriminering av afrosvenskar på
den svenska arbetsmarknaden
visade en undersökning från
länsstyrelsen i Stockholm 2018.
Afrosvenskar har exempelvis
betydligt lägre lön än den övriga
svenska befolkningen med samma
utbildningsnivå.
Sedan barnen kom har tanken på
att lämna Sverige vuxit starkare.
En dag hörde Emily sin dotter
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säga: ”Mamma, jag vill inte vara
brun längre.”
– Barnen får höra saker som ”du
är brun och ful” och annat som
gör dem ledsna. Och om ett barn
hör sånt, igen och igen – då
händer något inuti barnet.
Emily har inget emot att vara en
del av en minoritet i ett land,
säger hon.
– Men det är skillnad på att vara i
en minoritet och hela tiden känna
att man är i en minoritet. Och i
Sverige känner man tyvärr hela
tiden att man är annorlunda.
Inget land är perfekt, betonar
Emily Joof.

– Just nu funderar vi på Kanada.
TITUS
Titus beskriver det som en
brottningsmatch, inne i tullens
fönsterlösa rum. Det är han, i
kalsongerna, mot de två
tulltjänstemännen som
tillsammans försöker dra ner hans
underkläder.
Den muskulöse tullaren i 40årsåldern är drivande. Den yngre
tullaren hjälper till – men verkar
illa berörd, tycker Titus.
– Det är som att han tycker att det
går för långt ibland. Men han
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säger inget. Han hjälper sin
kollega.

pappa stoppas och tvingas visa
pass.
Jason minns att tullaren frågade
JASON
hans pappa om det verkligen var
Jason Diakité låter trött. Han är
han på passbilden. Madubuko
45 år gammal och har mött den
Diakité blev provocerad.
svenska rasismen i hela sitt liv,
– ”No, it’s my grandmother”,
hållit tal om den, skrivit till
svarade pappa. Sedan
politiker, försökt förändra.
konfronterade han tullaren: Är det
Ett av hans tidigaste minnen är
för att jag är svart som du vill se
från runt 1980, när han och hans
på just mitt pass, men inte på de
pappa Madubuko Diakité
andras?
stoppades i Malmö när de kommit Av sin far lärde sig Jason att inte
tillbaka från Köpenhamn med
acceptera särbehandling.
flygbåtarna. Alla vita vinkades
– Jag kan känna mig så jävla arg,
förbi, men femårige Jason såg sin rasande, vid tanken på rasism. Att
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människor ska behöva vara med
om det, fortfarande.
2009 avslöjade Sydsvenskan att
Skånepolisen i en
internutbildning döpt fiktiva
personer i övningsexempel till
namn som ”Oskar Neger” och
”Neger Niggersson”. Ett femtiotal
poliser deltog, ingen sa något.
Samma år avslöjade samma
tidning en film inifrån en
polispiket på Rosengård där
skånska poliser upphetsat sa saker
som ”blattajävlar”, ”den lille jävla
apejävelen” och ”han ska ha så
duktigt med stryk att han knappt
kan stå på benen sen”.

2013 avslöjade DN polisens
olagliga massregistrering av
romer – där nästan 4 700
individer, bland dem 1 320 barn, i
hemlighet kartlagts. 2017 slog
Svea hovrätt fast att
registreringen skett på etnisk
grund.
Och nu, sommaren 2020, avslöjar
Aftonbladet att poliser i ett slutet
Facebookforum hånar svarta
svenskar och jämför Black lives
matter-demonstranter med
nazister.
Jason Diakité är besviken på
svenska politiker. När vice
statsminister Isabella Lövin (MP)
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bekymrat kommenterar George
Floyds död och rasismen i USA på
Instagram, tar Jason till orda i
kommentarsfältet. Visst är det bra
med empati med George Floyd,
skriver han, men också viktigt att
regeringen talar om svensk
rasism:
”Är alla svenskar VERKLIGEN
behandlade likvärdigt? Prata med
människor som vet. Empatin blir
ihålig annars.”
TITUS
Tulltjänstemän har rätt att
beordra en resenär att ta av sig
kläderna, om de misstänker att

denne har något olagligt med sig.
Eftersom Titus inte vill svara på
frågor och även gör motstånd så
finns det, enligt
tulltjänstemännen, skäl att
misstänka att han smugglar
narkotika.
Och det är, enligt
tullinspektörerna, viktigt att han
klär av sig naken.
Men Titus gräns går där. Det han
har varit med om är förnedrande
nog, anser han.
Den tulltjänsteman som Titus
beskriver som drivande ska själv
använda ordet våld när han
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senare beskriver vad som händer i
rummet:
”Jag och [namn på den andre
tulltjänstemannen] fick med våld
hjälpa Titus att ta av sig
kalsongerna.”

Skönt, tänker Patience som har ett
viktigt Skypemöte med kolleger i
USA på eftermiddagen och nu kan
komma i väg tidigare och
förbereda det.
Hon tar en stadsbuss till Örebro
station för att sedan ta tåget
PATIENCE
vidare till Västerås. Den här
Det är en tidig februarimorgon i
månaden har Patience skaffat
Örebro och Patience Engberg är
pendlarkort till Ludvika, där ABB
på väg till jobbet i Västerås, där
också har kontor, men kortet
hon jobbar som projektledare på
gäller inte till Västerås där hon
ABB.
ska jobba denna dag.
I vanliga fall lämnar hon barnen
Därför köper hon en tågbiljett i
på förskolan, men nu är det
SJ-appen, som hon ofta gör. Tåget
sportlov och hennes lärarmake
till Västerås går 07.03, enligt
Patrik är ledig och kan ta ungarna. appen. Men på stationen blir
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Patience förvirrad. På skärmarna
står att 07.03-tåget går till Eskilstuna och Stockholm – inget om
Västerås.
Patience letar efter en tågvärd att
fråga, men hittar ingen. Hon
vågar inte hoppa på 07.03-tåget,
utan bestämmer sig för att vänta
in sitt vanliga pendlingståg till
Västerås som går 07.57.
När Patience kliver på tåget
småpratar hon med en man som
också har biljett till en annan
tågavgång. De slår sig ner i varsitt
säte i samma vagn, med
mittgången mellan sig.

När biljettkontrollanten kommer
har Patience fällt upp sin laptop
och börjat jobba. I ögonvrån ser
hon kontrollanten som ber att få
se mannens biljett. Hon hör
mannen förklara att han har
biljett till ett annat tåg. Det är
okej, svarar kontrollanten, och
hjälper mannen att boka om sin
biljett i appen.
När kontrollanten vänder sig mot
Patience förändras tonläget.
– Jag säger till henne: Jag är i
samma situation som mannen
här. Men kontrollanten blir direkt
aggressiv och säger: ”Vad menar
du?”
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Patience upplever att hon inte ges
möjlighet att förklara sig.
Kontrollanten kräver att Patience
ska gå av tåget, annars ska polis
tillkallas.
– Jag frågar: Varför är du så
aggressiv mot mig, när du var så
tillmötesgående och hjälpsam mot
mannen här bredvid?
Kontrollanten svarar inte, utan
går och hämtar en tågvärd. Han
tittar först inte ens på Patiences
biljett, säger bara argt att hon
måste kliva av tåget.
Patience vägrar.
Ett tiotal resenärer sitter i vagnen.
De glor. Tågvärden och

kontrollanten vill se Patiences
biljett igen. Patience visar den,
och hoppas att de ska se att hon
faktiskt har betalat, dessutom en
extraavgift för ombokningsbar
biljett.
– Men kontrollanten bara läser
upp mitt namn, triumferande. Sen
går hon i väg och kommer
tillbaka. Då har hon googlat mig,
hittat min adress, och vill visa: Vi
vet vem du är, liksom.
Patience försöker hålla sig lugn.
Hon intalar sig: Du har köpt
biljett, du har inte gjort fel. Stå på
dig. Men hon känner sig ynklig
och ensam. Varför blir hon sämre
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behandlad än sin medresenär,
mannen som nu sitter ett par
meter ifrån henne, tyst och
obekväm?
Det kan, i Patiences ögon, inte
finnas någon vettig förklaring.
Ingen annan än den vanliga, vill
säga.
Den som hon tvingats vänja sig
vid ändå sedan hon var liten flicka
och växte upp i Lindesberg, som
den enda svarta tjejen i klassen.
○○○
Patience föddes i Liberia och kom
till Sverige när hon var fem år.
Hennes pappa var

röntgentekniker på ett sjukhus i
Liberia som drevs av ett svenskägt
gruvbolag, Lamco.
På jobbet träffade Patiences pappa
svenska läkare och ingenjörer.
Han och hans fru började beundra
det avlägsna landet i norr.
– Framför allt beundrade de Olof
Palme. Han stod för solidaritet, sa
alltid pappa. Att alla behandlades
likvärdigt.
I Sverige var ingen mer värd än
någon annan, sa Patiences
föräldrar. Samtidigt växte oron i
Liberia. Inbördeskriget skulle
snart bryta ut. Patience flyttade
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med sina föräldrar och syskon till
Sverige, till Lindesberg.
I fjärde klass började
mobbningen.
– Jag åkte buss till skolan. Varje
dag på bussen så blev jag kallad
för neger. Varje dag ett helt läsår,
när jag gick i fyran.
Det var alltid samma pojkar som
plågade henne, tre fyra killar i
sexan. Patience försökte göra sig
osynlig, svarade sällan.
Tills en dag.
– De hade kastat saker på mig
hela vägen på bussen och kallat
mig för neger. Det var alltid det

där ordet. Och … plötsligt var det
som om något gick sönder i mig.
När Patience gått av bussen vände
hon sig mot ledarkillen och slog
ner honom.
– Jag slutade inte slå. Jag grät och
grät och slog och slog. Till slut
lyfte en vuxen bort mig.
Patience bytte skola. Vardagen
blev bättre. Men rasismen
fortsatte.
– När jag var femton år saktade en
bil in när jag stod vid en
busshållplats i Lindesberg. En
kille kastade en banan på mig och
skrek ”jävla apa!” Jag minns det
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så väl. Bananen träffade mig på
kroppen.
Även Patiences bror, den tidigare
allsvenske fotbollsspelaren
Samuel Wowoah, har blivit
måltavla för rasistiska attacker.
När han spelade för IFK Göteborg
mot Helsingborgs IF utstötte HIFfansen apljud mot honom.
Föräldrarnas bild av Sverige
förändrades.
– Samtidigt fortsatte de att betona
att vi barn måste utbilda oss och
bidra till det svenska samhället.
För att vi hade Sverige att tacka
för så mycket.

Patience har ännu sina föräldrars
ord i huvudet. Hon utbildade sig
till civilekonom. Blev en
produktiv, hårt arbetande
örebroare med gnällbältesdialekt.
Men den här februarimorgonen,
när två svenska SJ-anställda
skriker att hon ska kliva av det tåg
som hon pendlat med hundratals
gånger, har hon svårt att känna
sig som en fullvärdig medlem av
det svenska samhället.
– Det känns som när jag gick i
fyran, på skolbussen.
När hon stigit av i Västerås bryter
tårarna fram. Det spelar ingen
roll, tänker Patience när hon går
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mot ABB:s kontor, att jag är
välutbildad och tjänar bra.
– Det spelar ingen roll att jag är
en svennemamma som sliter och
kämpar. Det skyddar mig inte. Jag
kommer inte undan min hudfärg.

börjar bli frustrerade och inte får
av mig kalsongerna, så greppar
han mig så här…
Titus visar med en hand mot
skrevet. Han markerar att
tulltjänstemannen tar tag runt
penis och pung.
TITUS
– Han tittar på mig när han gör
Brottningen håller på i flera
det. Det är liksom: Jag ska lära dig
minuter. Titus skriker på hjälp. De en läxa. Så att när vi träffar dig
tre männen tumlar runt i rummet. nästa gång, så vet du din plats.
Titus säger att om hans genitalier Det som händer i det här rummet
och anus ska undersökas, så vill
är fortfarande, nästan ett år
han att en doktor ska göra
senare, omtvistat. Detta är Titus
undersökningen.
version.
– Jag säger det säkert tio gånger.
Först markerar tullaren bara
De struntar i det. Och när de
greppet, enligt Titus, som för att
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visa: Jag kan göra så här. En
stund senare klämmer han åt på
riktigt. Då ger Titus upp.
– Det är vändningen, när greppet
kommer andra gången, hårt. Det
gör ont. Jag tänker: Han är galen.
Han gör vad som helst.
Titus känner sina kalsonger dras
ner till anklarna.
– Den ene håller fast mig i ett hårt
grepp om halsen, och vänder upp
mig så att den andre kan
undersöka min … min rumpa.
Titus har ännu svårt att tala om
det värsta som han menar sker i
rummet. På läkares inrådan har
han träffat psykolog. Fast just

detta är plågsamt att prata om
även hos psykologen. Det som
sker, enligt Titus, är att den större
av tulltjänstemännen känner
mellan skinkorna på honom och
sticker in sitt finger i hans
analöppning, medan den andre
håller fast honom. Sedan blir
Titus, säger han, vänd åt ett annat
håll medan tullaren undersöker
området runt pung och penis.
– När det här sker tänker jag bara
att jag vill därifrån.
Efteråt slappnar
tulltjänstemännen av. De skrattar
och försöker skämta med Titus.
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– Det är så tydligt att det inte
handlar om droger, inte längre.
De pratar engelska med mig och
säger att jag har en ”big attitude”.
Titus berättar att den ene tullaren
kommenterar storleken på hans
penis, som ömmar efter det hårda
greppet.
– Han säger att han sett större än
min på svarta killar i filmer. Så
säger han ”it doesn’t match your
attitude” – ”den matchar inte din
attityd”.
Den andre tullaren håller sig i
bakgrunden, enligt Titus.
– Jag tror han känner att det är
fel.

○○○
När Titus får tillbaka kläder och
mobiltelefon får han träffa
tulltjänstemännens chef. Det
verkar, tycker Titus, som om
chefen förstått att något har gått
fel inne i visitationsrummet. Han
har säkert hört mina skrik, tänker
han.
Tullchefen har en försonlig ton
och vill prata. Titus vill bara
därifrån. Han ber om
tulltjänstemännens
tjänstenummer – chefen skriver
dem på en lapp – och lämnar
kontoret.
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– När jag kommer hem ser jag
blodet och blåmärkena. Det gör
ondare. Så jag går till vårdcentralen.
I journalen återger läkaren Titus
berättelse om vad som skett.
Inklusive den undersökning i anus
– ”per rectumundersökning” på
läkarspråk – som Titus säger att
han utsatts för.
”Enligt egen uppgift sade han
flera gånger att de fick visitera
honom, men per
rectumundersökning fick de inte
göra. Han nämnde flera gånger
att det är okej om en läkare gör
det, men ville inte att

[tulltjänstemännen] skulle göra
det. Han kunde även tänka sig
stanna över natten och de kunde
ta avföringsprov och på det sättet
kolla.”
Tullen genomför ändå
undersökningen, berättar Titus
för läkaren.
”Patienten uppger att han skrek
flera gånger att de skulle sluta.”
Läkaren fotograferar såren och
blåmärkena och förklarar att Titus
kan få bilderna, som
bevismaterial. Hon undersöker
inte hans genitalier eller anus. I
polisförhör ska läkaren senare
säga att ”ett finger i analen ger

1649

inga skador, så jag hade inte sett
någonting där ändå”.
Läkaren hjälper Titus att få tid
hos psykolog för att bearbeta
traumat.
– Doktorn säger att jag har en
chockreaktion. Hon tycker att jag
bör polisanmäla tullen.
Läkaren skriver i Titus journal:
”Allmäntillstånd: Ledsen och
upprörd. Vid inspektion hål i Tshirten på höger sida och
blodfläckar på vänster sida. Sår
på vänster axel, ungefär 1 ½ cm,
glipande. På överarmen ses ett
stort blåmärke med
palpationsömhet. Ett flertal

rivmärken på armbågarna
bilateralt. Svårt lyfta armen över
axelnivå. Känner sig illa
behandlad och kränkt. Stressad,
svårt att slappna av.”
När Titus vaknar nästa dag ringer
han sin chef i Danmark och
sjukskriver sig. Han skäms över
det som hänt och säger att han
skadat sig på gymmet.
– Du vet, på byggen. Killarna som
jobbar där, de skämtar hela tiden.
De är bra killar, de kan ta dig på
allvar. Men efter två tre dagar så
börjar de skämta. ”Du fick fingret
i röven” och sånt. Det är inte illa
menat. Men … det gjorde
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fortfarande ont när jag ringde
chefen. Jag var inte redo att prata
om det.
Titus stannar hemma tisdag,
onsdag, torsdag. Det känns fel,
han är rädd om sitt elektrikerjobb.
En del av lönen skickar han varje
månad hem till sina föräldrar i
Sagana i Kenya.
– Jag skickar mellan 500 och 1
000 kronor i månaden till dem.
För länge sedan försökte sig Titus
på en akademisk karriär. I Belgien
läste han statistik. När han kom
till Sverige 2009 skrev han in sig
på en kurs i ekonomisk historia på
Lunds universitet. Han kom in

sent i kursen, halkade efter. När
han skulle lämna in en
hemuppgift hämtade han delar av
texten från Wikipedia, utan att
ange källa. Universitetet
upptäckte plagiatet, och stängde
av Titus i två månader.
– Det var dumt av mig. Jag borde
bara lagt ner tiden på att skriva
uppgiften ordentligt själv i stället.
Titus sadlade om, utbildade sig till
elektriker. Insåg att han gillade
praktiskt arbete, att vara ”en
handyman”.
Men nu, dagarna efter tullens
ingripande, kan han inte förmå sig
att åka över bron och jobba. Han
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går hemma och grubblar över
tullarnas budskap: Det som
hände, det var ditt fel.
– Man tvivlar när man mår dåligt.
Kanske var det ändå mitt fel?
I ett hörn i lägenheten ligger ett
par trasiga kalsonger, en trasig tshirt och en ryggsäck med hål i.
De gick sönder hos tullen. Titus
har inte vetat vad han ska göra
med dem.
På fredagen, fyra dagar efter
tullingripandet, tar han plaggen
och går till en polisstation.
PATIENCE

Anmäl, säger en jobbarkompis. SJ
måste få veta. Patience skriver –
och får ett mejl med en ursäkt.
”Vi ser mycket allvarligt på att du
inte fick samma hjälp som den
andra kunden av vår personal
ombord”, skriver SJ:s kundtjänst.
Kravet på 1 000 kronor i
tilläggsavgift stryks. SJ avslutar
med att ”än en gång be om ursäkt
för vår personals agerande”.
Patience blir först glad – men
inser sen att SJ inte skrivit en rad
om rasism eller diskriminering.
För Patience är det själva kärnan.
Hon är övertygad om att hon
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särbehandlades på grund av sin
hudfärg.
Hon skriver en anmälan till
Diskrimineringsombudsmannen,
DO.
”Även om denna händelse bara är
en droppe i havet av all
diskriminering som sker”, skriver
Patience, ”så betyder det mycket
för mig att markera med en
anmälan att detta INTE är ok.”
TITUS
Det känns bra hos polisen, tycker
Titus, att få berätta och bli tagen
på allvar. Att utan samtycke föra
in ett finger i någons analöppning

är enligt svensk lag att betrakta
som våldtäkt, får han veta.
Han får ett målsägandebiträde,
advokat Eva Bazo, som sitter med
under ett två timmar långt förhör.
I förhöret berättar Titus om sitt
”obehag och smärta när den
muskulöse mannen tog sitt finger
och pillade mig mellan skinkorna,
han var även inne i min
anusmynning, han tryckte upp ett
finger i hålet!” Han pekar ut
tulltjänstemännen och ger polisen
deras tjänstenummer.
Ett par veckor senare lägger
åklagaren ned
förundersökningen.
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– Jag blev jätteförvånad, säger
Eva Bazo.
När advokaten inser att åklagaren
inte ens förhört tulltjänstemännen
blir hon upprörd.
– Jag har svårt att tro att man
skulle göra så om en kvinna
anmält en våldtäkt och hade haft
en så sammanhängande och
trovärdig berättelse som Titus
har.
Eva Bazo begär överprövning av
åklagarens nedläggningsbeslut,
och vinner framgång.
Förundersökningen återupptas.
”Det finns anledning att anta att i

vart fall tjänstefel har förövats”,
skriver överåklagaren.
Samtidigt har andra
myndighetskvarnar börjat mala.
Titus har anmält till JO och DO,
som inleder granskningar och
kräver att Tullverket svarar på
frågor.
I januari 2020, nästan fem
månader efter händelsen, skriver
den tulltjänsteman som Titus
pekar ut som drivande sin version
av händelsen. Det blev tumult på
perrongen, skriver han. Titus
greps och belades med
handklovar.
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”I visitationsrummet förklarade
jag för Titus att han kommer att få
ta av sig alla sina kläder samt att
jag inte kommer att röra honom
utan bara kontrollera hans kläder.
Titus tog av sig alla sina kläder
förutom kalsongerna som han
vägrade att ta av”, skriver
tulltjänstemannen.
Han och kollegan fick ”med våld
hjälpa Titus att ta av sig sina
kalsonger”, fortsätter tulltjänstemannen i sitt PM.
Vid en så kallad ytlig
kroppsbesiktning har
tulltjänstemän rätt att titta på den
nakna kroppen – däremot får den

inte vidröras utan ett
åklagarbeslut.
Tulltjänstemannen skriver:
”Ingen tog på Titus könsorgan
eller körde in sina fingrar i hans
anal. Inget övervåld brukades i
visitationsrummet. Ingen i vår
grupp skrattade åt Titus när han
var naken eller skrek rasistiska
saker åt honom.”
Tulltjänstemannens beskrivning
blir till hela Tullverkets syn, när
verket genom sin jurist svarar DO.
Ingen brukade övervåld, slår
Tullverket fast. Ingen berörde
Titus könsdelar, ingen skämtade
rasistiskt om hans penis.
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Frågan är: Hur kan Tullverket
som myndighet vara så säker på
vad som hände i rummet?
De båda två tulltjänstemännen
avböjer att intervjuas av DN.
Däremot får vi intervjua Viktoria
Düring, biträdande chef för
Tullverkets avdelning för
brottsbekämpning.
Viktoria Düring, som arbetat på
Tullverket i 22 år, förklarar att
myndigheten litar på sina 2 000
tjänstemän – och att
tjänstemännen aldrig gör fel.
– Vi utbildar vår personal i att ha
en objektiv syn på dem som man
ska kontrollera. Vi har en statlig

värdegrund där man ska vara
ansvarstagande och där man ska
vara objektiv. Vi har också en egen
värdegrund som innebär att man
ska hantera människor på ett
proffsigt sätt. Objektivitet och
allas lika värde är ett rättesnöre
för hela vår verksamhet.
Hur kan ni veta att det var ett
rättesnöre även i just den här
insatsen?
– För att vi har en hög tilltro till
de tjänstemän som vi har i vår
kontrollerande verksamhet, säger
Viktoria Düring.
Hon talar länge om den höga
kvaliteten på Tullverkets
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utbildningar och personal, och
säger att rasism ”inte finns i vår
katalog över huvud taget”.
Hur kan Viktoria Düring veta att
Titus inte mötte övervåld eller
rasism? Hon får frågan flera
gånger. Svaret förblir detsamma:
För att Tullverkets personal är
välutbildad och skolad i en
korrekt värdegrund.
Betyder det att Tullverkets
tjänstemän aldrig gör fel?
– Ja, det skulle jag säga. Vi gör
inte fel, säger Viktoria Düring.
Titus valdes inte ut på grund av
sin hudfärg, enligt Viktoria
Düring. Han satt först i tågvagnen

och tullen avsåg att tala med alla
resenärer. När Titus inte ville
svara på tulltjänstemännens frågor beslutade de att genomföra
en kontroll.
Jag påstår inte att jag vet vad som
har hänt i det där rummet. Men
ni, som myndighet, gör ju faktiskt
det.
– Ja. Vi har det här som
profession. Vi har väldigt många
anställda som har det här som sin
huvudsakliga arbetsuppgift. Vi gör
otroligt många kontroller varje år,
och har väldigt få klagomål.
Viktoria Düring säger att
Tullverket i Skåne får ungefär 100
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klagomål per år. Klagomålen följs
upp och analyseras, för att se om
det finns mönster.
– Ingen grupp eller individ är
överrepresenterad eller sticker i
väg i antal klagomål. Men
uppföljningen är ändå viktig så att
vi kan lära oss saker.
Tycker du att Tullverket har några
problem alls med etnisk
diskriminering?
– Nej. Jag har inte den
uppfattningen över huvud taget,
säger Viktoria Düring.
PATIENCE

Bland det jobbigaste Patience
Engberg vet är när hon berättar
om rasism – och människor
bagatelliserar det som hänt. Som
när hon på Facebook delade
länsstyrelsens studie om
diskriminering av afrosvenskar på
arbetsmarknaden.
– Den var så klockren. Det var
precis som att de skrev om mig.
Hon fick genast skeptisk respons
från Facebookvänner.
– De skrev ungefär: ”Men kom
igen nu Patience, är det inte lite
överdrivet?” Jag blev förtvivlad:
Men fattar ni inte, det här är ju
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forskning, det är inte bara någon
som tycker någonting.
Kanske är diskriminering ett
problem, medgav en kollega. Men
inte på just deras företag.
– Det kändes som om vi levde i
olika världar.
När Patience läser SJ:s svar på
hennes DO-anmälan, skrivet av
SJ:s chefsjurist, blir hon ledsen.
”Ord står mot ord”, konstaterar
chefsjuristen, och ser inga skäl att
ifrågasätta personalens redogörelser.
Enligt SJ behandlades Patience
annorlunda än mannen för att
hans biljett var till ett senare tåg,

medan Patiences biljett var
utgången.
En efterhandskonstruktion, anser
Patience.
– SJ missar poängen: skillnaden i
bemötande. Hon var så otroligt
aggressiv mot mig.
DO utreder fortfarande ärendet.
När DN ber om kontakt med
kontrollanten svarar SJ:s
presstjänst att man ”inte tänker
låta en enskild medarbetare
medverka när denne följt
regelverket”. SJ betonar att rasism
”strider mot allt SJ står för”.
”Vi beklagar att hon kände sig illa
behandlad, men vänder oss mot
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att detta har med rasism eller
diskriminering att göra”, skriver
SJ.
Det känns, tycker Patience, som
om SJ utmålar henne som
paranoid.
– ”Det här är bara något som du
har fått för dig, det är inte på
riktigt”, ungefär. Det är tyvärr
samhällets vanliga reaktion på
diskriminering. ”Nämen är det
verkligen så där?” Ja. Det är
precis så.
Patiences slutsats: Hon och andra
afrosvenskar måste prata mer om
vad de upplever.

– Black lives matter är befriande.
Äntligen kommer det här upp till
ytan. Jag har så många svarta
vänner som är högutbildade men
som har skitjobb och tjänar
jättedåligt.
Ibland måste Patience påminna
sig: Sverige är mitt land, jag har
samma rättigheter som andra.
– Jag borde inte behöva oroa mig
när jag åker tåg. Jag borde inte
behöva få väktare på mig när jag
går in i en flott butik. Ändå är det
så.
TITUS
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Våren 2020 får Titus Murimi och
hans advokat Eva Bazo beskedet
att åklagarmyndigheten åter
beslutat att lägga ner
förundersökningen om vad som
hände i Tullverkets visitationsrum
i Hyllie den 26 augusti 2019.
Ord står mot ord, menar
åklagaren, och det går inte att
komma vidare.
Tulltjänstemännen har inte
förhörts. Åklagaren har nöjt sig
med Tullverkets skrivna redogörelser – skrivelser som skickats
som svar på den DO-utredning
som fortfarande pågår. Inklusive
det PM där tulltjänstemannen

medger att han ”med våld fick
hjälpa Titus att ta av sig
kalsongerna”.
– För mig är det ofattbart att
åklagaren nöjer sig med en
skrivelse som upprättats långt
efteråt och där tulltjänstemannen
förstås vet exakt vad han ska
skriva. Att man inte ens vill fråga:
Vad är det för slags våld ni har
använt? säger Eva Bazo.
Chefsåklagaren som lade ned
ärendet, Maria Sterup, säger att
det inte funnits anledning att
förhöra tulltjänstemännen
eftersom det utifrån handlingarna
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”framgick vad de hade gjort och
vilken åsikt de hade om ärendet”.
– Utifrån de handlingarna så
kunde jag inte föra upp dem som
misstänkta för brott. Och då
undrar jag: I vilken skepnad ska
jag höra dem då? Det är faktiskt
inte bara att höra folk.
Har du bedömt att han, Titus, inte
är trovärdig?
– Nej. Jag har inte gjort någon
sådan bedömning, om att någon
inte talar sant eller så. Absolut
inte, säger Maria Sterup.
○○○

Över tusen människor strömmar i
den ljumma sommarkvällen
genom Malmö, mot havet. Polisen
har anvisat demonstranterna att
samlas på ett stort gräsfält.
Demonstranterna skanderar
George Floyds ord, när han inte
fick luft under polismannens knä:
– I can’t breathe! I can’t breathe!
Titus ropar också.
– I can’t breathe!
Han har just kommit med tåget
över bron, från ett arbetspass i
Köpenhamn. Han berättar att han
ändrat sina pendlingsrutiner. Tar
inte längre med sig väskan med
kaffetermos och vattenflaska.

1662

– Jag gör kaffe på jobbet i stället.
Och försöker att inte somna på
tåget.
För ett par dagar sedan fick Titus
veta att hans och Eva Bazos sista
begäran om överprövning av
åklagarens beslut att lägga ned
förundersökningen har avslagits.
DO och JO utreder dock ännu.
Titus nickar mot Öresundsbron
som syns ute i vattnet. Nära
brofästet ligger Hyllie station, där
två tulltjänstemän för snart ett år
sedan med våld tvingade av
honom kalsongerna.

– Jag tänker på det varje dag. För
mig handlar Black lives matter om
Sverige, inte om USA.
Han ställer sig vid ett plakat med
texten ”VARFÖR BLUNDAR
VÅRA POLITIKER?”. Det känns
rätt att stå här, tycker Titus, bland
andra Malmöbor som vet hur det
kan kännas.
– Folk är trötta på myndigheterna
som döljer rasismen. När du
anmäler något, om du är svart, så
går det inte vidare. Det händer
ingenting.
Titus har inte kunnat förmå sig att
se hela filmklippet när George
Floyd dör.
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– Jag blev sjuk när jag började se.
Jag visste vad som hänt – han dog
ju. Jag kunde inte se det, i nästan
nio minuter. Det gick inte.
Titus talar om vilket mäktigt
redskap mobilinspelade filmer har
blivit. Filmklippen kastar ljus på
övergrepp som tidigare kunde
tystas ner, och kan spridas snabbt.
I USA har filmklippen förändrat
den politiska spelplanen, och gett
ny näring åt rättviserörelser.
– När jag ser George Floyd eller
någon annan svart man eller
kvinna som mördas eller trampas
på eller förnedras … då ser jag mig
själv.

