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Göteborg

Skarpt läge för
studenter

Idag är mässan ”Skarpt
läge” på plats på Chalmers
tekniska högskola. Upp
mot 40 företag kommer
presentera sig för studenter
från lika universitet. Ungdomar från 18 till 30 år får
tillfälle att träffa arbetsgivare direkt, lämna sina CV
och få jobb.
SIDA 7

Inrikes

Februari:
SD störst

Två av Västtrafiks spårvagnar på hallplatsen vid Stenpiren.

GÖTEBORG: Arbetsförmedlingens nya rapport presenterar bristyrken i landet inför
2020. I Västra Götaland saknas buss- och spårvagnsförare. Samtidigt gör Västtrafik
ännu ett rekordår i antalet
resor.

Göteborg kanske förknippas
med just sina spårvagnar. Här
finns det största spårvagnsnätet i hela Norden och det har
funnits sedan 1879, då spårvagnarna drogs av hästar. De
första elektriska spårvagnarna
togs i bruk 1902 och sen dess

Foto: Heino Ollin

har de rullat genom hela staden.
I dagsläget är Göteborgs kollektivtrafik nästintill fossilfri
och man satsar på att bli helt
fossilfria om tio år. Detta gäller samtliga fordon som buss,
spårvagn, tåg och fartyg. Må-

len ska nås genom bland annat
fler eldrivna fordon samt biodrivmedel.
Att fler följer den miljövänliga trenden och reser mer
kollektivt.
SIDA 2-3

SD toppar Novus mätningen för februari. Socialdemokraterna uppmäter de
sämsta opinionssiffrorna
sen 2012 med 23,2 procent
av väljarstödet. Sverigedemokraterna är största parti
och får 23,9 procent.

Sport

SIDA 7

Förslag om
kvinnlig staty

Chalmers studenter agerar för jämställdhet
CHALMERS: För andra året i
rad arrangeras en jämlikhetsvecka på Chalmers. Programmet bjuder på föreläsningar,
workshops och pubkvällar.
Syftet med initativet är att påverka ingenjörsyrket i en mer
jämställd och demokratisk
riktning.
— Det här är jätteviktigt, för
både kvinnor och män, säger
Caroline Sahlén på fackförbundet Sveriges Ingenjörer.
REDIGERAT AV: JAKOB KERREN

Bakom arrangemanget står studentföreningen JäMK. Under
hela veckan kan chalmersstudenterna ta del av lunch- och
kvällsföreläsningar samt workshops. Årets rubrik för veckan
är ”React against unequality”.
På programmet finns bland annat workshop i självförsvar, föreläsning om machokultur och
quiz med jämlikhetstema.
— Chalmers behöver mer jämställdhetstänk. Det är en ingen-

jörsskola och det märks att det
är väldigt maskulint i många
delar av utbildningen. Vi har
valt att belysa problem och
ojämlikhet både på Chalmers
och i resten av samhället, säger Marcus Arborelius, grafisk
kommunikatör i JäMK.
En av veckans höjdpunkter
är queerpuben som anordnas
imorgon på Bulten, campus
Lindholmen.
SIDA 5

Det är Feministiska Initiativet som kommit med förslaget om en ny staty
föreställande en
kvinnlig fotbollsspelare
utanför Gamla Ullevi. Just
nu står där en staty av
Gunnar Gren.
Markus Aborelius, kommunaktionschef på JäMk Foto: Isabell Ulfsdotter
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Bristen på förare påverkar
GÖTEBORG: Arbetsförmedlingens nya rapport presenterar bristyrken i landet inför
2020. I Västra Götaland saknas
buss- och spårvagnsförare.
Samtidigt gör Västtrafik ännu
ett rekordår i antalet resor.
Göteborg kanske förknippas
med just sina spårvagnar. Här
finns det största spårvagnsnätet i hela Norden och det har
funnits sedan 1879, då spårvagnarna drogs av hästar. De
första elektriska spårvagnarna
togs i bruk 1902 och sen dess
har de rullat genom hela staden.
I dagsläget är Göteborgs kollektivtrafik nästintill fossilfri
och man satsar på att bli helt
fossilfria om tio år. Detta gäller samtliga fordon som buss,
spårvagn, tåg och fartyg. Målen ska nås genom bland annat
fler eldrivna fordon samt biodrivmedel.
ATT FLER FÖLJER den miljövänliga trenden och reser mer
kollektivt. Antalet resor med
Västtrafik ökade 2019 med
fem procent från året innan, även det ett rekordår. Totalt gjordes 355 miljoner resor
uppger Västtrafik i ett pressmeddelande.
Henrik Kjellberg, kommunikatör på Västtrafik, upplever
inte att bristen på förare märks
på deras trafik.
—Det påverkar inte vår trafik just nu men det är ju en fråga som ligger högt på agendan,
säger han och fortsätter:
—Men det talas ju i branschen om att det är just bussförare som saknas.
Kommunägda
Göteborgs
Spårvägar AB sköter rekrytering och bemanning av buss
- och spårvagnsförare. De ser
i nuläget ingen direkt brist på
personal med ungefär 700 anställda spårvagnsförare idag.
Det kan dock komma att bli ett
problem i framtiden.
—Det är alltid en utmaning
att rekrytera till branschen.
Så det stämmer, utifrån mina
kunskaper, säger Annette Johansson, kommunikationschef
på Göteborgs Spårvägar AB.
I DAGSLÄGET är rekryteringsprocessen enligt traditionell
modell med annonsering. Man
arbetar också med närvaro
på jobbmässor. Själva utbildningen sker internt, mycket på
grund av att den är så specifik
för att spårvagnar inte trafikerar så många platser i Sverige.
Sara Olsson, rekryteringssamordnare på Göteborgs
Spårvägar AB, berättar att internutbildning har sina gränREDIGERAT AV: EMMA BERGSTRÖM

