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17 bekräftade dödsoffer 
och ett flertal skadade

nn EFTER UPPDRAG GRANSKNINGS av-
slöjande om den omfattande penningtvätt 
som Swedbank ska ha bidragit till under 
nära ett decennium, har det stormat rejält 
kring den svenska banken. Granskning-
en innefattar över 1000 Swedbank-kun-
der med adresser i så kallade högrisklän-
der. Bland dessa kunder finns också bolag 
med falska årsredovisningar, bolag som 
företräds av ökända så kallade ”målvak-

ter”, personer vars identitet används för 
att dölja vem som egentligen är ägaren av 
kontot. Swedbank har efter avslöjandena 
presenterat en utredning av kunderna i 
avslöjandet. Bankens VD, Birgitte Bonne-
sen, hade under utredningens gång fort-
satt förtroende enligt Swedbanks styrelse, 
men fick igår sparken bara en timme före 
bankens årsstämma. Efter beskedet släpp-
te bankens styrelseordförande Lars Ide-

mark ett pressmeddelande där han skrev 
att Bonnesen gjort en betydelsefull insats 
genom att skapa en ledande digital bank, 
men att det senaste dagarnas händelse-
utveckling har inneburit enorma påfrest-
ningar för banken. Bankens aktie har efter 
avslöjandet fortsatt att falla. Bankens aktie 
har efter avslöjandet fortsatt att falla sam-
tidigt som huvudkontoret utreds för grovt 
svindleri.

Swedbanks VD sparkad Vinka hejdå till 
engångsplasten 

SVT-dokumentär om Josefin Nilsson

Foto: Janerik Henrikssson, 
TT

Kultur: Fotokonsten är i 
Göteborg för att stanna. 
Fotoutsällningen ”Naked” 
pågår just nu i Göteborg, 
med en intressant touch. 
Föreställningen har pågått 
sedan den 21 februari och 
avslutas den 20 april. 

S. 9 

Foto: TT 
EU beslutade i onsdags 
att från och med 2021, 
ska användningen av 
engångsplast upphöra.

S. 3

Framgång för 
IFK-Göteborg

    Foto/text: Felix Thornberg
Krönika: På söndag drar 
2019 års upplaga av All-
svenskan igång. Göteborgs 
status som fotbollsstad är i 
gungning, främst på grund 
av IFK Göteborgs fall.  S. 8 

Dramaten i Stockholm vidtar åtgärder, men Göteborgs 
stadsteater är förtegna och har valt att inte uttala sig. Doku-
mentären har väckt starka känslor hos svenska folket. 

S. 2

Naket i konsten  

S. 4

 Foto: Jan-Erik Henriksson/TT

Foto: TTJosefin Nilsson

Ska ha bidragit till penningtvätt i ett decennium
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Dramaten i Stockholm är re-
jält omskakad efter Josefin 
Nilsson-dokumentären på 
SVT. Dokumentären har ska-
pat en stor medial storm, och 
teatern har valt att ställa in 
alla föreställningar där den 
utpekade mannen medver-
kar. Göteborgs Stadsteater vill 
dock inte diskutera frågan.

Sångerskan Josefin Nilsson 
gick bort i februari 2016 till 
följd av ett förstorat hjärta och 
dåliga värden, som obduk-

tionsrapporten fastlår orsakats 
av en doseringsmiss av recept-
belagd medicin. 

Nilsson började ta denna 
medicin i samband med att hon 
vid upprepade tillfällen blivit 
både fysiskt och psykiskt miss-
handlad av sin partner under 
90-talet, och bland tvingats till 
en rad olika operationer.

PARTNERN HAR PÅ senare tid 
varit aktuell i en pjäs på Dra-
maten i Stockholm, som tagit 
till åtgärder efter att uppgif-

terna kommit till ytan i sam-
band med SVT:s dokumentär 
”Älska mig för den jag är” om 
Nilssons liv. Teatern har bland 
annat valt att ställa in alla fö-
reställningar där den omtalade 
mannen är med i rollistan.

–Det går inte att genomföra 
dem, det är för allas bästa, sä-
ger Dramatens presschef Lena 
Törner till DN.  

Göteborgs motsvarighet till 
Dramaten, Göteborgs Stads-
teater, väljer att inte kommen-
tera situationen. Presschef Ann 

Walderborn säger att Stads-
teatern arbetar kontinuerligt 
med frågor som jämställdhet, 
samt att de inte har gjort några 
ändringar i sitt arbetssätt efter 
händelserna. 

ANDRE WETTERGREN ÄR per-
sonalchef och ansvarar för 
#metoo-frågor på Göteborgs 
Stadsteater. Wettergren säger 
att de intensifierat sitt jäm-
ställdhetsarbete efter rörelsen, 
där de blandat utökat arbets-
grupper, arrangerat utbild-
ningar och workshops samt 
sett över sina rutiner. 

–Det är svårt att jobba med 
dessa frågor i de tillfälliga kon-
stellationer som teatervärlden 
består av. Vi är dock noga med 
att göra punktinsatser och in-
formera våra medarbetare om 
våra värderingar inför nya pro-
jekt, säger Wettergren.

PERSONALCHEFEN MEDGER 
att situationen på Dramaten 
diskuterats internt i lednings-
gruppen, men säger att inga of-
ficiella möten hållits med res-
ten av personalen. Wettergren 
är tydlig med att Göteborgs 
Stadsteater är förberedda om 
en liknande situation skulle 
uppstå på deras arbetsplats. 

Felix Tornberg  

Göteborgs Stadsteater
tysta om dokumentär

Göteborgs stadsteater vid Götaplatsen Foto:TT

Regeringen kommer att i 
dagarna lägga fram ett lag-
förslag om begränsningar i 
strejkrätten. Lagen, om den 
godkänns, kommer från och 
med första augusti att be-
gränsa rätten att strejka mot 
en arbetsgivare som redan är 
bunden av ett kollektivavtal 
med ett annat fackförbund. 
Men förslaget kritiseras från 
flera håll. 

Lagförslaget kommer efter den 
utdragna hamnkonflikten i 
Göteborg, där Hamnarbetar-
förbundet själva ville bestäm-
ma villkoren för sitt kollektiv-
avtal, men motarbetades av 
arbetsgivaren. 

Det var under den utdragna 
konflikten som regeringen till-
satte en utredning om begrän-
sad strejkrätt.  

ARBETSMARKNADENS par-
ter TCO, Saco och LO samt 
Svenskt näringsliv kom sedan 
med det gemensamma försla-
get som regeringen nu ska be-
sluta om.

Lagförslaget innebär bland 
annat att så kallade stridsåt-
gärder, där arbetstagare till ex-
empel strejkar eller arbetsgi-
vare hindrar anställda från att 
arbeta, inte får användas som 
påtryckningar i en rättstvist. 

KRITIK MOT FÖRSLAGET har 
kommit ifrån flera håll. 18 
fackliga skriver bland annat i 
en debattartikel i Sekotidning-
en att lagförslaget ”riskerar att 

bakbinda fackliga organisatio-
ner”, men arbetsminister Ylva 
Johansson (S) hävdar att det 
handlar om en mer jämställd 
arbetsmarknad. 

I en kommentar till TT skri-
ver hon att ”konflikträtten ska 
vara fortsatt stark på svensk 
arbetsmarknad men lika vill-
kor ska gälla för alla”. 