Filmerna speglar rasismen som
Titus upplever i sin vardag. I
Danmark är rasismen mer öppen,
tycker han. Han har träffat
personer på danska byggen som
stolt deklarerar att de inte vill
jobba med svarta. I Sverige
smyger människor mer med sin
aversion, enligt Titus erfarenhet.
– Men efter ett tag blir det tydligt
ändå. Så att se såna filmer, det är
inget konstigt för mig. Det är …
life.
Själv försökte han spela in ljud på
tåget, innan tulltjänstemännen
tog hans telefon. När han fick
tillbaka den kunde han inte hitta
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ljudfilen. Han misstänker att den
raderades av tulltjänstemännen
(det förnekas av Tullverket).
– Jag önskar att det hade funnits
en film från rummet hos tullen,
säger Titus.
När de andra demonstranterna
går ner på knä i gräset och höjer
en knuten näve i luften, så gör
Titus det också.
Först är det helt tyst. Sedan börjar
talkören.
– Black lives matter! Black lives
matter!
Titus öppnar munnen, fyller
lungorna med sommarluft. I
riktning mot Öresundsbron ropar

han tillsammans med hundratals
andra, igen och igen.
Niklas Orrenius
niklas.orrenius@dn.se
Sex röster. Personerna i
reportaget
Titus Murimi, 40-årig elektriker i
Malmö. Tvingas klä av sig naken i
ett fönsterlöst rum hos Tullverket i
Malmös utkanter när han är på
väg hem från jobbet i
Köpenhamn.
Jason ”Timbuktu” Diakité, 45-årig
artist, uppväxt i Lund, bosatt i
Stockholm. Berättar om alla
gånger han blivit rasprofilerad av
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svenska poliser och väktare, och
varför Black lives matter är en
självklar och nödvändig fras för
honom.
Emily Joof, 36-årig
utbildningsexpert i Stockholm.
Berättar om sin entusiasm och
sina förväntningar på Sverige när
hon flyttade hit för tio år sedan –
och om rasismen som gör att hon
inte vill att hennes barn ska växa
upp här.
Patience Engberg, 41-årig
örebroare och projektledare på
ABB. Vittnar om hur hon kallades
n-ordet och apa dagligen när hon
växte upp i Lindesberg – och om

hur hon fortfarande bemöts sämre
på grund av sin hudfärg.
Samuel Girma, 33-årig pappa,
aktivist och skribent i Stockholm.
Talar om att tvingas se sin son
angripas av rasister, och om sin
ilska över att hans och andras
vittnesmål om rasism
bagatelliseras.
Asiatou Touray, 26-årig
tvåbarnsmamma, född och
uppvuxen i Solna. Berättar om hur
hon försöker skydda sin femåriga
dotter när en taxichaufför svär åt
henne och överöser henne med
rasistiska glåpord.
350 000 afrosvenskar
1666

Den afrosvenska minoriteten är
Sverige har runt 350 000 invånare generellt ung och koncentrerad till
som kan betecknas som
det urbana Sverige.
afrosvenskar eller svarta
Källa: Forum för levande historia
svenskar.
samt Tobias Hübinette, docent
Afrosvenskar är en demografisk
och lektor vid Karlstads universitet
kategori som inkluderar alla
och expert på minoritetsfrågor
invånare i Sverige med någon
Fakta. Vad är en selektiv
form av afrikanskt påbrå.
kontroll?
Sverige är ett av de länder i
Europa som har högst andel
Titus Murimi i reportaget valdes av
svarta invånare inom sin
tulltjänstemännen ut för så kallad
befolkning, tillsammans med
”selektiv kontroll”. Kontroller vid
Storbritannien, Frankrike,
inre gräns får inte ske
Nederländerna, Belgien, Portugal stickprovsvis eller slumpmässigt,
och Italien.
enligt §2 i den så kallade
inregränslagen, utan måste vara
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selektiva. Ett selektivt urval görs
på grundval av tulltjänstemannens
erfarenhet och intuition, gjorda
iakttagelser, underrättelser, tips,
riskprofiler eller dylikt. Någon
misstanke om brott behöver inte
finnas. Ett selektivt urval kan
exempelvis göras om någon
verkar omotiverat nervös.
Källa: Tullverket
Tre nivåer. Vilka kroppsundersökningar får tullen göra?

att anta att det finns föremål i
kläderna som kan tas i beslag.
En ytlig kroppsbesiktning är en
kontroll av den nakna kroppen.
Den får göras av en tulltjänsteman
– som dock inte får röra den
nakna kroppen. Det är inte heller
tillåtet att be den som kontrolleras
att inta vissa ställningar.
Kroppsbesiktning kallas tullens
mest omfattande kontroll av
kroppen. Vid en kroppsbesiktning
röntgas eller undersöks till
exempel inuti munnen eller andra
håligheter på kroppen. För att få
En kroppsvisitation är en kontroll
av de kläder en person har på sig, göra en kroppsbesiktning på en
person krävs ett åklagarbeslut.
och görs om det finns anledning
Källa: Tullverket
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utryckningar eller nästan 19
personer per dygn i regionen.
Metoden kan bli aktuell i hela
landet.
– Det är naturligtvis allvarligt, det
är därför vi gör något åt det, säger
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020
Polisen i region Syd har startat Peter Martin som ansvarar för
hantering av försvunna personer i
ett nytt projekt tillsammans
med bland annat socialtjänsten polisregion Syd.
och äldreboenden för att få ner Att söka efter försvunna är mycket
resurskrävande. Förutom
antalet utryckningar efter
polispatruller kan helikopter,
försvunna personer.
Problemet har på senare år ökat sökhundar, polishästar och
drönare behöva sättas in. Psykisk
kraftigt i hela landet. Bara
ohälsa och demens är vanliga
under första halvåret 2020 rör
problem bland dem som
det sig om nära 3 400

Antalet försvunna personer ska minska genom nytt
polisprojekt
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försvinner och en förklaring till
ökningen, enligt Peter Martin.
– Det kan vara psykotiska
personer, personer med psykiska
diagnoser, personer som
medicinerar eller någon som fått
ett jobbigt besked, blivit uppsagd
eller lämnats av sin partner och
bara vill ge sig i väg, säger Peter
Martin.
Ofta handlar det om att samma
person anmäls försvunnen gång
efter gång. Peter Martin
uppskattar att de har ett tjugotal
sådana fall. Han berättar om två
av dem:

Ett handlar om en man som
anmälts försvunnen 57 gånger
första halvåret i år. Ett annat fall
rör en flicka där polisen har ryckt
ut 26 gånger sedan hon rymt från
sitt vårdboende. Flickan har varit
självmordsbenägen och polisen
har hittat henne på tågspår och på
motorvägar.
– Vi skjutsade henne till psykakuten, men de skrev ut henne
och återlämnade henne till
boendet eftersom det fanns en
plan för vården där. Ibland
samma dag eller dagen efter hade
hon rymt igen, säger Peter Martin.
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Situationen var farlig inte bara för
flickan själv utan även för
allmänheten eftersom hennes
rymningar krävde tågstopp och
riskerade att orsaka trafikolyckor,
tillägger han.
Anhöriga till personer som
försvinner drabbas också när
samtal efter samtal om nya
försvinnanden kommer, vilket kan
skapa stor oro.
För att motverka problemet och få
ner antalet försvinnanden har
polisregion Syd startat ett nytt
samverkansprojekt tillsammans
med socialtjänst, sjukvård, LSS-

och äldreboenden – och även
anhöriga.
När polisen ser ett mönster i att
en person anmäls försvunnen vid
upprepade tillfällen kontaktas
nätverket runt personen. De är
inte alltid medvetna om hur
allvarlig situationen är, menar
Peter Martin. En person med
demens kan till exempel lämna
sitt boende vid olika tider på
dygnet då olika personal är där, så
att överblicken saknas.
– Då kan vi säga till kommunen
att det är farligt för den
människan att bo där, säger Peter
Martin.
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Det är sedan upp till kommunen
eller ansvarig inom vården att
ordna situationen på ett sätt som
gör att personen kan leva under
säkra förhållanden. Till exempel
kan personen behöva flytta till ett
annat boende eller så behöver
bemanningen förändras.
Trots att problematiken med
försvunna personer är långt ifrån
ny är det först nu som polisen
startat ett samverkansprojekt.
– Ja, något svar på varför det inte
gjorts tidigare finns inte. Det är
nu vi har sett ökningen och det är
för att motverka den som vi

provar detta som vi tror mycket
på, säger Peter Martin.
Arbetet har pågått i tre veckor och
Peter Martin ser redan resultat.
Personerna som polisen ryckt ut
många gånger för att söka efter
har under den tiden antingen inte
anmälts försvunna alls, eller bara
ett fåtal gånger.
Än så länge är det bara i region
Syd polisen jobbar utifrån den nya
samverkansmodellen. Men
behovet finns i hela landet, enligt
Peter Martin. Förhoppningen är
att fler regioner ska ta efter när
han i höst presenterar strategin
och hur arbetet i region Syd
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fungerar för kollegorna i andra
delar av landet.
Hur många personer som anmäls
försvunna totalt i hela landet, har
Peter Martin ingen uppgift om
men enligt en rapport från
Linköpings universitet rör det sig
om cirka 25 000 ärenden per år.
Helena Björk

2016 2 228
2017 2 607
2018 2 877
2019 3 310
2020 3 394
Källa: Polisen

Fakta. Försvunna
personer
Antalet som anmälts försvunna i
polisregion Syd under årets första
sex månader:
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Ewa Stenberg: S och
MP får allt svårare att
hålla samman
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

De mörka molnen hopar sig
över regeringen inför hösten.
Utöver en hälsokris, en
ekonomisk kris och en
opposition på krigsstigen är
stämningen mellan S och MP
på bottennivå. Det sista kan bli
regeringens fall.
Analys.

Under den största kris Sverige
drabbats av sedan kriget hade
man kanske väntat sig en lugn

politisk höst vid sidan av den
pågående pandemin.
Så blir det inte.
Oppositionen har höjt tonläget en
halv oktav och hotar åter att fälla
regeringen. Det väntar svåra
avgöranden om försvaret,
arbetsrätten och flyktingpolitiken.
Alla tre frågorna splittrar
dessutom januaripartierna.
Men det svåraste problemet finns
sannolikt inom regeringen.
Stämningen mellan S och MP har
inte varit sämre sedan samarbetet
inleddes 2014. Partierna drar allt
hårdare åt olika håll. Stora delar
av Miljöpartiet vill lämna
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regeringen om S än en gång
försöker köra över partiet i
migrationspolitiken.
Under sommaren har MP öppet
hotat med regeringskris om
Socialdemokraterna gör upp på
egen hand med de fyra borgerliga
partierna om framtidens
migrationspolitik.
”Självklart kan vi inte sitta i en
regering där olika partier tar olika
beslut.” sade språkröret och vice
statsministern Isabella Lövin till
Sveriges Radio. I MP:s interna
debatt beskrivs
Socialdemokraternas agerande i

sommar som fullständig
förnedring.
Socialdemokraterna och
Moderaterna kände under första
delen av sommaren varandra på
pulsen om en
migrationsuppgörelse utan MP,
inom ramen för en parlamentarisk
utredning. De diskuterade bland
annat hur många asylsökande
Sverige bör ta emot per år.
S har blivit allt mer angeläget att
strama åt politiken, och
förespråkade ett riktmärke på 2–3
procent av EU:s asylsökande. Det
motsvarar baserat på förra årets
statistik omkring 14 000–15 000
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människor. Moderaterna vill gå
längre och lägga sig på de
nordiska grannländernas nivå.
Det skulle betyda 5 000–8 000
asylsökande per år.
S övervägde då att göra upp om
den nya politiken direkt i riksdagen, utan att först ha förhandlat
fram ett lagförslag med Miljöpartiet. Så har splittrade
regeringar agerat i låsta frågor vid
ett par tillfällen tidigare. Men då
var partiet som kördes över – KD
– införstått. Det är inte MP. De
gröna anser sig tvärtom ha blivit
lovade att åtstramningen av
flyktingpolitiken var tillfällig.

Januariavtalet pekar i generösare
riktning, med en ny skyddsgrund
för asylsökande.
Migrationsförhandlingarna
mellan S, M och de tre andra
borgerliga partierna havererade
den 6 juli, till Miljöpartiets stora
lättnad. Men det löser inte
problemet. Sverige har en tillfällig
lag som styr migrationspolitiken.
Den löper snart ut och en ny
måste fram. Det kan
åstadkommas på olika sätt – men
alla är smärtsamma för
regeringssamarbetet.
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Socialdemokraterna går allt mer
åt det restriktiva hållet, precis
som väljarna.
Opinionen är mer restriktiv än
den varit på 25 år, visar den
senaste stora SOMundersökningen från Göteborgs
universitet. I en senare mätning
från SVT/Novus i början av juli
uppgav 63 procent att de vill ta
emot färre flyktingar. Bara 7
procent vill ta emot fler.
Socialdemokraterna kämpar hårt
för att ta tillbaka LO-väljare från
Sverigedemokraterna. Samtidigt
ökar den interna
opinionsbildningen för en

stramare linje.
Socialdemokraternas tankesmedja
Tiden presenterade nyligen en
rapport som förespråkade att
skyddsbehövande ska hjälpas i
närområdet, inte i Sverige eller
EU.
SSU har ändrat kurs och vill också
minska flyktingmottagandet. ”Jag
äcklas av hyckleriet som jag har
mött i migrationsdebatten”, sade
ordföranden Philip Botström i
Expressen i torsdags.
Det finns fortfarande förespråkare
för en mer generös politik i
socialdemokratin, men de har fått
svårare att hävda sig.
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Migrationspolitiken var nära att
spräcka regeringen Löfven under
flyktingkrisen hösten 2015. Då
svalde Miljöpartiet efter stor
vånda förtreten och accepterade
en kraftig men tillfällig
åtstramning av flyktingpolitiken.
Huvudmotiven till att MP
kapitulerade var att förhindra att
S drev igenom en ännu hårdare
flyktingpolitik tillsammans med
M och att visa för väljarna att de
gröna är i stånd att regera landet i
kris.
Opinionssiffrorna för det minsta
regeringspartiet har inte blivit sig
lika efter det. Bilden sattes av MP

som ryggradslöst och naivt. Nu
kokar kritiken mot S i partiet.
Flera miljöpartister anser att
situationen är värre nu än när
språkröret Åsa Romson (MP)
pressades till tårar senhösten
2015. Då presenterade hon och
statsministern en tillfällig
åtstramning mitt under en
brinnande flyktingkris, nu
handlar det om en asyllagstiftning
som ska vara bestående.
Daniel Helldén, Miljöpartiets
trafikborgarråd i Stockholm,
anser att gränsen är nära för vad
MP kan tolerera.
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”Jag har svårt att se att man skulle
kunna ha ett vettigt samarbete i
en regering efter en sådan
händelse. Då borde man nästan
lämna regeringen”, sade han i
början av juli.
Migrationsfrågan är inte vilken
som helst. Den ligger högt på
väljarnas dagordning och var
avgörande för valresultaten för
både MP och S 2014, enligt deras
egna valanalyser. Den har också
varit viktig för att den borgerliga
alliansen upplöstes och nya
samarbeten formades.
Miljöpartiet gick till val på att
klimatet inte kan vänta. Det talar

mot att partiet lämnar regeringen
på grund av flyktingpolitiken.
Men stora delar av MP anser att
migrationsfrågan är lika central
som klimatfrågan.
Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se
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beslagtogs 20 under det första
halvåret och 58 hela året.
Även polisen har sett en ökning i
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020
antalet beslagtagna vapen, och
bara i Stockholmsregionen togs
Begränsningar i persontrafiken i
280 pistoler, revolvrar och
och med coronapandemin har inte automatvapen, jämfört med cirka
minskat antalet vapen som
180 förra året.
beslagtags av Tullverket. Tvärtom Beslagen av narkotika har minskat
har myndigheten beslagtagit nära marginellt under pandemin. Men
fyra gånger så många vapen
beslag av vissa droger, som
jämfört med förra året,
cannabis och kokain, har ökat.
rapporterar SVT Nyheter.
TT
Under årets första sex månader
beslagtogs 79 skjutvapen av
Tullverket i Sverige. 2019

Stor ökning av
vapenbeslag
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Så påverkas du av det nya beräknas årligen av Statistiska
centralbyrån, SCB, och fastställs
prisbasbeloppet

av regeringen i början på hösten.
Statistiska centralbyrån föreslår Syftet är främst att kompensera
för inflationen, även om metoden
att prisbasbeloppet höjs med
300 kronor till nästa år. Det ger mött viss kritik.
Enligt SCB:s förslag ska beloppet
en något höjd ersättning för
höjas med 300 kronor till 2021.
exempelvis de med
grundpension, föräldrapenning Det landar därmed på 47 600
kronor.
och studiemedel. Störst
I praktiken är det en blygsam
förändring får högförändring. Ersättningen till
inkomsttagare.
studerande, garantipensionärer,
Prisbasbeloppet används för att
föräldralediga och sjukskrivna
fastställa vissa skatter och
höjs marginellt och skatten för
ersättningsnivåer i
höginkomsttagare sänks något.
socialförsäkringar. Beloppet
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020
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– I och med den låga ökningen
blir det ingen större förändring
för garantipensionen. Däremot
höjs brytpunkten för statlig
inkomstskatt, där skillnaden blir
lite större, säger Madelén
Falkenhäll, senior analytiker på
Swedbank.
Grundpensionen är ett skydd för
de som haft liten eller ingen
arbetsinkomst under sitt liv. 703
000 av landets drygt två miljoner
pensionärer får hela eller delar av
sin allmänna pension i den
formen.
Under nästa år höjs den med runt
50 kronor i månaden.

Maxbeloppet för en ogift person
blir 8 651 kronor per månad och
för en gift person 7 739 kronor per
månad. Däremot höjs inte
inkomstpensionen, eftersom
nivån i stället bestäms genom
inkomstindex, som räknas fram
senare.
– Enligt vår senaste prognos som
gjordes nu i juli ökar
inkomstpensionen med 0,8
procent. Det innebär att en
inkomstpension på 12 000 kronor
per månad ökar med 100 kronor
per månad från 2021. Exakt hur
inkomstpensionen påverkas 2021
vet vi först i oktober, säger Monica
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Zettervall på
Pensionsmyndigheten.
Gränsen för när man ska betala
20 procent i statlig inkomstskatt
går i år vid en inkomst på 523 200
kronor om året, motsvarande 43
600 kronor per månad, för den
som ännu inte fyllt 65 år. Nästa år
höjs gränsen till 44 750 kronor per
månad, vilket ger en
skattesänkning med 250 kronor i
månaden för den som tjänar 45
000 kronor eller mer i månaden
före skatt, enligt Swedbanks
beräkningar. Även grundavdrag
och jobbskatteavdrag höjs,
beroende på inkomst.

Den som studerar på heltid med
fullt bidrag och studielån kommer
nästa år få en sammanlagd
utbetalning på 10 928 kronor per
månad i stället för dagens belopp
på 10 860 kronor – en ökning på
68 kronor i månaden.
– Det är visserligen en liten
skillnad för studenter, men om
man ser till kostnadsutvecklingen
i samhället så har studenter en
större köpkraft nu än vad de
någonsin haft tidigare,
kommenterar Joacim Strömblad,
utredare på CSN.
Även de som är föräldralediga får
en högre ersättning nästa år. Det
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innebär att den som tar ut full
föräldrapenning med den högsta
ersättningen sju dagar i veckan får
1 013 kronor per dag i stället för 1
006 kronor. Under en månad blir
det alltså omkring 210 kronor
mer.
För den som vabbar, det vill säga
får ersättning från den tillfälliga
föräldrapenningen, blir höjningen
inte lika märkbar. Den som jobbar
heltid, 260 dagar per år, kommer
få 4 kronor mer per dag. I juli
2018 höjdes taket i
sjukförsäkringen, vilket gör att
den sjukpenninggrundande
inkomsten sedan dess baseras på

8 prisbasbelopp i stället för 7,5.
Trots det blir skillnaden även där
blygsam. Den högsta nivån för
sjukpenningen hamnar nästa år
på 809 kronor per dag, vilket är
fem kronor mer än i år.
Höjningen av prisbasbeloppet är
lägre jämfört med de närmast
föregående åren. Förra året
beräknades höjningen till 800
kronor och året innan med 1 000
kronor.
– Det styrs ju av inflationen från
juli året innan till juni året efter
och speglar prisökningen under
det senaste året. Så i år blev det
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inte så stor höjning, säger
Madelén Falkenhäll på Swedbank.
Att socialförsäkringarnas
ersättningsnivåer styrs av
prisbasbeloppet har dock mött
kritik. Så sent som i våras släppte
Försäkringskassan en rapport
som visade att prisbasbeloppet
inte följt löneutvecklingen och att
försäkringen därmed urholkats.
”Den svenska socialförsäkringen
grundar sig på den så kallade
inkomstbortfallsprincipen, en
grundläggande ekonomisk
trygghet för den som blir sjuk eller
föräldraledig. Om skillnaden blir
för stor mellan förväntningen på

socialförsäkringen, och hur den
faktiska kompensationsgraden ser
ut så kan det naturligtvis leda till
ett missnöje bland de försäkrade
och på sikt utmana tilliten till
systemet”, sade Ulrik Lidwall,
analytiker på Försäkringskassan, i
ett pressmeddelande i samband
med att rapporten släpptes.
Prisbasbeloppets förändring är
dock inget slutgiltigt kvitto på hur
skatter och ersättningar kommer
att förändras till nästa år.
– Det är vad vi vet nu, efter det
regelverk vi har i dag. Sedan kan
det komma politiska förändringar
som kan påverka för pensionärer
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och löntagare. Och det är inte
inkluderat i de här beräkningarna,
säger Madelén Falkenhäll.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
Fakta. Så ändras bidrag och
skatter
Garantipensionen

Höjs med runt 50 kronor per
månad. Maxbeloppet för en ogift
person med garantipension höjs
till 8 651 kronor per månad och för
en gift person till 7 739 kronor per
månad.
Studiemedlen

Höjs med nära 70 kronor per
månad. Den som studerar på
heltid med fullt bidrag och
studielån kommer nästa år få en
sammanlagd utbetalning på 10
928 kronor per månad.
Föräldraförsäkringen

Högsta nivån höjs med 210 kronor
i månaden.
Sjukpenningen

Den högsta nivån höjs med 5
kronor per dag, motsvarande runt
150 kronor på en månad. Det
innebär en ersättning på högst
809 kronor per dag.
Statlig inkomstskatt
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Brytpunkten för när skatten på 20
procent ska betalas höjs till 44
750 kronor i månaden.
47 600

kronor föreslås prisbasbeloppet bli
från och med nästa år. Beloppet,
ibland förkortat PBB, påverkar
bland annat skatter och
ersättningar från socialförsäkringar. Det räknas ut varje
år av Statistiska centralbyrån och
fastställs av regeringen.
Källor: CSN, Pensionsmyndigheten,
Försäkringskassan och
Swedbank

Så styr och stöttar du
dina medarbetare som
jobbar hemifrån
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Distansarbete ökar kravet på
stöd från chef och arbetsgivare,
enligt forskaren Linda Widar.
Hon varnar för medarbetare
som säger att de har blivit mer
effektiva.
– Det är en konsekvens av att
människor inte sätter gränser,
säger hon.
Med medarbetare som arbetar på
distans är det viktigt att ha en
struktur för hur
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kommunikationen ska ske. Det
säger Linda Widar, som forskar
om distansarbete och hälsa vid
Högskolan i Gävle.
– Det forskningen är enig om är
betydelsen av stöd från chef och
arbetsgivare. Dels handlar det om
att få rätt digital utrustning, dels
om att upprätthålla både den
formella och den sociala
kommunikationen, säger hon.
Detta kan göras genom digitala möten – även sådana som är
ostrukturerade där det går att
lyfta problem.

– Informella möten är ett sätt att
fånga upp om medarbetarna inte
mår bra, säger hon.
Hon understryker att resultaten
från tidigare studier är splittrade.
Forskningen har gjorts på
självvalt distansarbete, i olika
branscher där det varierat hur
många dagar i veckan grupperna
har arbetat på distans. Under
coronakrisen har valet att arbeta
på distans ofta inte skett frivilligt,
säger hon.
– I en sådan här situation kan det
vara många som upplever att de är
socialt isolerade, säger Linda
Widar.
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Det kan speciellt gälla personer
med särskilda behov eller
svårigheter och medarbetare med
stort behov av social interaktion,
säger hon.
– Vissa kanske bara tycker att det
är roligt att göra något annat,
medan andra kan få det väldigt
jobbigt, säger Linda Widar.
I DN:s undersökning framgår att
27 procent har arbetat mer på
distans under coronakrisen än
tidigare. Av de tillfrågade har 16
procent arbetat på distans fem
dagar i veckan. De flesta, 52
procent, uppger att de har upplevt
distansarbetet i huvudsak positivt,

34 procent lika delar positivt som
negativt och 14 procent i
huvudsak negativt. Den största
fördelen som upplevs med
distansarbetet är att slippa
pendla, det angav 29 procent av
de tillfrågade. Över hälften, 51
procent, angav ensamhet och
avsaknad av ett socialt
sammanhang som den största
nackdelen med distansarbete.
Det finns en rad förändringar som
kan underlätta för medarbetare
som arbetar på distans, enligt
Linda Widar. Ett första steg är att
upprätta en arbetsmiljöpolicy som
kan innehålla bestämmelser om
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den fysiska utrustningen, arbetstider och raster.
– Forskningen visar att anställda
blir mer stillasittande, glömmer
att ta pauser och arbetar mer
under kvällar, helger och
semestrar, säger hon.
I råden kan finnas tips om att
exempelvis skapa en särskild yta
där arbetet sköts eller tips på hur
det går att skapa en mental
avgränsning mellan arbete och
fritid, genom exempelvis
promenader före och efter jobbet.
Vidare kan policyn också
innehålla bestämmelser för hur
kommunikationen ska skötas

utanför arbetstid, eftersom
medarbetarna ofta blir mer
lättillgängliga med ständig digital
uppkoppling. Det är viktigt att
cheferna följer riktlinjerna själva,
säger Linda Widar.
– Som chef är det viktigt att du
föregår med gott exempel. Du kan
inte förvänta dig att de anställda
följer policyn om du inte gör det
själv. Dessutom är det i synnerhet
chefer som arbetar mer vid
distansarbete, så det gäller att
vara vaksam i sin egen roll, säger
hon.
Det är också viktigt att se till att
de anställda har god insikt i de
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digitala verktyg som ska användas
och vet var information om hur de
ska användas finns om det skulle
uppstå problem, enligt Linda
Widar.
– Annars riskerar de anställda att
känna sig begränsade, säger hon.
Ett enkelt tips till chefer är att be
de anställda ta med sig de rutiner
som vanligtvis finns på
arbetsplatsen, med pauser och
avbrott. Hon anser att nya
undersökningar som visar att de
anställda har blivit mer effektiva
av distansarbetet ska tolkas med
försiktighet, eftersom det ofta sker
på bekostnad av utökad arbetstid.

– Det är en konsekvens av att
människor inte sätter gränser. Om
arbetstiden går ut över fritiden
finns mindre tid för återhämtning
och pauser, vilket kan leda till
utmattning och stressproblematik
längre fram.
Återhämtning och pauser är också
viktigt för vår kognitiva förmåga,
säger Linda Widar.
– Det gör helt enkelt att vi tänker
bättre, säger hon.
Ida Yttergren
ida.yttergren@dn.se
Fakta. Forskarens bästa
distanstips
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1 Skapa en tydlig policy för
distansarbete med råd för hur
kommunikationen ska ske och tips
på hur medarbetarna kan
avgränsa jobb och fritid.
2 Förse medarbetarna med rätt
fysisk utrustning och se till att alla
vet hur de digitala hjälpmedlen
ska användas.
3 Skapa struktur för möten. Ha
regelbundna möten – både
formella och informella. Den
informella kontakten tar mest stryk
vid distansarbete.
Källa: Linda Widar
Fakta. DN:s undersökning

Undersökningen gjordes under
perioden 2–15 juni. Målgruppen
var personer 18 år och äldre som
uppgett att de är
förvärvsarbetande/egna
företagare. 715 personer har
svarat i undersökningen.
Intervjuerna gjordes via sms med
svarslänk, i kombination med
intervjuer, i en slumpmässigt
rekryterad webbpanel under
perioden 2 -15 juni.
Källa: Ipsos

1693

På distans blir möten
mer dagordningsstyrda
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Tomas Brytting är professor i
organisationsetik vid Ersta
Sköndal Bräcke högskola. Han
säger att kommunikationen
dokumenteras i högre grad när
den sker digitalt än vid fysiska
möten.
En stor skillnad med att arbeta på
distans jämfört med från en fysisk
arbetsplats är avsaknaden av
spontana möten under dagen,
enligt Tomas Brytting. Vid
distansarbete krävs att någon

aktivt ringer upp för att säga
något i stället för att samtalen
sker spontant. Det kan göra att
det är svårt att uppmärksamma
om någon är bekymrad eller har
problem, säger han.
– Det tar längre tid att reagera på
signaler. Vissa saker kan lösa sig
av sig själva, andra är det bättre
att ta tag i direkt, säger Tomas
Brytting.
En annan aspekt är att möten blir
mer dagordningsstyrda och
formella när arbetet sker på
distans.
– Det blir en turordning om vem
som får prata, det krävs att någon
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begär ordet eller att någon
fördelar ordet. Och om någon
börjar skratta blockeras
ljudbilden, säger Tomas Brytting.
En annan aspekt han nämner är
att kommunikationen
dokumenteras på ett annat sätt i
chattar och filmade videomöten.
– Det går plötsligt att spela upp
mötet igen flera dagar senare eller
låta någon annan vara med. Det
går inte att vara anonym. Vad det
sedan innebär är svårt att säga,
säger han.
För en chef som leder på distans
är det viktigaste att inte vara
frånvarande, säger Tomas

Brytting, som anser att det behövs
mer kommunikation än vanligt
när det vardagliga samtalet
försvinner. Det gör att eventuella
konflikter inom gruppen kan lösas
i ett tidigt skede och det blir
lättare att plocka upp signaler på
eventuella bekymmer.
– Annars ser du inte riktigt hur
medarbetarna behandlar
varandra. Det är lättare att ta tag i
problem som är i begynnelsen än
att försöka lösa dem i ett senare
skede.
Samtidigt understryker han att
många tycker om att arbeta på
distans.
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– Du slipper pendla, kan jobba i
din egen takt och blir betrodd.
Men det också finnas anställda
som utnyttjar läget. Det gäller att
se till att ha en bra balans för
styrning och kontroll, säger han.
Hur olika medarbetare upplever
hur det är att arbeta på distans
beror på vilket jobb personen har,
tror Tomas Brytting.
– För någon som arbetar med
programmering blir skillnaden
mindre än för någon som arbetar
som lärare på en skola.
Distansarbete kräver att
motivation och disciplin måste

hämtas inifrån, det kommer inte
utifrån på samma sätt.
Vidare säger han att människor
omedvetet arbetar bättre när det
finns åskådare.
– Det är en stark mekanism, vi
blir lite duktigare när andra tittar
på, säger Tomas Brytting.
Ida Yttergren
ida.yttergren@dn.se
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Läckra smaker från
Österlen
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Österlen i sydöstra Skåne är
hänförande vackert och brukar
ofta jämföras med franska
Provence. Här frodas också matkulturen med stort fokus på
närodlat. Vi har valt ut några
favoriter som bjuder på
smakprov på det bästa från
Österlen.
Kafé i toppklass
Olof Viktors
Olof Viktors har röstats fram som
Sveriges bästa kafé två år i rad,
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och restaurangguiden White guide
har gett kaféet utmärkelsen Årets
kafé & bageri. Här bakas bröden
på gammaldags vis i vedeldad
stenugn och allt görs från
grunden. En långsam jäsprocess
med surdeg bidrar till både
hälsosammare och smakrikare
bröd. Det finns också en butik där
du kan köpa välsmakande
marmelader, sylt, nötblandningar
och glass förutom underbara
bakverk. Njut också av ett besök i
den rofyllda och lummiga
trädgården.
olofviktors.se

Hantverksbageri och butik
Dalängarna
Dalängarna är ett ekologiskt kafé,
hantverksbageri och gårdsbutik. I
det lilla familjeföretaget bakas allt
bröd för hand och gräddas direkt
på stenhällen. I gårdsbutiken säljs
förutom bröd även bullar och
kakor, lammkött och lammskinn
från gården, äppelmust, lagrad
äppelcidervinäger, hemgjord
soda, marmelad och grönsaker
efter säsong. Det finns också en
liten servering på gårdsplanen.
dalangarna.se
Lokal choklad
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Österlenchoklad
I en gammal tegelskola från 1893
ligger sedan sju år tillbaka
Österlenchoklad fabrik och butik,
där choklad tillverkas på plats
med lokala råvaror. Det är hela
hallon i hallonpralinerna,
lavendelblomster i
lavendelpralinerna och riktig
grädde i fyllningen. Fokus ligger
på äkta råvaror och smak –
färgämnen, färdiga puréer och
syntetiska aromer är bannlysta. I
det mysiga fiket kan du njuta av
en kopp kaffe, vara med på
chokladprovningar eller varför
inte ta en kopp varm choklad?

osterlenchoklad.se
Frukt och bär i massor
Orelund
Orelund består av 33 hektar
fruktodling där man odlar äpplen,
päron, körsbär och plommon
samt en bärodling med
jordgubbar och hallon. Tomater,
gurka, paprika och chili frodas i
växthuset, och allt som gården
odlar går att köpa i den mysiga
gårdsbutiken Gröna butiken.
Missa inte gårdens mycket
populära gazpacho och den goda
äppelmusten. Ett besök här är
som en njutningsfull resa för alla
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sinnen. Sommartid öppnar det
lummiga Trädgårdscaféet.
orelund.se
Senap i många varianter
Petersborgs gård
Är du senapsfreak har du kommit
rätt! I denna Österlengård finns
senap i många varianter: Starke
Hans, Dischång senap, Äpple
senap, Jättestark senap och Korva
senap för att bara nämna några.
Senapsfröna odlas lokalt och
senapen säljer man i
gårdsbutiken, där du också kan
köpa hela senapsfrön samt
gårdens kumminknäcke och

ramslöksalt och dessutom
botanisera bland ett stort
sortiment av andra
närproducerade varor.
petersborg.se
Fisk till middag
Buhres fiskrökeri
I charmiga och pittoreska Kivik
finns inte bara äpplen utan även
fisk. Nere vid hamnen ligger
Buhres fiskrökeri, som är en
kombinerad fiskaffär, rökeri och
restaurang. Här köper du färsk
fisk, skaldjur och andra
delikatesser över disk eller så
njuter du av maten i restaurangen
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eller i Sillaluckan. Sillaluckan är
platsen för dig som vill ha något
enkelt, traditionellt och gott. Här
sitter du under bar himmel med
Östersjön och Haväng i
bakgrunden och Kivik framför dig.
Den mest populära rätten är stekt
sill med potatismos.
buhres.se
Gyllengul rapsolja
Gunnarshögs gård
På familjegården Gunnarshög kan
du köpa gårdens rapsolja och en
mängd andra produkter, som
linfröolja, linolja, marmelad,
müsli, vinäger och senap.