Spårvagnsnätet i Göteborg är det största i Norden. 700 spårvagnsförare ser till att vardagen flyter på för resenärerna

ser men att det inte är någon
panik med personalbrist just
nu.
—Vi utbildar ungefär 80 personer per år till spårvagnsförare och vi fyller kurserna men
vi kan inte utbilda hur många
som helst på grund av att utbildningen är intern, berättar
hon.
UTBILDNINGEN SOM KRÄVS
för att få köra spårvagn är
sju veckor lång och innehåller mycket säkerhetstänk. För
att uppfylla kraven för utbildningen måste man klara hälsotester, ha gymnasieutbildning,
ha haft körkort i minst två år
samt kunna svenska obehindrat för att kunna tillgodose sig
viktig information.

De som väljer att söka kursen är människor som kommer
från alla möjliga håll.
—Det är både äldre och yngre som söker. Det finns de som
bytt från ett annat yrke och de
som söker direkt efter gymnasiet. Vissa är andra förare, till
exempel lastbilsförare som legat borta mycket och vill vara
hemma mer men ändå köra,
berättar Annette Johansson.
Sara Olsson berättar att de
ändå känner av konjunkturen
och jämför med för några år sedan. Nu söker sig bara en fjärdedel av antalet till deras förarkurser.
—Vi har inte problemet att
ingen vill jobba hos oss men vi
kan inte direkt välja och vraka
heller, säger Sara Olsson.

Stenpiren en naturlig knytpunkt till Göteborgs skärgård. Här avgår spårvagnar,
bussar och färjetrafik
Foto: Heino Ollin
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inte kollektivtrafiken

Göteborgs
museum på hjul
GÖTEBORG: Sällskapet grundades 1981 och har sedan dess
arbetat med att bevara lokaltrafiken i Göteborg. Föreningen bedrivs ideellt och har idag
ca 1000 medlemmar.
Lisebergslinjen går mellan
Centralstationen och Liseberg
via Avenyn och trafikeras av
ofta över 100 år gamla spårvagnar, så kallade veteranspårvagnar. Föreningen kör
vagnarna längs den klassiska
linjen på somrarna och i juletid, något de gjort i 20 år.
Veteranspårvagnarna beskrivs som ”rullande museum” och har ofta en guide tilllika konduktör som delar med
sig av information kring spårvagnarnas historia under resans gång. Man kan åka med
Lisebergslinjen på vanlig spårvagnsbiljett.
Förutom att åka med på lisebergslinjen kan man dessutom
hyra en spårvagn.
Gårdahallen är en spårvagnshall i Gårda som används av
Ringlinien och inrymmer ett
museum dedikerat till bland
annat Göteborgs veteranspårvagnar och bussar. Ett fåtal bussar har genomgått underhåll och reparation och är
brukbara. De kan dyka upp på
veteranträffar och mässor i Göteborg, men de används inte i
samma stora utsträckning som
spårvagnarna.
Annie Thunegård

Foto: Heino Ollin

HUR MAN LÖSER PROBLEMET
med att en målgrupp tunnats ut
görs genom att hitta en ny, enligt
Sara Olsson.
Man får hitta personer
som inte tänkt på att man kan
köra spårvagn.
Att spårvagnstrafiken ökar
för varje år och sannolikt kommer fortsätta att öka kräver personal. Sara Olsson uttrycker en
oro för att de i framtiden inte
kommer att kunna fylla kurserna och utbilda tillräckligt
många nya förare, men spår ingen omedelbar kris för trafiken.
Spårvagnarna kommer att fortsätta skjutsa göteborgarna till
och från.
Jag tror inte att trafiken
kommer att stanna, säger Sara
Olsson.
Annie Thunegård

 Göteborgarna har rest via spårvagnsnät sedan 1879. Då fanns fyra spårvagnslinjer som alla
utgick från Brunnsparken. På den tiden drogs vagnarna av hästar. De första elektriska vagnarna
kom 1902.

Foto: Tiina Petersson

 De nya elektriska färdsättet infördes inte utan motstånd så därför togs beslutet att genomföra den första provturen under stort hemlighetsmakeri. Natten den 29 juli 1902 kl. 04.00 provkördes så den första elektriska vagnen på sträckan Järntorget-Slottsskogsgatan. Resan tog knappt
tio minuter. Resan brukade med hästar ta hela 30 minuter.
 Till en början trafikerade 46 elektriska vagnarna fyra resvägar:
 Blå linje: Majorna - Västra Hamngatan - Redbergslid
 Grön linje: Majorna - Västra Hamngatan - Getebergsäng
 Röd linje: Redbergslid - Brunnsparken - Getebergsäng
 Ringlinjen vit: Drottningtorget - Lilla Bommen - Västra Hamngatan Annedal - Slottskogen Järntorget - Valand - Drottningtorget