MELINDA KANDEL, förtroen-
de vald i fackförbundet Fast-

ighets och en av de som skri-
vit debattartikeln, säger till 
Göteborg Nu att förslaget som 
bland annat LO lagt fram är 
raka motsatsen till vad arbets-
tagare behöver.

–Det kan ju bero på att top-
parna inom LO och de andra 
som bestämt det här har mer 
gemensamt med arbetsgivare 
och företrädare för Svenskt nä-
ringsliv. Vi är förbannad över 
det här. 

ATT FLERA FACKFÖRBUND på 
en arbetsplats skulle vara pro-
blematiskt är inte en bild hon 
delar.

–De som företräder lagänd-
ringen har ju tryckt ganska 
hårt på att det skulle vara ett 
problem, men det finns ju re-
dan ett flertal arbetsplatser 
som har mer än ett fackför-
bund och det fungerar felfritt. 

Om förslaget går igenom 
börjar reglerna gälla från och 
med första augusti.

Fredrik Lindblom

Strejkrätten kan begränsas i sommar

Socialdemokraterna i Göteborg Fotot: TT

Igår hölls framtidsmässan i 
Göteborg för andra året i rad. 
Mässan riktar sig till studen-
ter och nyexaminerande och 
är till för att hjälpa och inspi-
rera människorna till framtida 
jobb.

– Jag var nyfiken på vad 
mässan innebar och ville få 
inspiration för saker man kan 
arbeta med. Sen kommer Alla 
våra ligg-podden och den är 
jag riktigt taggad på, säger Sa-
bine De Ruiter, student på Gö-
teborgs Universitet, som igår 
befann sig på mässan.

Framtidsmässan är ett av Sve-
riges största karriärevent och 
hålls i flera städer runt om i 
Sverige. Mässan pågick under 
hela gårdagen och gästades av 
arbetsgivare i offentlig sektor 
från hela landet. Mässan visar 
dessutom upp artister och li-
vepoddar.

Flora Bernhardsson

Framtidsmässan 
till Göteborg

Död person hit-
tad på hotellrum

En person har hittats död på 
ett hotellrum i Göteborg. Det 
finns oklarheter runt dödsfal-
let varför rummet har spärrats 
i väntan på en kriminaltek-
nisk undersökning. Händel-
sen rubriceras inledningsvis 
som mord. Avspärrningen och 
brottsrubriceringen betecknas 
som rutinåtgärder.

–Vi får ett larm strax för 14. 
Det är personal på hotellet som 
larmar polisen sedan de an-
träffat en person död i ett av 
rummen, säger Anna Görans-
son, presstalesperson vid poli-
sen.

Polisen arbetar med att samla 
in information om händelsen. 
Det finns ingen misstänkt el-
ler frihetsberövad.

–Det är ett dödsfall som in-
träffat på en allmän plats och 
det finns oklarheten som gör 
att vi behöver utreda det vi-
dare för att kunna slå fast vad 
som har hänt, säger Anna Gö-
ransson.

TT

 Bild: TT
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Efter flera månaders förhand-
lingar om förbud mot en-
gångsplast, kom i onsdags ett 
beslut från EU-parlamentet, 
engångsplast förbjuds från 
och med 2021.

– Jag har ett gott hopp om 
att i framtiden kunna utvidga 
listan över förbjudna plastpro-
dukter för att engångsproduk-
ter är de största nedskräparna, 
sa Karolina Skog, avfallsexpert 
på den fristående miljöforsk-
ningsinstitutionen IVL, till 
SVT Nyheter.

ÄN SÅ LÄNGE gäller det 
bland annat produkter som 
engångsbestick, plasttallri-
kar och bomullspinnar. Be-
slutet röstades igenom med 
en klar majoritet, där 560 
röstade ja mot knappa 35. 
”Nu vinkar vi hejdå till den 

onödiga engångsplasten. Det 
här är ett väldigt bra beslut för 
miljön eftersom sju av de tio 
vanligaste skräpen i strandnä-
ra miljöer och hav är plaster”, 
skriver svenske ledamoten Fre-
drick Federley i ett sms till TT.

EN AKTÖR SOM påverkas av 
beslutet är restaurangkedjor-
na där man flitigt använder 
sig av plastbestick och sug-
rör. Hamburgarrestaurangen 
Max ska enligt de själva byta 
ut engångsmaterial mot mer 
miljövänligare material. Bland 
annat ska den tunna hin-
nan som fungerar som fukt-
spärr ersättas av ett tätskikt 
tillverkat av sockerrör. Dess-
utom kommer plastbestick-
en ersättas av träbestick och 
plastsugrör av papperssugrör. 
– Vi vill minska våra ut-

släpp och minimera plastför-
brukningen. Nu blir vi först 
i branschen med att ta bort 
plastsugrör, säger Kaj Török, 
Informations- och hållbarhets-
chef på Max.

Pizzeriorna är ett annat stäl-
le där plastbestick används fli-
tigt, inte minst under somma-
ren när man vill njuta av solen 
och maten samtidigt.

HUR DE KOMMER påver-
kas av beslutet återstår att 
se, men en person som är 
positiv är Habib Habib. 
– Vi använder inte plastbestick 
här. Det gör vi bara på somrar-
na när kunder vill sitta ute an-
nars får de ”metall”-bestick, sä-
ger han.

En av besökarna på pizzeri-
an, Johan, är positiv till förbu-
det. 

– Det är väl en bra grej. Jag 
använder det inte så ofta. Jag 
använder det när man går på 
picknick men nu får man hit-
ta andra alternativ. Det är inte 

den värsta katastrofen att de 
försvinner, det är bara bra, sä-
ger han.

Samarth Katiyar

Natten till söndag sker ännu 
en tidsomställning och vi får 
en timmes mindre sömn. 
– Det ska bort helt enkelt, sä-
ger Marita Ulvskog (S). 

På söndag byter vi till som-
martid – men kanske för sista 
gången. Under natten till sön-
dag ställer vi fram klockan, 
från 02:00 till 03:00. Men snart 
kan tidsomställningen vara 
ett minne blott. Under tisda-
gen röstade nämligen EU-par-

lamentet om att slopa det evi-
ga fram- och bakflyttandet av 
klockan. Det ska dock gälla 
först från år 2021, men med-
lemsländerna väntas redan 
nästa år bestämma sig om de 
vill fortsätta med sommartid 
eller vintertid.

– Det ska bort helt enkelt. 
Sedan bestämmer varje med-
lemsland själv vilken tidszon 
man vill befinna sig i. Nu är 
det ministrarna i regeringar-

na i varje land som får avgöra, 
säger Marita Ulvskog (S) som 
varit ansvarig för EU-parla-
mentets behandling av som-
martidens framtid till TT.

Förslaget kommer från bör-
jan från Finland och Tyskland 
som tycker att varje enskilt 
land själva ska bestämma vil-
ken tidszon man vill följa.

Om EU-parlamentets tids-
schema håller vill man att 
medlemsländerna senast i 

april 2020 ska ha bestämt sig 
om sina framtida tidszoner.

I en undersökning från 
YouGov ställer sig större de-
len av skandinavien sig posi-
tiva till beslutet. I Finland ville 

hela 78% gå över till endast en 
tidszon och 67% av Svenskarna 
kunde tänka sig att slippa stäl-
la om klockan.