Gunnarshögs gård är kanske mest
känt för sin kallpressade rapsolja.
Här finns också ett litet trevligt
gårdskafé.
gunnarshog.se
Äpplen, äpplen, äpplen
Kiviks musteri
Att besöka musteriet är en
upplevelse för alla sinnen. Första
fröet till musteriet såddes 1888,
då Henric Åkesson planterade
äppelträd på sluttningarna vid
Stenshuvud. I dag är det fjärde
generationen Åkesson som driver
musteriet. I Musteributiken finns
hela sortimentet men även böcker
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och trädgårdstillbehör, i den
lummiga innergården ligger
Restaurang kärnhuset, och på
Stinas café njuter man av
smörgåsar och hembakade kakor.
I Äpplets hus, med guidade
visningar varje dag, får man veta
mer om äpplen och äppelodling
och hur man tillverkar must och
cider. I Plantskolan kan man
givetvis köpa äppelträd, men även
bärbuskar och växter som gynnar
bin.
kiviksmusteri.se
Ost från gårdsmejeriet
Vilhelmsdals gård

Åk en smal grusväg förbi gröna
kullar, och en kilometer senare
dyker en skånegård upp som efter
150 år blivit gårdsmejeri. På
Vilhelmsdal producerar man ett
tiotal olika ostsorter, alla med
skilda personligheter.
Mejeriprodukterna innehåller
bara ekologisk komjölk, löpe, salt,
mjölksyrakultur och blå- eller
vitmögel. Allt arbete görs för
hand. Flera olika komjölksostar
erbjuds, exempelvis Österlenädel,
Sigvard Rödskägg och Brittas
syster, men även yoghurt och
filmjölk. Gårdens handkärnade
smör innehåller bara syrad grädde
1702

och havssalt. Så här smakade
smöret när farmor var barn!
vilhelmsdal.se

Amanda Lind vill
leva som hon lär
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2020

Handgjord korv
Södra kompaniet
På Södra kompaniet erbjuder man
handgjord korv och rökta
charkuterier. Här används bara
rent kött och kryddor, och man
mal, kryddar, stoppar, röker,
torkar och tillagar allt själva på
plats i det lilla rökeriet. Här finns
exempelvis bratwurst, pizzakorv,
ostkorv och lammkorv men även
varmrökt sidfläsk och pancetta.
sodrakompaniet.se
Johan Dahlqvist

På jobbet ska Amanda Lind
försöka rädda en krisande
kultursektor. Hemma väntar
familjen med en ettåring som
vill leka tittut.
– Barn drar en tillbaka till jorden
och vardagen på ett väldigt
konkret sätt, säger hon.
Just nu skulle olympiska spelen i
Tokyo ha pågått. Många skulle ha
följt tävlingarna hemifrån tvsofforna och en av dem hade
garanterat varit Amanda Lind,

1703

Sveriges kultur- och
demokratiminister med ansvar för
idrottsfrågor.
Hon hade också gärna följt sitt
Luleå Hockey i SM-slutspelet men
i år ställdes det in på grund av
pandemin.
– Under corona har det gått upp
för väldigt många hur tomt
samhället skulle vara utan kultur
och idrott. Det betyder så mycket,
det är en del i att vara människa,
säger Amanda.
Pandemin har slagit hårt mot
samtliga Amanda Linds
ansvarsområden som innefattar
medier, religiösa samfund,

föreningsliv och demokratifrågor.
Många höjer sina röster och
kräver åtgärder för att kunna
fortsätta eller rent av överleva.
Känner du att det ligger en stor
press på dig att komma med
lösningar till alla som krisar nu?
– Det är klart att jag som minister
har ett stort ansvar. Jag insåg
tidigt att det här kommer att slå
hårt mot kultur och idrott. Mitt
största fokus just nu är att vi ska
ha ett rikt kultur- och idrottsliv
även efter pandemin.
Amanda Linds kalender är
tämligen fulltecknad. Nu har hon
blivit ledamot i den
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internationella
antidopningsorganisationen
Wadas styrelse och ska ha ett
telefonmöte med
dopningsbekämparen Arne
Ljungqvist.
Men även en minister har sin
lediga tid och den ägnar hon
framför allt åt familjen hemma i
Järna dit de flyttade från
Härnösand förra året, även om de
fortsatt betraktar Härnösand som
sitt andra hem.
– Jag behövde komma närmare
jobbet, men samtidigt ville vi bo
på en mindre ort för att kunna

kombinera det med familjeliv och
ett nyfött barn.
Hennes yngsta dotter föddes för
exakt ett år sedan och har samma
födelsedag som sin mamma. För
Amanda Lind är det självklart att
det ska gå att kombinera en
ministerpost med barnafödande. I
hennes fall har det underlättat att
maken Björn Ola Lind har tagit en
stor del av föräldraledigheten.
– Det är en ynnest att få ett barn
så här pass sent i livet, nu när jag
också har äldre barn och vet hur
det fungerar.
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Amanda Lind tycker att barnen är
våra främsta läromästare i
medveten närvaro.
– De drar en tillbaka till jorden
och vardagen på ett väldigt
konkret sätt, det tror jag alla
föräldrar har upplevt. Det är så
fint att efter en dag med möten
och förhandlingar komma hem till
en bebis som vill leka tittut och
upptäcka den lilla världen med
blommor och natur.
Naturen är viktig och en särskild
känsla har Amanda Lind för de
norrländska vidderna. Hon växte
upp i Luleå och blev med tiden
starkt engagerad i frågor om

miljö, global rättvisa och
internationell solidaritet. I
Miljöpartiet fann hon utlopp för
alla de frågor hon brann för.
För henne har det alltid varit
viktigt att så långt det är möjligt
leva som hon lär, även som
minister. En galaklänning måste
till exempel inte vara sprillans ny.
– Jag vill förstås främja svensk
design men också se vad jag kan
hitta i second handbutiker. Jag
har även hyrt kläder. Vi måste
hitta den typen av hållbar
klädkonsumtion och där vill jag
som offentlig person vara en
förebild. Men det här gäller
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egentligen alla människor, tycker
jag. Vi måste försöka göra vad vi
kan.
Vad tänker du när du ser framåt,
kommer du att vara politiker
resten av livet?
– Nej. Jag tror inte att man som
politiker ska tänka att det är något
man ska hålla på med resten av
livet. Det har alltid varit viktigt för
mig att vara öppen för olika
scenarier. Jag har som livsdevis
att inte detaljplanera framtiden.
Livet är så föränderligt.
En sak ser Amanda Lind ändå
fram emot: att en dag åter få
arbeta som psykolog. Hon valde

tidigt psykologyrket eftersom hon
är intresserad av människor, både
som individer och gruppvarelser.
Innan politiken tog över arbetade
hon med barn och ungdomar och
det är just det hon vill ägna sig åt
igen.
Johan Ekfeldt TT
Amanda Lind
Gratuleras till: Fyller 40 år den 2
augusti 2020.
Gör: Kultur- och demokratiminister
samt minister med ansvar för
idrottsfrågor.
Bor: Järna.
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Familj: Gift med konstnären Björn
Ola Lind, två söner på 14 och 12
år, en ettårig dotter samt två
vuxna bonusbarn och ett
bonusbarnbarn.
Så firar hon födelsedagen:
Picknick med familjen.
Om att fylla 40: ”En rik period. Att
kunna vila i erfarenheter och
samtidigt se fram emot vad livet
kan erbjuda i framtiden.”
På fritiden: Läser gärna en bok.
Gillar att vara ute i skogen. Tar
gärna en löprunda med
träningsapp och lite självpålagd
tävlingspress.

Vårdskulden växer när
färre opereras under
pandemin
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Runt 185 000 svenskar
beräknas vänta på en
operation. Men när köerna ska
betas av är det inte säkert att de
som väntat längst får hjälp
först. Samtidigt har
vårdpersonal jobbat hårt och
många har haft kort semester.
– Vi kan inte driva personalen
så hårt att de slutar. Då blir det
ännu värre – det är en svår
balans, säger Gunnar Edlund
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från Sveriges perioperativa
register.
Under våren har hälso- och
sjukvården tvingats omprioritera
sina resurser. För att kunna ta
emot svårt sjuka covidpatienter
har akut- och intensivvården
utökats samtidigt som annat har
skjutits på framtiden.
Det har bland annat fått till följd
att allt färre patienter får sina
planerade operationer inom
tidsramen för vårdgarantin, som
är inskriven i hälso- och
sjukvårdslagen. Enligt den ska
man, efter beslut om åtgärd, som
längst behöva vänta i 90 dagar.

I juni lyckades regionerna endast
nå det målet i 45 procent av fallen
– en markant minskning från
januari då måluppfyllelsen var 72
procent. Siffran är också den
lägsta under de sex år som SKR
(Sveriges kommuner och
regioner) har jämförbar statistik
för.
Det kan handla om uppemot 185
000 personer som i dag står i kö
för en operation. Men alla syns
inte i den officiella statistiken från
SKR då många, trots behov,
väntas ha avvaktat med att
kontakta vården under pandemin.
Mörkertalet blir tydligt när
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Sveriges perioperativa register
(SPOR) räknar antalet
genomförda operationer under de
senaste månaderna.
– Hade det varit en vanlig vår och
vården hade varit bemannad som
vanligt hade vi gjort cirka 70 000
operationer till, konstaterar
Gunnar Edlund som är biträdande
registeransvarig för SPOR och
överläkare på Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
– Det kommer att bli väldigt
spännande att se vad som händer
i höst när folk börjar komma till
mottagningarna igen och få sina
besvär bedömda.

Han ser stora utmaningar torna
upp sig.
– Vi har också en semesterskuld
och personal som är trötta. Att
hålla samma tempo som förra
hösten blir inte lätt. Vi kan inte
driva personalen så hårt att de
slutar. Då blir det ännu värre –
det är en svår balans.
Omställningen har påverkat de
flesta delar av vården – den
största minskningen av antalet
operationer har dock skett inom
ortopedi, allmän kirurgi och
ögonsjukvård, enligt
Socialstyrelsen.
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– Det handlar inte om akuta eller
livshotande tillstånd. Det handlar
till exempel om starroperationer –
som väldigt många äldre behöver
när de kommer upp i en viss ålder
– och vissa ortopediska
operationer. Men det betyder
såklart inte att det är inte är en
utmaning att vänta på de här
behandlingsinsatserna, säger
Ingrid Schmidt, utredare vid
myndigheten.
Men det finns stora skillnader
över landet. I delar med låg eller
måttlig smittspridning av
coronaviruset – till exempel
Skåne, Småland och Blekinge –

har vården inte påverkats i lika
stor utsträckning.
– Vi bedömer inte att det här är en
katastrof även om det förstås
finns utmaningar. En del regioner
har inte haft särskilt stor
belastning alls då de har haft
relativt få fall av svårt sjuka.
I slutet av juni fick Socialstyrelsen
ett regeringsuppdrag att stötta
regionerna i hur de ska hantera
det uppdämda vårdbehovet. Det
kan bland annat handla om att,
utifrån tillgänglig data, skapa
nationella lägesbilder av hur läget
ser ut över landet. Senast den 15
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september ska de redovisa sin
plan.
– Vi stämmer hela tiden av med
regionerna om de är i behov av
hjälp med samordning. Men
normalt finns det redan
samarbetsstrukturer mellan dem.
Än så länge planerar de som
vanligt, och vi följer utvecklingen,
säger Ingrid Schmidt.
Regionerna planerar att beta av de
uppskjutna operationerna genom
att utgå från behov – inte
väntetid.
– Vårdgarantin är en lag – men nu
vill man också se till att rätt
patienter, de med störst

medicinska behov, kommer fram.
Det finns en viss komplexitet i
köerna. Även om man väntar på
en ögonoperation har man som
patient olika förutsättningar att
göra det, säger Annika BrodinBlomberg, handläggare på SKR.
Läkarförbundet har fört fram att
de vill se nationella väntelistor till
vissa behandlingar med långa
köer. Det är emellertid något som
SKR är tveksamma till.
– Jag tror inte att det är
lösningen. Man behöver göra ett
stort grundjobb för att det ens ska
vara möjligt med en nationell kö.
Det vore bättre att bygga vidare på
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de strukturer som redan finns i
dag för samordning av
operationer, som till exempel
vårdlotsar, säger hon.
Annika Brodin-Blomberg menar
att det finns vissa typer av
operationer som lämpar sig bättre
för ett nationellt kösystem – men
att det inte alltid innefattar
patienterna med störst behov.
Hon tycker dock att samverkan
mellan regionerna har förbättrats
under coronapandemin.
– Det har varit väldigt
framgångsrikt. Det är någonting
med kriser som ger möjligheter.
Där tror jag att vi ska kunna

komma ännu ett steg längre och
på ett annat sätt än tidigare
samverka kring vårdköer och
väntetider.
Vad vårdskulden kommer att
kosta är oklart. Region Stockholm
har tidigare presenterat en egen
beräkning på 1,5–2 miljarder
kronor.
I maj uppskattade SKR summan
till 8–10 miljarder kronor för hela
Sverige. Annika Wallenskog,
chefsekonom på organisationen,
påpekar dock att det handlar om
en väldigt grov uppskattning.
– Det är i den storleksordningen
som man kanske kan bedöma det,
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men det är oerhört svårt. Det
handlar om uppskjuten vård,
tandvård och vård där folk inte
har gått till sjukhus över huvud
taget fast de har allvarliga
symtom.
Hon säger att det i slutändan kan
komma att handla om både mer
och mindre pengar.
Stefan Bjarnefors

Fakta. Vårdgarantin
Regionernas skyldighet att
erbjuda vårdgaranti är både en

del av hälso- och sjukvårdslagen
och patientlagen.
Målet är att öka tillgängligheten till
planerad vård samt att avveckla
köer och väntetider.
Garantin innebär att man ska:
Få kontakt med primärvården
inom 0 dagar (samma dag).
Få en medicinsk bedömning inom
3 dagar.
Få ett förstabesök i den
specialiserade vården inom 90
dagar.
Efter beslut få en operation/åtgärd
inom den specialiserade vården
inom 90 dagar.
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SKR (Sveriges kommuner och
regioner) har jämförbar statistik
från 2014. Sedan dess har
måluppfyllelsen för att få en
operation/åtgärd aldrig varit så låg
som 45 procent vilket det är i juni
2020.
Drygt 115 000 svenskar står i kö
till en operation eller åtgärd inom
den specialiserade vården. Strax
över 60 000 av dem har väntat
längre än vad som är
vårdgarantins maxgräns.
Enligt Sveriges perioperativa
register (SPOR) har det
genomförts cirka 70 000 färre
operationer än vanligt under

våren. Något som kan bero på att
många, trots behov, avvaktar med
att söka vård och därmed inte
remitteras till operation. Om man
lägger till den summan som ett
mörkertal innebär det att antalet
personer i vårdkön är ungefär 185
000.
Källa: SKR, SPOR
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Covid stoppade hennes
nya njure: ”Man
överlever på dialys, men
man lever inte”
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Lagom till sommaren skulle
Rudina Hatipi egentligen vara
långt gången i sin
rehabilitering. I stället väntar
hon fortfarande på besked om
när hennes njurtransplantation
över huvud taget kan
genomföras.
– Att inte veta är det som känns
jobbigast, säger hon.

I hela sitt liv har Rudina Hatipi,
36, haft kronisk njursvikt. Sakta
men säkert har organen förlorat
sin förmåga att rena hennes blod.
Men det var inte förrän förra året,
när deras funktion hade dalat till
mindre än 15 procent, som det
blev aktuellt med en
transplantation.
Efter att ha genomfört en mängd
prover visade det sig att hennes
mamma passade som donator –
och läkaren gav besked om att en
operation på Huddinge sjukhus
skulle kunna bli av i april. Men
innan ett exakt datum hann bokas
in kom coronapandemin emellan
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och alla transplantationer med
levande donator i hela Sverige
ställdes in.
– Jag fick reda på det genom
Njurförbundets hemsida i mars.
När jag sedan pratade med
läkaren sa han att det var ganska
klart och tydligt att det inte skulle
bli några fler transplantationer
förrän i höst, säger hon.
Som frilansande musikalartist
befinner Rudina Hatipi sig just nu
i Göteborg där hon precis har börjat repetera inför en, högst
osäker, septemberpremiär av
”Cabaret” på Göteborgsoperan.
Planen var att hon i dag skulle

vara fullt rehabiliterad efter
transplantationen – i stället är
hon kvar i samma svåra läge som
under det senaste året.
– Jag tar massa mediciner för
både illamående och muskel- och
ledvärk. Jag måste också sova
längre – 10–11 timmar för mig är
samma sak som 7–8 timmar för
en frisk människa. Sedan måste
jag räkna med att sova en timme
på jobbet också. Det är tur att jag
har en så fantastisk arbetsgivare
som kan anpassa så mycket för
mig, säger hon.
Nästa möte med läkarna i Region
Stockholm är inte planerat förrän
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i september. Vad beskedet blir då
har hon ingen aning om.
– Att inte veta är det som känns
jobbigast. Informationen är så
sjukt kass. Det är ingen som talar
om vad som händer. Det enda
som jag tänker på är mötet i
september. Jag hoppas
jättemycket på att de kommer att
sätta ett datum för
transplantationen då.
Om transplantationen skjuts upp
ytterligare kan det få stora
konsekvenser, berättar hon.
Hennes mamma kan tvingas att
göra om alla tester då de bara
gäller under en viss tid – något

som är tufft både psykiskt och
fysiskt. Rudina Hatipi själv kan
komma att tvingas till dialys,
vilket innebär långa sjukhusbesök
flera gånger i veckan när blodet
ska renas genom en maskin.
– Om njurfunktionen sjunker med
ett par procent till kommer jag
inte klara mig från det längre. Jag
är ganska säker på att det inte
kommer hålla mer än max ett år.
Då blir det stopp på hela min
karriär. Det är väldigt svårt att
vara professionell sångerska och
dansare med dialys, säger hon och
konstaterar:
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– Man överlever på dialys, men
man lever inte. Konsekvenserna
blir enorma.
Hon säger att hon förstår att
situationen under
coronapandemin är extraordinär,
men varför den har fått så stora
konsekvenser för alla delar av
vården har hon svårare att
acceptera.
– Man undrar ju litegrann vad de
tänkte från början när de ställde
in allting? Det känns lite som en
panikartad åtgärd. Det kanske
inte är så att varenda resurs och
varenda rum behövs till covid?

– Allt jag kan är det som jag läser i
tidningen. Den informationen är
inte alltid så tydlig. Kanske är det
så att det behövs? Men intuitivt
kan det kännas frustrerande.
Stefan Bjarnefors
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innebära att de inte blir lika sjuka
i covid-19 som andra.
Effekten kommer från något eller
några av de andra coronavirus
som cirkulerar normalt och som
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020
En stor del av befolkningen kan inte orsakar mer än en vanlig
redan ha ett naturligt skydd mot förkylning.
svår covid-19, visar forskning.
Forskarna kallar det för
De nya fynden skulle också
korsreaktivitet. När
kunna förklara varför barn och
immunförsvarets T-celler känner
unga vuxna vanligtvis inte blir
igen och reagerar på ett nytt virus
så svårt sjuka av viruset.
med hjälp av andra, snarlika,
Upp till en tredjedel, kanske ännu virus som immunförsvaret
fler, har immunceller som
tidigare stött på.
reagerar på det nya coronaviruset, – Det är möjligt för korsreaktiva
även om de aldrig kommit i
T-celler att ha en skyddande
kontakt med det. Det kan
effekt, exempelvis genom att de

Nya rön: Vanlig
förkylning kan ge
skydd mot covid-19
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hjälper immunsystemet att
snabba på tillverkningen av
antikroppar mot det nya viruset. I
det här fallet skulle antagligen en
färsk infektion med en vanlig
förkylning kunna resultera i
mindre allvarliga covid-19symtom, säger Leif Erik Sander
vid universitetssjukhuset Charité i
Berlin, Tyskland.
Han har, tillsammans med bland
andra forskare vid Max Planckinstitutet för molekylär genetik i
Tyskland, analyserat blodprover
från 18 covid-patienter, och
jämfört dessa med blodprov från

68 friska personer som inte hade
råkat ut för viruset.
Resultaten, som presenterades i
veckan i tidskriften Nature, visar
att 24 personer, eller motsvarande
35 procent, i den senare gruppen
hade T-celler som kände igen och
reagerade på fragment av sarscov-2, det vill säga det nya
coronaviruset. Bland dem som
hade haft covid-19 var
motsvarande andel 83 procent.
Detta är inte första gången som
forskarna ser detta samband. För
en tid sedan visade en artikel i
Cell precis samma sak, även om
andelen personer med
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korsreaktiva T-celler i denna
studie var ännu högre, mellan 40
och 60 procent av de provtagna.
Sammanlagt finns sju coronavirus
som drabbar människor, så vitt vi
känner till i dag, varav fyra
stycken orsakar vanlig förkylning.
Eftersom dessa coronavirus står
för runt var fjärde förkylning har
de flesta av oss någon gång stött
på något av dessa coronavirus
tidigare.
Frågan är dock om, och i så fall
vilken, klinisk betydelse detta har
avseende covid-19. Det vill säga
om en tidigare infektion med
något eller några av dessa virus

kan resultera i att vi blir mindre
sjuka i covid-19. Det vet inte
forskarna i dag. Vad vi vet dock, är
att det finns stora skillnader
mellan hur vi reagerar på det nya
viruset. Somliga drabbas endast
lindrigt, medan andra får dödliga
symtom.
Amesh Adalja, forskare vid Johns
Hopkins University Center for
Health Secutiry i USA, som inte
var involverad i den senaste
studien, håller det inte för
omöjligt att det är den här
korsreaktiviteten som är
förklaringen, och till varför barn
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och unga vuxna vanligtvis inte blir
lika sjuka i covid-19 som äldre.
– Vi vet att de är förhållandevis
förskonade från allvarliga
symtom, och jag tror att en
förklaring kan vara att de här Tcellerna är många fler till antalet
och mycket mer aktiva hos yngre,
än i äldre grupper, säger Amesh
Adalja till CNN.
TT
Fakta. Olika virus

övriga tre är de som orsakar sars,
mers och covid-19.
Det nu aktuella coronaviruset,
sars-cov-2, är ett så kallat
betacoronavirus vars arvsmassa
består av en enda rna-sträng,
alltså inte dna. På det runda höljet
sitter små piggar som i elektronmikroskop påminner om solens
korona, där av namnet. Corona
betyder krona på latin.

Sammanlagt känner forskningen
till sju coronavirus som drabbar
människor, varav fyra stycken
orsakar vanlig förkylning. De
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befolkningen. Personer som inte
är folkbokförda ingår inte. De
finns inte med i våra register,
säger Marie Lidéus, enhetschef för
statistik om befolkning på SCB.
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020
Felen i folkbokföringen kallar
Drygt 10,3 miljoner människor
myndigheten för övertäckningsfel
är folkbokförda i Sverige. Men
exakt hur många som faktiskt - och underteckningsfel.
uppehåller sig i riket vet ingen. – Har man varit folkbokförd i
Sverige men flyttat utomlands och
Statistiska centralbyrån (SCB)
inte meddelat det ser det ut som
sammanställer
att man fortfarande bor i Sverige.
befolkningsstatistik löpande
Och det omvända, att man
utifrån Skatteverkets
uppehåller sig i Sverige men inte
folkbokföringsregister.
– I den officiella statistiken uttalar är folkbokförd.
Det kan handla om personer utan
vi oss om den folkbokförda
uppehållstillstånd som gått under

Oklart hur många
som faktiskt bor i
Sverige
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jorden. Eller personer som lever
och verkar i Sverige med ett
samordningsnummer, utan att de
är folkbokförda här.
Omkring 119 000 personer som
finns i registren är dessutom
folkbokförda på fel adress,
uppskattar Skatteverket.
– Det är inte ovanligt att
studenter är folkbokförda hemma
efter att de flyttat till sin studieort.
Ofta handlar det om ren
okunskap, säger Marie Lidéus.
Felen i folkbokföringen påverkar
inte kvaliteten i den nationella
statistiken, enligt SCB. Men
problemet blir större om

statistiken bryts ned i mindre
områden.
– På kommunnivå eller i enskilda
bostadsområden blir det en större
osäkerhet i siffrorna, säger Lidéus.
Större folk- och bostadsräkningar
görs vart tionde år och
sammanställs åt EU, för att göra
statistik jämförbar mellan
länderna. Den senaste, 2011, baserades på registerdata. Nästa
planeras till 2021.
– Förr använde man sig av
blanketter som skickades till
privatpersoner och
fastighetsägare. I dag har vi
lägenhetsregistret där vi vet vilka
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lägenheter som finns, säger
Lidéus.
TT

Kamerorna som
fångar flest

10 327 589

MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Under årets första halva har
omkring 145 000 personer
personer var folkbokförda i
fastnat på bild efter att de kört
Sverige vid årsskiftet, varav 5 131 för fort på någon av landets
775 kvinnor och 5 195 814 män.
vägar. Den sträcka där flest
Hur många som befinner sig här
fotograferats med lite extra
utan att vara folkbokförda, eller
tryck på gasen ligger i
som är folkborda i Sverige trots att Göteborg.
de bor utomlans, vet inte
I dag finns omkring 2 000 fartmyndigheterna.
kameror i landet som tillsammans
har tagit cirka 900 000 fortkörare
på bar gärning de senaste tre åren
– 145 000 på sex månader är
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därför mer eller mindre enligt
prognos.
En kamera i Göteborg toppar än
så länge årets lista med flest
fortkörare på bild – närmare
bestämt 4 239 stycken på sträckan
Bräckemotet–Eriksbergsmotet.
Silver- och bronsplats tar kameror
i Stockholm på sträckorna Norra
och Södra länken, med 3 921 och 3
253 bilder respektive.
Men antalet fortkörare är inte
viktigt, menar Eva Lundberg,
nationell samordnare av
trafiksäkerhetskamerorna hos
Trafikverket.

– Vi tycker inte att antalet
registrerade
hastighetsöverträdelser är
intressant. Syftet med
trafiksäkerhetskamerorna är att
rädda liv och minska antalet
allvarligt skadade.
När trafikverket placerar ut
kameror väljs sträckor där
medelhastigheten är mer än fem
kilometer per timme över skyltad
hastighet och med hög beräknad
olycksrisk. Det innebär framförallt
70-, 80- och 90-vägar utan
mitträcke.
– Det vi följer är
hastighetsefterlevnad vid
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kamerorna och endast 5 procent
kör fortare än gällande gräns,
säger Eva Lundberg.
Enligt polisen leder omkring 40
procent av ärendena som kommer
in via kamerorna till att någon
lagförs för brottet. Att inte alla
som fångas på bild lagförs beror
oftast på att väderförhållanden
gör att bilderna blir suddiga.
– Vi är ganska nöjda med siffran.
Syftet är inte att ta så många fortkörare som möjligt, utan att rädda
liv. Kamerorna bidrar till att
sänka hastigheterna vilket leder
till färre döda och svårt skadade i
trafiken, säger Maria Kleemo,

gruppchef och
förundersökningsledare på
polisens enhet för automatiserad
trafiksäkerhetskontroll, ATK.
Sedan verksamheten med fartkameror startade inom polisen
2006 har statistiken talat sitt
tydliga språk.
– När vi väl har etablerat kameror
på en sträcka ser vi att antalet
dödsfall och svårt skadade i
trafiken sjunker, säger Maria
Kleemo.
TT
Fakta.
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Fyra kameror står tillsammans för
nära var tionde registrerad fortkörare under det första halvåret:
Göteborg (E6): 4 239 stycken
Bräckemotet–Eriksbergsmotet
Stockholm (E20): 3 921 stycken
Trafikplatserna Karlberg–Värtan
Stockholm (väg 75): 3 253
stycken Trafikplatserna Nyboda–
Lugnet
Göteborg (E6): 2 414 stycken
Hagenmotet–Gnistängsmotet
Den femte kameran på listan, på
riksväg 52 i Sörmland mellan
Baggetorp och Katrineholm,
fångade betydligt färre syndare:
341 stycken.

Larm inifrån AF:
Räcker inte till
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Över 270 000 personer har
sedan mars skrivits in hos
Arbetsförmedlingen. Nu varnar
fackförbundet ST om en mycket
ansträngd situation där
resurserna inte räcker till, enligt
SVT Nyheter.
– Vi har minskat personalen med
över 4 000 personer på grund av
neddragningarna förra året. Har
vi så mycket mindre resurser är
det klart att vi inte kan göra
samma arbete, säger Johan
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Eklund, styrelseledamot för STfacket på Arbetsförmedlingen.
Han varnar för att de
långtidsarbetslösa, som varit utan
jobb i över ett år, blir särskilt
lidande.
470 000 personer var i juni
inskrivna som arbetslösa, 130 000
fler än för ett år sedan. Enligt
Arbetsförmedlingens prognos
fortsätter ökningen under hösten.
Arbetsmarknadsminister Eva
Nordmark (S) hänvisar till
satsningar på korttidsarbete, men
säger att mer åtgärder krävs.

– Vi måste återkomma inför
höstens budget med ytterligare
besked, säger hon.
TT
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sväljs och att badaren tar sitt dopp
med försiktighet, rapporter
radiokanalen.
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020
Så här långt i år, jämfört med
samma period förra året,
De senaste åren har badvattnet i
fortsätter antalet otjänliga prover
Sverige försämrats, enligt statistik
att öka.
från havs- och vattenTT
myndigheten, rapporterar P4
Malmöhus.
Antalet prov som visar att vattnet
är otjänligt – och där med ökad
risk för att bli magsjuk eller få
infektioner – har mer än
fördubblats mellan 2015 och
2019. Vid platser med otjänligt
vatten är det bra om inget vatten

Fler prover visar
otjänligt badvatten
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Flera hämtade till
förhör efter
skjutningen
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

En 12-årig flicka avled efter att
ha hittats skottskadad vid en
bensinmack i Norsborg i
Botkyrka tidigt på
söndagsmorgonen.
En förundersökning om mord
är inledd.
– Jag hörde sju stycken skott,
säger en man som vill vara
anonym.
På asfalten brinner ljus och flera
buketter med rosor har lagts ned.

”Vila i frid”, står det på ett ljus.
Botkyrka kommun har skapat en
minnesplats vid Shells
bensinstation alldeles intill E4:an
vid Norsborg där den 12-åriga
flickan sköts natten mot
söndagen.
Ruba Albitar, 33, som bor i
området följde med sin son till
minnesplatsen. Sonen och flickan
skulle ha träffats under dagen.
– Jag fick veta i morse vad som
hade hänt. Min son ringde henne
och hon svarade inte i telefon.
Min son och hon hängde mycket,
så det här kom som en chock. De
skulle ses i dag och bada, det är
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bara jättetragiskt. Att detta ska
hända på en allmän plats, säger
hon.
Andrei Khromchanka, 27, kom
förbi minnesplatsen innan han
gick in och handlade på macken.
Han gjorde korstecken framför
blommorna och ljusen.
– Jag hörde vad som hade hänt så
jag ville gå förbi och visa
medkänsla. Det är så hemskt,
speciellt när det handlar om en så
ung person. Även om man inte
kände flickan så borde man åka
förbi platsen och hedra henne,
säger han.

En annan man, som vill vara
anonym, kom till stationen för att
tanka.
– Det är så klart väldigt tragiskt
det som har hänt. Man blir själv
orolig, jag bor ett stenkast
härifrån och jag har barn som
snart kommer springa till macken.
Mina tankar går så klart till
flickans anhöriga.
Det var vid 03.30-tiden på
söndagsmorgonen som polisen
fick larm om smällar vid
bensinstationen.
En 12-årig flicka träffades av skott
och fördes till sjukhus med
ambulans, men hennes liv gick
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inte att rädda och anhöriga
underättades.
– Jag hörde sju stycken skott. Folk
ville inte gå ut ur sina bilar. Jag
såg polisen och ambulansen
komma, och såg sedan flickan
ligga på marken, säger en man
som var på platsen när det
inträffade.
Området kring bensinmacken
samt McDonald’s och Pizza Hut
intill spärrades av. En
förundersökning om mord
inleddes och polisen satte in extra
resurser. Vid 14-tiden på
söndagseftermiddagen var -

samtliga avspärrningar hävda på
området.
Polis har hämtat in
övervakningsfilmer från kameror i
området och har gjort fynd under
den tekniska undersökningen.
– Vi har inhämtat ett stort antal
filmer i närområdet som
förhoppningsvis har kunnat fånga
någonting, säger presstalesperson
Anna Westberg.
Det cirkulerade flera uppgifter om
omständigheterna kring
händelsen, men polisen var
förtegen. Under söndagen
hämtades flera personer till
förhör.
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– Vi har hållit ett stort antal
vittnesförhör på platsen under
natten och tidig morgon, men vi
har också tagit in ett antal
personer på förhör. De är inte
misstänkta för brott men vi tror
att de kan ha värdefull
information och att de kan bidra
till utredningen, sa Anna
Westberg vid 21.30-tiden.
– Vi kommenterar inte huruvida
vi har någon misstänkt men
däremot kan jag säga att vi inte
har någon frihetsberövad.
Kommunen har öppnat en stödtelefon för både barn och vuxna
som nås på 08–530 616 30.

Fredrik Samuelson
fredrik.samuelson@dn.se
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ligger en nytryckt koloss med 600
sidor Peter, en pappas
avgrundsdjupa vrål efter barnet
som inte längre finns. Jag läser att
han har fastnat i den fredagen.
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020
Den ende sonen fick leva i 16 år Han säger att han fortfarande är
och fyra månader och tre
där.
veckor. Tjugofyra timmar efter
Fredagen den 2 augusti 2019.
dödsbeskedet satte sig Dmitri
Tiden hade passerat midnatt men
Plax vid sitt köksbord i
Dmitri satt fortfarande uppe för
Danderyd och började skriva.
att jobba undan det sista innan
Han visste att det var bråttom.
semestern när det ringde på
Han skrev: ”Jag har en uppgift. dörren. Han trodde det var Peter.
Jag måste stoppa tiden.”
Han skulle vara hos sin mamma
Ett år senare sitter han på samma den här veckan. Hade han glömt
stol, i samma kök, och på sätt och sina nycklar? Dmitri Plax öppnade
vis har han lyckats. Framför oss
dörren och där stod två poliser.

Han skriver för att
tatuera fast minnet av
sin mördade son
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– Grannarna spelade hög musik
och det störde inte mig men jag
tänkte att det måste vara på grund
av det de kom.
Men poliserna var inte där för
musiken.
– De sa att det hade hänt något
hemskt. Din son Peter är avliden.
Jag förstod inte vad de sa, jag…
Han börjar berätta men avbryter
sig.
– Jag tror jag har beskrivit det
redan, det som hände, säger han.
Sedan säger han ingenting mer.
För hur många gånger orkar man
egentligen berätta om det som
fortfarande inte går att förklara?

Att ens 16-årige son oprovocerat
höggs ihjäl med en yxa av en
jämnårig klasskamrat. Att han
gick ut en kväll för att bada och
aldrig kom tillbaka. Den tonårige
mördaren som själv inte kunnat
förklara sitt agerande, dömdes till
sluten rättspsykiatrisk vård.
Dmitri Plax är fastanställd vid
Sveriges Radios Dramaredaktion
men har varit sjukskriven sedan
Peter dog. Det som fått honom att
resa sig upp om morgnarna är
kampen mot tiden. Plikten att
nedteckna Peters minne, alla
planer som aldrig blev av. Varje
dag skrev han. Varje dag till och
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med den 10 mars då Peter skulle
ha fyllt 17 år. Det går inte att fånga
en hel människa i en bok.
Någonstans måste man sätta
punkt.
– Kanske var det ett sätt att
överleva, ett slags terapi för att
bearbeta sorgen. Jag vet inte. Jag
har ju alltid jobbat med ordet så
det var det enda jag kände att jag
kunde göra. Och jag ville skriva
medan jag fortfarande kom ihåg.
Jag har alltid haft ett väldigt bra
minne men det har jag inte nu
längre. Jag har blivit som en
gamling, en sån som minns vad
som hände på 70-talet men som

inte minns vad han handlade i
morse. Den här boken är som en
tatuering, säger han med handen
över det styva omslaget.
Boken är ett 600 sidor långt
samtal med sonen som inte längre
finns. Ett samtal med femåringen
som inte kan sova och som vill att
pappa ska berätta sagan om
skalbaggen Vasja och lilla
spindeln Fedja. Ett samtal med
femtonåringen som lyssnar på
psykologipoddar och vill veta vad
pappan tycker om Jordan B
Peterson. En påminnelse om att
livet händer när man sorterar
någons strumpor, säger åt
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tonåringen att dammsuga sitt rum
åtminstone. När man blåser på en
liten människas knä för att det ska
sluta göra ont.
Dmitri har alltid haft sin hemvist i
ordet. Det belarusiska, det
svenska, det ryska. Dramaturgin
och poesin. Lekfullhet och allvar
och ren kommunikation. Skrivit
böcker och målat bilder.
– Ordet är som vatten, det har
olika aggregationstillstånd. Det
kan vara vätska, det kan vara
kristaller i frusen form, det kan
vara ånga eller gas. Men det är
alltid samma vatten, bara olika
form. Samma sak är det med ord.