Foto: Ringlinien

 I en mätning från Västtrafik korades de mest populära spårvagnslinjerna under 2019. Här är
topp fem:
 6 Länsmansgården – Kortedala: 19 037 000 resor
 11 Bergsjön – Saltholmen: 17 279 000 resor
 7 Tynnered – Bergsjön: 15 422 000 resor
 5 Länsmansgården – Torp: 12 933 000 resor

 3 Kålltorp – Marklandsgatan: 12 849 000 resor

Foto: Ringlinien
REDIGERAT AV: EMMA BERGSTRÖM
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Man anhållen
för knivmord
Borås: En man i 20-årsåldern
är anhållen på sannolika skäl
misstänkt för mordet på en
äldre man i Borås. Den avlidne mannen, som var i 70-årsåldern, knivhöggs till döds i
närheten av en skola på tisdagen.
Den anhållne är hemmahörande i Borås och bevisläget
ser bra ut för att vara så tidigt
i utredningen. Jag förväntar
mig att kunna begära honom
häktad inom de närmsta dagarna, säger kammaråklagare
Martin Svensson till TT.

SD största parti i Novus
senaste undersökning

TT

Foto: TT

Riksbanken
testar e-krona

Sverigedemokraterna är nu större än socialdemokraterna enligt novus senaste undersökning.

Sverige: Efter flera års utredande – nu startar Riksbanken ett
pilotprojekt för att testa ett förslag till teknisk lösning för en
e-krona.
Lösningen ska bygga på så kalllad blockkedjeteknik och syftet
är att e-kronan ska fungera som
ett komplement till kontanter.
Testet drivs tillsammans med
företaget Accenture, skriver
Riksbanken på sin sajt. Projektet ska löpa till februari 2021.
Något beslut om att så småningom ge ut en e-krona finns
ännu inte.

Foto TT/Grafik: Hanna Thorn

SD toppar mätningen för februari. Socialdemokraterna uppmäter
de sämsta opinionssiffrorna sen 2012 med 23,2 procent av väljarstödet. Sverigedemokraterna är största parti och får 23,9 procent.
— Att S och SD står och väger mellan att vara största parti
från ena månaden till den andra är väldigt intressant, säger
Novus VD Torbjörn Sjöström
till SVT.
I januarimätningen från
Novus var Socialdemokraterna
lite större än SD. Den senaste
månaden har Socialdemokraternas väljare framförallt gått

över till Vänsterpartiet som
fortsätter sin uppåtgående kurva. Partiet får 10,9 procent av
väljarnas stöd. Att Jonas Sjöstedt lämnat besked om sin avgång verkar inte ha skrämt iväg
väljarna.
— DET kanske är en framgångsfaktor att avisera sin avgång, säger Torbjörn Sjöström,
men utmaningen blir att behål-

la stödet med en ny partiledare.
3 098 slumpmässigt utvalda
personer bland röstberättigade
svenskar har valt att delta och
svarat i undersökningen. Undersökningen har genomförts
per telefon, sms och post. Resultatet ger en bild av hur röstberättigade svenskar tycker i
frågan.
Annie Thunegård

FAKTARUBRIK
 Sverigedemokraterna
fick 17,5 procent i
riksdagsvalet 2018
 Sverigedemokraterna
kom i riksdagen 2010
med 5,7 procent
Källa: NE.se

TT

Systembolaget
stämmer vinapp

Systembolaget stämmer
vinappe Vivino

Foto: TT

Sverige: Vivino lanserades i
september i fjol i Sverige och
är en app där viner betygsätts,
recenseras – och säljs. Systembolaget kräver nu det danska
företaget på vite om tre miljoner kronor, rapporterar Dagens
Juridik som tagit del av stämningsansökan till Patent- och
marknadsdomstolen. ”Vivinos
försäljning av alkoholhaltiga
drycker står därmed i strid
med alkohollagen och är olaglig”, skriver Systembolaget i
stämningsansökan.
TT
REDIGERAT AV: GUSTAV INGERHAGE

SD tveksamma till nya krav
Politik: Regeringen får nu
återigen press från flera riksdagspartier gällande arbetskraftinvandringen. Moderaterna (M), Kristdemokraterna
(KD) och Vänsterpartiet (V)
har gemensamma krav på
regeringen. Och vill skärpa
reglerna för arbetskraftsinvandring.

Paula Bieler tvekar på kraven Foto:TT

Sverigedemokraterna (SD) är
dock tveksamma till om de vill
ge stöd för kraven. SD säger i en
intervju med TT att de behöver
analysera förslagen mer i detalj
innan de kan ta ställning.
— Det står bra och viktiga saker
där, men det fattas fortfarande
sådant som är minst sagt avgörande för att komma till rätta
med det missbruk som finns,
säger SD:s migrationspolitiska
talesperson Paula Bieler.
Det SD saknar är främst krav
på arbetsmarknadsprövning
för att se vilket behov av arbetskraft som finns i olika branscher och krav på en lägsta lön,
så det går att försörja sig själv
och att lönedumpning undviks.
M, KD och V behöver dock
SD:s stöd. Utan SD har de inte
majoritet för att driva fram sitt
initiativ. Morgan Johansson

Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt pressar regeringen

som är migrationsminister för
Socialdemokraterna är inte
heller fullt imponerad av initiativet som de andra tre partierna försöker föra fram.
”Det blev visst en tummetott
av det utskottsinitiativet. Det

Foto: TT

allra mesta lyckades man inte
komma överens om, och av det
man föreslår så täcks det mesta
av de utredningsdirektiv som
regeringen beslutade om i förra
veckan”, skriver han på Twitter
Eriko Lando/TT
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Åtalas för knark
och bomber