Samarth Katiyar/TT

Hejdå till engångsplasten

EU slopar sommartid

PRODUKTER SOM FÖRBJUDS 2021

 � Engångsbestick

 � Engångstallrikar

 � Sugrör

 � Bomullspinnar o plast

 � Ballongpinnar i plast

 � Snabbmatsförpackningar

 � Plast som kan brytas ner genom oxidation  
       och cellplaster, t.ex. frigolit  
 Källa: SVT

30:e mars kan vara sista gången vi ställer om klockorna

2021 tar vi farväl av plastprodukter för engångsbruk. Bild: Samarth Kativar
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Bankens svåra kris
Efter Uppdrag gransknings 
avslöjande om den omfattan-
de penningtvätt som Swed-
bank ska ha bidragit till under 
nära ett decennium, har det 
stormat rejält kring den svens-
ka banken. 

Genom att få tag på en rad hem-
liga filer och dokument kunde 
det avslöjas en rad transaktio-
ner mellan Danske Bank och 
Swedbank i Baltikum, mellan 
åren 2007 till 2015. Bland an-
nat avslöjades det att Ukrainas 
förra president, som efter sitt 
ämbete har dömts för lands-
förräderi, slussat motsvarande 
34 miljoner kronor genom ett 
Swedbankkonto. Denna af-
fär har senare kopplats till en 
misstänkt muta. 
GRANSKNINGEN innefattar 
över 1000 Swedbank-kunder 

med adresser i så kallade hög-
riskländer. Bland dessa kunder 
finns också bolag med falska 
årsredovisningar, bolag som 
företräds av ökända så kalla-
de ”målvakter”, personer vars 
identitet används för att dölja 
vem som egentligen är ägaren 
av kontot. 
ANDRA KUNDER ÄR bland 
annat den ryske oligarken Is-
kander Makhmudov, som har 
kopplingar till organiserad 
brottslighet. 
Swedbank har efter avslöjan-
dena presenterat en utredning 
av kunderna i avslöjandet. Ut-
redningen har dock kritiserad 
för sin ofullständighet av bland 
annat Finansminister Per Bol-
und (S), som sagt att han inte 
tycker Swedbank gjort nog för 
att ge klarhet över situationen. 
Bankens VD, Birgitte Bonne-

sen, hade under utredningens 
gång fortsatt förtroende enligt 
Swedbanks styrelse, men fick 
igår sparken bara en timme 
före bankens årsstämma. Efter 
beskedet släppte bankens sty-
relseordförande Lars Idemark 
ett pressmeddelande där han 
skrev att Bonnesen gjort en 
betydelsefull insats genom att 
skapa en ledande digital bank, 
men att det senaste dagarnas 
händelseutveckling har inne-
burit enorma påfrestningar för 
banken.
BANKENS AKTIE har efter av-
slöjandet fortsatt att falla, sam-
tidigt som huvudkontoret, ef-
ter ekobrottsmyndigheten gått 
ut med att banken nu också ut-
reds för grovt svindleri, under 
onsdagen utsattes för en Raz-
zia. Misstankarna mot banken 
innefattar just nu penning-

tvätt, insiderbrott och grovt 
svindleri. 
Under bolagsstämman tillsat-
tes Anders Karlsson som till-
förordnad VD. Enligt Dagens 
industri ska Karlsson under 
stämman kallat situation för 
”minst sagt märklig”.

Fredrik Lindblom

Ekonomens tips efter krisen
Swedbanks kris går djupare 
och djupare, men hur oro-
lig behöver du som kund till 
banken vara? Sparekonomen 
Christina Söderberg reder ut.

Vad betyder den här krisen 
i banken för mig om jag är 
kund i Swedbank?
Krisen är självklart allvarlig 
för kunder i Swedbank när 
det kommer till förtroende. Vi 
behöver inte oroa oss för våra 
affärer vi har med dem. Våra 
svenska banker levererar stora 
vinster och är relativt välgöd-
da. Vi ska också komma ihåg 
att bankerna är mycket viktiga 
vilket gör att staten troligtvis 
skulle gå in och rädda banken 
vid behov. Däremot är det ju 

skakigt för de som äger aktier 
i Swedbank där de har sett vär-
det falla ett tag nu, och vi vet 
inte hur långt aktien kan falla.
Ska jag vara orolig för mitt 
sparkapital?
De pengar man har på ett 
sparkonto hos Swedbank är 
helt skyddade även om ban-
ken, mot förmodan, skulle gå 
i konkurs. Den statliga insätt-
ningsgarantin går in och skyd-
da upp till 950 000 kronor per 
person och bank. Om du har 
mer än så sparat på ett konto 
bör du öppna ett konto till hos 
en annan bank. Passa också på 
att flytta dina sparpengar från 
Swedbanks sparkonto som ger 
0 % i ränta till ett konto med 
insättningsgaranti som ger up-

pemot 1 procent i ränta.
Om jag har aktier i Swed-
bank, ska jag sälja eller be-
hålla?
För aktier behöver man inte 
heller oroa sig. Dina värdepap-
per och pengar ska vara åtskil-
da från bankens tillgångar vil-
ket gör att man får ut dem vid 
en eventuell konkurs. Om ban-
ken trots detta inte kan lämna 
ut din egendom har du rätt till 
ersättning från investerarskyd-
det (upp till 250 000 kronor per 
bank).
Ska jag ha is i magen och bara 
låta allt blåsa över eller ska 
jag helt enkelt flytta till en 
annan bank?
Du behöver inte agera snabbt 
just nu för att säkra upp ditt 

sparande - utan det är helt upp 
till dig att fundera på var du 
vill ha ditt engagemang och 
hur ditt förtroende för banken 
är.

Åsa Alvetjärn

Birgitte Bonnesen  FOTO: TT

Christina Söderberg  FOTO: TT

Nyligen släppte Brottsföre-
byggande rådet sin statistik 
över dödligt våld 2018. Bland 
annat har antalet fall av död-
ligt våld i parrelationer mer än 
fördubblats. 
– Det här är absolut någonting 
som samhället behöver analy-
sera vidare, säger Nina Forse-
lius på BRÅ. 

Antalet fall av dödligt våld har 
sedan 2015 legat relativt högt 
för Sverige, mellan 106 och 113 
fall. Det gäller även för 2018, då 
108 människor dog av mord, 
dråp eller annat dödligt våld. 

Det framkommer tydligt att 
fler personer dör av skjutvapen 
idag än tidigare. Sedan 2011 
har antalet personer som dött 
till följd av skjutvapen mer än 
fördubblats: då var det 17 per-
soner, medan det 2018 var 43 
personer. Hela tiden har det 
varit en överväldigande ma-
joritet av män som varit offer, 
år 2018 handlar det om 42 män 
och en kvinna. I region väst re-
gistrerades nio fall av dödligt 
våld på grund av skjutningar, 
vilket är fyra fler än året innan. 

– Det visar på hur komplext 
det här är. För samtidigt som 
dödsskjutningarna ökar så 
har också kvinnor drabbats av 
dödligt våld i större utsträck-
ning än tidigare, men det är en 
helt annan typ av våld.

Cirka två tredjedelar av alla 
kvinnor som dödades 2018 
blev detta av någon de har el-
ler har haft en parrelation med. 
Det är en stor uppgång gente-
mot förra året. Det handlar om 
26 fall totalt, varav 22 var kvin-
nor, vilket kan jämföras med 
totalt 11 fall 2017. Partnervåld 
utgjorde en fjärdedel av allt 
våld 2018.