Ord kan vara bild, ord kan vara
ljud, ord kan vara text.
Nu famlar han ofta efter orden,
stakar sig och säger att han inte
vet. Förutom när han berättar om
Peter. Vad Peter älskade att göra,
vad Peter gillade för mat och hur
många barn Peter drömde om att
ha i framtiden. Då flyter allt som
ett vatten, då porlar meningarna
fram.
– Jag har tappat språket. Jag
märker att jag inte kan uttrycka
mig normalt längre. Jag gör
konstiga språkfel och så. Det
gjorde jag inte innan.
Varför blir det så?
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– Jag tror det är för att jag är
ensam. Jag använder inte språket
lika mycket som jag gjorde förr.
På köksbordet intill honom ligger
”20 år med Putin”, en tunn bok
som Dmitri började läsa i juni.
Han är nu på sida tolv.
– Jag brukade läsa mycket och
snabbt tidigare, men det går inte
längre. Jag läser väldigt långsamt.
När Dmitri Plax tänker tillbaka på
sina 16 år med sonen är det
bagatellerna han minns bäst. Så
mycket tydligare än de
återkommande diskussionerna
om politik och filosofi minns han
godnattstunderna, de interna

skämten som ingen annan
förstod. Tillsägelserna: Ta inte på
kylskåpet med fettiga fingrar. Det
blir märken! Det bristande
tålamodet och den ständigt
flyende tiden.
– Peter älskade att prata och
diskutera, helst samtidigt som han
promenerade. Jag var alltid
upptagen men när han inte hade
någon kompis att prata med så
ringde han mig på jobbet i alla
fall. Jag kunde sitta i ett
arbetsmöte när Peter ringde och
frågade vad jag ansåg om John
Locke. Eller om aborträtten i USA.
Det kunde vara vad som helst.
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I ”Peter” skriver Dmitri:
”Jag vill se alla klipp, alla musiker,
alla föreläsare som du ville visa
mig. Allt. Jag ska inte bli trött
igen. Aldrig.”
I en bokhylla ligger Peters gamla
mobiltelefon som var alldeles ny
när han fick den. Den är påslagen
och laddad, det har den varit
sedan Peter dog. Det blinkar till,
någon har ringt. En
telefonförsäljare tror Dmitri, det
händer ibland. Det väcker inget
obehag i honom när notiserna
poppar upp.
– Jag har hittat en ny mening med
telefonen nu. Jag har kopplat

swish till den så att de som vill
kan få bidra till att rusta upp
basketplanen som Peter brukade
spela på. Han irriterade sig alltid
på det trasiga staketet runt
planen. Bollen hamnade alltid i
buskarna och jag vägrade hämta
den där, säger han och skrattar.
Dmitri Plax kommer från en
judisk släkt i det som i dag är
Belarus. En stor del av familjen
Plax dödades av nazisterna under
Förintelsen, men Dmitris pappa
överlevde. Han dog innan Peter
föddes och enligt judisk tradition
döpte Dmitri därför sonen efter
sin pappa. En älskad Peter efter
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en annan. Nu har han begravt
dem bägge två.
– När jag och Peter diskuterade
meningen med livet brukade jag
alltid avsluta våra diskussioner
med att säga att det inte finns
någon annan mening med livet än
själva livet i sig. Att man måste
leva oavsett vilka motgångar man
möter. Jag sa till Peter att det var
särskilt viktigt för honom att leva
eftersom det var så många i hans
släkt som aldrig fick göra det.
För lite drygt ett år sedan trodde
han på en högre makt, någon eller
något som vakade. Den tillförliten
har han inte längre. Men även om

han tappat tron så finner han det
orimligt att den inre styrka och
komplexitet som var Peters skulle
kunna försvinna bara sådär.
– Han hade en enorm livskraft.
Jag undrar vad som hände med
den, vart den tog vägen. För
fysikens lagar är ju så att energi
inte kommer ur ingenstans och
den försvinner aldrig spårlöst. Det
är något jag tänker på. Vad hände
med alla hans planer?
Det skulle bli en stor familj. Peter
ville ha minst fyra barn och
förutsåg att ett sunt liv i
kombination med vetenskapens
1742

utveckling skulle se till att han fick
leva i minst 100 år.
– Jag ville inte sätta en sten på
Peters grav. Det känns för tungt
på något sätt, att lägga något så
slutgiltigt som en sten över en 16åring. Nu har jag ritat ett
minnesmärke i glas och betong
istället.
Graven är ännu jord och
blommor. Arbetet med
minnesmärket satte Dmitri i gång
med i mars när han var färdig
med boken. Sedan augusti 2019
har han gått från det ena uttrycket
till det andra: Från text till
teckning till glasblåsning. Men

ordens olika aggregationstillstånd
har hela tiden varit Peter.
– Boken är utanför mig nu. Den
finns som ett objekt utanför mig.
Han har inte läst den, vet inte om
han någonsin kommer att läsa
den, men nu är den i alla fall
skriven. Nu finns Peter bevarad,
nu har han slutfört sin uppgift.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se

Dmitri Plax.
Föddes i Minsk, Belarus. Bor
sedan slutet av 90-talet i Mörby,
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Danderyd. Jobbar som författare,
konstnär och översättare. Är även
anställd som producent vid
Sveriges Radio, men sjukskriven
sedan ett år tillbaka, då hans son
Peter dog.
Har skrivit åtta böcker, varav tre
på svenska och fem på
belarusiska och ryska.
Aktuell med boken ”Peter”, en
dokumentation av minnen, samtal
och egna teckningar utifrån de 16
år han fick med sin son Peter.

Rektorer varnar för
höjt tonläge i
coronadebatten
MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

Den svenska coronadebatten
har varit intensiv. Nu varnar
rektorerna på flera svenska
universitet för konsekvenserna
om tonläget eskalerar.
– Vi måste undvika den negativa spiral som USA
hamnat i, säger Ole Petter
Ottersen, rektor på Karolinska
institutet.
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Under mars och april stegrades
tonläget i debatten om Sveriges
coronastrategi. Högljudda
ordväxlingar mellan forskare
utbyttes i såväl debattartiklar som
sociala medier.
Tonläget i debatten blev på
samma gång en fråga för flera
universitetsledningar. På kort tid
gjorde rektorerna på två av
lärosätena vars forskare hade
profilerat sig tydligast i medierna
– Karolinska institutet (KI) och
Umeå universitet – uttalanden om
deras syn på debattklimatet,
yttrandefriheten och skyddet för
akademisk frihet.

Enligt Umeå universitet hade
deras forskares synlighet ”lett till
att upprörda röster och kritik
riktats mot enskilda personer och
mot hela universitetet”. Rektor
Hans Adolfsson ville därför
”klargöra vikten av att forskare
hörs i samhällsdebatten”.
Ole Petter Ottersen, rektor vid KI,
skrev å sin sida ett blogginlägg
och betonade vikten av att
försvara den akademiska friheten
under pandemin:
”En seriös debatt måste bygga på
en anständig debattkultur. Att
säga detta är inte ett angrepp på

1745

akademisk frihet – utan ett
försvar av den”‚ skrev han.
En tid senare förklarar Ole Petter
Ottersen sitt blogginlägg med att
coronakrisen har bidragit till att
samhället med större
medvetenhet måste reflektera
över vad akademisk frihet innebär
för universiteten och forskare –
både i Sverige och internationellt.
– Titta vad som händer i USA.
Anthony Fauci, den ledande
experten på folkhälsa, blir helt
åsidosatt av president Trump. Där
pågår det en kamp mellan politik
och vetenskap som blivit ännu

mer synlig under kriser, säger Ole
Petter Ottersen.
I Sverige handlar frågan, enligt
Ole Petter Ottersen, inte om
tonaliteten mellan forskare och
politiker, utan snarare om
tonaliteten forskare sinsemellan
och mellan forskare och andra
samhällsaktörer.
– Situationen är ännu inte lika
allvarlig som i flera andra länder,
men det är under en kris som den
akademiska friheten,
yttrandefriheten och öppenheten
måste stå som starkast. Vi måste
undvika den negativa spiral som
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USA hamnat i, där tonläget höjs
steg för steg.
Ole Petter Ottersen tar upp det
öppna brev som nyligen
publicerades i Harper’s magazine,
där nära 150 akademiker,
kulturpersonligheter och
aktivister varnade för det rådande
samtalsklimatet som man anser
har ”försvagat den öppna debatten
och toleransen mot olikheter till
förmån för ideologisk
konformitet”.
Upprinnelsen till brevet var
förvisso den eskalerande debatten
om ”cancel culture”, men Ole
Petter Ottersen ser texten även

som relevant läsning i ljuset av
den stundtals högljudda
vetenskapliga debatt som pågått
under coronapandemin. Även han
har sett tecken på att vissa av dem
som deltagit i debatten mötts av
kraftiga motangrepp.
– Det bästa försvaret jag ser är att
man använder en tonalitet som
vittnar om respekt för andra
åsikter än de man själv har, säger
Ole Petter Ottersen.
Vad är riskerna annars?
– Värsta tänkbara scenario är att
tonläget blir så pass tufft att man
som forskare inte längre vill bidra
i debatten. Jag vet inte hur många

1747

forskare som aktivt drar sig
tillbaka, men finns det en risk?
Absolut. Och redan då är vi inne
på en extremt farlig väg.
Ett av de mestuppmärksammade
inläggen i debatten om Sveriges
coronastrategi var den artikel som
publicerades på DN Debatt där 22
forskare krävde hårdare åtgärder
för att minska smittspridningen.
Att flera av dem som
undertecknat artikeln, och även i
andra sammanhang ifrågasatt
Sveriges vägval, är verksamma vid
Umeå universitet förvånar inte
rektor Hans Adolfsson. Han säger
att universitetet länge försökt att

skapa en speciell ”anda” som gör
att forskare känner trygghet att
fritt delta i debatten och
samarbeta tvärvetenskapligt.
– När reaktionerna riktats mot
oss som universitet har de ofta
innehållit krav på att vi ska lägga
munkavle på våra forskare. Vi har
bemött det genom att svara att
våra forskare har precis lika stor
yttrandefrihet som alla andra,
säger Hans Adolfsson.
Han påpekar att det kommer med
ett ansvar att som forskare delta i
debatten. Det handlar, säger
Adolfsson, att bedömningar ska
vara underbyggda av forskning,
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att man ska besitta relevant
kunskap om det ämne som frågan
gäller, samt vara transparent med
vilka osäkerheterna är.
– När våra forskare har uttalat sig
så har det baserats på vad de fått
fram genom forskning, samt
bedömningar av de resultaten,
säger Hans Adolfsson.
En forskare som öppet
kommenterat tonläget i debatten
är Tove Fall, professor i molekylär
epidemiologi vid Uppsala
universitet. I ett Twitterinlägg
häromdagen berättade hon att
hon tackar nej till ett stort antal
intervjuförfrågningar just på

grund av att klimatet kan bli så
pass tufft.
– Det är olyckligt att det blivit ett
så polariserat debattklimat. I
stället för sakfrågor är det alldeles
för mycket fokus på person och
vem som är för eller emot svenska
strategin, säger Tove Fall till DN.
Hon beskriver en situation där
vetenskapen kring covid-19 är
både känslomässigt och politiskt
laddad, och där konfliktytor ofta
har förstärks när debatten blivit
medial.
– Plötsligt kan nya fynd kring till
exempel immunceller bli centrum
för nationell uppmärksamhet och
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slagträn i inrikespolitiken – det är
en utmaning för den enskilde
forskaren. Och hur kommunicerar
man ”obekväma fynd” utan att bli
kallad alarmist Ledartexter har
kallat mina respekterade kollegor
för ”alternativa forskare”, vilket
för tankarna till alt right-rörelsen.
Då kan det kännas tryggare att
tacka nej till
medieframträdanden, säger hon.
Tove Fall säger sig tveka inför att
ställa upp på intervjuer då hon
upplever att de personliga
riskerna är större än de
potentiella fördelarna.

– Förtroendekapitalet är något
som en forskare bygger upp under
många år, och vad händer om jag
har en dålig dag och uttalar mig
felaktigt? Å andra sidan har jag ju
samtidigt en viktig uppgift som
skattefinansierad
universitetsanställd att bidra med
min expertis för att hjälpa
samhället. Det är verkligen en
balansgång.
Eva Åkesson, rektor på Uppsala
universitet, säger att det på det
stora hela varit positivt att vårens
diskussioner varit så pass öppna,
och att vetenskapens betydelse
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framträtt med kraft ”för alla och
envar”.
– I den situationen måste man
våga visa upp vetenskapens
komplexitet i det här och inte
rygga tillbaka. När forskare och
forskning används som slagträn i
den här debatten måste alla i
samhället stå stadigt och försvara
öppenhet och tolerans, säger Eva
Åkesson.
Hon berättar att det hänt vid flera
tillfällen att forskare vid
universitet mötts av kraftiga
motangrepp när de deltagit i
öppen debatt. Det gäller, säger
hon, inte bara i frågor som rör

covid-19, utan även i andra
sammanhang där frågorna
uppfattas som känsliga.
– Det är tystnaden vi ska vara
rädda för. Att forskare eller andra
ryggar tillbaka och inte vågar
uttrycka sig eller delta i
diskussionen. Det kan vara
provocerande att ha ett öppet
samhälle ibland, men det är en
grundbult i demokratin, säger Eva
Åkesson.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
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räkningarna nedstrukna till 27
miljoner.
Sveriges domstolars kostnader för
offentligt försvar steg från 2017
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
till 2018 med 64 miljoner till 1,48
Statens kostnader för offentligt miljarder, en ökning med 4,5
försvar i domstolarna har ökat
procent trots att timkostnaden
snabbt, och de beräknas stiga
endast ökade med 1,5 procent.
ytterligare. Ett färskt exempel
Advokaternas debiterade tid steg
på kostnadsutvecklingen syns i dock med 7,3 procent, och ungefär
narkotikamålet som kopplats till lika mycket ökade antalet
det nigerianska maffianätverket avgjorda brottmål.
Black Axe.
I budgetunderlaget för åren fram
Göteborgs tingsrätt avfärdar
till 2022 räknar Sveriges
samtliga 15 advokaters domstolar med att
arvoden. De begärde totalt 40
advokaträkningen för så kallat
miljoner kronor – men har fått -

15 advokaters
miljonnotor för
knarkmål avvisas

1752

offentligt försvar ökar med 12,7
procent jämfört med utfallet 2019.
Ett färskt exempel på vilka
advokatkostnader som uppstår
kring stora rättsfall är det så
kallade Sigma-målet. Det har
berört smuggling av 132 kilo så
kallade sväljarkapslar med kokain
och heroin från Nederländerna.
Tullverket har beskrivit
utredningen som en av de mest
omfattande någonsin.
Utredningen var på 12 000 sidor.
Förhandlingarna i Göteborgs
tingsrätt, som avslutades den 16
juli, har krävt 68 dagar.

Enbart tingsrättens granskning
och beslut om de 15 åtalades
offentliga försvararnas
ekonomiska anspråk upptar 57
sidor text, och samtliga får alltså
sina ersättningar kraftigt
nedskrivna – i ett par fall ända
ner till drygt hälften. Begärda 40
miljoner blev 27 som
accepterades.
Tingsrättens ordförande Henrik
Mägi och referenten Anna
Hannell anser dock samtidigt att
”några frågor av särskilt
komplicerad juridisk natur har
knappast förekommit. Målet har
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till övervägande del handlat om
bevisvärdering.”
Domarna säger därpå att ”någon
anledning att ifrågasätta om den
tid som redovisats från respektive
försvarare verkligen har lagts ner
finns inte”. Men man säger också:
”Genomgående för samtliga utom
två kostnadsräkningar har det
saknats uppgift om vilka delar av
förundersökningen som har lästs
igenom.”
”Tingsrätten anser att det är
anmärkningsvärt att det i ett mål
av denna omfattning saknas
underlag som möjliggör en

skälighetsbedömning av vissa
arbetsmoment (...).”
”Det är dock tingsrättens
bestämda uppfattning att det inte
har varit nödvändigt för någon
försvarare att läsa allt
förundersökningsmaterial.”
Trots att ”stora delar” av tullens
utredning ”inte är textintensivt”,
skriver man, har tingsrätten
accepterat den schablon som
säger att en advokat ska få räkna
med tre minuters lästid per sida.
Omräknat till hela utredningen
skulle de innebära 600 timmar.
Åtskilliga av advokaterna har
suttit med i rättssalen under
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onödigt många rättegångsdagar,
anser tingsrätten, som skriver att
den ”har vid ett flertal gånger (...)
påtalat att en försvarare inte kan
förvänta sig ersättning för sin
närvaro om den egna klienten inte
berörs (...)”.
Den som begärt högsta arvodet i
Sigma-fallet är advokat Jens
Högström vid byrån Edge
brottsmålsadvokater i Stockholm.
För försvaret av en 43-årige
medborgare i Nigeria som fick
fem års fängelse för grovt
narkotikabrott yrkade Högström
4,67 miljoner kronor. Enbart för
inläsning av utredningen begärde

han betalt för 756 timmar, vilket
enligt schablonmetoden
motsvarar 15 127 sidor eller 95
arbetsdagar.
Men tingsrätten landar i att
Högström enbart ska tillerkännas
drygt hälften av inläsningstiden,
400 timmar, och att det bara varit
påkallat att han närvarade 41 av
de 58 rättegångsdagar som han
satt med.
I Högströms fall gör rätten
ytterligare ett par påpekanden
som sticker ut jämfört med övriga
advokater:
Den arbetstid han redovisat
”motsvarar 12 månaders
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heltidsarbete som utförts på 11
månader. Tingsrätten ifrågasätter
inte att Jens Högström faktiskt
har lagt ner mycket tid, men mot
bakgrund av att (hans klient) inte
har haft en framträdande roll och
förekommer i en begränsad
åtalspunkt är den nedlagda tiden
inte rimlig.”
De rena utlägg advokaten begärt
ersättning för har också närapå
halverats. Tingsrätten har särskilt
fastnat för en del hotellkostnader.
DN har bett Jens Högström om
att få ställa frågor om tingsrättens
synpunkter. Han har lämnat en
mejlkommentar: ”Jag kan rent

generellt konstatera att i flera
stora mål de sista två-tre åren har
man från tingsrättens sida skurit
såväl försvararnas samt
målsägandebiträdens begärda
ersättningar. Det är en trend som
jag anser är olycklig (...)”.
Högström fortsätter: ”I det här
målet specifikt, har man från
tingsrättens sida tagit fram den
stora motorsågen (...). De
motiveringar och beräkningar
som tingsrätten framför som skäl
innehåller flera sakfel samt alltför
trubbiga och skönsmässiga
överväganden. Detta kommer
framledes att bemötas och
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kommer att framgå av de
överklaganden som säkerligen
majoriteten av försvararna
kommer att inge.”
Högström menar också att man
som ensam försvarare i ett mål
där myndigheterna satsar stora
resurser ”helt själv ska nagelfara
och bemöta det extremt
omfattande material som
presenterats. Därutöver ingår i
försvarets arbete att stötta
klienten på ett mänskligt plan
samt, när så kräver, att ta fram
egen utredning för att vederlägga
det som påstås av åklagarna. (...).
När man som tingsrätten i det här

fallet slår undan benen för
försvararna och det arbete som de
har lagt ned under snart två års
tid undergräver man enligt
mening principerna om ”fair trial”
och ”equality of arms” .
Till DN säger göteborgsadvokaten
Peter Gillberg, som försvarade en
man som dömdes till 5,5 års
fängelse för synnerligen grovt
narkotikabrott, att man kan utgå
från att ett flertal advokater
kommer att överklaga. Hans egen
räkning ströks ner från yrkade
2,86 miljoner till 2,16 miljoner.
– Om jag själv ska överklaga vet
jag inte ännu. Jag är väl en av de
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som klarat sig bäst undan. Jag ser
en del ganska märkliga
motiveringar från tingrättens sida.
Jag kan kanske reagera på att de
ger uttryck för att jag borde ha
låtit bli att läsa cirka 40 procent
av förundersökningen. Det är
ganska magstarkt. Att man skriver
på det här viset, att vi inte borde
ha läst materialet som
presenterats, det försätter oss i en
väldigt svår situation.
Så mycket arvode krävde
advokaterna i Sigma-fallet. Läs på
dn.se.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se

Fakta. Kopplingen till Black Axe
omtvistad
Vid rättegången i Sigma-fallet
vittnade en kommissarie från
Stockholm om hur det nigerianska
nätverket Black Axe verkar i
Europa med metoder som
människohandel, med användning
av dödshot via voodoo, en sorts
andedyrkanreligion, och till
exempel visning av
avrättningsfilmer för att visa vad
som kan hända om man inte
lyder. Tullen och åklagarna anser
att Sigma-fallets utpekade
huvudman kan kopplas till
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nätverket, men i vilken grad de
som dömdes i Göteborg i fredags
tillhörde nätverket är omtvistat.
Domstolen ansåg inte att
kopplingen var bekräftad.

”Advokaten avgör
bäst vad som är
skäligt”
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Att advokaternas räkningar
ifrågasätts kan vara en naturlig
följd av de allt fler stora och
komplicerade brottmålen.
Det bedömer
Advokatsamfundets
generalsekreterare Mia Edwall
Insulander.
– Utgångspunkten måste vara
att advokaten bäst avgör vad
som är skäligt, säger hon.
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Mia Edwall Insulander påpekar
att hon inte känner till detaljerna
om just Sigma-fallet i Göteborg,
där alltså domstolen skurit
kraftigt i samtliga 15 advokaters
räkningar. Inte minst har man
dragit ner antalet timmar för att
läsa in utredningens 12 000 sidor.
Men hon säger att hennes
generella uppfattning är att det
uppstår frågeställningar kring
arvodenas skälighet när det just
handlar om stora och
komplicerade mål.
– Och det är inte så konstigt.
Svårigheterna att bedöma
skäligheten i arvodena ökar. Men

det här är ingen ny frågeställning,
den uppstår då och då. Däremot
är det olyckligt om det är så att de
finns en oförståelse från
tingsrättens sida om försvararens
uppdrag. Det är ju en
rättssäkerhetsfråga.
Mia Edwall Insulander säger att
den misstänkte bara har sin
advokat till stöd.
– Att åklagaren skulle få
bestämma vad advokaten ska gå
igenom i utredningsmaterialet
säger sig självt är helt uteslutet.
Men även domstolen är ju inte
den som bäst kan avgöra vad
försvararen ska gå igenom för
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handlingar för att på bästa sätt
försvara klienten, anser hon.
Tingsrätten kritiserar inte minst
många advokaters ofullständiga
redovisning av vad de använt
tiden till. Finns skäl att göra
regelverket tydligare?
– Jag ser inget behov av att
förtydliga regelverket. Det är
ganska viktigt att komma ihåg att
tingsrätten rapporterar till oss vid
stora nedsättningar av arvoden.
Advokater kan ju få
disciplinpåföljder, så det finns
redan ett detaljerat regelverk.
– Domstolarna ska hela tiden
kunna utgå från att alla uppgifter i

en kostnadsräkning är korrekta.
Det måste vara utgångspunkten,
och advokaten bäst avgör vad som
är skäligt. Sedan kan förstås en
enskild räkning sägas ha varit
tydligare. Men man får också
komma ihåg tystnadsplikten,
vilket kan göra det svårt för en
advokat att tala om exakt allt man
gjort i detalj.
Göteborgs tingsrätts chef,
lagmannen Johan Kvart, påpekar
för DN att han inte fattat besluten
om de kraftigt beskurna arvodena
i Sigma-fallet.
– Men det är en anmärkningsvärd
brytning, helt klart.
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Johan Kvart säger att han vet att
tingsrätten lagt ner ett mycket
omfattande arbete med att gå
igenom kostnadsräkningarna och
motivera besluten.
– Det är ganska ovanligt med så
utförliga motiveringar i de
delarna, så tingsrätten har
verkligen vinnlagt sig att göra ett
gediget arbete. Och visst är det en
uppseendeväckande prutning. Det
är inte omöjligt den blir föremål
för hovrättens prövning.
Den statliga tillsynen av
advokatväsendet utförs av
justitiekanslern. Där säger
föredraganden Claes Lewenhaupt:

– Någon generell trend att
advokater lägger på mer och mer
tycker jag mig inte ha underlag
för. Antalet ärenden där en
domstol begär vårt yttrande efter
att en advokat klagat efter att ha
ansett sig ha fått för lite betalt
ligger också relativt konstant.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
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hydrologiska institut, SMHI, sålt
ut den verksamhet som säljer
prognoser till internationell
sjöfart – till en före detta chef för
just den verksamheten. Chefen
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
startade i april bolaget Gale Force
SMHI sålde ut sin
AB, samma månad som han sade
sjöfartsverksamhet – till en chef
upp sig från SMHI. Den 1 juli
på myndigheten. Nu anmäls
skrevs köpeavtalet, som SMHI
affären till Konkurrensverket.
hittills inte har lämnat ut.
– Vi kan inte se att det rör sig
SMHI kontaktade inga andra
om annat än korruption, säger
tänkbara spekulanter inför
Eleonor Marmefelt, vd för
försäljningen, något som döms ut
konkurrenten Noorcare AB,
av Olle Lundin, professor i
som ligger bakom anmälan.
förvaltningsrätt. Priset sattes till
Som DN avslöjade i slutet av juli
5,5 miljoner kronor. Det bedömer
har Sveriges meteorologiska och
konkurrenten Noorcare AB vara

SMHI anmäls –
anklagas för
korruption
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endast runt en tredjedel av
marknadsvärdet.
– Fem miljoner är mindre än två
månaders intäkter från kunder.
Det är inte, som SMHI hävdar,
bara teknik som nu säljs ut, utan
ett jättepaket med framför allt en
inarbetad kundstock som inte har
tid att byta leverantör utan nu
direkt hänvisas till Gale Force av
SMHI, säger Lennart Cederberg
som 2011–2017 var chef för SMHI
Sjöfart och nu är delägare i
Noorcare.
Bolaget har uppmärksammat att
SMHI till Norrköpings Tidningar
uppger att processen med

försäljningen inleddes redan i
mars – innan den tidigare chefen
slutat.
– Det här är uppenbarligen en
affär som har gjorts upp i
korridorerna, säger vd Eleonor
Marmefelt, som nu hoppas på en
granskning.
Generaldirektör Rolf Brennerfelt
befinner sig på semester och
myndigheten meddelar att man
avvaktar Konkurrensverkets
arbete med ärendet. På SMHI:s
intranät uppger Brennerfelt att
det varit av högsta prioritet att
hantera överlåtelsen affärsmässigt
och korrekt, och att ökade
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kostnader lett till ansträngd
ekonomi. Källor inifrån SMHI
uppger dock för DN att
verksamheten gått med vinst med
undantag för i fjol, då stora
satsningar på utveckling gjordes.
Enligt Göran Karreskog,
tillförordnad generaldirektör vid
Konkurrensverket, ses fallet över.
– Vi försöker att göra en
bedömning om det regelverk vi
har att tillämpa är applicerbart
här, och om det finns ett
konkurrensproblem som vi kan
lösa.
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se

Så här vill politikerna
lösa Sveriges
vårdskuld
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Ökad valfrihet för patienterna,
mer samarbete mellan
regionerna – och en större
satsning på
sjukvårdspersonalen.
Det är några av politikernas
lösningar på hur den allt större
vårdskulden ska betas av.
– Det är maximala problem som
hälso- och sjukvården står
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inför, säger Acko Ankarberg
Johansson (KD).
Under coronapandemin har
vårdköerna i Sverige växt sig allt
längre. Runt 185 000 svenskar
beräknas i dagsläget vänta på en
operation.
Socialminister Lena Hallengren
(S) påpekar att pandemin är den
tuffaste krisen i modern tid och
att det rådande läget inte har varit
möjlig att undvika.
”Men nu måste allt fokus ligga på
att människor får tillgång till den
vård de har behov av, och att de
med störst behov prioriteras”,
skriver hon i ett mejl till DN.

Vägen framåt ska finnas genom
ett uppdrag som regeringen har
gett Socialstyrelsen, menar hon.
”Senast den 15 september ska de
komma med förslag på hur
myndigheten kan stödja
regionernas hantering av
uppdämda vårdbehov orsakade av
utbrottet av covid-19.”
Camilla Waltersson Grönvall,
socialpolitisk talesperson för
Moderaterna, tycker dock inte att
regeringen har tagit nog mycket
ansvar och anser att det nu krävs
”extraordinära insatser” för att
uppfylla kraven i den nationella
vårdgarantin.
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Hon vill bland annat se att avtal
sluts med alla tillgängliga privata
vårdföretag.
”Därtill krävs att alla partier –
inklusive mitt eget lägger alla
ideologiska skygglappar åt sidan –
och fokuserar på att patienterna
ska få sin vård i tid. Då olika
regioner varit olika drabbade och
har olika förutsättningar är
utökade samarbeten mellan
regionerna helt nödvändiga”,
skriver hon.
Acko Ankarberg Johansson, KD:s
sjukvårdspolitiske talesperson
samt ordförande i socialutskottet,
tycker att det krävs nationell

ledning från regeringen för att
hantera höstens, och de
kommande årens, utmaningar.
– Det är maximala problem som
hälso- och sjukvården står inför.
Vi tror inte att det fungerar att be
var och en lösa det här.
Per Ramhorn, hälso- och
sjukvårdspolitisk talesperson, för
Sverigedemokraterna, tycker att
det borde tas ett samlat, nationellt
grepp om köerna.
”Socialstyrelsen bör få ett särskilt
samordningsansvar för
vårdköerna och en nationell
väntelista bör införas för de
behandlingar och operationer
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med längst vårdköer”, skriver han
och vill också ge patienter rätt att
söka vård över hela landet.
Även Lina Nordquist,
sjukvårdspolitisk talesperson för
Liberalerna, vill att patienterna
ska kunna vårdas var i landet de
själva önskar.
Hon menar också att utgångsläget
hade varit ljusare om vården inte
”lidit av både tidsbrist och
nationell brist på
specialistsjuksköterskor”.
”På lite längre sikt måste
sjukvårdens bristyrken bli
drömjobb”, skriver hon till DN.

Även Karin Rågsjö,
sjukvårdspolitisk talesperson för
Vänsterpartiet, menar att mer
borde ha gjorts redan innan
coronapandemin slog till.
– Om man hade graderat upp all
sjukvårdspersonal – gjort det till
attraktiva arbeten – och sett till
att ha flera vårdplatser från början
hade vi haft ett bättre läge.
Hon tycker att man nu borde
utreda möjligheterna till både en
nationell kö och ett utökat
samarbete mellan regionerna.
Karin Rågsjö är inte heller
främmande för att ställa krav på
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regionerna för att få tillgång till
Saab-anställd
extra bidrag.
– Stockholmsregionen har varslat installerade
ungefär 1 000 vårdanställda. Om
spionenhet på
inte de varslen dras tillbaka ska de
kollegans dator –
inte ha ett öre, säger hon.
DN har sökt Centerpartiet och
erkände för Säpo
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
Miljöpartiet.
En anställd på Saab
Stefan Bjarnefors
installerade i hemlighet en
Dela
spionenhet på en kollegas
dator. I förhör med
Säkerhetspolisen erkänner
mannen intrångsförsöket.
– Jag kan inte säga något alls
om något som har med det att
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göra. Jag kan inte prata om det
tyvärr, säger han till DN.
Det var i mitten av maj som en
anställd på ett av försvarsbolaget
Saabs kontor upptäckte en
misstänkt usb-enhet som kopplats
till dennes dator. Enheten var en
så kallad keylogger – som ”spelar
in” alla knapptryckningar på
tangentbordet och därmed gör det
möjligt att läsa av någons
lösenord. Nyhetsbyrån Siren var
först med att rapportera om fallet.
Efter att enheten upptäcktes
erkände en kollega att det var
denne som installerat enheten
kvällen innan. Både Saabs

säkerhetsavdelning och
Säkerhetspolisen, Säpo, kopplades
genast in på fallet.
”Varför han gjorde det vet han
inte. NN säger att han motiverar
det för sig själv att han bara skulle
byta skärmsläckare men uppger
att det är nog ett sätt för sig själv
att tänka så att det inte ska vara så
allvarligt. NN säger att han har
arbetat på Saab länge och är lite
hemmablind och för honom är det
en jätteliten grej”, står det i
protokollen från Säkerhetspolisens förhör.
Även Saab har genomfört en
internutredning som omfattas av
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försvarssekretess till skydd för
rikets säkerhet.
Enligt mannen, som jobbat många
år på Saab, hade han inget särskilt
syfte med att installera keyloggern
och komma åt kollegans
information. Han ska inte heller
ha fått tillgång till någon
säkerhetsklassad information
enligt utredningen.
”NN uppger att han inte skulle
använda informationen till något
och han ville bara se att det funkar
och var nyfiken. NN säger att han
själv brottats med det han gjort
och varför.”