Lotta Forsberg Fredrik Karlsson är projektledare för föreningen skarpt läge

Foto: Eriko Lando

Skarpt läge för ungdomar
Chalmers: Idag är mässan
”Skarpt läge” på plats på Chalmers. Cirka 40 företag kommer
ställa upp. Ungdomar från 18
till 30 år får träffa arbetsgivarför för att lämna sina CV:n
— Vi har sett att ungdomar
inte får möjligheten att komma
in i arbetslivet, vi kämpar stenhårt med att ändra det, säger
projektledaren Lotta Forsberg.
Lotta Forsberg och Fredrik
Karlsson är projektledare, eller
som dem gillar att kalla sig: ”initiativtagare”, för Skarpt läge.
Lotta har varit med och grundat mässan har nu arrangerat
sju mässor runt om i Göteborg.
Oftast brukar platsen för mässsan inte spela någon roll för
vilka företag som kommer.

Förra mässan låg rakt över
gatan från där de ska vara nu på
Chalmers. Men det tror Fredrik
inte kommer vara något problem, snarare motsatsen.
— ATT FÅ möjlighet att ha vår
mässa på Chalmers är jättestort
för oss. Chalmers är på något
sätt ”finare” än en vanlig lokal
och vi tror det får många
företag och besökare nyfikna,
säger Fredrik.
Madeleine Andersson är HRspecialist på Casino Cosmopol.
Företaget har varit på Skarpt
läge innan men är extra intresserade den här gången.
— Skarpt läge har varit bra för
oss när vi rekryterat extrapersonal. I år är det extra bra att
det är på Chalmers eftersom vi
söker sommarpersonal.

Det är också bra att de är bra
på att räkna. Eftersom vi jobbar
med spel är det bra om man är
snabb på huvudräkning, säger
hon.
Företaget Fånarna på farmen är
på Skarpt läge för första gången
och är också glada över att det
är placerat på högskolan.
— DET ÄR kul att utställningen
är på Chalmers. Vi anställer
gärna chalmerister eftersom
det är en blandad skara människor. När de har tentaperioder
kan de jobba mer och andra
gånger mindre, vilket passar
oss, säger Anki Cairns som är
ägare för företaget.
Enligt Lotta och Fredrik får
runt 200 ungdomar jobb efter
varje mässa. Skarpt läge har
även en uppföljningsplan där

de handleder ungdomarna och
företagen så allt funkar bra och
ungdomarna inte hamnar i arbetslöshet igen.
—Vi fokuserar mycket på det
långsiktiga. Vi känner att vi är
unika med det vi gör för vi skapar många jobb och vi ser till
att ungdomarna behåller dem.
Vi tjänar inga pengar på detta,
vi gör det inte för pengar, vi
gör det för ungdomarna, säger
Lotta.
På grund av att de inte tjänar
pengar på skarpt läge, hoppas
projektledarna på att få ut sitt
namn mer efter dagens mässa.
Enligt Lotta är detta deras sista
chans och om det inte ser ljusare ut i april, kan de vara tvungna att lägga ner.
Erik Lando

Svinröv lockar besökare till Botaniska
ver, så då luktar den ju så mycket
den kan som kadaver helt enkelt,
säger Åsa Krüger, botanist och
informatör på Botaniska.

Växthuset i Botaniska trädgården
Foto: Adelina Thim

Botaniska: Det var populärt att
Botaniska trädgården i onsdags
då en underlig växt blommade
för första gången i vår. Växten
är känd för sin doft, som brukar
liknas med den av ett kadaver.

I onsdags blommade den populära växten Drakunculus
muscivorus, även kallad Svinröv, i växthuset i Botaniska trädgården. Namnet kommer från
den otrevliga stank som växten
utsöndrar, samt dess utseende
vilket kan liknas med baken på
en gris.
Den är tänkt att locka spyflugor som lägger sina ägg i kada-

ÅSA MENAR att växten har allt
som kan tänkas locka besökare.
Den har ett roligt namn, den luktar illa, och den ser märklig ut.
Dessutom slår den ut när det är
fint väder, och vid fint väder är
det många som njuter av en utflykt till Botaniska. Men framför allt är det kontrasten från
de vanligare fina, väldoftande
blommorna som gör att växten
lockar besökare, menar Åsa.
Oftast ska växter vara vackra
och lukta gott, och den här är
motsatsen – den är ganska så ful
och luktar illa. Så det är en skön
kontrast.

Adelina Thim

Göteborg: Två män åtalas vid
Göteborgs tingsrätt för grovt
narkotikabrott och olovlig befattning med brandfarliga och
explosiva varor.
I september förra året hade de
två männen gjort upp om ett
möte. Men polisens spanare
var på plats och kunde sedan
följa de båda männen till en
adress i västra Göteborg.
Där lämnade en av männen
över en väska till den andre,
som sedan åkte iväg i bil.
"Vi följer bilen till ett garage,
där vi griper mannen. I bilen
påträffar vi ett kilo narkotika
och två fjärrstyrda sprängladdningar. Det handlar om
cirka sju kilo", säger Pether
Lundin, gruppchef på spaningssektionen, polisområde
Storgöteborg i ett pressmeddelande.
TT