– Vi vet inte vad det här be-
ror på, men vi fortsätter att 
mäta den här punkten för att 
kunna se utvecklingen över 
tid. Jag kan inte säga om det är 
den högsta siffran någonsin, 
eftersom det är så få fall så va-
rierar det mycket från år till år, 
men det är absolut någonting 
som sticker ut, säger Nina For-
selius.

Akiko Ahlstrand

Dödligt våld 
ökar mot både 

 FOTO: TT

 Arrangerad bild                              FOTO: TT
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Facebook uppdaterar policys

Brand i höghus 
i Bangladesh

Student stängs av efter mutskandal
USA: Efter avslöjandet av mut-
skandalen som berör ett fler-
tal unversitet, har den första 
eleven stängts av.

Under torsdagen stängdes den 
första eleven av efter att mut-
skandalen uppdagats. Elevens 
föräldrar ska ha betalt över en 
miljon dollar för att få henne 
antagen. Det är den första åt-
gärden från ett av de inblan-
dade universiteten sedan mut-
skandalen avslöjades i början 
av mars.

Totalt misstänks omkring 
50 personer för att ha varit 
delaktiga i härvan. Idrottsträ-
nare som utfärdat falska in-
tyg, universitetsanställda som 
förfalskat provresultat och 33 

föräldrar som anklagas för att 
ha betalat mutor för att få sina 
barn antagna på landets topp 
universitet.

ENLIGT ETT UTTALANDE från 
Yale utfärdade huvudträna-
ren för universitetets kvinnli-
ga fotbollslag falska intyg för 
två sökande, varav en av dem 
blev antagen i början av 2018. 
Hennes släktingar ska ha beta-
lat 1,2 miljoner dollar i mutor 
enligt utredningen av fotbolls-
tränaren, som lämnat sin tjänst 
vid Yale.

”Yale har utrett anklagel-
serna, och antagningen av stu-
denten som fick ett falskt intyg 
har hävts”, skriver Yale i utta-
landet.

Norge: Tor Mikkel Wara, jus-
titieminister i Erna Solbergs 
regering, avgick under torsda-
gen. Detta meddelades på en 
presskonferens tillsammans 
med statsministern. Wara sä-
ger att ”någon behöver mig 
mer än regeringen”, och syftar 
på sin sambo. 

Just Waras sambo anklagas 
för att ha tänt eld på den nu 
avgående justitieministerns 
bil, och greps för två veckor 
sedan av norsk polis.

TT

Guatemala: Under torsdagen 
inträffade vad som hittills 
klassas som en olycka på mo-
torväg i västra Guatemala. En 
lastbil skenade av vägen och 
träffade en folksamling. Perso-
nerna hade samlats vid vägen 
för att hedra ett olycksoffer 
som tidigare i veckan hade 
fått sätta livet till.

TT

Aleppo attack-
erat av Israel

Norges justitie-
minister avgår

Syrien: Den syriska armén, 
med president Bashar al-As-
sad som överhuvud, anklagar 
Israel för att ha attackerat ett 
industriområde i Aleppo. Fle-
ra robotar ska ha skjutits ned, 
men den syriska armén upp-
ger att skadorna endast ska ha 
varit materiella. 

TT

Lastbil körde in i 
folksamling

Bangladesh: En stor brand i 
ett höghus har tagit ett flertal 
liv och skadat ännu fler. 

Ett höghus i centrala Dhaka tog 
eld under torsdagen. Brandkår 
och räddningspersonal kom 
till platsen snabbt och påbör-
jade släckningsarbetet. Även 
marinen och flygvapnet har 
varit på plats. 

På bilder från platsen syns 
klättrande människor på fa-
saden, och i nuläget finns 17 
bekräftade dödsoffer och ett 
femtiotal skadade. Många tros 
vara fast inne i byggnanden. 

En stor folkmassa har samlats 
utanför byggnaden. En av dem 
är mor till en kvinna som arbe-
tar på tolfte våningen.

– När vi sist hade kontakt 
sade hon att lågorna var enor-
ma och att det var svårt att an-
das. Nu kan vi inte nå henne 
på telefon, säger den förtvivla-
de mamman till The Daily Star.

– Många av mina kollegor är 
fortfarande fast inne på konto-
ret, berättar Shoikot Rahman, 
som snabbt sprang ut ur bygg-
naden när han hörde att en 
brand brutit ut, för AFP.

Cesar Fältskär

Förbud mot vit nationalism och vit separatism i nya riktlinjer för företaget

                    FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Under nästa vecka kommer 
det vara förbjudet att hylla, 
stötta och representera vit na-
tionalism och vit separatism 
på Facebook och Instagram. 
Det är ett agerande från Face-
book i samband med attenta-
tet i Christchurch, men vägen 
till det slutgiltiga beslutet har 
varit lång. 

FACEBOOK HAR VARIT under 
stor press den senaste tiden. 
Det har varit ett flertal stäm-
ningar, bland annat för det 
bristande ansvaret angående 
innehållet på sin plattform, 
gynnsamma algoritmer för 
extremister, säkerhetsbrister i 
hanteringen av personlig data 
och den omdiskuterade Cam-
bridge Analytica-skandalen. 

Under 2018 avslöjades det 
att kommunikationsföretaget 
Cambridge Analytica i början 
av 2014 hade fått tillgång till 
och använt information från 
mer än 50 miljoner Facebook-
konton. Information som inte 
hade godkänts av användarna. 
Informationen kunde senare 

användas för politiska intres-
sen och spridas med hjälp av 
algoritmer. 

Facebook har tidigare häv-
dat att plattformen är neutral, 
eftersom företaget inte är ett 
medieföretag eller publicist. 

Det betyder att Facebook 
inte ansvarar för det som pu-
bliceras och kan därmed inte 
ställas till svars för innehållet. 
Det visade sig dock att algo-
ritmer gynnade ett visst inne-
håll, vilket inte gör plattfor-
men neutral. 

EN ANVÄNDARE PÅ Face-
book lämnar digitala spår ef-
ter sig. Det kan vara det man 
klickar, gillar eller tittar på. 
Nyhetsflödet fylls upp av det 
som användaren är intresserad 
av med hjälp av en algoritm 
och insamlandet av personlig 
data. Algoritmen tar med det 
innehåll som ger mest käns-
lomässigt engagemang, vilket 
oftast är känslor baserade på 
rädsla och ilska. Det bidrar till 
att negativt innehåll, så som 
extremism, når många männ-

iskor som är känsliga för det. 
Facebook som kommunika-

tionsverktyg är enkelt och smi-
digt att använda. 

Det används för att organi-
sera stora som små grupper, 
med få direktiv på vad man får 
eller inte får skriva på plattfor-
men. För att kunna kontrollera 
vad som skrivs och publiceras, 
har Facebook anställda mode-
ratorer. 

DERAS UPPGIFT ÄR att gran-
ska och ta bort stötande inne-
håll. 

Enligt företagets egna gui-
der, var det få exempel på vad 
som ansågs vara hets mot folk-
grupp. Ett flertal nedvärderan-
de ord och bilder var tillåtna 
för användare att publicera. Fö-
retaget uppdaterade sina mo-
dererings policys efter att läck-
ta dokument nått medier, men 
fortsatte att kritiseras eftersom 
att insatsen till att minska ha-
tet inte var nog. 