Mannen erkänner försök till dataintrång och fick i slutet av juli ett
strafföreläggande med dagsböter
på drygt 11 000 kronor. Han vill
inte själv kommentera det som
hänt.
Säpo bekräftar för DN att man
biträtt i utredningen.
– I övrigt hänvisar vi till
åklagaren, säger pressekreterare
Gabriel Wernstedt.
Åklagare Hans-Jörgen Hanström
vid Riksenheten för säkerhetsmål
beskriver mannen som en
”tekniskt överintresserad person”.
Säpo har gjort husrannsakan och
kontrollerat både mannens bostad
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och arbetsplats, men inte hittat
någon annan anledning till
intrångsförsöket.
– Det är en Saab-anställd som är
väldigt teknikintresserad och har
det som yrke. Han ville bara testa,
ungefär. Det har inte framkommit
någon annan anledning, som att
han skulle vilja få fram uppgifter
att använda till något speciellt
syfte, säger åklagaren till DN.
Saab meddelar att företaget
avböjer intervju.
”Men jag kan bekräfta att det
handlar om en person som inte
längre arbetar på Saab. Saab
kommenterar aldrig personal-

eller säkerhetsfrågor, utan vi
hänvisar till domen”, skriver
pressekreterare Charlotte Nilsson
i ett sms.
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
Mikael Delin
mikael.delin@dn.se
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Experten: ”Låg
säkerhet i en mopedbil”
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Natten till lördagen omkom en
person i en mopedbil efter en
krock med en polisbil.
Säkerhetsexperten Jörgen
Persson menar att mopedbilar
är långt ifrån lika säkra som
vanliga bilar, men det finns
saker man kan göra för att öka
säkerheten.
En mopedbil ser ut som en bil
men är konstruerad som en
moped på fyra hjul. Det innebär

att fordonet inte alls är lika säkert
som en personbil.
– Mopedbilar har vissa viktkrav
att följa. När man ska bygga en bil
runt en stomme och samtidigt
hålla sig inom viktkraven så kan
man inte ha tunga
deformationszoner för att klara
krockvåld, säger Jörgen Persson,
utredningsledare på Trafikverket.
Persson berättar om krocktester
där mopedbilarnas kaross har
tryckts ihop helt.
Hur blir det när en personbil och
en mopedbil krockar?
– Då vill man sitta i den vanliga
bilen om farten är hög.
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Antalet mopedbilar på vägarna
ökar och olyckorna med dem. Det
är få som dör i olyckor med
mopedbilar men antalet skadade
har fördubblats de senaste fyra
åren enligt en rapport från
Trafikverket.
Nu har Trafikverket tillsammans
med 18 andra aktörer skapat en
gemensam inriktning för säker
användning av bland annat
mopedbilar.
– Vi kan se en rad åtgärder både
på lång och kort sikt för att öka
trafiksäkerheten. På kort sikt kan
det handla om att öka

användandet av bälte, vinterdäck
och bra vanliga däck.
Enligt Persson är
bältesanvändningen i mopedbilar
låg och det finns inga krav på att
använda vinterdäck. Det finns
även brister i informationen om
mopedbilars förutsättningar.
– Man bör vara medveten om att
det är sämre säkerhet i en
mopedbil än i en personbil, och
att en mopedbil inte är lämplig i
blandtrafik med fordon i högre
hastighet.
På längre sikt handlar åtgärderna
om att förbättra mopedbilarnas
fordonssäkerhet i form av
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exempelvis krockskydd, stabilitet
och bältespåminnare. Man vill
även utreda möjligheterna att
införa krav på kontrollbesiktning,
samt att se över utbildningen.
Men än finns det inga beslut
rörande kraven på besiktning.
– Det är viktiga områden att börja
arbeta med, säger Jörgen Persson.
TT

Papegojungar stulna
från djurpark
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Flera små papegojungar har blivit
stulna från Helsingborgs djur- och
lekpark, skriver Kvällsposten.
Stölden ska ha inträffat helt öppet
bland besökarna under söndagen.
Stölden ska ha skett i en bur som
besökarna får gå in, men ingen
ska ha upptäckt stölden. Enligt
ägaren har tjuvarna tippat
fågelholkarna och haft stege och
håv till hjälp för att stjäla

1775

papegojorna. Ungarna tillhör
papegojarten bergslori.
TT

Var tredje ekorre
sjuk av parasiter
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Mer än var tredje ekorre i Sverige
är smittad av parasiter, en parasit
som även kan drabba människor,
skriver Ekot. Parasiten som kallas
cryptosporidier, orsakar kraftig
och ibland ihållande diarré och
den har hittats i överraskande
många ekorrar, visar forskning
från statens veterinärmedicinska
anstalt.
Anledningen till att smittan
började undersökas var rapporter
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från Folkhälsomyndigheten om
att parasiten förekommit i
ovanligt många prover från
människor. Sjukdomen drabbar
normalt få människor, bara
omkring 12 stycken per år.
TT

Försäkringskassan
stoppar kliniker
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Försäkringskassan stoppar sex
tandvårdskliniker från det statliga
tandvårdsstödet, sedan
myndigheten misstänker att de
fuskat eller gjort misstag.
Enligt besluten har bland annat
tandläkare fått ersättning för
tandvård som aldrig utförts,
rapporterar Sveriges Radio Ekot.
TT
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Flera utomstående
har fallit offer för
gängens strider
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

De senaste åren har flera
utomståenden dödats när
kriminella nätverk och gäng
gjort upp med varandra. Den
12-åriga flickan som sköts ihjäl
vid en bensinmack söder om
Stockholm ser ut att vara det
senaste offret.
Vem som var den egentliga
måltavlan för skjutningen vid
bensinmacken i Norsborg natten
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mot söndag vet man ännu inte.
Inte heller om det handlar om en
uppgörelse mellan kriminella,
men polisen säger att de flesta
skjutningar och sprängningar som
drabbat Stockholmsområdet
oftast är kopplade till kriminella
nätverk.
Klart är dock att en 12-årig flicka
träffades av skotten och avled.
De senaste åren har flera
utomstående fallit offer för kulor
och sprängningar som varit
menade för någon annan. Det här
är några av de fallen:
Augusti 2019: 18-åriga Ndella
Jack sköts till döds av minst 19

kulor, kulor som man tror var
ämnade för hennes make. Ingen
har dömts för mordet. I ett annat
försök att döda maken, en tid
senare, skadades ytterligare två
utomstående av kulor då
gärningsmän öppnade eld i ett
bostadsområde i Sickla i
Stockholm. En musikstudent
träffades i ögat av en förlupen
kula och en taxichaufför träffades
av flera skott.
Augusti 2019: Småbarnsmamman
och läkaren Karolin Hakim sköts
ihjäl på öppen gata i Malmö när
hon höll sin bebis i famnen. Även
barnets pappa utsattes för
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mordförsök. Ingen är ännu dömd
för mordet.
Oktober 2018: Lärarstudenten
Shayan Gaff, 22, sköts till döds
med minst 12 skott från ett
automatvapen i Segeltorp. Shayan
misstogs för en annan man och
blev ett oskyldigt offer för en
pågående konflikt mellan två olika
kriminella nätverk, ett baserat i
Vårby gård och ett i Rågsved/
Hagsätra. En person har dömts till
18 års fängelse för mordet.
Januari 2017: Ahmed Obaid
pluggade hårt och drömde om att
bli läkare. Han mördades vid en

busshållplats i Rosengård, skjuten
på nära håll med flera skott i
ansiktet. Han blev 16 år gammal.
Mordet, som ännu är olöst, väckte
starka känslor i Rosengård och en
manifestation hölls.
Augusti 2016: En åttaårig pojke
dödades när en handgranat
kastades in i en lägenhet i
Biskopsgården i Göteborg. Den
huvudmisstänkte i fallet avled år
2017.
Juni 2015: En fyraårig flicka var
på väg hem från en fisketur med
sin pappa och två vänner till
honom. När de befann sig i
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Torslanda i Göteborg i en rondell
så exploderade deras bil och
samtliga fyra avled. Det tilltänkta
offret var inte flickans pappa, utan
en annan man som åkte i bilen.
Han hade en central position
bland de kriminella gängen och
hade därmed också många
fiender. Ingen är ännu gripen för
morden.
Mars 2015: Tre personer sköts till
döds i en bil i Uddevalla. En av
dem var en 18-årig kvinna som
tros ha blivit tystad sedan hon
blivit vittne till avrättningarna.
Två bröder greps och dömdes för
morden. DN

Botkyrka sörjer
den dödade 12åringen
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Den 12-åriga flickan hittades
skjuten vid en nattöppen
bensinstation. Ingen är ännu
gripen för dödsskjutningen och
polisen söker nu allmänhetens
iakttagelser om en vit kombi. På
måndagen hölls en
minnesstund för flickan.
– Jag förstår inte hur det här
kunde hända. Hon var en så fin
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tjej, livlig och social, omtyckt av
alla, säger Ros-Marie Özdemir.
Sorg och förstämning råder i
norra Botkyrka. Zuffe och RosMarie Özdemir har kommit till
bensinmacken i Botkyrka för att
minnas flickan som aldrig fick
uppleva tonåren. Den 12-åriga
flickan firade midsommar
tillsammans med paret och deras
jämnåriga barnbarn i deras
husvagn i Farstanäs.
Ros-Marie visar upp bilder på två
glada flickor med blomkransar på
huvudet.
– Hon stannade hos oss i två
dagar. Jag förstår inte hur det här

kunde hända. Hon var en så fin
tjej, livlig och social, omtyckt av
alla, säger Ros-Marie Özdemir.
Det var vid klockan halv fyra
natten mot söndag som polisen
fick larm om smällar vid en
rastplats vid E4:an vid Norsborg
söder om Stockholm. En 12-årig
flicka hade träffats av skott och
hennes liv gick inte att rädda.
Polisen utreder händelsen som
mord.
Vem som sköt och varför är ännu
oklart. Ett intensivt polisarbete
pågår och polisen söker
allmänhetens iakttagelser, framför

1782

allt om en vit kombi som setts i
området.
– Om någon har gjort iakttagelser
eller vet något om den bilen vill vi
att de kontaktar polisen. Vi vet
också att flera personer har varit
på platsen, och om man vill ge oss
uppgifter så att vi kan fånga de
personer som har mördat den 12åriga flickan så är vi mycket
tacksamma, säger Palle Nilsson,
biträdande regionchef på polisen i
Stockholm.
Polisen har hållit ett antal förhör
under söndagen och samlar nu in
uppgifter från den tekniska
undersökning som gjorts på

platsen. Enligt uppgift från
polisens mediecenter ska även
övervakningsfilm från området
ses över.
Om flickan var målet för
skjutningen, eller om hon fallit
offer för en konflikt mellan
kriminella nätverk eller personer,
vill polisen inte säga.
– Det är för tidigt för att säga
något om det. Det är sådana saker
vi tittar på. Men generellt sett kan
man säga om de skjutningar och
sprängningar som vi har haft i
Stockholmsområdet att de oftast
är kopplade till kriminella nätverk
och våldsdrivande personer och
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konflikter dem emellan, säger
Palle Nilsson.
Platsen där flickan sköts är sedan
tidigare känd för polisen som en
plats där personer uppehåller sig
under nattetid.
– Det är en av de platser i
Stockholm som har nattöppna
affärer där personer är dygnet
runt. Så de här personerna som
genomför skjutningen visar en
oerhörd likgiltighet inför andra
människors liv. För det är inte
okänt att det befinner sig personer
på platsen, säger Palle Nilsson.
Oavsett vilka omständigheter som
ligger bakom skjutningen är det

oerhört tragiskt när ett barn får
sätta livet till, säger Palle Nilsson.
– Man kan tala om oskyldiga
offer, men det finns inte skyldiga
offer när det är barn som blir
ihjälskjutna. Jag har varit polis i
28 år och jag kan säga att när barn
blir inblandade i skador, antingen
vid mord eller vid dödsolyckor så
känns det oerhört hårt.
På måndagen anordnades en
minnesstund för flickan på
parkeringen där hon hittades
skjuten. När klockan blev 14 hade
ett hundratal personer samlats på
minnesstunden. I bakgrunden
hördes dånet från fordonen på
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E4:an. Ungefär hälften på plats
var barn i flickans ålder, som stod
i grupper med varandra och
pratade lågmält.
De sörjande samlades i en ring
runt brottsplatsen där ljus och
blommor lades ner för att hedra
tolvåringen. Ett par flickor i
samma ålder stavade 12-åringens
namn med värmeljus på marken.
En av dem som deltog var Michel
Gullerborg-Ruz som kom med sin
son.
– Jag känner hennes pappa. Det
kunde ha varit våra barn. Vi måste
få slut på de här skjutningarna.
Vad gör politikerna, ingenting?

– Jag mår dåligt av det här. Jag
känner massa ungdomar i samma
ålder och har själv en dotter på 13
år. Man ska inte behöva begrava
ett barn bara för att andra gör
dumheter, säger han.
Den skjutna flickans skolkurator
som kom till minnesstunden säger
att flickan var som flickor i hennes
ålder är mest.
– Hon dansade och gjorde videor
på Tiktok. Hon var glad, sprallig,
en bra kompis, nyfiken på sin
omvärld.
Skolkuratorn kommer själv från
norra Botkyrka, men bor inte kvar
längre:

1785

– När jag var liten var det här
ingen orolig plats. Jag kom ihåg
att man hängde på ”Donken”
ibland, att man kunde gå dit. Det
hade inte varit en plats som jag
varit orolig för att släppa i väg
mina barn till.
Även David Tegnér, lokalpolis i
Botkyrka sedan 2018, närvarade
vid minnesstunden.
– Det är jättefrustrerande, vi gör
så gott vi kan, har extraresurser
och pratar med folk för att samla
information. Det är jättemycket
att göra inledningsvis. Det är
oerhört frustrerande att det
drabbar en så ung människa.

David Tegnér upplever att folk i
området är trötta på våldet och att
de vill hjälpa polisen i detta
ärende.
– Stämningen här är tryckt, folk
är väldigt upprörda. Men något
positivt är att många vill få ett slut
på det här. Vi jobbar alltid i
uppförsbacke i sådana här
ärenden, men nu känns det som
att vi har många som vill hjälpa
till. Folk känner sig redo att sätta
ner foten, de känner att ”det här
är inte okej”.
Efter dödsskjutningen har
Botkyrka kommun aktiverat sin
krisgrupp och bedriver
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Caroline Gyllenkrok
uppsökande verksamhet för att
caroline.gyllenkrok@dn.se
lyssna på de boendes frågor och
nattvandrarna har beslutat att öka
sin närvaro i området.
Den som har uppgifter att lämna
om dödsskjutningen av flickan
uppmanas kontakta polisen på
11414.
Platsen är känd för polisen som en
plats där personer uppehåller sig
under nattetid.
Ett hundratal personer samlades
under måndagen för en
minnesstund på parkeringen där
flickan blev skjuten.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se
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Experten: Ökad
risk för oskyldiga
offer
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

En 12-årig flicka sköts till döds
natten till söndag, i en
skjutning där hon av allt att
döma inte var måltavlan. Enligt
kriminologen Mikael Rying kan
risken för oskyldiga offer öka
när brottsligheten blir allt mer
oorganiserad.
– Det har blivit mer vilda
västern, säger han till TT.

En 12-årig flicka som skjuts till
döds vid en bensinmack. 18-åriga
Ndella Jack som skjuts ihjäl med
ett automatvapen ämnat att döda
hennes make. Alexander Wallberg
som blir ihjälskjuten på väg till
skolan.
I snitt dör en person per år i brott
där de inte är måltavlorna. De är
så kallade oskyldiga offer.
– I grova drag de senaste fem åren
har det varit 170 personer som har
blivit skjutna till döds i kriminella
miljöer. Statistiskt sett skulle jag
säga att det är fem av 170 som är
oskyldiga, men det är illa nog,
säger Mikael Rying, kriminolog
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vid polisens nationella operativa
avdelning (Noa).
Vissa år är det ingen som dödas av
misstag. Andra år är det två eller
tre. Rying har inte sett någon
ökning i antalet oskyldiga offer.
Än.
– Om man skjuter vid en
bensinmack, på en offentlig plats
där det finns andra människor, då
är det klart att risken ökar för att
oskyldiga ska träffas.
Enligt Rying har den grova
organiserade brottsligheten
förändrats. I början på 90-talet
mördades i snitt fyra personer per
år i kriminella miljöer med

skjutvapen, nu är det i snitt 40.
Men brottsligheten har också
ändrat karaktär.
– I början på 90-talet var det
mycket knarkuppgörelser där
någon sköts i ett garage eller en
lägenhet. Sen kom mc-gängen
under andra halvan av 90-talet
med regler för både inträde och
utträde. Det var ordning och reda
inom dessa grupperingar. Sedan
andra halvan av 00-talet började
det bli mer vilda västern.
Nutidens organiserade
brottslighet har färre regler,
berättar Rying. Detta innebär att
medlemmarna går med i och
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lämnar gängen mer, och att vapen Mikael Rying.
TT
blir lösningen på fler problem.
– Man pratar om grov organiserad
brottslighet men jag skulle säga
att det här är den mest
oorganiserade brottsligheten vi
har. Ju mer oorganiserat det blir
desto mer ökar risken för att
skjutningarna ökar och för att
andra råkar illa ut.
När antalet oskyldiga offer ska
räknas så finns det som med
många andra brott en risk för
mörkertal.
– Det kan finnas fler som vi inte
känner till eftersom inte alla fall
har klarats upp, säger Rying.
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Byggnaderna stod färdiga 1999
och har valvformade gröna tak
och runda fönster på trädörrarna.
I trädgården på baksidan av två av
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
husen står en radonfläkt, som
Två radhus på Kungsholmen
pumpar ut radonhaltig luft under
kan ha haft höga halter av
vinterhalvåret.
radon i 20 år utan att någonting Fläktarna sattes dit i fjol, efter att
gjorts. Trots krav på mätningar en mätning visade att husen hade
när husen var färdiga finns inga radonhalter högt över
dokument om att radonhalten
Strålsäkerhetsmyndighetens
kontrollerades.
gränsvärden. 380 respektive 540
Runt hörnet från Hornsbergs
becquerel per kubikmeter
strand, bakom de större
uppmättes, och gränsvärdet ligger
nyfunkishusen med utsikt mot
på 200.
Ulvsundasjön, ligger en liten
– Hade de byggt radonsäkert från
halvmåneformad radhuslänga.
start hade de inte behövt ha de

Bostäder kan ha haft
för högt radonvärde i
20 år
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här fläktarna, säger Satish Sen,
ordförande i
bostadsrättsföreningen.
Det finns förhöjda halter av markradon på olika platser i Stockholm
och enligt kraven i bygglovet till
byggherren JM borde husen ha
byggts radonsäkert och en
mätning skulle ha gjorts när
husen var färdigställda.
Men mätningen i fjol är den enda
dokumenterade undersökningen
som har genomförts på husen
sedan de stod färdiga för 21 år
sedan. Varken Stockholms stad
eller byggherren JM har några

protokoll på radonmätningar i
fastigheterna.
– Det var inget tal om att göra
någon kontroll när vi flyttade in.
Detta kom upp när vi gjorde
mätningen förra året, säger
Anders Jonasson, som har bott i
ett av radhusen sedan 1999, dock
inte i ett som haft höga
radonhalter.
När husen var färdigbyggda intygade en representant för JM att
de hade gjort en dokumenterad
egenkontroll av fastigheterna.
Men när Satish Sen kontaktade
JM:s kundombudsman uppgav
han att företaget bara har ansvar
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för sådana frågor i tio år, och att
de inte har några dokument kvar.
Enligt Satesh Sen och Anders
Jonasson har JM inte sagt till
bostadsrättsföreningen att de
borde göra en radonmätning när
husen var färdiga.
– Jag har gått igenom all
korrespondens för att se om de
skrivit till oss om det. Det har de
inte gjort. Företaget fick
slutbeviset när de intygade att de
hade gjort en mätning, säger
Satish Sen.
Kundombudsmannen på JM
skriver att de hade krav på sig att
intyga att mätningar har gjorts,

men att de inte behövde skicka in
några protokoll till
stadsbyggnadskontoret. Han
betonar också att det stod ”bör”
bygga radonsäkert, när Satish Sen
skrev att företaget ”ska” bygga
radonsäkert, och att husen
byggdes enligt då gällande krav.
Radon är en radioaktiv ädelgas
som kan öka risken för
lungcancer, och
Strålsäkerhetsmyndigheten
bedömer att gasen orsakar
omkring 500 lungcancerfall varje
år. Långvarig exponering för
värden strax över 600 becquerel
per kubikmeter fördubblar risken
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– jämfört med grundrisken, som
påverkas av levnadsvanor som
rökning – att drabbas av
lungcancer, enligt myndigheten.
En av de som bor i ett av de
drabbade husen, som inte vill ha
med sitt namn i tidningen, säger
att den höga gashalten kom som
en överraskning.
– Vi hade inte över huvud taget
fått någon information om det
från mäklaren. Ska man behöva
fråga om det själv?
Problemet är nu åtgärdat och
nivåerna är långt under
gränsvärdet. Men att installera
radonfläktar i de båda radhusen

har kostat bostadsrättsföreningen
omkring 100 000 kronor, uppger
Satish Sen. Den som bor i huset är
kritisk till att radonhalten aldrig
kontrollerats:
– Jag är inte jätteorolig för hälsan,
vi brukar vädra och jag genomgår
regelbundna
hälsoundersökningar. Men
värdena var hyfsat höga innan de
åtgärdades. Vem vet vad det kan
betyda i det långa loppet.
Enligt Maria Wickström, expert
vid Boverket, stod det i bygglagen
som gällde när huset uppfördes
att byggnader ska vara radonsäkra
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– alltså ha halter under 200
becquerel per kubikmeter.
– Man kan inte säga att det ”bör”
vara radonsäkert. Det har funnits
krav på byggherren att bygga
radonsäkert lång tid tillbaka i
tiden, säger Maria Wickström.
Det finns däremot inget lagligt
krav på att mäta förekomst av
gasen. Stockholm stads
miljöförvaltning rekommenderar
att radonmätningar görs vart
tionde år.
Satish Sen och Anders Jonasson
menar att husen sannolikt har
haft höga radonhalter sedan de

byggdes, eftersom de inte har
byggts om.
Men Maria Wickström säger att
det inte går att utesluta att
problemet uppstått efter att huset
färdigställdes, då det inte finns
några dokumenterade mätningar.
– Många gånger kommer radonet
in genom otätheter, via
rörgenomföringar genom
husgrunden, och med tiden kan
marken röra sig och materialet
påverkas så värdena blir högre.
Det är därför
Strålsäkerhetsmyndigheten
rekommenderar att göra
mätningar vart tionde år.
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Jon Vidar Semb-Josefson, JM:s
regionchef i Stockholm, skriver i
ett mejl till DN att de inte har
sparat dokument eftersom
projektet avslutades för 20 år
sedan, och att det inte går att dra
slutsatsen att husen haft höga
radonhalter sedan de
färdigställdes.
”Enligt bygglovet skulle JM intyga
att radonmätningar har utförts
och jag förutsätter att det gjordes
innan det intygades till
stadsbyggnadskontoret och
stadsbyggnadskontoret gav
slutbesked”, skriver han till DN.
John Falkirk

john.falkirk@dn.se
Fakta. Så mäter man radon
Radon är en radioaktiv ädelgas
som finns i naturligt i marken och i
så kallad blåbetong som
användes fram till 1970-talet.
Exponering för radon under lång
tid kan öka risken för lungcancer.
Det går att mäta radonhalten själv
med hjälp av en liten dosa. Vissa
kommuner kan hjälpa till med att
beställa en sådan apparat.
Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens och Boverkets
hemsidor.
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Systematiskt våld. Kinas
kampanj mot uigurerna
är ett folkmord, skriver
Magnus Fiskesjö
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Den kinesiska regeringens
kampanj mot uppemot 15
miljoner uigurer och andra
inhemska folk i västra Kina är
inne på sitt fjärde år.
Det står nu klart att det handlar
om ett systematiskt folkmord:
från massteriliseringar av
uiguriska kvinnor, till
omhändertaganden i stor skala av

de barn vars föräldrar satts i läger
för tvångskonvertering till
kinesisk identitet. De tvingas
avsäga sig sitt språk, sin kultur,
sin religion.
Bara fånglägren motsvarar i
antalet fångar långt över 2 000
Guantánamoläger. Det finns
uppgifter om att de kinesiska
barnhemmen redan hyser flera
hundratusen beslagtagna barn.
Hela befolkningen måste ”fira”
kinesiska högtider, inte sina egna.
Övervakningen är konstant.
Uigurisk heminredning rivs upp
för att ersättas med kinesisk;
helgedomar och kulturminnen
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förstörs och utplånas. Gräddan av
uigurernas poeter, artister och
akademiker ”försvinner”. Det kan
kallas kulturmord, men är förstås
en del av en total
folkmordsstrategi.
De kinesiska ledarna vet att de
bryter mot både internationell rätt
och kinesisk lag, så de anstränger
sig för att dölja det. Men de
massiva lägren har dokumenterats
av forskare – i en av många
satellitbilder ser man till och med
fångarna uppradade på led. Nu
medger regimen att lägren
existerar, men säger att de är
”yrkesskolor.” Precis som hos

nazisterna bjuds godtrogna
utlänningar in på rundtur –
alltmedan FN:s
människorättschef Michelle
Bachelet blockeras.
Kina låtsas att det handlar om ett
”krig mot terrorismen”. Men de
har bara lånat det amerikanska
slagordet som förevändning för en
illegal, massiv kollektiv
bestraffning av femton miljoner
oskyldiga. De desperata men
isolerade terrordåd som begicks
av uiguriska extremister på 2000talet kan inte ursäkta kampanjen
för att eliminera de inhemska
”minoriteter” som står i vägen för
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den kinesiska regimens
kolonisering och plundring av
naturresurserna i Östturkestan
(”Xinjiang” på kinesiska, det vill
säga ”Nya fronten”).
Bevisen hopar sig. Avsikten, att
avskaffa dessa folkgrupper, blir
uppenbar. Allt fler inser nu att det
handlar om folkmord. Och att
förövarna måste lagföras.
Som Kofi Annan argumenterade
innan sin bortgång: att förövarna
ställs inför rätta är oumbärligt –
för att förebygga framtidens
folkmord.
Här borde Sverige ta ledningen.

Gambias karismatiske
justitieminister Aboubacarr
Tambadou är ett lysande
föredöme. Hans land leder just nu
ett folkmordsåtal i FN:s
internationella domstol (ICJ) i
Haag, riktat mot den burmesiska
staten som fördrivit uppemot en
miljon rohingyer, ett
minoritetsfolk i Burma.
Tambadou har passionerat talat
om sitt engagemang som sin plikt
under internationell rätt.
I den internationella
brottmålsdomstolen (ICC), där
andra än stater kan ta upp
folkmord och brott mot
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mänskligheten, har uiguriska
exilorganisationer också nyligen
väckt frågan. FN-konventionens
fem kriterier på folkmord, varav
endast ett behövs, har redan
uppfyllts:
1. ”Att döda medlemmar av
gruppen”. Många har redan
dödats i lägren, genom tortyr eller
undernäring. Massakrer har
förekommit. Obekräftade
uppgifter finns i dag om
masstransporter till fängelser i
östra Kina, kanske för
masslikvidering. Som när
nazisterna inledde med att

internera de oönskade för att
sedan mörda dem.
2. ”Tillfoga medlemmar av
gruppen svår kroppslig eller
själslig skada”. Miljoner oskyldiga
utsätts just nu för ett massivt
fysiskt och psykiskt trauma.
3. ”Uppsåtligen påtvinga gruppen
levnadsvillkor avsedda att
medföra dess fysiska undergång
helt eller delvis”. Uiguriska
företag stängs och beslagtas;
uigurer diskrimineras och
exploateras. Vi ser en ny våg av
tvångsarbete för de som
genomgått hjärntvätten.
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4. ”Åtgärder avsedda att förhindra
barnafödande inom gruppen”.
Mängder av vittnesmål från
enskilda kvinnor (till exempel från
kazakiska Sayragul Sauytbay, nu
flykting i Sverige) om
tvångsmedicinering följdes i juli
2020 av omfattande bevis i form
av interna kinesiska dokument.
5. ”Med våld överföra barn från
gruppen till annan grupp”. Ja –
tusentals.
Till detta ska läggas
undertryckandet av språken,
religionen; den systematiska
förstörelsen av kulturminnen;
förföljelsen av intellektuella,

musiker, och så vidare.
Kulturmordet ingår inte som
kriterium i FN-konventionen men
kan tas upp under andra
brottsrubriceringar.
Rafael Lemkin, mannen bakom
konventionen, ville ha med det,
men mötte för starkt motstånd
från de europeiska
kolonialmakterna. Precis som den
kinesiska kolonialmakten i dag
hade de ju också ägnat sig åt
kulturmord. Och de ville inte
heller prata om det.
Magnus Fiskesjö
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händer när vi dör? Finns de döda
någonstans? Går det att få tag på
dem?
TISDAG 4 AUGUSTI 2020
När Dmitri Plax sextonåriga son
För ett år sedan mördades
avlider, i ett ofattbart, osannolikt
Dmitri Plax sextonåriga son
mord – en jämnårig som hugger
Peter. Philip Teir läser en faders
honom med en yxa – låter pappan
minnesskrift och drabbas av en
den döda sonens telefon förbli
underlig, molande sorg.
laddad. Som att han väntar att
Dmitri Plax
Peter en dag ska ringa upp. Eller
”Peter. Tid”
för att få en känsla av liv från de
Ersatz, 608 sidor
uppdateringar som fortsätter dyka
”Var är du?”
upp.
Så lyder de tre mest effektiva
”Kom tillbaka”, skriver han, och
orden i Dmitri Plax
menar verkligen det – sonen var
dagboksliknande roman ”Peter.
ju så begåvad, ”du kan ju allt. Allt.
Tid”. Den urgamla frågan: vad
Jag vet det”.

Den ofattbara smärtan
efter en mördad son
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Under veckan som jag läser och
lever med den här boken, en
onumrerad minnesskrift och
sorgebok, vackert formgiven av
Håkan Liljemärker – undrar jag
emellanåt hur kvalificerad jag är
att recensera den. Kan man förstå
den här typen av avgrundssorg om
man själv inte upplevt något
liknande? Och samtidigt: hur är
det ens möjligt att något så här
fruktansvärt kan drabba en?
Den sista frågan återkommer
också Dmitri Plax till. ”Sånt
händer bara inte. Någon sa att att
du var en på sju miljarder.”

Det är svårt att läsa, på samma
sätt som det är svårt att lyssna på
Nick Caves förtvivlade men
tveklöst lysande fjolårsalbum
”Ghosteen”, som kretsar kring
Caves döda tonårsson. ”Waiting
for you”, sjunger Cave, med
vädjande, kvidande röst. Det är
storartad musik, men nästan för
hudlöst.
Dmitri Plax upptäcker att
skräcken kommer i vardaglig
förklädnad: ”Inga trumpeter. Inga
hästar. Mulliga unga tvåbenta
varelser utan fjädrar. En äldre
mörkblå Volvo.”
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Det är två poliser som står vid
dörren: ”Det har inträffat något
hemskt och din son Peter är
avliden”.
Genom hela boken kontrasteras
dödsbudet med minnen från
Peters barndom och tonår:
samtal, vitsar, godnattsagor, olika
ryska smeknamn för Peter –
Petenka, Petiusjenka, Petiuntjik,
Petiun (stora partier av dialogen
är på ryska – jag fick be en vän
översätta för mig).
I den bemärkelsen är det en varm,
till och med solig bok, med en
känsla för den sortens stolpiga
kommunikation som är typisk för

en förälder och en gänglig
tonårsson.
Men skulden tränger hela tiden
på. Plax undrar varför han var så
trött och upptagen hela tiden,
varför han avfärdade alla frågor.
Kanske hade det här inte hänt om
han lärt sonen att vara mer
misstänksam, inte så vänlig?
Ångesten är fruktansvärd, och
behovet av ett magiskt tänkande
är starkt: ”Jag väntar, jag har all
tid i världen. Jag väntar. Ring
mig. Snälla du.”
Många gånger är det som om
texten svävar i ett viktlöst
tillstånd. Plax skriver att han
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försöker stoppa tiden: ”Varje
sekund, timme, vecka, månad för
dig bort från mig. Förvandlar dig
till ett minne.”
Det är samma resonemang som
den danska författaren Naja Marie
Aidt för i sin besläktade,
prosalyriska roman ”Har döden
tagit något ifrån dig så ge det
tillbaka”. Rädslan för att tiden ska
sudda ut minnet av personen som
dött, att minnet försvinner i takt
med att man läker.
Aidt skriver i samtal med andra
författare, som C.S. Lewis och
redan nämnda Nick Cave.
Strukturen i Dmitri Plax verk

påminner mer om en kokong, den
är helt sluten, omvärlden kommer
inte in, anhöriga nämns knappt,
här finns bara sonen och fadern.
Om jag har en invändning är det
just att Plax enbart jobbar med
kontraster, i stället för att lägga
fler pusselbitar. Effekten mattas
av, och boken förblir ett slags
tillståndsroman. Ett nog så
drabbande tillstånd, förvisso.
Jag lägger den ifrån mig och
känner en underlig, molande sorg,
och ett starkt behov av att krama
mina närmaste.
Philip Teir
philip.teir@gmail.com
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Så skuttade
Rönnerdahl med ett
skratt ur sin säng
krigsåret 1942
TISDAG 4 AUGUSTI 2020

Krigsåret 1942 valsade Evert
Taubes hjälte Rönnerdahl över
Sjösala äng samtidigt som Erik
Lindegren gav ut den mörka
diktsamlingen ”mannen utan
väg”. Men författarna har mer
gemensamt än det verkar,
skriver DN:s Martin Nyström.
Under året 1942 nådde Tyskland
och dess allierade höjdpunkten av

sin styrka. I Europa var det bara
Storbritannien och de neutrala
länderna, däribland Sverige, som
inte kontrollerades. En stor del av
Sovjetunionen var intaget, liksom
Nordafrika. Japan ockuperade
betydande områden i Sydostasien.
Dessutom var de tyska
sjöstridskrafterna helt överlägsna
till havs. 1942 var det många som
befarade att Tyskland och dess
allierade var på väg att vinna
kriget.
1942 kommer också två av den
svenska litteraturens verkliga
klassiker ut. Erik Lindegrens
diktsamling ”mannen utan väg”
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och Evert Taubes ”Sjösalaboken”.
Båda var starkt påverkade av
tiden, av oron, rädslan och
lidandet i en värld i krig, men kom
med helt olika perspektiv i sina
sätt att svara på dessa upplevelser.
Och med två vitt skilda poetiska
språk. I ”mannen utan väg” liknas
livet vid att befinna sig i
”speglarnas sal”. I en förvillande
instängdhet som hindrar talet,
som föder bilder av våld och som
tystar musiken. I ett tillstånd av
förödande kris:
där ordet begår harakiri i
krevadernas sken

och trumpeten smakar krossat
porslin och döende blod
Lindegren ser ”hur världsläget
breder ut sina fläckar över haven”.
Och hans dikt är rasande.
”Sjösalaboken” börjar i ett helt
annat tonläge, som om den från
första sidan ville jaga all känsla av
instängdhet på flykten. Där diktar
Taube om ett uppvaknande och
ett uppklarnande efter nattens
regn. Ett gryningsögonblick i
fullkomlig tystnad, som lite längre
fram i boken briserar i ”Sjösala
vals”, driven av ett upprepat
melodiskt rytmiskt motiv som gör
den ohejdbar:
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Rönnerdahl han skuttar med ett
skratt ur sin säng. Solen står på
Orrberget, Sunnanvind brusar.
Rönnerdahl han valsar över
Sjösala äng.
Hör min vackra visa, kom, sjung
min refräng!
Kriget bryter igenom i några av
texterna vilket får Taube att prisa
freden och friheten. Och förbjuda
hatet och vreden. I företalet
skriver han:
”Min önskan är att besjunga
skönheten och glädjen som kriget
hotar att förgöra. Krigaren lyssnar
gärna till gökens rop och lärkans
drill. Och liksom dessa

livsglädjens bevingade budbärare
aldrig låta sig nedtystas av krigens
åskor, men ständigt på nytt sjunga
Skaparens lov, så bör också
människan i onda och hårda tider
besjunga det goda.”
För att vi inte ska skrumpna och
krokna utan ”sjunga med djupare
glöd” manar oss Taube till att
lyssna till Horatius och diktar:
Känn, vinterns kyla förjagas
av solen och västliga vindar!
All rimfrost flyr när det dagas –
nu öppnas fållor och grindar.
Med denna poetik cementerades
en skiljelinje mellan Taube och de
unga 40-talisterna som med

1808

Lindegren i spetsen kom att
dominera litteraturen i minst ett
decennium framöver. Taube sågs
som en bakåtsträvande idylliker
eller ännu värre som en ”populär
artist”. Inte som en betydande
diktare som talade till sin samtid.
Evert Taubes och Erik Lindegrens
vägar korsades till slut på ett
lustigt sätt 1961 när Sveriges
studenter röstade om vem som
skulle få årets Frödingpris – och
valde Taube med en förkrossande
majoritet framför just Lindegren.
Ett val som fick Olof Lagercrantz i
Dagens Nyheter att ryta till och
anklaga studenterna för att vara

reaktionära. Men den som då
ryckte ut till Taubes försvar var
ingen mindre än Gunnar Ekelöf,
som i Upsala Nya Tidning menade
att tradition pekar inte bara bakåt
utan också framåt.
Taube sjöng med Horatuis i
”Sjösalaboken” för att ta stöd i en
motkraft som ger glädje och tröst.
Men även Lindegren vände sig till
den klassiska poesin då han i
”mannen utan” lät en strängt
symmetrisk sonettform behärska
det svindlande surrealistiska
bildspråket. Lindegren var djupt
musikalisk och är väl mest känd
för det genom sina samarbeten
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med Kungliga Teatern (numera
Operan) – librettot till Karl-Birger
Blomdahls ”Aniara” och
översättningarna av W A Mozarts
”Don Juan” och Giuseppe Verdis
”Maskeradbalen”.
Lindegren bjuder inte upp till en
vals i ”mannen utan väg. Men väl
till en bultande musik som finns
inbyggd i hans klangfulla och
rytmiskt pulserande språk. Och i
laddningarna som uppstår mellan
den stramt behärskade formen
och de språngartade
associationerna. Det är omöjligt
att inte höra hur det ljuder i en.