Foto: TT

Kidnappad
kvinna
hittad
Lerum: En kvinna i 20-årsål-

dern som misstänks ha blivit
bortförd mot sin vilja i Lerum,
utanför Göteborg, hittades under natten i till onsdag i
Lidköping. Hon är inte allvarligt skadad, uppger polisen.
En man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för människorov. Mannen och kvinnan
känner varandra sedan tidigare. Polisens insats startade när
vittnen sett en blodig kvinna
bli intvingad i en bil i Lerum
på onsdagen. Utredningen
kom att peka mot Lidköping,
där mannen och kvinnan hittades på samma adress.
TT

Man rånad
vid
Järntorget
Göteborg: En man blev rånad

på sina tillhörigheter vid Järntorget av tre okända män under natten till onsdagen. Mannen fördes till sjukhus efter
rånet.
En av rånarna hade ett pistolliknande vapen som han hotade mannen med. Polisen
uppger att mannen inte vågade
göra något annat än att lämna
ifrån sina tillhörigheter. Mannen som blev rånad kördes
senare med ambulans till Sahlgrenska där svimmade han av
En svinröv i Botaniska trädgården

Foto: Adelina Thim

Tove Chrisensen
REDIGERAT AV: GUSTAV INGERHAGE
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Månggifte:
Jämsthälldhet
eller svensk
moralpanik?

kan uppfylla alla våra behov.
Därefter kommer gemensamt hem, kanske giftermål,
gemensamma barn, villa och
vovve. Kanske skiljer du dig
efter några år, du separerar,
börjar leva livet som singel,
för att återigen träffa ”den
rätte”. Sedan börjar hela karusellen om igen. Finns det
verkligen inget annat sätt?

ENLIGT SVENSK LAG är
månggifte förbjudet, något som betraktas som en
självklarhet av många. Vi
UNDER DE SENASTE tio åren
skämtar om, och skrattar åt,
har begreppet polyamotanken på att ha en intim reri fått spridning i Sverige.
lation med mer än en mänMänniskor som känt sig inniska samtidigt.
stängda i sitt monogama äkNu är polygami på tapetenskap har plötsligt insett
ten igen. Den här gången är
att det finns fler som känner
det Mikael Eskilandersson
likadant, att det inte är fel på
från SD som sågar regeringdem. Vi har kommit ett litet
ens förslag om att förbjuda
steg närmare ett samhälle
polygama äktenskap som
där familjer kan se ut på
ingåtts utomlands, från och
olika sätt, med flera vuxna.
med juli 2021.
För varför skulle inte kärlek
Enligt Eskilandersson är
kunna omfatta fler än bara
lagtvå i en
förslaget
relation?
alltför
De flesta
tandlöst.
har mer
Han
än bara en
kallar
vän och vi
det för
kräver inte
ett hån
ensamrätt
mot
till våra
svenskt
vänner.
jämställdhetsÄKTENarbete.
SKAP
Men
KAN sanhandnerligen
År 2000 åtalades en man flör tvegifte
lar det här
innebära
i Utah, USA.
Foto: TT
enbart om
förtryck,
jämställdoavsett om
het eller är det ett uttryck för
det omfattar två eller flera
den välkända, svenska mopersoner. Dagligen faller
ralpaniken?
människor offer för våld i
nära relationer, både psySOM VANLIGT FINNS det två kiskt och fysiskt. Hela idén
sidor av saken, minst! Den
om äktenskap förutsätter ju
bild många har av polygami
ett slags ägandeförhållande,
är en man som, i patriarkaen ensamrätt till en annan
tets namn, gift sig med flera
människas djupaste känslor.
kvinnor. Kvinnornas möjligVi som samhälle borde beheter till ett självständigt liv
kämpa svartsjuka och osunär mycket begränsade och de da normer, inte kärlek.
har i sin tur naturligtvis inte
tillåtelse att ha relationer
med varken andra män eller
med kvinnor.
I dagens svenska samhälle finns det många strider
kvar att kämpa innan vi är
jämställda och både kvinnor
, hbtq-personer och andra
grupper riskerar diskriminering. Självklart ska vi inte
gå bakåt i utvecklingen och
begränsa människors möjligheter ytterligare. Men det
finns en annan sida, en som
oftast glöms bort, alla som
frivilligt och av kärlek väljer
att leva med mer än en partner.
TANKEN OM MONOGAMI är
djupt rotad i vår kultur. Med
den kommer förväntningar
på hur vi ska leva: vi ska
träffa ”den rätte”, den som
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Isabelle Ulfsdotter

Mot en mer jämställd
framtid för ingenjörer

Markus Arborelius är grafisk kommunikatör i Chalmers studentförening JäMK.

CHALMERS: Det är jämlikhetsvecka på Chalmers. Programmet bjuder på föreläsningar,
workshops och pubkvällar.
Syftet är att påverka ingenjörsyrket i en mer jämställd
riktning.
– Det här är jätteviktigt, för
både kvinnor och män, säger
Caroline Sahlén på fackförbundet Sveriges Ingenjörer.
För andra året i rad arrangeras jämlikhetsveckan på Chalmers. Bakom arrangemanget
står studentföreningen JäMK.
Under hela veckan kan chalmersstudenterna ta del av
lunch- och kvällsföreläsningar
och workshops. Årets rubrik
för veckan är ”React against
unequality”. På programmet
finns bland annat workshop
i självförsvar, föreläsning om
machokultur och quiz med
jämlikhetstema.
– Chalmers behöver mer
jämställdhetstänk. Det är en
ingenjörsskola och det märks
att det är väldigt maskulint i