I det nysläppta meddelan-
det från Facebook ser de nu en 
koppling mellan organiserade 

hatgrupper och stöd för vit na-
tionalism på sin plattform, vil-
ket den inte ska kunna använ-
das till. De som använder sig 
av Facebook för att söka sig till 
hat på olika sätt, kommer att 
bli omdirigerad till organisa-
tionen Life After Hate. Det är 
ett initiativ som är skapad av 
tidigare våldsamma extremis-
ter och erbjuder hjälp att ta sig 
ur hatgrupper, utbildning och 
stöd. 

I BAKGRUND MOT tidigare 
kritik, uppmärksammade de-
batter och modereringen av 
hatspråk, är den nya bestäm-
melsen ett steg i en ny rikt-
ning. Det är ett pågående skifte 
i policys för företaget som allt 
mer pressas till att ta ett medi-
alt ansvar. Beslutet är till för att 
begränsa flödet av extremism 
baserat på hat och hjälpa dem 
som söker sig till det.

Jennifer Augustsson

USA:s utbildningsdeparte-
ment har inlett utredningar av 
totalt åtta universitetet gällan-
de muthärvan, enligt källor till 
nyhetssajten Politico.

Bland de som dragits in i 
skandalen finns tv-kändisarna 
Felicity Huffman från ”Des-
perate housewives” och Lori 
Loughlin från ”Huset fullt”.

TT/Åsa Alvetjärn

        FOTO:Ben Margot/AP/TT

 En kista fraktas i Guatemala FOTO: TT
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I skogen bakom kyrkan, bred-
vid den gamla grusfotbolls-
planen, ligger en rödmålad 
stuga. Solen är påväg ner och 
fem stycken scouter med rosi-
ga kinder kommer flåsande in 
genom grinden. Scoutgruppen 
Spejarna har samling och pre-
cis som vid varje möte börjar 
det med att lyktan ska tän-
das. 

IDAG ÄR DET Hugos tur, han 
sätter sig på knä vid lyktan och 
drar tändstickan längs kanten 
på asken. Det tredje försöket 
ger eld. I en ring kring lyktan 
lägger de armarna runt varan-
dra medan doften av fotosken 

sprider sig i luften. Ledaren 
Rickard Claesson harklar sig 
och tar i.

– Spejare! Var är ni?
Alla scouter och ledare sva-

rar i kör och ropen får förbipas-
serande motionärer att stanna 
upp.

– Vi ska alltid redo vara, på 
det rätta krutet spara. Möda el-
ler stort besvär, trohet vid var-
andra svär. Spejarna! 

Idag är det tema ”det brin-
ner” på Spejarnas möte i Björ-
kekärrs Scoutkår. De ska hugga 
ved, elda och grilla korv. Spe-
jarna är den näst äldsta grup-
pen och består av tio stycken 
scouter i åldrarna 12 till 15. 

Runt omkring i sko-
gen vid scoutkårens 
stuga, som varit de-
ras hem ända sedan 1982 
finns det gott om platser att 
elda på. Handuppräckning får 
avgöra dagens plats. Fyra mot 
en, det blir uppe på berget. 

EN EFTER EN kommer de gåen-
des med material som behövs 
för att starta elden. Förste scout 
kommer bärandes på en stor 
verktygslåda i trä. Nästa har 
armarna kring en rund, flisig 
huggkubbe och följs en pojke 
som viftar vilt med yxan som 
ska klyva all ved. Sist men inte 
minst kommer scouten Freja 
springandes med en plasthink 
fylld med vatten. Hon har på 
sig sin blåa scoutskjorta med 
fastsydd märken längs armar-
na och en scouthalsduk knyten 
runt halsen.

Scoutkåren i
BJÖRKEKÄRR: I Björkekärrs scoutkår lär sig barn i alla 
åldrar att elda, samarbeta och laga mat. Varje vecka 
möts de av nya utmaningar och svåra uppdrag. Att 
bli scout är att val som blir allt mer populärt och kö-
erna till Björkekärrs scoutkår vekar inte sluta växa. 

Melvin hugger ved och scouterna och ledare  Malin grillar korv vid eldstaden.  Bilder:  Flora Bernhardsson
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MALIN SKOOG som har va-
rit ledare i över tio år tar 
en papperskasse med 
ved och bär upp på ber-
get samtidigt som hon 

berättar om de olika ak-
tiviteterna som brukar äga 

rum. 
Det är allt ifrån att oriente-

ring, paddla kanot och lära sig 
om sjukvård. Till att laga mat, 
lösa chiffer och göra hantverk. 
Och så brukar de surra. Surra 
ihop slanor, vilket är är smala 
trädstammar, för att till exem-
pel bygga stegar, vindskydd el-
ler bord. 

– Men det är inte bara de ty-
piska scoutgrejerna vi gör. Jag 
brukar säga att det som är ro-
ligt, det är scouting, säger Ma-
lin. 

På berget som är kantat av 
skog står en eldstad uppbyggd. 
Fyra gamla stockar i en kvadrat 
blir till sittplatser där scouter-

na har slagit sig ner för att tälja. 
För att göra upp en eld på bästa 
sätt behövs det ved i olika stor-
lekar. 

Melvin går direkt bort till 
huggkubben och börjar vant 
klyva veden med yxa. Resten 
plockar fram vedklabbar och 
börjar tälja loss spån som de se-
dan samlar i en hög i mitten av 
eldstaden. 

Ju äldre scouterna blir de-
sto mer ansvar får de själva. 
De allra äldsta planterar och 
ordnar sina scoutmöten själva 
varje vecka och Spejarna som 
har möte idag, är redan väldigt 
självständiga. 

Malin säger att det är det som 
är poängen med att vara scout, 
man ska lära sig att ta hand om 
sig själv. 

PÅ SENARE år har scouterna 
fått en rejäl uppsving och de 
har just nu 30 stycken barn som 

står i kö för att få vara med. De 
behöver fler ledare och försö-
ker uppmuntra föräldrar att 
hjälpa till.

 – Föräldrar är dock inte den 
bästa lösningen. Det blir lite 
motsägelsefullt eftersom må-
let är att de ska bli självstän-
diga, och så står mamma eller 
pappa bredvid och hjälper till. 
Men just nu har vi inte mycket 
till val, säger Malin.

Mörkret har nu lagt sig över 
Björkekärr och det är dags att 
tända elden. Gnistor från tänd-
stickorna landar på de täljda 
spånen och tar eld. Lågorna 
sträcker sig mot den mörka 
himlen och runt elden sitter le-
dare och scouter och pratar, om 
grodmän, skolan och nästa 
läger. 

Melvin nynnar 
på scoutsånger och 
ledarna retas med 
varandra, det är en 

grupp med bra sammanhåll-
ning.

– Det är inga problem att 
umgås trots att våra åldrarna 
är väldigt olika. Vi har en så-
dan fin gemenskap, säger Rick-
ard Claesson, en utav ledarna. 

LÅNGT IN I skogen kommer 
ett fyrtiotal små lysande lam-
por flygandes. En efter en bör-
jar alla skratta. Vad kan det där 
vara? Det visar sig vara pann-
lampor till en springgrupp. 