Läser man ”mannen utan väg”
med krigsåret 1942 som fond går
det inte att undgå att se hur den
handlar om befrielse och
pånyttfödelse. Ett tema som hade
fångat Lindegren redan i hans
tidiga möte med surrealismen.
Och det starka intrycket han fick
av Gunnar Ekelöfs antologi
”Fransk surrealism” från 1933, där
denne i förordet talar om hur
surrealismen kan befria
människan från sin ”psykiska
ofrihet” genom att få henne att
inte vara rädd för sig själv. Inget
mänskligt är skönt eller fult,
menar Ekelöf. Och ser konsten
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som en ”tröst för allt vad livet inte
för närvarande kan ge, en omväg
till den levnadsglädje vi
människor är för undertryckta att
känna”.
I rottrådarna till Lindegrens
”mannen utan väg” finns alltså
ekelöfska ord, filtrerade genom ett
surrealistiskt manifest, som
närapå kunde varit Taubes. Att
Taube senare i sitt liv skulle
komma att anknyta till André
Breton och surrealismen gör
rundgången fullständig mellan de
båda diktarna. Trots att inga
betydelser tycks få vara i fred hos
Lindegren – där näckroshimlar

ställs mot trampoliner, soltempel
mot namnplåtar och riddare mot
skurgummor – bryter det ändå
fram de mest självlysade rader
som skrivits om ljuset som ger
glädje och tröst. Halvvägs in i
sonett X trotsas tanken på hur
”hatets svarta magnet” suger till
sig allt:
men hjärtat destillerar fram ett
overkligt ljus
som vaggar vår fruktan till
oförgänglig ro
och slår upp alla dörrar vi tvingas
låsa
i det fruktansvärda val som
stympar oss själva
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det är som om denna jord och
himmel är våra
som om våra lemmar strålar av
rikedomar
som om världen försvunnit
spårlöst som en dröm
och vilar inom oss äntligen i
säkerhet.
I ”sonett XX” talas det om hur
döden skakar en ljudlig men
ofattbar drakes musik ur ärmen
som gör våra ekon ohörbara. En
vissling som låter lika skärande
falskt som ett inställt mirakel:
och dock tvingas besvikelsen föda
ljuset på nytt

underbart, oväntat som en åldring
på vårens tak.
Att det oväntade, som ofta
skrämmer i tillstånd av kris, också
kan bära på en ljusning uttrycks
också med stor skönhet i sonett
XXXVIII som riktar sig till det
talande minnet:
säg vinden som virvlar mellan
horisonternas portar
och söker sitt läge mellan
svävande och tyngd
Horisonten kom också att få en
avgörande betydelse för Taube. I
den instängdhet som kriget
innebar, med stängda gränser och
blockeringen av Östersjön,
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längtade han allt starkare bort
från Stockholm och tillbaka till sin
barndoms ”fria västliga horisont”.
I slutet av 1942 hyrde han ett hus
på Ängön nära Orust, skaffade en
jaktkoster att segla i och förnyade
sin diktning. Utifrån ett
”centrifugalt” Bohuslän – där
blicken alltid varit vänd utåt, mot
havet, horisonten och den övriga
världen. Och som han kallade för
”Mittens rike”.
Det är där han 1943 författar
visboken ”Ballader i Bohuslän”, i
vilken han kommer med
uppmaningen:

Flyg ut, mina ballader, och gör
någon god människa glad!
Och bjuder in Rönnerdahl,
”Sjösalabokens” mästerlige överlevare i alla kriser, för att dela det
bohuslänska perspektivet:
Kom ut till stränderna, de ödsligt
sköna.
Med slån och hagtorn, böjda djupt
av storm.
Med gamla båtvrak som har
multnat gröna,
men än, i brustna skrov, bär
vågens form!
Där, mellan hav och land, på sand
som skrider,
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på tång som gungar, kan du
ensam gå,
’och leva i de längst förflydda
tider,
och i ditt släktes framtid likaså.
I illustrationen till denna text
hade Taube tecknat ett båtskrov
liggande på land, som inte bara
bär vågens form utan – om man
tittar närmare – även
evighetsåttans form, tecknet för
det oändliga.
Kanske var detta också en
blinkning till Erik Lindegren som
redan på första sidan i sin bok
hade föreställt sig hur evigheten,
med en grimas, diade: ”de

obegränsade möjligheternas
land”?
Martin Nyström är kritiker i DN.
Texten är ett bidrag i antologin
”Trettiofem röster om Covid-19
och kulturen” (Bokförlaget
Korpen).
Martin Nyström
martin.nystrom@dn.se
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sex barn i tvårummaren i
Rinkeby.
När familjen flyttade in var
lägenheten luftig med öppen
planlösning. Så ser det inte ut
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020
I Rinkeby bor familjen Isaev åtta längre.
personer på 38 kvadratmeter.
Mitt i vardagsrummet tornar ett
Sju år i bostadskön räcker inte bygge av kartong upp sig och
för att byta till en större
skapar ett nytt sovrum. På utsidan
lägenhet.
sitter barnens teckningar.
– Barnen bråkar ofta och det är Rummet är ett av tre som Akrom
omöjligt att få någon lugn och
Isaev själv skapat med hjälp av
ro, säger Akrom Isaev.
wellpapp och garderober. I dem
Akrom Isaev vrider om nyckeln
sover barnen, som är mellan fem
till den röda dörren och hälsar
och 17 år gamla, i våningssängar.
välkommen. Sedan två år tillbaka – Allt blir problem när man bor så
bor han med sin fru Zulfiya och
här trångt. Barnen bråkar ofta,

De bor åtta personer i
en tvåa – har byggt
sovrum av kartong
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och de får svårt att studera. Varje
morgon blir det bråk om toaletten
när alla ska till skola eller dagis.
Ibland lånar vi grannarnas toalett,
men det är inte så ofta, säger
Akrom Isaev.
Han kom till Sverige 2008 från
hemlandet Uzbekistan. Året därpå
följde hans fru och då tre barn
efter. Resten av syskonskaran är
född i Sverige.
– Tidigare bodde vi i en fyra i
Vällingby på 88 kvadratmeter.
Men hyran var för hög för oss, så
vi var tvungna att flytta.
Fem år i bostadskö hos HSB
räckte till tvåan i Rinkeby.

Familjen tackade ja, med
förhoppning att kunna byta till en
större.
– De sa att jag måste försöka hitta
någon att byta med på egen hand.
Så jag har lagt lappar hos alla i
området för att fråga om någon
vill byta mot en större bostad.
Men det är ingen som vill.
Han tar fram datorn och loggar in
på bostadsförmedlingens
hemsida. På startsidan möts han
av texten ”341 lediga lägenheter”,
men trots att Akrom stått i kö
sedan 2013 finns det ingen för
honom och hans familj.
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– Vi måste vänta minst två år till,
konstaterar han.
På dagarna jobbar Akrom Isaev
med rivnings- och
saneringsarbete. På nätterna har
han jourtjänst för ett
fastighetsbolag. Frun Zulfiya
arbetar deltid som städare och
läser svenska på komvux.
När försöken att byta till en större
lägenhet misslyckats gick de till
banken för att låna pengar till ett
bostadsköp. Men även där blev
svaret nej.
Efter det har familjen funderat på
att flytta ifrån Stockholm, men

just nu är det inget alternativ,
menar Akrom Isaev.
– Vi har flyttat flera gånger förut.
Barnen har tappat många vänner
och kontakter. Och om jag flyttar
någon annanstans förlorar jag
mina jobb. Som läget ser ut nu
med corona, vem ska ge mig ett
nytt?
När smittspridningen tog fart i
Sverige var Järvaområdet i
nordvästra Stockholm, där
Rinkeby ligger, överrepresenterat
bland de smittade. En av flera
möjliga förklaringar som pekades
ut var trångboddheten.
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– Jag misstänker att vi har haft
corona redan, men jag vet inte.
Även om barn inte påverkas på
samma sätt av viruset kan de ju
föra med sig smittan hem. Vi har
försökt att sprita och hålla
avstånd, men det går inte här
inne.
Till hösten börjar familjens äldsta
dotter andra året på gymnasiet.
Att plugga i en lägenhet med
småsyskon är svårt, säger hon.
– Det är irriterande. Ljudnivån är
alltid hög och det är svårt att
koncentrera sig när man ska
plugga.

Hon tycker att ekonomi och
juridik är roligt och drömmer om
att bli företagare. För att få
studiero brukar hon sätta sig på
gräsmattan utanför eller sitta
uppe i sängen om kvällarna.
– Jag brukar plugga fram två till
på natten. Men då sover jag inte
så bra och kommer ofta sent till
skolan på morgonen, säger hon.
På grund av storleken på
lägenheter är det uteslutet för
barnen att ta hem vänner på
besök, berättar Akrom Isaev. Han
säger att de brukar skylla på att
deras pappa har besök om frågan
kommer upp.
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För 17-åriga dottern är tanken på
att bjuda hem kompisar långt
borta.
– Jag har aldrig bjudit hem några
kompisar. Det kommer jag aldrig
göra, säger hon.
Medan de mindre barnen leker
inne i lägenheten står Akrom
Isaev ute på balkongen, eller
förrådet som han kallar det, och
skrattar. Genom gardinerna ser
han ut över den sluttande
gräsmattan och träden utanför.
– Jag tycker det är jättefint
område, men det är jättesvårt att
se sina barn trängas så här. De
drömmer om att vi ska flytta till

ett hus. De visar teckningar och
frågar hela tiden. Men vad mer
ska jag göra än att fortsätta leta.
Om det lyckas vet jag inte.
Akrom Isaev bor tillsammans med
sin fru och sex barn på 38
kvadratmeter.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
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”Pandemin gör
bostadsbristen
ännu värre”
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

65 000 nya bostäder behövs
årligen fram till 2027 för att
möta befolkningsökningen,
enligt Boverket. Samtidigt
bromsar byggtakten in på
grund av coronapandemin.
– Det är ganska uppenbart att
ett minskat byggande förvärrar
den bostadsbrist vi redan har,
säger professor Anders
Lindbom.

I Boverkets
bostadsmarknadsenkät från 2020
anger tre av fyra kommuner ett
underskott på bostäder. Det är 28
färre än fjolåret, och fler än
tidigare menar att
bostadsmarknaden är i balans.
Men sett till hela landet är
bostadsbristen fortfarande stor i
de 290 kommunerna. 90 procent
av landets befolkning bor i
kommunerna med
bostadsunderskott, enligt
myndigheten.
De senaste åren har nya byggen
ökat kraftigt i Sverige. Förra året
påbörjades 52 000 nya bostäder.
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Men enligt Boverkets nya prognos
faller byggtakten med 15 procent
under 2020 på grund av
coronapandemin – ned till 44
500. Nästa år beräknas nybyggena
minska med ytterligare 3 000
bostäder.
Samtidigt menar Boverket att 65
000 nya bostäder behövs varje år
fram till 2027 om tillgången på
boenden ska förbli densamma när
befolkningen ökar. När
byggtakten minskar förvärrar det
ett redan tufft läge på
bostadsmarknaden, menar
professor Anders Lindbom på
institutet för bostads- och

urbanforskning vid Uppsala
universitet.
– Vi har redan en påtaglig
bostadsbrist. Det är ingen
hemlighet. Vi har under väldigt
lång tid inte haft det byggande vi
haft behov av, säger Anders
Lindbom.
På längre sikt får ett minskat
byggande konsekvenser för
trångboddheten, menar han.
– Det finns många olika typer av
trångboddhet med flera orsaker,
men det finns så klart en koppling
mellan den och bostadsbristen.
Byggtakten ett år har ingen
avgörande betydelse. Men om vi
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under en längre tid bygger för lite
kommer det märkas.
Det finns flera olika kriterier för
hur trångboddhet mäts. Enligt
norm 2 är ungefär 5 procent av
Sveriges totala befolkning
trångbodda, enligt en rapport från
Statistiska centralbyrån (SCB)
2019. Det betyder att det bor fler
än två personer i varje rum utöver
kök och vardagsrum.
Bland personer födda utomlands
och som bott Sverige i mindre än
tio år är trångboddheten däremot
betydligt vanligare. I den gruppen
är nästan var tredje person
trångbodd, enligt SCB.

Bo Söderberg är chefsekonom på
Boverket och professor i
fastighetsekonomi. När det
kommer till problem som
trångboddhet menar han att
andra faktorer är viktigare än
byggtakten av nya bostäder.
– Ett allmänt stort
bostadsbyggande har så klart en
viss effekt på trångboddheten på
lång sikt. Men tänker man att det
är paradlösningen kommer det
inte gå så bra. Det går inte till så
att när en bostad byggs så ringer
man upp det mest trångbodda
hushållet och frågar om de vill
flytta in.
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I stället handlar det om att skapa
lösningar som direkt riktar sig till
de hushåll som är trångbodda. Bo
Söderberg nämner två
huvudsakliga lösningar –
bostadsbidrag och
behovsprövningar när lägenheter
delas ut.
2016 tog Boverket fram en
rapport som kartlade
trångboddheten. Där såg
myndigheten att problemet är
koncentrerat kring
storstadsregionerna. I
invandrartäta områden är den
mer utbredd, säger Bo Söderberg.

– Det behövs ingen fantasi för att
räkna ut att det är de unga, fattiga
och nyanlända som drabbas värst.
De med dålig ekonomi och låg
ställning på bostadsmarknaden.
I september presenterar Boverket
en ny utredning om hur man bäst
mäter bostadsbristen. I den har
man även räknat på
trångboddheten i landets
kommuner efter Socialstyrelsens
riktlinjer.
– Det är inga siffror som skenar,
men det pekar på en aningen ökad
grad av trångboddhet mellan 2012
och 2018. Det ökar både i absoluta
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tal och sett till andel av
befolkningen.
Konsekvenserna blir flera och är
inte svåra att räkna ut, menar Bo
Söderberg.
– Det kan bli mer konflikter i
hushållet, sämre möjlighet till vila
och återhämtning, barn får sämre
möjligheter att sköta skolarbete.
Under våren med covid-19 har
trångboddhet rapporterats som en
anledning till ökad smittspridning
i vissa socioekonomiskt utsatta
området.
– Bor man tätt i hop är det
betydlig större risk att man
sprider sjukdomar. Så det kan få

rena hälsoeffekter också, säger Bo
Söderberg.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
Fakta. Så definieras
trångboddhet
Trångboddhetsnormen är en
statlig riktlinje för den lägsta
godkända utrymmesstandarden i
ett hushåll. I takt med att
levnadsstandarden förbättrats har
nya normer tillkommit och ersätt
äldre.
En invändning mot den senaste
normen är att den ställer för höga
krav på bostadens storlek, och att
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för många hushåll därför räknas
som trångbodda.
När SCB räknar på
trångboddheten använder man sig
av både norm 2 och 3.
Norm 1: Högst två personer per
rum. Dessutom ska det finnas ett
kök. Från 1946.
Norm 2: Högst två personer per
rum. Dessutom ska det finnas ett
kök och ett vardagsrum. Från
1967.
Norm 3: Samtliga
hushållsmedlemmar (inklusive
barn) ska ha eget sovrum,
förutom makar och partners som
ska dela. Dessutom ska det finnas

ett kök och ett vardagsrum. Från
1986.
Socialstyrelsens riktlinje:
Partners och barn kan dela
sovrum, efter hand som barnen
blir äldre bör behovet av eget rum
beaktas. Dessutom ska det finnas
ett kök och ett vardagsrum.
Används som en faktor när behov
av socialbidrag bedöms.
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Tullverkets toppchef: ”Vi
diskriminerar inte
utifrån hudfärg och
etnicitet”
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Kan Tullverkets tjänstemän
verkligen aldrig göra fel?
Jodå. Även tulltjänstemän kan
göra fel, konstaterar
tillförordnad generaltulldirektör
Lars Kristoffersson.
– Men just när det gäller frågan
om vi diskriminerar utifrån
hudfärg och etnicitet så anser
vi att vi inte gör det, säger han.

Frågan aktualiserades i helgens
DN-reportage där afrosvensken
Titus Murimi vittnade om hur han
på väg hem från jobbet i
Köpenhamn valdes ut för kontroll
när tåget kom till Hyllie, den
första stationen på den svenska
sidan om bron. Han fördes till ett
rum, ombads klä av sig och
tvingades med våld av sina
kalsonger när han insisterade på
att behålla dessa på.
Så långt delar de inblandade
bilden av händelseförloppet. Men
Murimi berättar också att
tulltjänstemännen skämtade
rasistiskt om hans penis, förde
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upp ett finger i hans analöppning
och greppade hans genitalier –
något Tullverket menar aldrig har
hänt.
Tullverkets personal är
välutbildad och skolad i en
korrekt värdegrund. Därför gör de
inte fel. Det var i alla fall den
slutsats Viktoria Düring,
biträdande chef för Tullverkets
avdelning för brottsbekämpning,
framförde i DN:s intervju.
– Nej, det stämmer inte. Även på
Tullverket kan man göra fel. Men
just när det gäller frågan om vi
diskriminerar utifrån hudfärg och
etnicitet så är vår uppfattning att

vi inte gör det, säger Lars
Kristoffersson, tillförordnad
generaltulldirektör.
Känner du dig trygg med att alla
medarbetare i 100 procent av alla
fall följer era rutiner och er
korrekta värdegrund?
– 100 procent kan jag inte vara,
men om det hade varit ett utbrett
problem hos oss med
diskriminering som rör hudfärg
och etnicitet så tänker jag att vi
borde ha fått in mer klagomål vad
gäller det. Vi gjorde ungefär 150
000 kontroller förra året och de
relativt få klagomål vi får in utreds
alltid.
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I Tullverkets årsrapport från 2019
framkommer att av de totalt 95
klagomål som inkom till
Tullverket förra året så gällde 46
av dem Tullverkets bemötande i
olika situationer. Vad för typ av
bemötande som föranlett
klagomålen i de 46 fallen framgår
inte av rapporten.
Samma år var det ett ärende
rörande Tullverket som hamnade
på
Diskrimineringsombudsmannens
bord, eftersom det fanns
misstankar om diskriminering på
grund av etnisk tillhörighet. Det
var Titus Murimis fall. Och i det

fallet är Lars Kristoffersson säker
på sin sak.
– Som vi ser det så har våra
tjänstemän i det här fallet agerat
utifrån de befogenheter som
Tullverket har.
Känner du dig helt säker på vad
som faktiskt hände i det där
rummet?
– Ja, utifrån den information jag
har fått så känner jag mig bekväm
med det våra medarbetare
rapporterat.
Mannen i reportaget berättar
bland annat att han fått ett finger
uppkört i anus. Hur kan du vara
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så säker på att det är just
tullparten som talar sanning?
– Just den delen är för mig helt
främmande, att vi skulle göra
något sånt. Jag har aldrig under
alla mina år i Tullverket hört talas
om det. Det är ju smittorisk och
allting. Så det är svårt för mig att
förstå.
Är det för osannolikt för att vara
trovärdigt då, helt enkelt?
– Nej, men i det här fallet bygger
vi på det våra medarbetare har
rapporterat och de anser sig inte
ha gjort det som personen i fråga
sagt om den här delen.

Lars Kristoffersson repeterar
Tullverkets goda
värdegrundsarbete och
medarbetarfilosofi, och på vidare
frågor om fallet med Titus Murimi
återkommer han till att han
bygger sin slutsats på
tulltjänstemännens rapportering.
– Sen är det som alltid svårt när
ord står mot ord, men vi tar alltid
ställning utifrån den kunskap vi
har. Och den bygger på de
tjänstemän som varit med vid
tillfället.
Att Tullverkets personal gått på
utbildningar och skolats med en
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korrekt värdegrund, är det ett
vaccin mot rasism?
– Det är en stor fördel i alla fall.
Det är en bra grund att stå på.
Jenny Strindlöv
jenny.strindlov.dn@dn.se
Detta har hänt. Så svarade
Viktoria Düring, Tullverket
Viktoria Düring i DN den 2/8:

– Vi utbildar vår personal i att ha
en objektiv syn på dem som man
ska kontrollera.
Vi har en statlig värdegrund där
man ska vara ansvarstagande

och där man ska vara objektiv. Vi
har också en egen värdegrund
som innebär att man ska hantera
människor på ett proffsigt sätt. Objektivitet och allas lika värde är
ett rättesnöre för hela vår
verksamhet.
Betyder det att Tullverkets tjänstemän aldrig gör fel?
– Ja, det skulle jag säga. Vi gör
inte fel.
Tycker du att Tullverket har
några problem alls med etnisk
diskriminering?
– Nej. Jag har inte den
uppfattningen över huvud taget.
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Tegnell: Positiv
utveckling
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Utvecklingen i Sverige går åt
rätt håll, enligt
statsepidemiolog Anders
Tegnell. Men det är inte läge att
lätta på restriktionerna av
storleken på folksamlingar.
Ytterligare tre personer med
covid-19 har registrerats som
avlidna under det senaste dygnet,
visar Folkhälsomyndighetens
senaste siffror.
Den globala trenden om fler och
fler fall varje vecka fortsätter

dock, och syns även i flera
europeiska länder. Det sa Anders
Tegnell, statsepidemiolog vid
Folkhälsomyndigheten, under
tisdagens
myndighetsgemensamma
presskonferens. I Sverige är man
dock, enligt Anders Tegnell,
fortsatt nere på ”mycket låga
nivåer”.
– I Sverige har vi haft en väldigt
snabb positiv utveckling.
Möjligtvis kan man se en liten
sväng när det gäller lindriga fall,
sa Anders Tegnell.
Johanna Sandwall,
krisberedskapschef vid
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Socialstyrelsen, berättade under
presskonferensen att 316 personer
just nu vårdas inom den svenska
intensivvården, varav 38 har
covid-19. I sex regioner behandlas
inga covid-19-patienter alls. 19 av
Sveriges regioner har dock fortsatt
någon typ av stabsläge aktiverat.
Under presskonferensen fick
Anders Tegnell bland annat frågor
om huruvida det kan vara tid att
ändra den regel om att
folksamlingar får bestå av
maximalt 50 personer för att till
exempel större konserter ska
kunna anordnas igen. Anders
Tegnell svarade att han tycker det

är viktigt att man fortsätter att
begränsa större sammankomster.
På frågan om vad som krävs för
att man ska börja lätta på
restriktionerna, sade Tegnell att
det inte finns något enkelt svar.
– Vi vet att det finns länder där
man knappt haft några nya fall
alls men där sjukdomen sedan
kommit tillbaka. Det som kan
ändra situationen är om vi får
fram ett väldigt bra vaccin. Att tro
att vi är säkra bara för att vi haft
noll fall under två veckor är en
väldigt farlig illusion att gå in i, sa
Anders Tegnell.
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se
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”Just nu är det nästan
mode att ge sig på
försvararkåren”
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Efter den historiskt stora
nedskrivningen av
advokaträkningarna hoppas
brottmålsadvokaten Björn
Hurtig att Advokatsamfundet
”tar ett snack med
Riksåklagaren”.
15 advokaters arvoden
bantades av Göteborgs
tingsrätt från 40 till 27 miljoner
kronor.

– Just nu är det nästan lite
mode i att ge sig på försvararkåren, med inlägg i sociala
medier eller på det här viset,
säger Hurtig.
Åklagarsidan vidhåller den kritik
som man riktat mot huvuddelen
av de 15 advokaternas räkningar i
det stora så kallade Sigma-fallet.
Göteborgs tingsrätt strök i domen
ner de omkring 40 begärda
miljonerna i arvoden till 27, som
DN rapporterade i går.
Kammaråklagare Anna Svedin:
– Man måste kunna ställa högre
krav på detaljrikedomen i
offentliga försvaras
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kostnadsräkningar så att
tingsrätten kan bedöma
skäligheten. Man kan inte bara
säga att man läst 12 000 sidor och
redovisa, säg, 400 timmar. Jag
menar att man till exempel
behöver säga att ”del 2 läste jag in
under en vecka”, och så vidare.
Det blir helt omöjligt för oss att
göra en skälighetsbedömning
annars.
Advokat Björn Hurtig i Göteborg
har hanterat en rad stora mål de
senaste åren. I just Sigma-fallet
deltog han dock inte. Han säger:
– Det jag har reagerat på mer och
mer är synpunkten att advokater

kanske inte borde ha läst allt
förundersökningsmaterial, och
det säger man ju här. Jag har
svårt att förstå det resonemanget.
Jag får ett material tillställt av
staten, men det berättas inte vad
som ska läsas. Vad kan jag med
gott samvete välja bort, som
senare kanske visar sig ha
betydelse för min klient? Så den
typen av kritik blir helt obegriplig.
Han anser att om man ska kunna
begränsa inläsningen inför stora
mål bör åklagarna i god till hålla
ett sammanträde och säga hur
man kommer att dela upp fallet
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och definiera vad som kommer att
åberopas och inte.
Åklagarna tycker inte att det är
rimligt att lägga tre minuters
lästid på varenda sida, vilket ju är
schablonen.
– Får man 12 000 sidor, och det
motsvarar 600
inläsningstimmar… det är klart att
om man märker att ett förhör inte
har bäring alls, så släpper man
det, och man kan skumma
telefonlistor och så. Men man
måste ju ha superkoll på
materialet för att kunna säga det.
Nånstans är jag lite orolig för det
ansvaret… Jag tänker lite ”skicka

det inte till mig om det inte har
betydelse”. Jag kan ju få en
erinran eller varning om jag har
slarvat i läsningen.
Björn Hurtig anser att det vore
bra om Advokatsamfundet tog
upp frågan, gärna i samtal med
Riksåklagaren.
Men en av de två åklagare som
drev Sigma-fallet, Anna Svedin,
vidhåller alltså att regelverk och
rutiner är för otydliga för att
kunna bedöma rimligheten i
arvodena. Hon påpekar också att
ett särskilt planeringsmöte hölls
med advokaterna i maj.
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– Därför vore det bra om Sveriges
domstolar (före detta
Domstolsverket) eller liknande
organ tittade på att ta fram en
standard för hur
kostnadsräkningar ska se ut. Då
blir det lättare att jämföra.
Advokat Björn Hurtig säger att
Advokatsamfundet borde samråda
med Riksåklagaren om detta
problem. Hur ser du på det?
– Jag ser nog inte detta primärt
som en fråga för RÅ utan för
staten. Eftersom det handlar om
statens resurser är alla ansvariga
att använda dem med sunt
förnuft. I det här fallet har vi i god

tid inför rättegången klargjort hur
vi ser på respektive inblandads
roll. Då får man som advokat
kanske skumma en del av alla
papper som man bör kunna se är
av mindre betydelse. Men att hela
vägen använda en schablon om tre
minuters lästid per sida, det är
inte försvarbart.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
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fortsatt pessimistiska om
framtiden och
långtidsarbetslösheten är på väg
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020
mot rekordhöga nivåer, säger han.
Liberalerna vill se
Skattesänkningar är något som
skattesänkningar på jobb och
finns med i januariavtalet mellan
företag i storleksordningen 30
regeringen och L och C. Före
miljarder i höstens budget. Det
semestern skickade
säger partiets
finansdepartementet ut fyra
ekonomiskpolitiske talesperson
förslag på skattesänkningar på
Mats Persson (L).
remiss inför höstens
– Företagen måste stimuleras till
budgetförhandlingar. Det handlar
att våga investera och det måste
om skattereduktioner för
bli enklare och billigare att
förvärvsinkomster, sänkt
anställa för att kunna möta den
pensionärsskatt, sänkt statlig
ekonomiska utvecklingen till följd
inkomstskatt och en förlängning
av coronakrisen. Företagen är
av den så kallade expertskatten.

L vill sänka skatten
med 30 miljarder
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Vilka förslag som blir verklighet
och hur stort utrymmet för
skattesänkningar är avgörs i
höstens budgetförhandlingar.
TT

Kvinna får livstids
fängelse för knivmord
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Med över 100 knivhugg
mördade kvinnan i 50-årsåldern
en jämnårig kvinna efter ett
bråk i en lägenhet i Sundsvall
på nyårsafton. Sundsvalls
tingsrätt dömer henne nu till
livstids fängelse.
De båda kvinnorna, som inte
kände varandra sedan tidigare,
hade blivit hembjudna till en
väninna. Men efter festen, under
tidig morgon dagen därpå, bröt ett
bråk ut mellan de båda. Det hela
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slutade med att den ena kvinnan
högg ihjäl den andra kvinnan,
enligt brottsutredningen med över
100 knivhugg.
Enligt tingsrätten är motivet till
mordet inte helt klarlagt, men
kvinnan själv har uppgett att hon
kände sig kränkt, mobbad och
ifrågasatt av de andra två på
festen under kvällen. Kvinnan var
även vid tillfället kraftigt berusad
och hade under lång tid brukat ett
narkotikaklassat medel som
kunde leda till höjd aggressivitet
och minskad impulskontroll,
resonerar rätten. Tingsrätten
finner inga förmildrande

omständigheter för mordet och
kvinnan döms mot sitt nekande
till livstids fängelse.
Hon ska även betala skadestånd
på 60 000 kronor till tre av den
mördade kvinnans anhöriga.
TT
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Det betyder
Amazons lansering
för svenskarna
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Den amerikanska e-handelsjätten Amazon har bekräftat att
de påbörjat lanseringen av en
svensk sajt, amazon.se.
Amazon-experten Edward
Basse förklarar vad det kan
innebära för handlare och
konsumenter.
”Amazon har varit tillgängligt för
svenska konsumenter och företag
genom våra olika europeiska

hemsidor under flera år, men
nästa steg är att introducera ett
komplett detaljhandelserbjudande
i Sverige och det är det vi planerar
att göra nu”, skrev företaget i ett
pressmeddelande på tisdagen, och
bekräftade därmed en lansering.
Edward Basse är tidigare
Amazon-anställd och jobbar nu
som rådgivare åt företag som vill
sälja produkter på plattformen.
1 Vad innebär lanseringen?
– Att onlinehandeln måste bli mer
konkurrenskraftig och kreativ. För
fysiska affärer blir det svårare. För
dem är det här förmodligen inte
särskilt bra nyheter. De måste
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fundera över vilket värde de tillför
kunderna som de inte kan få
online. Lanseringen för med sig
både för- och nackdelar. De har en
stor kundbas som företag kan
nyttja, med kunder som de kanske
inte kunnat nå förut. Men det
kommer också sätta press på
handelns marginaler.
2 Vilka branscher får det tuffast
när Amazon kommer in?
– De som säljer elektronik,
hushållsartiklar och sportartiklar.
De kommer helt klart att
påverkas. Kunder kommer kunna
hitta de varorna på Amazon, till
ett lägre pris och större utbud.