många delar av utbildningen.
Vi har valt att belysa problem
och ojämlikhet både på Chalmers och i resten av samhället, säger Marcus Arborelius,
grafisk kommunikatör i JäMK.
En av veckans höjdpunkter
är queerpuben som anordnas idag på Bulten på campus
Lindholmen.
– Vi vill varva föreläsningar
med kvällsevent. Vi satsar stort
på queerpuben och hoppas på
mycket folk, säger Marcus.
IGÅR
HÖLL
SVERIGES
Ingenjörer en föreläsning om
jämställdhet i arbetslivet,
rubriken är ”Knowledge is
power.” Fackförbundet bjöd
även på lunch. Caroline Sahlén
står utanför föreläsningssalen
och välkomnar studenterna.
– Det är väldigt positivt att
de här frågorna lyfts. Vi jobbar
hårt för att fler kvinnor ska vilja plugga teknik, säger hon.
Ungefär 70 procent av medlemmarna i Sveriges Ingenjörer är män. Caroline tror att

Foto: Isabelle Ulfsdotter

universiteten har en viktig roll
i att bryta den trenden.
– Den här typen av satsningar är jätteviktiga, särskilt för
unga tjejer. Vi vill att kvinnor
ska känna sig välkomna i branschen. Både kvinnor och män
tjänar på ett mer jämställt arbetsliv.
MARCUS ARBORELIUS säger
att även lärarna på Chalmers
har börjat uppmärksamma
jämställdhetsfrågor mer.
– Det märks att skolledningen har insett att det här är något de behöver satsa på, säger
han. Han hoppas att jämlikhetsveckan ska bli ett återkommande inslag på Chalmers.
Lunchföreläsningen ska precis börja, en av studenterna
som är på väg in i salen heter
Lisa Åhlström.
– Det är bra att det här uppmärksammas, det är ett superviktigt ämne som vi borde prata mycket mer om, säger hon.
Isabelle Ulfsdotter

Fortsatt oklar framtid för Regnbågshus
GÖTEBORG: Efter gårdagens
möte i kommunfullmäktige i
Börshuset i står det klart att
bygget av ett Regnbågshus i
staden skjuts upp.
Interpellationen togs upp av
fullmäktigeledamoten Bosse
Parbrink (MP) som ville få svar
på hur kommunfullmäktiges
löfte om hur ett Regnbågshus
kan förverkligas. Debatten, där
många ville komma till tals,
pågick i över två timmar.
2017 beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom Göteborgs hbtq-plan som innehåller flera åtgärder för att

förbättra situationen för hbtq-personer i staden. I planen
ingår att inrätta en mötesplats
för homosexuella, bisexuella,
transpersoner och queera i Göteborg, ett så kallat Regnbågshus.
Efter att Alliansen tagit över
makten i kommunen efter valet 2018 råder det oenighet om
hur projektet skall finansieras.
Enligt Bosse Parbrink finns
det inte, till skillnad från i det
rödgrönrosa partisamarbetet,
pengar till huset i Alliansens
budget.
Det råder i stort sett samstäminghet om viljan att skapa en

mötesplats för hbtq-personer
i Göteborg, men oenighet om
pengarna skall komma från
kommunen eller inte. Framtiden får därför utvisa hur det
blir med stadens eventuella
Regnbågshus.
Ellinor Lennermo

Kommunfullmäktige sammanträder i
Börshuset varje månad. Foto: Ellinor
Lennermo
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Damfotbollen kan
hyllas med staty
HEDEN: Igår sammanträdde
kommunfullmäktige i Göteborg för andra gången i år. En
av de motioner som ska togs
upp behandlar uppförandet
av en staty för svensk damfotboll utanför Gamla Ullevi,
nationalarenan för damlandslaget.
Det är Feministiskt Initiativ
som kommit med förslaget om
en ny staty föreställande en
kvinnlig fotbollsspelare utanför Gamla Ullevi. De menar att
man bör hylla de kvinnor som
kämpat för jämställdhet och
lika rättigheter inom fotbollen.
Utanför arenan står idag en
staty av Gunnar Gren, en symbol som inte hotas av det nya
förslaget.
– Framför Gamla Ullevi, som
är nationalarenan för damfotboll, står en herrfotbollsspelare. Och det är inte fel, Gunnar
Gran var en väldigt bra fotbollsspelare. Men vi tycker det
dags att synliggöra damfotbollen, säger Stina Svensson,
gruppledare för FI i Göteborg.
ETT FÖRSLAG OM vem statyn skulle föreställa är Anette Börjesson, tidigare back i
damlandslaget och aktiv inom
kampen för lika rättigheter
för kvinnor inom fotboll. Hon
kommer dessutom från Göteborg.

Medaljlös singelmixedstafett

Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson.
Foto: Anders Wiklund/TT

SKIDSKYTTE: Det blev ytterligare en snöplig fjärdeplats för
Sverige i skidskytte-VM när
Hanna Öberg och Sebastian
Samuelsson missade pallen i
singelmixedstafetten.
Samuelsson hade chansen
att skjuta Sverige till ett brons
i det sista stående skyttet –
men bommade två gånger och
fick se sig passerad av Frankrike som tog hem tredjeplatsen.
För Hanna Öberg innebar
det här tredje fjärdeplatsen i
mästerskapet i Antholz.
Vann gjorde Norge före
Tyskland.
TT Nyhetsbyrån

Talang får chans
i VM-truppen
Anette Börjesson är ett av förslagen för stayn. Här firar hon EM-vinsten mot England 1984.