Gapskratten ekar mellan trä-
den och alla scouter i Spejarna 
är överens om att det roligaste 
med att vara scout är att man 
alltid har kul och skrattar. Fre-

ja spetsar en utav kor-
varna med sin täljda 

grillpinne, hon hål-
ler den över elden 
och tittar på rö-
ken som stiger 
upp mot den 

stjärnklara himlen. 
– Den godaste korven som 

finns, det är den man grillat 
med scouterna, säger hon och 
tar ett bett av den sotiga kor-
ven. 

DAGENS SCOUTMÖTE bör-
jar närma sig sitt slut. Korven 
är uppäten och på himlen kan 
man tyda stjärnbilderna. Rö-
klukten har vid det här laget 
satt sig ordentligt i kläderna. 

Malin berättar att det det bäs-
ta med att vara scoutledare är 
att man lär sig så mycket saker, 
både om sig själv och andra, att 
man blir en bättre person.

- Till exempel när jag är på 
jobbet tänker jag: Tänk om dom 
också vore scouter, vad myck-
et lättare allt hade varit, säger 
hon.

Flora Bernhardsson

Björkekärr är alltid redo
Melvin och Freja täljer spån till elden. Bild: Flora Bernhardsson

Korvgrillning över elden. Bild: Flora Bernhardsson
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I dagarna blev det klart att 
Cristiano Ronaldo och hans 
Juventus kommer till Sverige i 
augusti. Matchen mot Atle-
tico Madrid är tänkt att spelas 
på Friends Arena – något som 
organisationen Friends ställer 
sig kritiska till.

Den 10 augusti är det tänkt att 
Friends Arena i Stockholm ska 
stå som värd för en repris på 
Champions League-kvartsfi-
nalen mellan Juventus och At-
letico Madrid. Detta besked har 

möts av stor kritik då Cristiano 
Ronaldo, som står anklagad för 
våldtäkt, spelar i italienska Ju-
ventus. Enligt uppgifter place-
rades matchen i Sverige efter 
att Juventus valt bort att spela 
i USA, då detta skulle kunna 
leda till att Ronaldo grips. Det-
ta på grund av den utredning 
som nu genomförs i just USA.

Antimobbningsorganisatio-
nen Friends, som Sveriges na-
tionalarena är uppkallad efter, 
uppskattar inte detta tilltag. 
Kommunikationschefen Lo-

visa Lönnebo säger till Afton-
bladet att organisationen ser 
allvarligt på att deras namn 
förknippas med ämnet.

- Vi är väldigt olyckliga över 
att Friends sammankopplas 
med anklagelser om ett så ex-
tremt allvarligt brott. Sexual-
brott, och sexuella trakasserier, 
är något vi i stiftelsen Friends 
arbetar aktivt mot hela tiden 
och det har vi gjort i många år, 
säger Lönnebo.

Matchen är en del av försä-
songsturneringen Internatio-

nal Champions Cup (ICC), och 
det är turneringen som har be-
slutat att denna match kommer 
att spelas i Sverige. Lönnebo 
säger att Friends nu kommer 
att ta kontakt med ICC för att 
uttrycka sitt missnöje.

- Vi är säkerligen en främ-
mande fågel för dem, men vi 
känner att det är jätteviktigt att 
klargöra det här problemet och 
att ta ställning, säger Lönnebo.

Felix Tornberg

På söndag drar 2019 års upp-
laga av Allsvenskan igång. Gö-
teborgs status som fotbolls-
stad är i gungning, främst på 
grund av IFK Göteborgs fall. 
2019 är dock året då laget när-
mar sig resten av fotbollssve-
rige – och BK Häcken.

IFK Göteborg slutade under 
2018 på den undre halvan av 
tabellen för andra året i rad, 
och efter en försäsong som 
präglats av svaga resultat och 
pyroteknik är det svårt att se 
att detta ska ändras till årets 
säsong. 

En Giorgi Kharaishvili som 
stundtals bar laget under förra 
året har varit en skugga av sitt 
forna jag. Tobias Hysén har 
gått i pension och värvning-
arna har inte varit något att 
hurra för. 

PÅ DEN ALLSVENSKA upp-
taktsträffen var de allsvenska 
tränarna överens om att IFK 
kommer att hålla till i botten 
– och trots detta tror jag att 

detta är säsongen då IFK vak-
nar till liv igen. 

Poya Ashbagi har fått fort-
satt förtroende, och fått känna 
in vad det innebär att vara en 
allsvensk tränare för IFK Göte-
borg. Målvaktsfrågan präglade 
lagets höstsäsong efter den 
nödvändiga försäljningen av 
Pontus Dahlberg, men verkar 
ha fått sitt svar i greken Gian-
nis Anestis. 

DEN EVIGA talangen Patrik 
Karlsson Lagemyr har hittat 
rätt i sin position precis bakom 
anfallarna, och jag tror att det-
ta är året då han visar fotbolls-
sverige sin fulla potential. 

17-åriga Benjamin Nygren 
avslutade förra årets säsong 
med att göra två mål mot 
Örebro SK, och kommer att 
fortsätta växa och mogna med 
rutinerade Robin Söder som 
komplement. 

IFK kommer fortsätta jobba 
med sitt defensiva fokus och 
överraska positivt offensivt. 
Det finns en aura kring laget 

som andas revanschlust istäl-
let för uppgivenhet – det är en 
egenskap som gör att jag ald-
rig räknar bort IFK Göteborg.

BK Häcken å sin sida över-
raskade positivt förra året, och 
aspirerade länge på en Euro-
paplats. Med Andreas Alm 
vid rodret, och en spännande 
fronttrio med Daleho Irandust, 
Alexander Jeremejeff och Pau-
linho satte laget skräck i alla 
Allsvenska lag. 

MERVAN CELIK, som fick 
sparsamt med speltid under 
förra året, såg vass ut främst i 
Svenska Cupen och kommer 
att vara att räkna med när sä-
songen drar igång. Trots detta 
tror jag att laget kommer att 
få det svårt att återupprepa 
2018 års bedrift, då de inte har 
bredden i truppen. 

Allsvenskans okrönta skyt-
tekung Paulinho fyller 33 i år, 
och de viktiga kuggarna Erik 
Friberg och Rasmus Lindgren 
fyller 33 respektive 35. För-
åldringen i truppen i samspel 

med att övriga toppkonkur-
renter värvat sig bättre gör att 
laget redan nu kan glömma 
snacket om Europaplatserna.   

Nu vet ni hur det går Göte-
borgslagen. Såhär tror jag att 
resten av tabellen kommer att 
se ut.

Felix Tornberg

Friends protest mot 
Ronaldos Sverigebesök

KRÖNIKA: IFK Göteborg reser sig i motvind

1. Malmö FF
2. Hammarby IF
3. IFK Norrköping
4. AIK
5. Djurgårdens IF
6. IF Elfsborg
7. BK Häcken
8. Kalmar FF
9. IFK Göteborg
10. GIF Sundsvall
11. Helsingborgs IF
12. Östersunds FK
13. Örebro SK
14. AFC Eskilstuna
15. IK Sirius
16. Falkenbergs FF

Lundqvist frias: 
Korrekt tackling
Frölunda: Frölundas lagkap-
ten Joel Lundqvist frias av 
ishockeyförbundets disciplin-
nämnd.

Han anses inte ha agerat 
”obehärskat eller vårdslöst” 
när han träffade Malmös Jens 
Olsson på hakan i en tackling 
i den tredje kvartsfinalen.