3 Tror du att svenska
konsumenter kommer att
omfamna Amazon?
– Det beror på om Amazon kan
övertyga svenskar om fördelarna
med deras primekoncept, som
innebär att kunder får gratis
leverans inom två dagar. Men det
tror jag verkligen, eftersom de
lyckats med det på alla andra
marknader. I Stockholm kanske
det inte får lika stor påverkan,
men på mindre orter i landet tror
jag att att effekten kan bli stor.
Konsumenter kommer att kunna
nå en ny nivå av bekvämlighet.
4 När kan det vara i gång?
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– Jag tror att de kommer försöka
lansera i slutet av september,
åtminstone inte senare än
oktober.
– Jag misstänker att de egentligen
hade velat lansera tidigare än så,
men jag tror att covid-19
påverkade deras beslut.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se

Fler sommarjobbare
ringer LO:s
hjälptelefon
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Antalet utlysta sommarjobb hos
Arbetsförmedlingen är betydligt
färre i år på grund av
coronapandemin. Samtidigt är
trycket på LO:s hjälptelefon
högre än vanligt, och nya frågor
har väckts bland
sommarjobbarna.
Redan i våras konstaterade
Arbetsförmedlingen att
coronakrisen slagit hårt mot
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sommarjobben. Under april till
exempel anmäldes drygt hälften
så många nya sommarjobb hos
myndigheten som samma månad i
fjol.
Nu en bit in i sommarens andra
halva ser tappet inte fullt lika stort
ut, men det är ändå en tydlig
skillnad konstaterar
Arbetsförmedlingens analytiker.
– Tittar vi på nyanmälda
sommarjobbsplatser under
perioden januari–juni i år så är
det nära 25 000 färre i år jämfört
med året innan, säger Marcus
Löwing,

arbetsmarknadsanalytiker på
Arbetsförmedlingen.
Vård och omsorg är vanligtvis den
sektor som erbjuder flest
sommarjobb och så är det även i
år. Samtidigt är det också den
sektor som står för den klart
största minskningen av
utannonserade platser – knappt 11
000 färre än förra sommaren.
Det kan jämföras med hotell och
restaurang eller handeln som
båda backar med knappt 3 000
platser vardera mot förra året.
– Den stora minskningen inom
vård och omsorg handlar både om
en kapacitetsfråga och om ett

1843

ställningstagande från
arbetsgivarna då man tvingats
vidta olika försiktighetsåtgärder
och liknande, säger Marcus
Löwing.
Han påpekar också att
minskningen av utannonserade
tjänster följer ungefär samma
mönster som övriga
arbetsmarknaden. Både 2019 och
2020 utgör sommarjobben en lika
stor andel av de nyanmälda
platser på Arbetsförmedlingen.
Men trots att det finns betydligt
färre sommarjobb, och vanliga
jobb, i år har klart fler ringt LO:s
hjälptelefon för att få råd och

stöd. Det säger LOombudsmannen Diana Jaramillo
Josefsson, en av de som
bemannar telefonen.
Den här sommaren har många
nya undringar dykt upp i
samband med pandemin,
konstaterar hon. Framför allt
handlar det om det för många nya
begreppet korttidspermittering.
– Det är ju någonting jag gissar att
många inte ens hört talas om
innan coronan förutom de som är
väldigt insatta i arbetsrätten,
säger Diana Jaramillo Josefsson.
Ofta är det personer som själva
har blivit permitterade som ringer
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in med frågor. Många undrar om
det skulle vara okej att jobba
någon annanstans under tiden.
Svaret är enligt Jaramillo
Josefsson inte helt enkelt.
– Det beror till stor del på vad du
har för kollektivavtal. De olika
förbunden ser lite olika på det där,
så det bästa är att vända sig dit
och ta reda på vad som gäller. Vet
man inte vilket förbund som är
rätt kan man fråga oss, säger hon.
Hjälptelefonen är i gång året om
och öppen för alla att ringa till.
Men under sommarhalvåret görs
riktade insatser mot unga för att
uppmärksamma dem på att det

finns hjälp att tillgå om något går
snett på sommarjobbet.
Bortsett från
permitteringsfrågorna så handlar
samtalen i mångt och mycket om
samma problem som uppstår
varje år: arbetsgivaren håller inte
vad den lovat, man får fel lön eller
tvingas jobba fel tider.
Ett vanligt problem är också att
sommarjobbaren har ett för dåligt
utformat avtal som ger ganska lite
att sätta emot om en tvist skulle
uppstå.
Diana Jaramillo Josefssons två
främsta tips för att undvika den
typen av problem är att först och
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främst se till att över huvud taget
ha ett avtal. Det är det inte alla
som har. I det ska det vara tydligt
och begripligt vad man är överens
om vad som ska gälla under
anställningstiden.
– Jag tror inte man tänker på hur
viktigt det är att det står svart på
vitt vad man faktiskt har avtalat.
Det är så många som hör av sig
och antingen inte har något
kontrakt alls, eller så har man
alldeles för dåliga kontrakt, säger
Diana Jaramillo Josefsson.
Det andra är att se till att noga
läsa och förstå vad det är man
skriver på, både

anställningsavtalet och saker som
kan presenteras senare under
själva anställningstiden.
– Man måste se till att inte skriva
under något om man inte förstår
vad det är. Förstår man inte kan
man ta hjälp av facket innan man
skriver på, säger Jaramillo
Josefsson och fortsätter:
– Det kan gå så långt att man
skriver under sin egen uppsägning
utan att veta om det, och en
underskrift är bindande så då kan
det vara svårt att göra någonting
arbetsrättsligt åt det i efterhand.
Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se
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Fakta. Här försvinner jobb.
Det totala antalet nyanmälda
sommarjobb hos
Arbetsförmedlingen under
perioden januari–juni i år är 85
394.
Det är nära 24 540 färre än
samma period förra året.
Några av de värst drabbade
sektorerna jämfört med 2019:
Vård och omsorg: –10 868
Finansiell verksamhet och
företagstjänster: –6 798
Utbildning: –3 522
Handel: –2 775
Hotell och restaurang: –2 271

Information och kommunikation: –
772
Jordbruk, skogsbruk och fiske: –
223
Källa: Arbetsförmedlingen
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Tegnell ser risker
med öppna
läktare
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Svensk elitidrott törstar efter
publik på arenorna.
Men att höja maxgränsen på 50
personer – som ligger till grund
för åskådarförbudet – är inte
aktuellt, enligt
Folkhälsomyndigheten.
– Jag tror det är väldigt viktigt
att man ligger kvar vid en
ganska låg nivå på antal som

kan delta vid olika event, säger
statsepidemiolog Anders
Tegnell.
Inte minst fotbollens företrädare
har riktat hård kritik mot
Folkhälsomyndigheten för bristen
på tydlighet, kommunikation och
vägledning i frågan om ett
successivt återinförande av publik
i begränsat antal.
I veckan har regeringen bjudit in
företrädare för idrotten för tre
möten om situationen. Planen är
att specialidrottsförbunden ska få
säga sitt i publikfrågan och
diskutera hur man
1848

fortsättningsvis ska förhålla sig till
coronapandemin.
På frågan om maxgränsen kan
komma att höjas inom en snar
framtid svarade
Folkhälsomyndighetens
statsepidemiolog Anders Tegnell
så här på tisdagens
presskonferens:
– Just nu, med tanke på hösten
och osäkerheterna som vi alla står
inför, så tycker vi att det är väldigt
viktigt att vi har kvar det här med
att begränsa stora
sammankomster, för de har ju
genom hela förloppet visat sig
kunna innebära rätt stora risker.

Det är definitivt inte en risk som
vi är villiga att ta med den
utvecklingen vi har just nu i alla
fall.
Gällande publik i begränsad
utsträckning, som faller under
ordningslagen, är det en fråga för
polisen att hantera, poängterade
Anders Tegnell.
– Det är polisen som äger den
lagstiftningen som vi har i dag så
det får du diskutera med dem.
Men där är gränsen satt på mängd
och ingenting annat.
Har regeringen diskuterat, med
er, möjligheterna för att ändra
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begränsningen (på 50
personer)?
– Nej, vi har ingen sådan
diskussion just nu, utan det är i
första hand regeringskansliet som
får stämma av det här och sedan
kommer vi säkert in i
diskussionen så småningom om,
säger Anders Tegnell.
Vilken är er ståndpunkt i
nuläget?
– Jag tror det är väldigt viktigt att
man ligger kvar vid en ganska låg
nivå på antal som kan delta vid
olika event och eftersom alla event
hamnar under samma lagstiftning
så är det nog den här nivån som

bör ligga kvar ett tag, till vi ser
utvecklingen lite bättre under
hösten.
Den 27 mars beslutade regeringen
att förbjuda sammankomster på
fler än 50 personer, vilket hindrar
publik under idrottsevenemang.
TT
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Förbudet mot folksamlingar över
50 personer har slagit hårt mot
idrotten. Riksidrottsförbundet har
haft en löpande dialog med
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020
Folkhälsomyndigheten i frågan
I veckan har regeringen möten
och nu ska regeringen se över
med företrädare för svensk
regelverket.
idrott för att diskutera när och
Som ansvarig minister har trycket
hur publik åter kan tillåtas
på Amanda Lind varit hårt från
under svenska
såväl kultur- som idrotts-Sverige.
idrottsevenemang.
– Jag vet att idrotten har en god – Idrotten har jobbat väldigt hårt
beredskap för att kunna ta emot med att ta fram förslag på hur en
utökad publik skulle kunna tas
publik på ett smittsäkert sätt,
emot. Från att hålla distans där
säger kultur- och
man sitter, till att man har
idrottsminister Amanda Lind
personliga biljetter så att man lätt
(MP) till DN.
kan smittspåra. Det har gjorts ett

Besked om idrottspublik på
väg: ”Kan ske på ett
smittsäkert sätt”
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gediget arbete inom
idrottsrörelsen.
– Jag ska fördjupa den dialogen
den här veckan och sedan
kommer regeringen inom de
närmaste veckorna återkomma
med besked om vad som kan gälla
framåt, både för kulturen,
idrotten och nöjesbranschen,
säger Amanda Lind.
Kan den danska modellen att ta
in 500 personer per avgränsad
läktarsektion bli aktuell? Även
Finland har beslutat att under
vissa förutsättningar tillåta
offentliga tillställningar med mer
än 500 personer.

– Jag har inget besked om någon
exakt lösning i dag. Jag och
regeringen arbetar hårt för att
hitta lösningar. Det är flera
departement och ministrar
inblandade. Jag vet att idrotten
har en god beredskap för att
kunna ta emot publik på ett
smittsäkert sätt.
I en intervju med TT berättade
Riksidrottsförbundets ordförande
Björn Eriksson att
idrottsrörelsens möten med
regeringen denna vecka kommer
att vara uppdelade i tre delar:
utomhusidrott, inomhusidrott
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samt med motionslopp och
liknande.
Svenska Fotbollförbundet,
Föreningen svensk elitfotboll och
Elitfotboll dam skickade under
måndagen ett brev till Amanda
Lind angående publikfrågan.
”Vi har hittills upplevt att
regeringen och ansvariga
myndigheter inte prioriterat en
helt nödvändig dialog om dessa
angelägna frågor. De omfattande
konsekvenser som förordningen
medför är väl kända, och det är
inte försvarligt att nu sitta still och
avvakta. Det är regeringen som är
ansvarig för den beslutade

förordningen och det är
regeringen som nu måste se till att
publikförbudet – som alltså
inskränker grundlagsskyddade
rättigheter – omprövas”, står det
bland annat i brevet.
På torsdag kommer Svenska
Fotbollförbundets ordförande
Karl-Erik Nilsson och
generalsekreterare Håkan
Sjöstrand att träffa Lind.
En del av kritiken mot regeringen
och Folkhälsomyndigheten har
handlat om otydligheten i att
större folksamlingar tillåts
exempelvis vid utomhusbad,
köpcentrum och restauranger,
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men inte på kultur- och
idrottsevenemang.
I en DN-intervju angående
publikförbud vid
kulturevenemang kommenterar
Amanda Lind den frågan.
– Regeringens bedömning inför
sommaren var att 50-gränsen
skulle ligga kvar. Vi visste inte hur
pandemin skulle utvecklas. Sedan
är många departement och flera
ministrar inblandade i frågan:
justitie-, social- och
näringsdepartementet. Jag jobbar
hårt för att kulturen och idrotten
ska få så bra förutsättningar som
möjligt, självklart utifrån ett

smittsäkert sätt. Men jag tycker
inte att det är hållbart att olika
typer av folksamlingar behandlas
så olika.
Angående om det kan göras skilda
regler beroende på om evenemang
sker inomhus eller utomhus sa
Lind:
– Vi får återkomma till det exakta
beskedet. Men det är en typ av
lösning som har införts i andra
länder och även riktlinjer för
avstånd mellan både bänkrader
och sittplatser. Det är några typer
av möjliga anpassningar men vi
ska återkomma med besked. Jag
kommer att fördjupa dialogen nu i
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veckan med branschen om hur
exakt det här skulle kunna göras.
I mitten på juni fördelade
Riksidrottsförbundet det
stödpaket på 500 miljoner som
regeringen avsatte till idrotten för
att kompensera för uteblivna
intäkter mellan den 12 mars till
den 30 juni.
Riksidrottsförbundet har begärt
mer stöd för att kompensera för
idrottens intäktsbortfall under
tredje kvartalet, men något besked
om det har inte kommit från
regeringen.
Kan det bli aktuellt med ett nytt
stödpaket för att kompensera för

de fortsatta ekonomiska
förlusterna som publikförbudet
för med sig?
– Som regeringen har sagt
tidigare: Vi utesluter ingenting.
Jag vet att stora delar av idrotten
har det väldigt tufft men jag kan
inte föregå
budgetförhandlingarna, säger
Amanda Lind.
På tisdagen möttes
idrottsministern och Svenska
Ishockeyförbundets ordförande
Anders Larsson.
”Mötet med Amanda Lind var
positivt och det finns en tydlig
förståelse för vår situation inför
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hösten. Vi har sedan en tid en bra
och upparbetad dialog med
regering och riksdag, RF,
Folkhälsomyndigheten och
Polisen”, säger Anders Larsson i
ett pressmeddelande.
Ett antal protokoll har tagits fram
för hur verksamheten ska drivas
under hösten.
”För att vara förberedda och
tydliga om vad som gäller för oss
inom svensk ishockey har vi tagit
fram ett protokoll för hur vi ska
bedriva vår verksamhet under
nuvarande omständigheter. Vi har
även arbetat fram ett särskilt
publikprotokoll för hur vi ska

kunna hantera en begränsad
publik i våra arenor.
Publikprotokollet processas
framåt just nu med
Folkhälsomyndigheten och RF”,
säger Abbe Törsleff, svensk
ishockeys säkerhetsansvarige, i
samma pressmeddelande.
Även Riksidrottsförbundets
generalsekreterare Stefan Bergh
träffade Amanda Lind på
tisdagen.
”Det var ett bra och konstruktivt
möte där ministern lyssnade till
hur idrotten behöver ett förlängt
stödpaket och hur idrotten
drabbas av begränsningen kring
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publik och antal deltagare. För
idrottsrörelsen är det positivt att
regeringen vill lyssna till hur vi
har hanterat pandemin och hur vi
ser att vi kan fortsätta bidra till att
bekämpa smittspridningen men
också fortsätta bedriva idrott”,
säger Stefan Bergh i ett
pressmeddelande.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
Martin Fransson
martin.fransson@dn.se

4 000 förskolebarn
ska testas med
rörelsemätare
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Nästan 4 000 barn i 120
förskolor i Stockholms stad – i
alla stadsdelar – kommer under
hösten och våren att medverka
i ett projekt om fysisk aktivitet.
Under sju dagar i höst och i vår
kommer de att ha en rörelsemätare på handleden.
Barn bör röra på sig minst en
timme om dagen, enligt WHO,
men enligt studier är det få som
når upp till det. Målet med
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projektet är att undersöka om
barn rör sig mer om det finns en
övergripande strategi för fysisk
aktivitet på förskolan.
Strategin innehåller till exempel
minimitid utomhus och
organiserad fysisk aktivitet.
Projektet ska bidra till att alla
barn ska få tillräcklig fysisk
aktivitet och utevistelse,
oberoende av storlek på
förskolegård, kön och
socioekonomiska förhållanden.
– Det började med att vi flyttade
kontoret till Hagastaden. Där bor
folk mer eller mindre på varandra
och det finns knappt parker och

förskolegårdar, säger Daniel
Berglind, docent i
folkhälsovetenskap och ansvarig
forskare i Rörelseprojektet.
I fjol mätte han och hans kollegor
hur mycket 400 förskolebarn på
Södermalm rörde sig. De som
hade en större förskolegård och
tillbringade mer tid utomhus
rörde sig mer. Likaså de som hade
organiserade lekar och utflykter
flera gånger i veckan.
– Om man jämför den fjärdedel av
barnen som rör sig mest med den
fjärdedel som rör sig minst kan
man se att föräldrarna till den
senare gruppen har dubbelt så
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mycket sjukfrånvaro, säger Daniel
Berglind.
Projektet utförs av Region
Stockholms Centrum för
epidemiologi och
samhällsmedicin, CES, i
samarbete med kommunala
förskolor.
För att kunna utvärdera effekten
kommer förskolorna i projektet
att delas in i
interventionsförskolor, som tar
del av strategin och de aktiviteter
som ingår, och kontrollförskolor.
En så kallad randomiserad
kontrollerad studie.

Alla förskolor i projektet kommer
att vid studiens start göra sju
dagars mätning med
accelerometrar, en rörelsemätare
som barnen bär på handleden.
Accelerometrarna är helt ofarliga,
och upplevs av de flesta barn som
spännande att ha på sig. Samma
mätning upprepas sex månader
senare.
Ni upprepar flera gånger på er
hemsida att projektet är ofarligt.
Hur skulle det kunna vara farligt?
– När vi gjorde studien på
Södermalm fick vi många frågor
av föräldrar om rörelsemätarna.
Dessutom prövas all forskning
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med barn av
Etikprövningsnämnden så vi
måste lyfta eventuella risker. Men
det är orimligt att någon skulle
skadas, säger Daniel Berglind.
Redan nu kontaktas utvalda
förskolor om förberedelser inför
första mätningen.
Minst en timme om dagen, så
mycket bör barn röra på sig, enligt
Världshälsoorganisationen
(WHO). Fysisk aktivitet i unga år
är viktigt för att motverka
framtida hälsoproblem.
– Få kommer upp i
rekommendationerna, både i
Sverige och utomlands. Studierna

visar även att flickor rör sig
mindre än pojkar och att
vårdnadshavares
socioekonomiska bakgrund
påverkar barns rörelsemängd,
säger Daniel Berglind.
Vad beror det på?
– Alla studier – ner till ett års
ålder – visar att tjejer rör sig upp
till 20 procent mindre. Det beror
till väldigt stor del på att
samhället fortfarande behandlar
killar och tjejer olika, killar
uppmuntras nog mer till fysisk
aktivitet.
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Socioekonomisk status är en
viktig faktor för hur mycket barn
rör sig i organiserad idrott.
– Det är ganska dyrt. Jag har tre
små tjejer och deras idrottande
kostar mig ungefär 20 000 kronor
om året. Föräldrar med högre
utbildningsgrad rör sig också
mera själva, vilket påverkar
barnen, säger Daniel Berglind.
Vårdnadshavare har en betydande
roll i projektet, genom att ge sitt
samtycke till att barnen får delta.
– Bägge vårdnadshavarna måste
ge sitt samtycke, det är ett
jättejobb, säger Daniel Berglind.

Vårdnadshavare får också svara
på en enkät om barnets psykiska
hälsa och sömn.
Signe Haugo, samordnare för
Rörelseprojektet, säger:
– Det är spännande att driva ett
projekt i så nära samarbete med
förskoleverksamheten inom
Stockholms stad. Genom projektet
når vi ut till drygt 30 000
förskolebarn, deras
vårdnadshavare och ledare och
pedagoger. Det är ett stort
folkhälsoprojekt.
Daniel Berglind hoppas kunna
presentera de första rapporterna
hösten 2021.
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– De kommer att vara riktade mot
politikerna. Det är ogörligt i
Stockholm att alla ska ha en
förskolegård stor som en
fotbollsplan. Men när vi bygger
nytt måste vi bygga samhällen
som främjar att vi rör på oss. Det
krävs djärva politiker som vågar ta
beslut och stå för dem, säger
Daniel Berglind.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

”Det finns människor
som vet vem som sköt
12-åringen”
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Den 12-åriga flickan var
sannolikt inte måltavlan vid
skottlossningen i Botkyrka där ingen ännu är gripen. Polisen
släpper nu bild på den bil som
användes vid skjutningen i
hopp om att hitta de skyldiga.
Samtidigt, på flickans skola,
håller man stödöppet för sörjande elever.
Det var vid klockan halv fyra
natten mot söndag som en 12-årig
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flicka besköts vid en rastplats i
Norsborg söder om Stockholm.
Hon avled senare på sjukhus.
Två kilometer från brottsplatsen
ligger skolan som flickan gick på
fram till i somras. Rektorn
berättar för DN att sista gången
hon träffade 12-åringen var på
skolavslutningen i sexan.
– Det är ofattbart och väldigt,
väldigt sorgligt. Hon lämnade
ingen oberörd och spred en energi
och glädje i skolan. Hon hade
många relationer och det var
många som tyckte om henne.

Rektorn säger att 12-åringen
brukade ta hand om skolans
hund, en staffordshire bullterrier.
– Vi hade den lite tillsammans.
Hunden brukade ligga inne på
mitt kontor och flickan var en av
dem som tog hand om den.
Trots att det är sommarlov finns
lärare, skolsköterska och
skolkuratorn på plats för elever
som vill ha stöd. När
höstterminen börjar ska de ägna
den första tiden åt att bearbeta det
som hände.
– Vi kommer göra det utifrån det
behov som finns. Det får ta den tid
det tar.
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Polisen har fortfarande ingen
frihetsberövad i ärendet. På
måndagen gick myndigheten ut
med att de söker en vit kombi.
Mats Eriksson, presstalesperson
för Stockholmspolisen, uppger att
de ännu inte har hittat den.
Polisen släpper nu en bild från en
övervakningskamera vid tiden för
brottet på brottsplatsen, vid
McDonalds och Shell i Hallunda
som visar den bil som användes
vid skjutningen.
Personer som såg bilen i
anslutning till brottsplatsen
ombeds höra av sig till polisen.
Även iakttagelser av bilen före

eller efter brottet kan föra
utredningen framåt.
Mats Eriksson på Stockholmspolisen vill dock inte uppge om
själva skottlossningen fångades på
film. Polisen uppmanar personer
som var på platsen att höra av sig
till polisen på 114 14.
– Vi vet att det fanns folk som
stod där. Vi vill väldigt gärna
komma i kontakt med dem, säger
Mats Eriksson.
Sedan det misstänkta mordet
inträffade har det cirkulerat
uppgifter om att två yngre
personer med kriminell bakgrund
ska ha varit måltavlan för
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skjutningen. Mats Eriksson vill
inte kommentera detta.
– Vi jobbar med
förundersökningen och vill inte
peka ut några människor.
Stefan Hector, tillförordnad chef
för polisens Nationella operativa
avdelning, Noa, säger att de antar
att flickan inte var måltavlan för
skjutningen.
– Det är ett rimligt antagande att
hon inte var målet för
gärningsmännens skjutning.
Typiskt sett är 12-åriga flickor inte
mål i kriminella konflikter, säger
han.
Var någon annan måltavlan?

– Det är en uppgift som skyddas
av förundersökningssekretess.
En åklagare har kopplats in i
ärendet, vilket händer antingen
om det finns en misstänkt i
ärendet eller om brottet är särskilt
grovt. Enligt Åklagarmyndigheten
handlar det snarare om det
sistnämnda.
– Det finns ingen misstänkt så vitt
jag vet, säger Karin Rosander,
presstalesperson för
Åklagarmyndigheten.
Stefan Hector uppger att det finns
personer som vet vem som sköt
den tolvåriga flickan. Han
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uppmanar dem att höra av sig till
polisen.
– Det finns människor som vet
vem som sköt, vem som körde
bilen och var den står. Det kan
vara medlemmar i en kriminell
gruppering, släktingar och familj.
– De som vet behöver berätta det
för polisen. För vår gemensamma
säkerhet, men också för
upprättelse för den dödade
flickan, säger Stefan Hector.
Hector uppfattar att det finns en
tystnadskultur i vissa områden
som försvårar polisens arbete.
– Mycket av vårt arbete bygger på
att människor pratar med oss. Det

är en av förklaringar till att
sådana här brott inte klaras upp.
Mellan november i fjol och juni i
år var Stefan Hector nationell
kommenderingschef för operation
Rimfrost, vars syfte var att minska
skjutningarna och
sprängningarna. Men i Stockholm
har skottlossningarna snarare
ökat hittills i år.
Stefan Hector framhåller att
insatsen haft effekt i Malmö och
Uppsala, dit polisen omfördelade
resurser.
– I Malmö är skjutningarna
ungefär halverade,
sprängningarna är nere på en
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tredjedel och den upplevda
tryggheten har ökat. Vi upplever
att strategierna fungerar. Men om
man tar personal från en plats,
kommer de att saknas där de
jobbar normalt.
Fick ni ned brottsligheten i
Malmö på bekostnad av
situationen i Stockholm?
– Vi har tagit mellan 30 till 100
polisanställda delat på hela
Sverige. Så genomslaget av detta
borde vara försumbart för
Stockholm.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se

Regionen erbjuder
självhjälp mot oro
för covid-19
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020

Nu går Region Stockholm ut
med ett erbjudande till alla
invånare: Ett gratis
självhjälpsprogram för att lära
sig hantera oro för
konsekvenserna av covid-19 på
egen hand.
Spridningen av coronaviruset och
konsekvenserna för hälsa,
välmående och ekonomi kan
skapa oro som påverkar vardagen
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negativt, konstaterar Region
Stockholm. Därför har regionen
nu tagit fram ett
självhjälpsprogram för att hantera
oro som kan uppkomma i
samband med pandemin.
Programmet ”Hantera oro vid
covid-19” baseras på kognitiv
beteendeterapi, KBT. Det erbjuds
via nätet till alla invånare som
fyllt 18 år i Stockholms län via
Vårdguiden 1177.
– Det är naturligt att känna oro
när vardagen och omvärlden
påverkas av en sådan här pandemi
men ibland tar oron över. Det här
programmet är tänkt att hjälpa

den som vill minska sin oro, säger
Kersti Ejeby, verksamhetschef vid
Gustavsbergs vårdcentral och
medicinskt ansvarig för
självhjälpsprogrammet.
Programmet, som utvecklats av
två psykologer vid Karolinska
institutet, består av fem moduler
med text, film, animationer,
övningar och hemuppgifter att
fylla i. Deltagaren får lära sig:
1. Skilja på ”hjälpsam och
ohjälpsam” oro.
2. Fokusera på problemlösning.
3. Minska ohjälpsamma
beteenden, som överdriven
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mediekonsumtion och överdrivet
vårdsökande.
4. Tekniker för att släppa
orostankar.
5. Sunda rutiner och att kunna
arbeta vidare på egen hand.
En utvärdering bland 300 testanvändare har visat på minskad
oro och hög nöjdhet utan några
negativa följdverkningar, enligt ett
pressmeddelande från regionen.
– Det har visat sig minska oro. Det
är vad vi lovar. Jag kan inte tänka
mig att detta skulle kunna skada
på något sätt, säger Kersti Ejeby,
som understryker att andelen som
i grunden lider ångest, oro och

depression redan innan pandemin
utgör en stor del av dem som
söker vård.
Hon hoppas överdriven, ickekonstruktiv oro ska kunna släppas
genom programmet.
– Sådan oro gör ingen människa
glad. Det är vilsamt att lära sig
släppa på frågor man inte kan rå
över och i stället läsa en bok,
lyssna på musik, promenera eller
hjälpa andra människor på olika
sätt.
DN har begärt ut, men ännu ej
fått, uppgifter om kostnaden för
regionen att utveckla och
implementera programmet. Enligt
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Kersti Ejeby handlar det inte om
stora summor.
– Det är lågbudget. Ett antal
månadslöner för två
psykologiforskare, inte mer.
Många hör av sig till DN och oroas
över de långa vårdköerna som
uppstår när planerad vård skjutits
upp, och över ekonomiska
neddragningar inom vården med
varsel av personal som
fortfarande ligger kvar på
exempelvis Karolinska.
Riskerar det inte upplevas som
provocerande att regionen i det
här läget erbjuder ett självhjälpsprogram mot covid-oro?

– Jag förstår absolut din fråga.
Tanken är inte alls att människor
ska köra självhjälp i stället för att
söka sig till vården för symptom.
Har du symptom, eller är du
orolig över att inte komma fram i
kön för att få vård, hör av dig och
kom till oss. Sådan oro är
hjälpsam oro som ska få dig att
kontakta vården, säger Kersti
Ejeby.
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
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säger Marie Lindqvist, vd på
Stockholm live.
Efter att missnöjet inom
kulturbranschen ökat i styrka
ONSDAG 5 AUGUSTI 2020
meddelade Amanda Lind på
Hårt kritiserade kulturministern måndagskvällen att regeringen
Amanda Lind (MP) utlovade
inom de närmsta veckorna ger nya
under måndagskvällen besked besked för vilka regler som ska
inom de närmsta veckorna
gälla för publik vid kultur- och
gällande publikbegränsningar.
idrottsevenemang.
Nu kommer krav från bransch– Jag har hela våren och
organisationer att 50-regeln
sommaren tryckt på för att
snabbt måste luckras upp – och regeringen ska agera skyndsamt
att stödpaketen förlängs.
och ge besked för vad som kan
– Många går på knäna och
gälla framåt, säger Amanda Lind
kommer inte att överleva i höst, till DN och tillägger:

Kulturbranschens krav
till ministern: Vi måste
kunna öppna
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– Vi behöver hitta sätt där
kulturen och idrotten kan ta emot
en större publik på ett smittsäkert
sätt.
En av de som höjt sin röst i
debatten är komikern och
författaren Jonas Gardell, som i
en uppmärksammad krönika i
Expressen krävde ministerns
avgång. Till DN tillbakavisar
Amanda Lind avgångskravet.
– Jag kommer inte att avgå. Min
uppgift är viktigare än någonsin.
Det är ett exceptionellt svårt läge
för kulturen och idrotten. Jag har
från dag ett i pandemin jobbat
hårt, både för att presentera stöd

men också för att trycka på för att
regeringen ska kunna ge besked
om vad som ska gälla framåt,
säger Amanda Lind.
Under veckan kommer kulturens
väg framåt under pandemin att
diskuteras på möten mellan
regeringen och olika
branschorgan. Medverkar vid de
digitala mötena gör bland andra
Svensk scenkonst,
Teaterförbundet, Svensk live och
Stockholm live. Marie Lindqvist,
vd på Stockholm live, uppger att
man nu vill ta fram riktlinjer för
hur evenemang kan genomföras
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”på ett ansvarsfullt och tryggt
sätt”.
– Vi vill göra det omgående. Det
är möjligt att göra på exempelvis
stora arenor med hjälp av social
distansering och sektioneringar.
Vi vill att vår bransch ska ges
samma typ av förtroende att ta
eget ansvar som hotell,
restauranger och flygbolag redan
har, säger Marie Lindqvist.
Hon efterlyser även klara besked
om hur evenemangsbolagen
kommer att stöttas ekonomiskt
framöver.
– Det är en akut kris. Många av
bolagen i ekosystemet som håller i

gång Evenemangssverige går på
knäna och kommer inte att
överleva i höst. Vi har i stort sett
näringsförbud. Vi har inga
intäkter och har inte haft det på
fem månader, säger Marie
Lindqvist.
Ni har fört diskussioner med departementen under pandemin,
har den dialogen fungerat bra?
– Vi har haft möten med
departementen i början av
sommaren och hade hoppats att vi
kunde fått återkoppling snabbare.
Nu är förhoppningen att samtalen
leder till att arbetet intensifieras.
Vi vill omgående komma i gång
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med arbetet för att rädda vår
bransch.
Även Joppe Pihlgren,
verksamhetschef på
branschorganisationen Svensk
live, ser ett behov av snabba
besked. Dels gällande hur
konserter och föreställningar inför
publik kan återupptas, dels
gällande hur arrangörer ska
stöttas ekonomiskt.
– Det finns en jättestor
frustration. Folk vill kunna
komma i gång och veta vad man
kan planera för. Andra länder har
varit tydligare med vilka
öppningar som ska göras men vi

har inte fått höra någonting, säger
Joppe Pihlgren och fortsätter:
– Vi, men även idrotten, tycker att
man borde kunna vara mycket
mer dynamiska. Vi får inte köra
drive in-konserter med fler än 50
personer trots att folk sitter i sina
egna bilar – och man kan inte
köra orienteringstävlingar fastän
att folk springer en och en i
skogen. Det blir obegripligt för
både arrangörer och folk i
allmänhet.
Sommaren är högsäsong för livemusiken och enligt tidigare
uppskattningar räknade Svensk
live med att deras medlemmar
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skulle tvingas ställa in 3 000
evenemang mellan 1 juni och 31
augusti. Det innebär
miljardbelopp i uteblivna intäkter
och Joppe Pihlgren ser med oro
på vad som potentiellt blir följden
på längre sikt om inte stödpaketen
förlängs och publik tillåts.
– Det blir mindre kultur, färre
arbetstillfällen och
turistekonomiska effekter. Det är
väldigt många människor som
deltar i kulturlivet som drabbas.
Det blir ett annat samhälle, ett
samhälle som kommer att likna
det vi haft de senaste månaderna,
säger Joppe Pihlgren.

Mikael Brännvall, vd på Svensk
scenkonst, efterlyser en lösning
där kulturevenemang kan
undantas från de begränsningar
som ordningslagen utgör, och i
stället hitta lösningar där publik
kan tas emot på ett säkert sätt.
Begränsningarna som gäller i dag
uppskattas, enligt Svensk
scenkonst, medföra förlorade
intäkter på 50 miljoner kronor per
vecka under högsäsong,
sammantaget för deras
medlemmar.
– Det vi saknar är besked om hur
man tänker att vi ska gå vidare.
Det handlar både om de riktade
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krisstöden och att vi saknar en
dialog om hur vi ska kunna
planera för en säker och
ansvarsfull öppning, säger Mikael
Brännvall.
Under sommaren har tonläget i
debatten skruvats upp och många
har varit kritiska mot att de
restriktioner som finns skiljer sig
åt mellan olika branscher. Men
Amanda Lind anser inte att det
blivit fel när gränserna infördes.
– Nej, ordningslagen är enligt
Folkhälsomyndigheten ett av de
allra viktigaste redskapen för att
minska smittspridningen. Men
den slår väldigt olika och ibland

på ett olyckligt sätt, säger Amanda
Lind och tar själv ett exempel:
– Att det kan sitta 100 personer
på en restaurang och när det
kommer in en artist eller en
musiker så behöver hälften gå.
Det är klart att det blir väldigt
märkligt. Det är en sådan sak som
jag förstår att många reagerar på.
Därför är det bra att regeringen
ska komma med besked inom de
närmsta veckorna för hur
begränsningarna ska hanteras
framåt.
Men om ni har förståelse för att
det här blir ”märkligt” och ni nu
kan ta fram nya regler, varför
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kunde ni inte gjort det för några
månader sedan? Kulturbranschen
är ju under stor ekonomisk press.
– Regeringens bedömning inför
sommaren var att 50-gränsen
skulle ligga kvar. Vi visste inte hur
pandemin skulle utvecklas. Sedan
är många departement och flera
ministrar inblandade i frågan:
justitie-, social- och
näringsdepartementet. Jag jobbar
hårt för att kulturen och idrotten
ska få så bra förutsättningar som
möjligt, självklart utifrån ett
smittsäkert sätt. Men jag tycker
inte att det är hållbart att olika

typer av folksamlingar behandlas
så olika.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
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2020 har kommuner och regioner
fått 21 miljarder i ökat statsbidrag
för att hantera coronapandemin.
Regeringen har också utlovat
extra statsbidrag på 12,5 miljarder
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020
kronor för 2021 – en summa som
Om inte kommuner och
inte är tillräcklig enligt Sveriges
regioner får ett snabbt besked
Kommuner och Regioners
om ökade statsbidrag för 2021
chefsekonom Annika Wallenskog.
kan flera behöva höja skatten,
– Om inte staten kommer med
menar Sveriges Kommuner och tidiga besked om höjda
Regioner (SKR). Men finansstatsbidrag kommer många att
minister Magdalena Andersson behöva höja skatten, säger hon.
(S) utlovar inget höjt stöd.
Wallenskog menar att det är
Beskedet dröjer senast till i
bråttom med ett regeringsbesked
september när höstbudgeten
om ökat statsbidrag för 2021.
presenteras.