– Anette Börjesson är ju
en av de kvinnor som gått
före i kampen för kvinnors
lika rätt att spela fotboll,
den kamp som Nilla Fischer, Caroline Seger, och Kosovare Asllani, bland andra,
för nu. Att resa en staty över
damfotbollen tycker vi är
en lämplig idé för att hylla
dessa kvinnor.

STINA SVENSSON TROR att
motionen så småningom kommer att gå igenom, då de flesta
är för att man ska ha en damfotbollsstaty utanför damlandslagets nationalarena. Reaktionerna tror hon däremot
kan bli blandade.
– TITTAR PÅ VI när damlandslaget gjorde bra ifrån

Foto: TT

sig i VM så var det över 30
000 som stod på Götaplatsen
och välkomnade dem. Men
alla kommer nog inte tycka
att det är så kul att det står
en damfotbollsstaty utanför Gamla Ullevi då hat mot
kvinnor fortfarande existerar
i samhället.
Adelina Thim

Norsk skidfest från start till mål
NORGE: Hårda vindar på fjället innebar att långloppet i
Ski Tour 2020 fick kortas ner
och helt och hållet gå i Norge,
istället för att starta i Sverige.
Det blev också total norsk dominans på damernas prispall.
Ebba Andersson fick nöja sig
med en fjärdeplats och var
missnöjd med glidet.
- Det är frustrerande när
man känner att man inte har
samma förutsättningar att åka
fort, det blir mer slitsamt, säger
Andersson till TT.
Långloppet i Ski Tour 2020,
som ingår i världscupen i
längdskidor, fick flyttas på
grund av hårda vindar på fjället. Dessutom kortades banan
ner från 38 kilometer till 34
kilometer. Den skulle korsat
svensk-norska gränsen, men

I KORTHET

En besviken Ebba Andersson kom på fjärde i plats i den fjärde etappen i Ski
Tour 2020.
Foto: Ulf Palm / TT

både start och mål fick bli i
norska Meråker.
Det blev en inte helt oväntad
norsk fest på damernas masstart på 34 kilometer. Giganten
Therese Johaug tog komman-

do från start och höll det hela
vägen in i mål, även om landslagskollegan Ingvild Flugstad
Østberg nästan gled ikapp hela
vägen i den avslutande långa
nedförsbacken. I mål skiljde det

endast fyra sekunder. Trea blev
ytterligare en norska - Heidi
Weng. Svenskan Ebba Andersson slutade fyra efter en ensam resa andra halvan av loppet, två minuter efter Johaug.
Hon var besviken på glidet.
- Jag upplevde att jag fick
kämpa en del jämfört med Heidi och Ingvild på de mer lättåkta partierna, och framför allt
på den andra halvan fanns det
en hel del att önska, säger hon
till TT.
Hon klättrade trots det från
femte till fjärde plats i den totala världscupen. Emma Ribom
blev åtta och Charlotte Kalla
kom på 16:e plats.
På lördag väntar sprint där
flera av de svenska damerna är
favorittippade.
Heino Ollin

BANDY: Slutspelet har precis
inletts och bandy-VM spelas
först i månadsskiftet mars/
april, men redan nu presenterar förbundskaptenen Michael
Carlsson en bruttotrupp med
25 spelare som ska bli till 18.
Bandy-VM spelas 30 mars5 april i ryska Irkutsk. Sverige
hoppas bryta den ryska dominansen. Det är tre år sedan
det blev blågult VM-guld och
Ryssland har vunnit sex av
de senaste sju mästerskapen,
däribland senaste VM i
Sverige i fjol.
TT Nyhetsbyrån

London erbjuder
sig att ta över OS
OS: “London kan arrangera
OS”, skriver Shaun Bailey,
konservativ politiker och kandidat till att bli ny borgmästare
i London., på twitter.
Han fortsätter:
“Vi har infrastrukturen och
erfarenheten. Och på grund av
coronavirusets utbrott kan vi
behöva ta över.”
Tokyos organisationskommitté har inte kommenterat
Baileys utspel, men säger i ett
uttalande att arrangörerna
samarbetar med flera organisationer och myndigheter för
att följa händelseutvecklingen
kring coronaviruset. Det finns
inga planer på att skjuta upp
eller flytta OS som invigs den
24 juli.
TT Nyhetsbyrån
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SISTA SIDAN

Annie Thunegård

ÅSIKT

Att betala med
ansiktet – en dyr
affär?