Lundqvist fick matchstraff 
för tacklingen, i matchen som 
Frölunda vann med 7–2, och 
SHL:s situationsrum anmälde 
händelsen till disciplinnämn-
den.

Enligt nämndens bedöm-
ning fann man inte att Lund-
qvist medvetet skulle ha gjort 
en huvudtackling, eller att 
han skulle ha tacklat ovårdat 
och oaktsamt.

Gustav Stjernkvist

Solskjær kvar i 
United
Manchester: Manchester Uni-
ted har bara förlorat tre av 19 
matcher under Ole Gunnar 
Solskjærs ledning. Det var 
då självklart att norrmannen 
skulle få stanna som tränare i 
Premier League-klubben.

Norrmannen tog över efter 
José Mourinho, men fick i det 
läget bara kontrakt för resten 
av den pågående fotbollssä-
songen. Nu har han skrivit på 
för tre år till.

”Det var en ära att vara en 
Manchester United-spelare 
och att sedan få starta min 
tränarkarriär här”, säger Ole 
Gunnar Solskjær till Uniteds 
webbplats.

”Ole har massor av erfa-
renhet, både som spelare och 
som tränare. Han vill också ge 
unga spelare chansen och har 
en djup förståelse för kulturen 
i klubben. Det gör honom till 
rätt person att ta Manchester 
United framåt”, säger säger 
vice ordföranden Ed Wood-
ward i ett uttalande på klub-
bens webbplats.

Gustav Stjernkvist

Svenskt guld i 
skicross
Reiteralm: Det blev svenskt 
guld när herrarna körde sin 
tävling i junior-VM i skicross. 
David Mobärg vann finalen 
efter att ha kommit först i sina 
lopp i såväl semi som kvart 
och åttondelsfinalen i tävling-
arna i Reiteralm i Österrike.

19-åringen från Jämtland 
tävlade även i senior-VM i 
USA i februari. Då var han 
snabbaste svensk i kvalet, men 
slutade på tionde plats i fina-
len.

Gustav Stjernkvist

”SÅ SLUTAR ALLSVENS-
KAN 2019:”

Cristiano Ronaldo.  FOTO: TT/Arkivbild
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Är SVT:s nya storsatsning Eag-
les en sämre b-kopia av Skam 
eller är det en fristående pro-
duktion som kan stå på egna 
ben?

Nu kan Sveriges televisions 
nya ungdomsserie Eagles 
ses på SVT-play. Den hand-
lar om ett klassiskt ung-
domsdrama med tonårs-
kärlek, hockey, och alkohol.  
 
VI FÅR följa syskonen Felicia 
och Elias som flyttat från Bos-
ton till Oskarshamn och de-
ras process med att acklima-
tisera sig i en småstad med 
nya människor. De är barn 
till seriens före detta hockey-
proffs Mats Kroon som har ett 
enda mål i livet, att skapa sin 
son till sin egen avbild. Felicia 
däremot är en känd influenser 
med ett tungt förflutet och som 
förbises gång på gång av sin 

far. I deras försök att skapa ett 
nytt hem uppstår drama och 
konkurrens fyllt med överväl-
digande tonårskänslor. Det är 
här Ludvig får en huvudroll 
i serien då han både är Elias 
största konkurrent i hockey-
laget och Felicias tonårsflört. 
I Felicias försök att skaffa nya 
vänner träffar hon den fjärde 
huvudkaraktären Amie som 
är den enda personen som be-
handlar Felicia som en ”nor-
mal” människa och inte som 
en känd influenser. 

EAGLES HANDLAR precis som 
Skam om mer än förvirrade 
tonåringar fyllda med 
hormoner. Vi får se samhällets 
och uppväxtens svåra sidor så-
som syskon i fängelse, drog-
missbruk och ensamstående 
mammor med knaper ekono-
mi. Men det är inte en sämre 
b-kopia av Skam. Det är en fri-

stående produktion som från-
går sin norska föregångare och 
börjar allt mer likna den ame-
rikanska TV-serien One Th-
ree Hill. Precis som den ame-
rikanska TV-serien framställer 
Eagles sportkillar som skolans 
coolaste personer och som se-
riens skapare själv säger sig ha 
blivit inspirerad av.

Även som serien kan 
liknas vid många av dess 
konkurrenter så finns det 
många saker som är bra. Skå-
despelarna gör trots sin unga 
ålder ett bra jobb med trovär-
diga karaktärer. Iscensättning-
en är väl genomförd och cred 
ska ges till serieskaparen Ste-
fan Lindén. Serien i sin helhet 
skapar en bild av hur det är att 
växa upp i en småstad i ett ske-
de av livet när mycket pågår.

Recension: ”Kärlek, hockey, alkohol”

 � Ny ungdomsserie från SVT i 8 delar. Visas exklusivt på 
SVT Play med säsångsavslutning den 31 mars.

 � Huvudrollerna spelas av Alva Bratt, Edvard Olsson, Adri-
an Öjvindsson och Yandeh Sallah.

EAGLES

Simon Melin

Fotokonsten är i Göteborg för 
att stanna. Fotoutsällningen 
”Naked” pågår just nu i 
Göteborg, med en intressant 
touch. 

”Naked” är en fotoutställning 
med fokus på geometri, kropp 
och själ. Genren kallas ”fine art 
nude”, och består av bilder på 
kroppar med ett konstnärligt 
uttryck. Fotograden och foto-
konstnären Cornelia Schmidt 
driver fotostudion Arkadia 
i Göteborg. Hon förklarar 
hur ”fine art nude” fungerar. 
 
När man jobbar med kroppen 
är det viktigt med former och 
balans. Det är ett samspel mel-

lan modell och fotograf, säger 
Cornelia Schmidt. 

GENOM ATT INTE låta kläder 
distrahera betraktaren försö-
ker Cornelia nå djupare än 
den omedelbara, omedvetna 
fördomen om en människa.  

- Jag vill göra andra männ-
iskor lyckliga genom mina bil-
der. Det finns så mycket skit där 
ute så jag vill bidra med något 
vacker, säger Cornelia vidare 

Hon är aktuell med ut-
ställningen ”Naked”, där det 
är huvudsakligen män som 
porträtteras genom djär-

va kompositioner, ofta med 
dramatisk ljussättning. Cor-
nelia berättar att hon inspi-
rerades av romerska staty-
er under en resa till Italien. 

-Jag blev kär i statyerna i Vil-
la Borghese. De var så perfekt 
gjorda. Jag tänkte ”nu ska jag 
göra liknande med min kame-
ra”.

”Naked” har pågått sedan den 
21 februari och avslutas den 20 
april. Vill man besöka utställ-
ningen är platsen restaurang-
en The Kitchen på Skanstorget. 

Åsa Alvetjärn

Var femte man snusar dagli-
gen i Sverige. Motsvarande 
siffran bland kvinnor är fyra 
procent.  Risken är stor att du 
drabbas av cancer och andra 
sjukdomar. 

Alla instämmer nog med att 
rökning innebär sämre häl-
sa och risk för ett kortare liv. 
Samtidigt är det flera som me-
nar att snus är ett nyttigare al-
ternativ men det finns en ökad 
risk  att drabbas av bland annat 
cancer.