Kommuner kan
behöva höja
skatten
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Annars kan många kommuner
och regioner behöva höja skatten.
Tidigare har regeringen meddelat
att beslut om nya stödpengar
kommer senast i september.
– Vi var tydliga när vi kom med
beskedet att det var vår
bedömning utifrån informationen
vi hade då och att vi ska
återkomma vid höstbudgeten. Så
det är naturligtvis en av de
frågorna som vi kommer att
diskutera nu och göra analyser av,
säger Magdalena Andersson.
– Vi ser också att många regioner
har det tufft ekonomiskt samtidigt
som det finns en hel del vård som

varit tvungen att skjutas upp nu
under våren. Där finns säkert
begränsningar både vad gäller
läkare, sjuksköterskor och
operationsutrustning, och där vill
vi inte att pengar ska stå i vägen
för att hämta upp vård som fått
anstå.
Du kan inte lova mer pengar till
kommuner och regioner alltså?
– Vi kommer att återkomma med
besked när vi diskuterat det här
klart, säger Andersson.
När kommer det?
– Senast i samband med
budgetpresentationen.
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SKR menar att om inte stödet höjs
kommer kommuner och regioner
att behöva höja skatten, delar du
den bilden?
– Det ser väldigt olika ut i olika
delar av landet, det finns ju inte
minst regioner som haft
ekonomiskt strukturella problem
under en längre tid, långt före den
här pandemin. Så det är klart att
de är väldigt påverkade av det här,
säger Magdalena Andersson.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se

Afrosvenskar vittnar
om utbredd
diskriminering
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

En färsk rapport kartlägger den
etniska diskrimineringen i EU:s
länder – och i Sverige vittnar
flera personer från Afrika söder
om Sahara om diskriminering.
– Vi ligger långt över
genomsnittet i EU, vilket är
mycket problematiskt, säger
Martin Mörk på
Diskrimineringsombudsmannen.
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Rörelsen Black lives matter
sprider sig över världen, med
demonstrationer mot
diskriminering baserat på
etnicitet eller hudfärg.
Nu visar en nyligen publicerad
EU-studie, som genomförts i
samtliga medlemsländer, att en
rad immigranter och personer
som tillhör etniska minoriteter
upplever diskriminering.
25 500 individer har intervjuats
mellan 2015 och 2016. Bland
deltagarna finns till exempel
romer, nordafrikaner och
afrikaner från söder om Sahara.
Rapporten innehåller flera

slutsatser, varav en är att personer
från Afrika söder om Sahara
rapporterar om mer
diskriminering i Sverige än i ett
genomsnittligt EU-land.
I genomsnitt uppger 39 procent av
personer från Afrika söder om
Sahara att de känt sig
diskriminerade i sina länder
under de senaste fem åren. I
Sverige är motsvarande siffra 51
procent.
– Det pågår en diskussion i
samband med Black lives matterrörelsen, om även Sverige har
problem med systematisk
diskriminering av personer med
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afrikanskt ursprung. I den
kontexten är dessa siffror viktiga,
säger Martin Mörk, enhetschef på
Diskrimineringsombudsmannen
(DO).
Varför Sverige sticker ut i
statistiken är oklart, men tidigare
studier visar att afrosvenskar
utsätts för diskriminering på
arbetet, bland annat genom lägre
lön än svenskar med motsvarande
utbildning. I EU-studien uppger
34 procent av gruppen i Sverige
att de diskrimineras på jobbet.
Även FN har tidigare riktat skarp
kritik mot Sverige på grund av
brister i arbetet mot rasism och

diskriminering. Till exempel har
lyfts fram att det saknas en
oberoende granskning av polisen i
Sverige.
Organisationen Civil right
defenders flaggar för att fler
statliga myndigheter behöver ta
fram interna rutiner emot
diskriminering, bland dem
Polismyndigheten.
– Vi har flera gånger
uppmärksammat behovet av att
även myndigheter utvecklar
arbetssätt som genomsyrar hela
organisationen, säger Annika
Åkerberg, jurist på Civil right
defenders.
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Raffaella Lindström
raffaella.lindstrom@dn.se
Fakta. Sverige sticker ut i
statistiken
Andel personer från Afrika söder
om Sahara som känt sig
diskriminerad de senaste fem
åren (procent). Källa: EU:s byrå
för grundläggande rättigheter
Luxemburg 69
Finland 60
Danmark 55
Tyskland 52
Österrike 51
Sverige 51
Italien 49

Irland 48
Frankrike 48
Malta 47
Portugal 33
Storbritannien 23
Studien genomfördes mellan
oktober 2015 och juli 2016. Totalt
deltog 25 515 personer med olika
etniska bakgrunder. I Sverige
medverkade 400 personer från
Afrika söder om Sahara och 402
med ursprung från Turkiet.
Genomsnitt 39 procent
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Professorn kritisk –
skäms för Sveriges
kärnvapenstrategi
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

I dag är det 75 år sedan
atombomben över Hiroshima.
Nu riktar fysikprofessor Max
Tegmark skarp kritik mot
svenska regeringen som han
anser blivit ”bästis med
amerikansk militär” i frågan om
kärnvapen.
– Man skäms som svensk.
Sverige har helt tappat
ryggraden, säger han till DN.

Hans världsbild föll ihop när han
som 14-åring insåg att det i
händerna på nervösa stormakter
fanns tusentals vätebomber, som
riskerar ödelägga jorden.
– Måste man vara barn för att inse
att det här är helt galet? Det var
det här som fick mig engagerad i
världen för första gången.
I dag, torsdagen, är det 75 år
sedan den första atombomben
ödelade japanska Hiroshima och
dödade 130 000 bara de första
dagarna. Varje år på
Hiroshimadagen delar Svenska
läkare mot kärnvapen ut ett antiatombombsdiplom, som i år går
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till svensk-amerikanska fysikern
Max Tegmark, professor vid
Massachusetts Institute of
Technology, MIT.
Han får priset för sitt djupa
engagemang, som hållit i sig
sedan han under 80-talet på
Blackebergs gymnasium
volontärarbetade för
organisationen Svenska Freds. Då
kände han vind i ryggen.
Inför FN-förhandlingarna om ett
förbud mot kärnvapen 2017
samlade Tegmark över 3 700
forskare bakom ett öppet brev till
stöd för förbudet. Som
sommarvärd i Sveriges Radio

2018 pläderade han kraftfullt för
att Sverige ska signera FN:s
konvention om kärnvapenförbud,
något han även skrivit på DN
Debatt om.
– Jag är oerhört glad över priset.
Men tyvärr går utvecklingen
bakåt. Såväl USA som Ryssland
satsar stora pengar på att förnya
sin kärnvapenarsenal och köper in
än mer effektiva.
Det finns över 13 000 kärnvapen
spridda över världen, visar en
amerikansk rapport från i våras.
Max Tegmark är frustrerad. När
han pratar om sitt andra
expertområde, artificiell
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intelligens, vill alla medier skriva,
men när han talar om kärnvapen
upplever han intresset som lamt.
– Jag tror att folk ser den här
frågan som abstrakt, gammal och
avgjord. Att man inte förstår att
det här är ett aktuellt hot – att den
största risken i sammanhanget är
att tredje världskriget ska uppstå
genom ett misstag, ett tekniskt fel
eller missförstånd mellan
supermakterna, något som redan
varit nära att hända flera gånger,
även i närtid.
Han ifrågasätter varför så mycket
skrivs om klimatförändringarna,
utan att nämna effekten av

kärnvapen. En väsentlig andel av
dagens kärnvapen är nämligen
hundratals gånger mer kraftfulla
än dem för 75 år sedan – de kan
ändra vårt klimat. Stoft från
bomber även i ett begränsat
kärnvapenkrig skulle enligt
studier kunna orsaka en
atomvinter, en kraftig nedkylning
av atmosfären, som varar i över
ett decennium.
– Det skulle orsaka mörker, kyla,
grödor skulle dö vilket skulle leda
till massvält och utplåning av
stora delar av mänskligheten. De
flesta av oss svenskar skulle svälta
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ihjäl efter ett kärnvapenkrig
mellan Ryssland och USA
Tidigare utrikesminister Margot
Wallström ville att Sverige skulle
verka för ett förbud, men hade
partiet mot sig. Efter en utredning
och stor stridighet internt
beslutade regeringen i fjol att inte
ansluta sig till FN-konventionen
mot kärnvapen.
– Svenska regeringen har blivit
bästis med amerikansk militär.
Det är skrämmande att se hur
kärnvapenlobbyn fått så starkt
fäste här. Utredningen som
föranledde beslutet skulle jag ha
refuserat så det bara dånade om

det, om det varit en vetenskaplig
artikel. Den var ounderbyggd,
hade usel källhänvisning, och
undvek att ta upp såväl stora
intressekonflikter som
huvudfrågan: hur Sverige skulle
drabbas av att kärnvapenkrig
mellan andra länder, säger Max
Tegmark.
DN har sökt försvarsminister
Peter Hultqvist (S) och
utrikesminister Ann Linde (S).
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
Fakta. Max Tegmark
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Max Tegmark, 53, är svenskamerikan född i Stockholm och nu
professor i fysik vid amerikanska
Massachusetts Institute of
Technology, MIT.
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Största svenska
bnp-raset på 40 år
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

Att Sveriges bnp skulle rasa var
väntat. Enligt experter tyder nu
mycket på att vi lämnat botten
och påbörjat återhämtningen.
Samtidigt kan det vara för tidigt
att ropa hej.
– Risken är naturligtvis att
utvecklingen vänder igen med
ytterligare virusutbrott och
nedstängningar, säger
finansminister Magdalena
Andersson (S).
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Sveriges ekonomi krympte med
8,6 procent andra kvartalet 2020,
jämfört med första kvartalet,
enligt preliminära siffror från
Statistiska centralbyrån (SCB).
Nedgången är den största för ett
enskilt kvartal sedan åtminstone
1980 och slår bort flera år av
tillväxt. Finansminister
Magdalena Andersson kallar det
för det värsta bnp-raset i modern
tid.
– Samtidigt är det mindre än jag
trodde att det skulle vara i juni i
vår senaste prognos, och även
mindre än vad vi ser i många

andra länder, säger Magdalena
Andersson.
Vid en pressträff på onsdagen
lyfter finansministern andra
indikatorer som kommit efter det
andra kvartalet och som pekar på
att ekonomin är på väg åt rätt håll.
Bland annat syns nu färre
konkurser, ökad försäljning i
detaljhandeln och ökad
industriaktivitet, enligt
finansministern.
Det är mycket tal om tecken på
återhämtning, finns det någon
risk att ni ropar hej för tidigt?
– Jo, därför har jag också varit
noga med att understryka att som
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siffrorna ser ut nu så tycks det
som att vi nått en botten och att vi
nu har en återhämtning, även om
det är från en låg nivå. Men det är
också en ovanligt stor osäkerhet
och risken är naturligtvis att
utvecklingen vänder igen med
ytterligare virusutbrott och
nedstängningar, säger Magdalena
Andersson.
Christina Nyman, chefsekonom på
Handelsbanken, tror att
ekonomin kan vara på samma
nivå som i början av det här året
först 2022. Men redan i nästa
kvartal spår hon ljuspunkter i
bnp-rapporteringen.

– Det kommer säkerligen bli en
positiv siffra för tredje kvartalet
eftersom man ökar produktionen
jämfört med det här totala stoppet
som var i mars och april. Det är en
högre aktivitetsnivå nu än då.
Samtidigt är det långt kvar och
arbetsmarknaden kan fortsätta
försämras ett bra tag till, säger
Christina Nyman.
Alexandra Stråberg, chefsekonom
på Länsförsäkringar, tror också på
en snar uppgång. Enligt SCB drivs
andra kvartalets nedgång till
största del av fallande export och
hushållskonsumtion, och där syns
redan positiva tecken, menar hon.
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– Det vi ser nu i alla indikatorer
som kommer är en ganska bred
återhämtning trots allt. Tjänstesektorn börjar dra igång, privatkonsumtion börjar komma
tillbaka och industriföretagen går
bättre, säger Alexandra Stråberg.
Vad betyder det för Sveriges bnp?
– Jag tror att vi kan se mindre
negativa siffror redan i tredje och
fjärde kvartalen. På årsbasis tror
jag vi kommer få en tillväxt mellan minus 3 och minus 4
procent som det ser ut nu. Det är
bättre än hur nästan alla
makroekonomen resonerade när

det såg som värst ut i våras, säger
Alexandra Stråberg.
Andra stora ekonomier i världen
har redan presenterat sina bnp för
andra kvartalet, bland annat
Tyskland som backade 10 procent
och Frankrike med minus 13,8
procent mot kvartalet innan. Det
är svårt att jämföra med andra
länder, menar Christina Nyman,
men utifrån hennes analys ligger
Sverige i linje med övriga Norden
och något bättre än de värst
drabbade i Europa.
– Det är ganska stor osäkerhet i
det här, men vi ligger inte i det
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sämre intervallet i alla fall, säger
Nyman.
Alexandra Stråberg tror det har
att göra med Sveriges något
mildare åtgärder.
– Det beror sannolikt på att vi inte
har haft en total nedstängning
som många andra. Vi har haft en
annan nivå på skyddsåtgärderna,
och ser man framåt så är det det
som kommer fortsätta vara
avgörande också, säger hon.
Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se

Fakta. Bygger på preliminära
underlag
Sveriges ekonomi krympte med
8,6 procent det andra kvartalet,
jämfört med första kvartalet, enligt
Statistiska centralbyråns bnpindikator. Kalenderkorrigerat och
jämfört med andra kvartalet 2019
minskade Sveriges bnp med 8,2
procent.
Ett lands bnp
(bruttonationalprodukt) är
summan av värdet på alla varor
och tjänster som produceras i
landet. Det används som ett mått
för att beskriva ekonomisk tillväxt
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och publiceras kvartalsvis. Den så
Torbjörn Petersson:
kallade bnp- indikatorn är en tidig
sammanställning och bygger på
Allt hänger
preliminära underlag. Ordinarie
fortfarande i luften
beräkning publiceras den 28
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augusti.
Analys
Källa: Statistiska centralbyrån.
Krisen slog till abrupt under
andra kvartalet.
Bruttonationalprodukten i
Sverige föll då med 8,6 procent,
jämfört med första kvartalet,
och blev ett kvitto på vad som
varit känt sedan pandemin
stängde den ekonomiska
aktiviteten världen över.
Sverige har gått en egen väg,
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men är inget undantag när
nationalräkenskaperna gör
preliminärt bokslut.
Som en svindlande katastrof för
den samlade ekonomiska
utvecklingen, tidigare aldrig
skådad, men också förväntad
sedan tidigt i våras – så kan den
kraftiga nedgången beskrivas.
Hur skulle Sverige kunna undgå
att inte påverkas ungefär i samma
omfattning som omvärlden?
Sverige har visserligen inte stängt
ned samhället på samma vis som
många andra länder, men är en
liten exportberoende nation med
en ekonomi som naturligtvis är

djupt sammanflätad med
omvärldens.
Krisen ser något mindre ut,
jämfört med hur hårt pandemin
slagit mot södra Europa, där
turist-, hotell- och
restaurangnäringarna väger
tyngre än i Sverige.
I Spanien krympte bnp med 18,5
procent under andra kvartalet, i
Frankrike med 13,8 procent och i
Italien 12,4 procent.
Sveriges nedgång på 8,6 procent
saknar motstycke i den statistiska
historien, men är över tre
procentenheter mindre än det
samlade genomsnittet för EU1895

länder och något mindre katastrofalt än utvecklingen i USA (–
9,5 procent) och Tyskland (–10,1
procent). Samtidigt är all statistik
ännu bara preliminär.
Vad SCB:s statistik från andra
kvartalet säger om hur Sverige
kommer att klara pandemin är
däremot oklart.
Allt hänger fortfarande i luften.
Smittan fortsätter att spridas och
ingen vet hur länge. Risken finns
hela tiden för nya kraftiga utbrott.
Hela branscher går på knäna och
investeringar senareläggs. För
företag i andra sektorer och för
löntagare fungerar stimulanserna

och permitteringarna, men
människor håller i pengarna i
stället för att använda dem till
konsumtion.
Raset under andra kvartalet var
omöjligt att förutse och svårt att
parera. Åtgärderna hittills har
varit viktiga för att dämpa
nedgången. Men det är vad som
sker under resten av året som
sannolikt får större betydelse för
hur Sverige kommer ur
pandemikrisen ekonomiskt.
Teorin om den v-formade
uppgången, den omedelbara
rekylen upp, som det talades en
del om i början av
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smittspridningen, har totalt fallit
ur modet som hoppfull
förutsägelse.
I stället står det klart att det
handlar om ett maratonlopp för
att komma tillbaka – men den här
gången på ett delvis nytt sätt.
Därför kommer resultaten för
tredje och fjärde kvartalet att säga
mer om hur det går för Sverige.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

Maria Wetterstrand:
Grön omställning
ger nya jobb
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Hållbar infrastruktur, stödpaket
kopplat till miljökrav samt
förenklade tillståndsprocesser
för företag och privatpersoner.
Det är några satsningar som
Omstartskommissionen lyfter
fram för att få fart på Sveriges
ekonomi.
– En grön omställning skapar
många jobb, säger

1897

hållbarhetskonsulten Maria
Wetterstrand.
Omstartskommissionen, som
startats på initiativ av Stockholms
handelskammare, väntas komma
med en mängd förslag för att få
fart på Sveriges ekonomi efter
coronan. Kommissionen består av
elva experter inom en rad viktiga
reformområden.
– Kombinationen av hälsokris och
ekonomisk kris är fruktansvärd.
Därför måste vi noggrant
analysera och utforma förslag för
hur vi ska starta om Sverige.
Åtgärderna bör bidra till att
kickstarta vårt samhälle samtidigt

som de ska vara strukturellt
sunda, säger Klas Eklund,
ordförande för
Omstartskommissionen.
DN har tagit del av
Omstartskommissionens
delområde som handlar om ”Grön
omställning för ett starkare
Sverige” och som författats av
Maria Wetterstrand.
– Vi har en unik chans att skynda
på investeringar som handlar om
en grön omställning. Det kommer
att skapa jobb, säger Maria
Wetterstrand, tidigare språkrör
för Miljöpartiet och som i dag
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arbetar som hållbarhetskonsult
för Milton group i Helsingfors.
I Omstartskommissionens rapport
så lyfts en mängd förslag på
satsningar fram inom miljöområdet.
– Kortsiktigt så behöver vi koppla
statliga stöd, lånegarantier,
krediter till företag med skarpare
miljökrav. Likaså behöver vi också
göra en rad investeringar i mer
hållbar infrastruktur.
Enligt Maria Wetterstrand har
många företag, som hon varit i
kontakt med under åren som
konsult, efterlyst lättnader i lagar

och regler för att underlätta
investeringar på miljöområdet.
– Det är svårt att ändra alla dessa
regler inom en rad områden men
däremot borde det vara lättare att
införa undantag och skapa
”regelmässiga frizoner” för att få
fram snabbare beslutsprocesser,
både för företag och för
privatpersoner, säger hon.
– Det kan gälla allt från att lättare
få tillstånd att testa nya slags
avloppssystem till att reglerna för
återbruk eller återvinning av
material. I dag är reglerna skrivna
som att det som ska återvinnas
måste ha en specifik
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ursprungskälla. Sådana regler kan
ibland omintetgöra återvinning av
vitt skilda råmaterial.
Hur ska detta finansieras?
– Vissa av förslagen behöver
nödvändigtvis inte kosta mer än i
dag, men staten behöver låna mer
pengar för att få igång Sveriges
ekonomi igen, säger Maria
Wetterstrand.
Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se
Fakta. Förslagen
Koppla miljökrav till statliga
stödåtgärder.

Förkorta tillståndsprocesser för
miljöinvestering och skapa
”regelmässiga frizoner” eller
undantag för snabbare utveckling
av miljövänlig teknik.
Delta i EU:s arbete kring vätgas.
Inrätta ett stöd för
energieffektivisering av
byggnader.
Stärkt stöd till renovering av
våtmark, naturskydd och insatser
för biologisk mångfald (även i
stadsmiljö).
Genomför förslagen i
biogasutredningen.
Utökade satsningar på
cykelinfrastruktur.
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Inför ett stöd för kommunal
investering i vatten och avlopp.
Inled diskussioner kring stärkta
möjligheter till distansarbete.
Inrätta ett ”cirkulärt ekonomikliv”.
Definiera hur ett öppet samhälle
kan kombineras med strategisk
autonomi.

Amazon tar hjälp av
krisande Postnord
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Den amerikanska e-handelsjätten Amazon, som nu lanseras
i Sverige, har byggt sina
framgångar på snabba och
pålitliga leveranser, något som
nu blir Postnords uppgift att
erbjuda som svensk
leveranspartner till företaget.
Amazons framgångar i Sverige
hänger på om man lyckas sälja in
sitt primekoncept till svenska kunder, menar Amazon-experten
Edward Basse. Konceptet innebär
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att kunderna garanteras fri
leverans inom två dagar.
– Det tror jag verkligen att de
lyckas med, eftersom de lyckats
med det på alla andra marknader,
säger Edward Basse.
Postnord bekräftar att man ska
hjälpa Amazon med leveranserna.
– Vi är en leverantör till Amazon
redan i dag och kommer fortsätta
vara det i framtiden också, säger
Peter Hesslin, chef för e-handel
och logistik på Postnord.
En rapport från 2018, som gjordes
på uppdrag av svenska och danska
staten, visade att Postnord
riskerade konkurs om inte Sverige

gav statssubventioner. På senare
år har Postnord blivit känt för
försenade leveranser, och under
2018 tog Konsumentverket emot
390 anmälningar mot bolaget.
– Nu är vi inne på knepig retorik.
Det är klart att det kan och
sannolikt kommer uppstå
förseningar. Det kan vara väder,
motorhaverier, mänskliga fel. Att
det kan uppstå avvikelser är alla
medvetna om och det sker oavsett
kund, säger Peter Hesslin.
Han menar att Amazon även
fortsättningsvis kommer kunna
hålla sitt löfte om två dagar, och
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pekar på att Postnord redan i dag
levererar inom det tidsspannet.
– Vi har en absolut samsyn på
leveransförmåga och leveranskvalitet, och Amazon är nöjda
med våra tjänster i dag, säger han.
Hur tar ni höjd för samarbetet?
– Jag kan inte gå in på detaljer,
men det är klart att vi räknar med
fler paket. Däremot är det inte så
att man är uppe i full speed över
en natt, utan det här kommer väl
vara en successiv utveckling för
Amazon precis som för alla andra
som kliver in på den här
marknaden.

Peter Hesslin vill inte svara på hur
länge samtalen har förts.
– Det kan jag inte gå in på, men vi
har haft en relation en längre tid.
”Vi har inte meddelat något om
hur vårt leveranslöfte kommer se
ut i Sverige och kommer bara göra
det närmare lanseringen”, skriver
Amazon i ett mejl till DN.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
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i samma skola. De har även ett
gemensamt intresse för naturen
och tycker inte om att se gamla
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förpackningar som ligger och
Kompisarna Agnes Bergman,
skräpar.
10, och Klara Christensson, 9,
– Vi brukar gå runt och plocka
tröttnade på att se skräp ligga
lite. Det kan vara olika saker,
på marken och skrev ett brev
ibland glasspapper, ibland
till statsministern där de
pantburkar, säger Agnes
efterlyste fler soptunnor.
Bergman.
Nu har de fått svar.
Ute på sina
– Vi trodde inte att han skulle
skräpplockningspromenader har
svara, det var lite pirrigt att se
de lagt märke till att det ofta
vad det stod, säger Agnes
saknas soptunnor. I våras
Bergman.
bestämde de sig för att ta tag i
De unga flickorna från Täby har
saken genom att skriva ett brev till
känt varandra sedan dagis och går statsministern Stefan Löfven.

Agnes och Klara fick
brev från Löfven
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– Vi tänkte att han kanske kunde
hjälpa till med att minska skräpet.
Några månader senare dök det i
förra veckan upp ett brev hemma
hos Klara Christensson. Till
tjejernas stora förvåning – och
glädje – hade statsministern
svarat.
– Vi trodde inte att han skulle
svara, det var lite pirrigt att se vad
det stod, säger Agnes Bergman.
I svarsbrevet tackar
statsministern flickorna för deras
engagemang, men skriver att han
själv inte kan hjälpa till med fler
soptunnor och hänvisar dem till
att kontakta kommunen. Tjejerna

är nöjda med svaret, berättar
Agnes Bergman.
– Det stod till exempel att det är
olagligt att skräpa ned även om
det inte finns soptunnor, och det
tycker vi att fler personer borde
veta. Och så stod det att han
tyckte det var bra att vi försökte
hjälpa till.
Nu är flickorna ivriga inför att
författa ett ännu ett brev – den
här gången till kommunen.
– Vi har inte hunnit än, men
tänkte att vi skulle göra det i
veckan, säger Agnes Bergman.
Enligt henne har engagemanget
för skräpplockning kommit främst
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från sådant som flickorna har lärt
sig om naturen i skolan, men
också från olika tv-program.
Anna Skoog
anna.skoog@dn.se

Två utredningar
pågår efter
dödskraschen med
polisbil
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Det har gått fem dagar sedan
den tragiska dödskraschen då
en ung flicka miste livet och två
unga skadades. Ingen har ännu
delgivits misstanke om brott,
och vid olycksplatsen växer minnesväggen.
– På kvällar och nätter har
ungdomar varit här och satt
ljus, det är så sorligt när sådant
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här händer, säger Lena Jularbo
Brauner, som bor på den tomt
som mopedbilen kraschade in i.
Det var strax före tolv under
lördagskvällen som paret Brauner
såg att blåljus lyste in i villan. De
tittade ut genom köksfönstret och
upptäckte flertalet polisbilar,
ambulanser och
räddningstjänstfordon stod
längsmed vägen som går utanför
huset i Täby.
– Det var mörkt ute och plötsligt
fick jag se en brandman som
hoppar över vårt staket och
kommer springande med en

ficklampa uppför gången, säger
Lena Jularbo Brauner.
Precis utanför hade en mopedbil
kraschat in i staketet vid deras
tomt efter att ha kolliderat med en
polisbil under utryckning på väg
mot ett misstänkt pågående
inbrott i området. Den tragiska
olyckan kostade en ung flicka livet
och två andra unga personer
skadades.
När DN besöker paret dagarna
efter olyckan står de i sin trädgård
där bilen körde in och berättar om
den fruktansvärda olycksnatten
och hur både mopedbil och
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polisbil var väldigt skadade efter
olyckan.
– Polisbilen var helt intryckt
framtill och vi såg när kranbilarna
kom och lyfte upp mopedbilen,
säger Lena Jularbo Brauner, som
bor i det hus vars staket
mopedbilen kraschade in i.
– Det var som om någon hade
knycklat ihop den, säger hennes
man Nils Brauner.
Olyckan inträffade vid en
korsning i villaområdet, där en
väg med en hastighetsbegränsning
på 30 kilometer i timmen ska väja
för en större väg där
begränsningen är 50 kilometer.

Här i området ser man ofta
mopedbilar köra omkring,
berättar paret Brauner.
Hur snabbt polisbilen körde är
ännu inte känt. Men
händelseförloppet i stort är något
sånär klarlagt, berättar Bengt
Åsbäck, förundersökningsledare
vid Särskilda åklagarkammaren.
– Polisbilen har färdats i
utryckningsfart. Det är inte känt
hur fort det har gått, men den har
haft blåljus på och kört mot ett
misstänkt inbrott. Och då har
mopedbilen plötsligt korsat den
här vägen. Då har man inte
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kunnat undvika en kollision, säger
han.
Det pågår nu två parallella
utredningar – dels hos Särskilda
åklagarkammaren som kopplas in
vid olyckor gällande polisfordon,
dels en förundersökning hos
polisen gällande föraren av
mopedbilen.
För utredningen hos Särskilda
åklagarkammaren är
rubriceringen vårdslöshet i trafik,
men ingen är ännu delgiven
någon misstanke för brott. Bengt
Åsbäck berättar att de hållit
förhör med den andre polisen som

färdades i bilen, men ännu inte
pratat med föraren.
– Det gör vi inte för att vi först vill
samla lite andra uppgifter innan
man slutligen hör den som
eventuellt kan komma att
misstänkas, säger han, och
fortsätter:
– Sen har vi hämtat ljudfilerna,
alltså trafiken mellan bilen och
ledningscentralen. Och man
uppfattar då även samtalet i bilen
mellan polismännen. Det ska vi
lyssna på nu.
Hur ofta det förekommer att
polisbilar är inblandade i
trafikolyckor är svårt att svara på
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exakt, berättar Bengt Åsbäck, men
att det inte är helt ovanligt.
– Här är det speciella
förhållanden. Det är sent på
kvällen, det är mörkt ute och
ingen annan trafik i stort sett. Det
är typiskt sett en situation där
man inte kan förvänta sig
korsande trafik, säger han.
Vid olycksplatsen intill staketet
ligger tända ljus och rosor. Några
har skrivit hälsningar på vykort
som ligger tillsammans med
mängder av blommor på
minnesplatsen.
– På nätter och kvällar har
ungdomar varit här och satt ljus,

det är så sorligt när sådant här
händer, säger Lena Jularbo
Brauner.
Caroline Gyllenkrok
caroline.gyllenkrok@dn.se
Fakta. Mopeder och A-traktorer.
Epatraktor, eller A-traktor, är en bil
som är ombyggd till en nationellt
typgodkänd traktor. Det får köra i
högst 30 km/timmen och ska vara
utrustad med dragkrok.
För att få köra en A-traktor
behöver du antingen förarbevis för
traktor. Andra alternativet är att ta
ett AM-körkort. Då går du i
trafikskola med obligatorisk
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körutbildning innan du skriver ett
teoriprov. AM-körkort är det som
brukar kallas ”moppekort”.
Mopedbil är vanligtvis en moped
klass I. Moped klass I får köras
högst 45 km/timmen. För att köra
moped klass I behöver du ett AMkörkort.
En skillnad mellan A-traktor och
mopedbilar är att A-traktorer kan
vara hur tunga som helst medan
en mopedbil får ha en maxvikt på
425 kg. En vanlig personbil väger
mellan 1-2 ton.
Källa: Transportstyrelsen.

Johan Hilton: Utan
showbranschen dör
teaterns hela
ekosystem
TORSDAG 6 AUGUSTI 2020

För att en del av
teaterbranschen ska frodas
måste också den andra delen
göra det. Den debatt som nu
rasar om de kulturpolitiska
åtgärderna under pandemin är
en viktig påminnelse om
showsektorns betydelse.
En av de finaste anekdoter jag vet
om underhållningens
1911

nödvändighet står regissören och
manusförfattaren Edward af
Sillén för.
I en DN-intervju från tidigare i år
berättar han om hur hans farmor
tog med honom på bio som barn,
hur de båda skrattade så att
tårarna sprutade och att farmor,
när de kom ut från salongen,
frågade: ”Vill du se den igen?”
Och så skrattade de sig igenom
filmen en gång till.
”Jag tror att det var där som jag
första gången förstod vad
underhållning kunde vara”, säger
af Sillén i artikeln, ”att man kan

skapa något som andra kan fly
verkligheten med.”
Utan den möjligheten – trösten
som eskapismen erbjuder – vore
vi nog många som inte skulle stå
ut. Personligen är jag dock
övertygad om att vårt behov av
underhållning rentav handlar om
någonting mer och större än att
fly verkligheten.
Kanske rentav det rakt motsatta:
att under ett par timmars tid möta
vår nästa, vila från alla inbördes
konflikter och uppgå i en
gemenskap (gärna större än 50
personer) som förenar oss i de
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starka känslor som riktigt bra
underhållning ger upphov till.
Den privata teater-, humor- och
showsektorns betydelse för
kulturlivet är därför omistligt,
både för mellanmänskliga möten
och som förbindelselänk mellan
lättsinne och allvar, mellan stad
och land. Inte minst det senare.
Våga bara glömma de busslaster
som kväll efter kväll fraktas till
privatteatrarna från orter riket
runt. Och som dels öppnar
huvudstaden för resten av landet
och dels är en viktig inkomstkälla
för både turistnäring,

restaurangsektorn och de övriga
kulturinstitutionerna.
En av förtjänsterna med den
debatt som Jonas Gardell initierat
med sina två Expressenartiklar
om kulturpolitikens misslyckande
under pandemin är just detta. Den
väcker tankar inte bara om
dagspolitiska manövrar, utan
också om showbranschens
existentiella dimensioner.
Och inte minst strukturella:
teatern som ekosystem. För att en
del av branschen ska frodas måste
också den andra delen göra det.
Allt hänger ihop.
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Redan i mars i år höjde sju
tungviktare inom privatteaterlivet
ett varningens finger här i DN
(31/3) för att man osynliggjordes i
debatten om krispaketen till
kulturbranschen. Man påminde
om att de allra flesta som är
verksamma inom showyrket, trots
allt, är frilansar. Samma
skådespelare, ljudtekniker,
inspicienter och regissörer går
därmed oupphörligen mellan
institutionsteatrarna och privatteatrarna, ett system som hittills
haft stor betydelse för både
kreativa impulser och mångfalden
av uttryck.

Ändå är det främst institutionerna
och det offentliga teaterlivet som
uppmärksammats i debatten,
medan den privata teatersektorn
hamnat i skymundan. Möjligen
kan den senaste veckans
diskussion råda bot på det. Men
då krävs det naturligtvis att vi har
en showbransch att låta oss
förtrollas av också i morgon. Vad
säger du, Amanda Lind?
Johan Hilton
johan.hilton@dn.se
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