A

rtificiell Intelligens är
den tanke som kittlar
mig mest och det som
lättast gör att nackhåren reser sig.
Ordspråket ”mycket vill ha mer”
ekar i bakhuvudet när jag läser om
att Finland inlett ett pilotprojekt
där man kopplar ihop sitt ansikte
med sitt bankkort för att kunna
handla utan plånbok eller telefon.
Supersmidigt, men jävligt obehagligt. Grejen med makt är ju sån att
den tenderar att förvrida människor som tar i den, som något oerhört giftigt. Att ha absolut makt är
ett tämligen effektivt verktyg för
handling och lockar därför i tider
av kris.
DIKTATUR ELLER TYRANNI kommer från börjar från en antik politiks metod att i krissituationer
åsidosätta demokratin för att installera en ensam och handlingskraftig person i förarsätet och avvärja kraschen utan debatt. Denna
skulle sedan kliva åt sidan för demokratins återinträde. Slutet gott
allting gott. Men här kommer det
krångliga: människan är oförmögen att på eget bevåg säga nej tack,
det räcker så. Här blir det krock i
mitt huvud.
SJÄLVKLART SKA MAN sträva för
att utveckla mer avancerad och
sofistikerad teknik för att underlätta och förbättra människors liv
och läka planeten. Men är det så
enkelt?
Intentionen kan vara av det noblaste slag, men längs med vägen
kommer alltid den mänskliga faktorn in. Girighet, maktbegär eller
självuppfyllelse tenderar att förstöra det mest.
Jag är glad att utvecklingen går
framåt, enligt mig finns det ingen
annan väg. Men jag bär ändå en
känsla av oro, av maktlöshet.
Parallellt med den ljust upplysta
väg som är AI och teknikens under
syns en annan gata. En gata utan
mörka hörn att gömma sig i, utan
skyddande anonymitet. En gata
som fullkomligt skriker orwellskt
förtryck. Det ekar mellan husen:
“Big brother is watching you.”

En övningstidning
från JMG,
Göteborgs universitet.
Box 710, 405 30 Göteborg
Tel: 031-786 49 66
www.gbgnu.se
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Snart kan du
betala

I KORTHET

FINLAND: Artificiell intelligens har fått
en alltmer central betydelse i våra liv.
En omtalad variant av tekniken som är
under utveckling är ansiktsigenkänning. I Finland pågår nu ett pilotprojekt där de som första land i Europa
testar ansiktsbetalning.
I Finland kan man numera använda
sitt ansikte som betalningsmetod på ett
antal caféer. Totalt har omkring 2000
finländska kunder testat metoden i ett
pilotprojekt som initierats av finanskoncernen OP tillsammans med sex caféer i Helsingfors, Åbo, Uleåborg och
Villmanstrand.
För att kunna använda metoden behöver kunden registrera sig i en app
och sedan sammankoppla profilen med
sitt betalkort. Därefter skannas ansiktet
in och en biometrisk karta av ansiktet
skapas. Efter detta behövs varken betalkort eller telefon för att betala på de
butiker och näringsställen som anslutit
sig till systemet. I dagsläget går det inte
att använda metoden för betalning av
summor över 30 euro.
EN ENKÄT SOM OP gjort visar att ansiktsbetalning fått positiv respons från
kunderna. OP menar att många väljer
metoden på grund av dess effektivitet.
Planen är nu att fortsätta utvecklingen och sedan få ut tekniken på den allmänna marknaden.

I Finland kan man använda sitt ansikte som betalningsmetod på ett antal caféer.

Användningen av ansiktsigenkänning ökar och används av såväl privatpersoner som av myndigheter som vill
identifiera misstänkta brottslingar på
övervakningskameror. Det är en kontroversiell metod som flitigt diskuteras.
Vissa beskriver metoden som revolutionerande, andra varnar för att den kan
bidra till ett övervakningssamhälle.
Många oroar sig även för att tekniken
inte ska vara helt tillförlitlig.
OP MENAR DOCK att metoden är säker i
dagsläget. Dels för att tekniken utvecklats mycket under de senaste åren och
även för att det inte ska vara själva bilden på ansiktet som lagras, utan en matematisk formel kopplad till ansiktet.

Foto: Istockphoto

I Sverige kan man idag använda sig
av ansiktsigenkänning för bland annat
inloggning på telefoner och signeringar
via BankID.
Betalningar i fysiska butiker och caféer är ännu inte möjliga, men svenskarna är inte helt främmande för tekniken. 2019 gjordes en studie av Visa
tillsammans med Stanford University
som berörde betalningar i kollektivtrafiken, där framkom det att många var
positiva till den nya tekniken. Hälften
av de tillfrågade göteborgarna var positivt inställda för att betala med ansiktsigenkänning i kollektivtrafiken.
Eva Schönholzer

2020 blir billigaste elåret
INRIKES: Inte sedan millennieskiftet
har liknande nivåer på elpriser uppmätts i Sverige. En kombination av
orsaker resulterar i de extremt låga
priserna på el. Att tacka har vi blåsten, den milda vintern och framför allt
regnet.
Många har svurit över vinterns brist på
snö i norra Europa och Sverige. I södra delarna av landet har det mestadels
regnat och i Moratrakten oroar man sig
över hur det skall gå för årets Vasalopp.
För landets elkonsumenter för den milda vintern med sig något mer än bara
trasiga paraplyer och blöta skor – nämligen låga elpriser.
Nederbörden har fyllt på landets vattenmagasin och lett till ett överskott på
vatten. Under de senaste decenniet har

fler vindkraftverk byggts och de senaste månadernas har stormarna resulterat i att vindsnurror snurrat som aldrig
förr.
I kombination med att den ovanligt
varma vintern inte kräver lika mycket
uppvärmning av hus och hem har detta
gjort att elpriserna pressats ner.
VID NYÅR STÄNGDE Vattenfall ner
en av sina atomreaktorer men detta verkar inte ha spelat någon större roll för
priserna. Elöverskottet fortsätter bestå.
För de som investerat i en vindsnurra
eller två ser det mindre glatt ut. De får
dåligt betalt från elcertifikatsystemet
och affärerna går knaggligt.
Ellinor Lennermo

På grund av bland annat det blåsiga vädret kommer elen att bli billig.
Foto. TT
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