Hjärt- och Lungfonden skriver 
att snus har en skadlig påver-
kan på blodkärlens innerväg-
gar vilket har säkerställts med 
hjälp av studier. Deras studie 
visar också att efter en hjärt-
infarkt finns det risk att man 

dör under det närmaste året 
om man fortsätter snusa. Fort-
sättningsvis skriver man att en 
dosa om dagen resulterar i typ-
2 diabetes.

SNUS TILLVERKAS av mald to-
bak som innehåller det beroen-
deframkallande ämnet niko-
tin. Desto mer beroende man 
är, desto mer snusar man, en-
ligt Hjärt-och Lungfonden. 
Tanken med snusanvändning-
en är att man ska känna något 
direkt vilket ofta sker när man 
snusar. På bara några minuter 
når ämnet hjärnan och höjer 
blodtryck, enligt UMO. 

Det finns flera svenska studier 
som visar att snus och gravidi-
tet inte är en bra kombination 
då nikotinet påverkar barnet. 

Detta kan få konsekvenser ef-
tersom det påverkar fostrets 
organ, skriver UMO. I längden 
finns också en risk för missfall, 
låg födelsevikt och andnings-
störningar.

Ytterligare studier visar att 
snus ger en ökad risk för can-
cer, såväl i munhålan som i 
bukspottskörteln men också i 
magsäcken, skriver UMO. Vi-
dare skriver man att risken är 
större att drabbas av de här 
sjukdomarna om man börjar 
snusa i en tidig ålder.

Det finns även andra negativa 
effekter av snus som tydligt 
syns, inte minst på tänderna. 
Snus, likt alla andra niko-
tin produkter, har en förmå-
ga att missfärga tänderna. 

Det är just på grund av äm-
net nikotin som tänderna 
blir gula och fräser tandköt-
tet. Ju mer man snusar desto 
mer fräter man på tandköttet  
vilket resulterar i att mer av 

tänderna syns, skriver UMO. 
På sikt innebär detta att tän-
derna lossnar.

Samarth Katiyar

Så påverkas du av snus

Naken fotokonst har kommit till Göteborg

Bild: TT

Bild: Samarth Katiyar
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Göteborg: På lördag hålls värl-
dens största miljömanifesta-
tion: Earth Hour. Den tolvåriga 
traditionen engagerar miljon-
tals privatpersoner och politi-
ker världen över. –Det händer 
jättemycket spännande saker 
i Göteborg just nu, säger Peter 
Löwendahl, kommunikatör på 
miljöförvaltningen. 

Earth hour startades först i 
Sydney, Australien år 2007 ef-
ter ett initiativ av Världsna-
turfonden WWF. Eventet har 
sedan dess vuxit till att bli 
världens största miljömanifes-
tation. I nuläget har 188 länder 
anslutit sig och på lördag vän-
tas hundratals miljoner männ-

iskor släcka sina ljus under en 
timme. I Sverige deltar ungefär 
85% av alla kommuner, enligt 
WWF. 

PÅ LÖRDAG MELLAN 20.30 och 
21.30 kommer det att släckas 
lampor, TV-apparater, datorer 
och mobiler runt om världen. 
Även kända byggnader som 
Eiffeltornet och Empire State 
Building kommer att släcka 
sina ljus. I Sverige slocknar 
bland annat stadshuset i Stock-
holm samt Göteborgsoperan.

 – Göteborgs Stad har varit 
med i många år och vi tycker 
det är lika viktigt idag som det 
var första gången vi var med, 
säger Peter Löwendahl, kom-

munikatör på miljöförvaltning-
en till webbtidningen Vårt Gö-
teborg.  

PETER LÖWENDAHL BERÄT-
TAR även för Vårt Göteborg 
hur genomslaget i staden varit 
sedan arrangemangets begyn-
nelse: 

–När Earth hour-manifesta-
tionen gjordes de första gång-
erna blev genomslaget väldigt 
stort. I dag. Det händer jätte-
mycket spännande i Göteborg 
just nu där vi gör saker tillsam-
mans, allt från att springa och 
plocka skräp ihop till att lära 
varandra laga elektronik och 
skapa gemensamhetslokaler. 

Åsa Alvetjärn

Göteborg: På måndag star-
tar uteserveringssäsongen 
åter igen i Göteborg. Till 
skillnad från föregående år 
blir det förbjudet att röka 
på uteserveringar från den 
första juli.

År efter år återupprepar 
sig samma fenomen i Gö-
teborg. Gatorna vaknar till 
liv. I samband med uteser-
veringspremiären väljer allt 
fler, i samband med värmare 
väder, att flytta ut från res-
taurangernas inre rum till 
gatorna yttre. 

På tredjelånggatan sker 
kanske stans största föränd-
ring. Bilar får körförbud från 
och med den första maj och 
blir således en gå- och cy-

kelgata kantad med uteser-
veringar. På Taverna Averna 
som ligger i början på 
tredjelånggatan märker dem 
en stor förändring. 

– Gågator medför något 
väldigt bra eftersom det ska-
par ett helt annat flöde av 
gäster säger Erik Borgwall 
som är restaurangchef på Ta-
verna Averna.

FÖR ETT PAR ÅR sedan blev 
tredje långgatan en gågata 
under sommartiden. Något 
som har medfört att lugnare 
miljö för de som bor och 
verkar i området. Biltrafiken 
har minskat och flödet av 
människor har ökat.

– Det skapar en härlig del 
av staden. Det blir som en 

oas blandat med människor 
och uteserveringar utan bi-
lar, säger Axel Nyman som 
tidigare bodde i området.

TREDJE LÅNGGATAN HAR 
blivit så populärt bland gäs-
ter, boende och näringsidka-
re att den ska bli en perma-
nent gågata till 2020.

– Vi vill ha ännu fler gåga-
tor i Göteborg eftersom det 
skapar en trevligare stads-
miljö. Om vi ser till Tredje 
långgatan så blir det en för-
längning av Haga, säger Erik 
Borgwall.

FRÅN OCH MED den första 
juli blir det rökförbud på 
vissa allmänna platser, nå-
got som inkluderar restau-

rangers uteserveringar. Hur 
rökförbudet i år kommer på-
verka gästerna är lite för ti-
digt för att avgöra men på 
Taverna Averna tror dem att 
det kommer vara uppskattat 
av både gäster och kollegor.

– Det medför något väldigt 
bra eftersom våra matgäster 
inte ska behövas störas av rö-
kare, säger Borgwall.

NU KOMMER RESTAURANG-
ERNA inte längre konkurrera 
om vem som har bäst platser 
i solen utan istället om vem 
som har bäst mat och ute-
serveringsmiljö, säger Erik 
Borgwall.

Simon Melin

Jaaa... Äntligen!

Släck ljusen, tänk på jorden

Bild: Print Earth hour

Bild: Simon Melin

Dagens 
skämt
Två campare går genom skogen när en 
enorm brunbjörn plötsligt dyker upp 
rakt framför dem. Björnen ser campar-
na och börjar gå mot dem. Den första 
killen släpper sin ryggsäck, sliter fram 
ett par löparskor och snörar på sig dem.

”Vad gör du?”, frågar den andra kil-
len. ”Du kommer ändå inte kunna 
springa ifrån björnen även om du har 
löparskor.”

“Den första killen svarar: ”Jag behöver 
inte springa ifrån björnen, jag behöver 
bara kunna springa ifrån dig.”

På måndag öppnar stadens alla uteserveringar, 
men denna gång blir det lite annorlunda regler
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