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Transkribering av material 
I den föreliggande bilagan finns transkribering av mina valda radiosändningar. Allt material 

som har varit föremål för analys presenteras i sin helhet.  

 

Dagens eko 16:45 10 september 2006 

Brittiskt utspel om Hamas och löfte om toppmöte i mellanöstern. 

Miljöpartiet vill göra Gustav Fridolin till minister. Historisk val i Montenegro idag och 

växande flyktingström till Kanarieöarna. Ekots utsända rapporterar från Teneriffa.  

 

Vi ska börja i mellanöstern. Den brittiska premiärministern Tony Blair vill att EU mildrar 

synen på terrorstämplade Hamas. Eu bör tala med Hamasministrar om de ingår i en palestinsk 

koalitionsregering, sade Blair som är i Mellanöstern och också har lyckats utverka löften om 

ett israelisk-palestinskt toppmöte. Omvärlden bör återuppta kontakten med palestinierna om 

Hamas bildar en enhetsregering där moderata grupper som Fatah ingår, sa Tony Blair idag i 

Ramallah. Utspelet kan ses som ett första initiativ från ett EU-land att lätta på den bojkott som 

infördes efter terrorstämplade Hamas valseger. Sanktionerna har bland annat inneburit att en 

palestinska myndigheten inte har kunnat betala ut löner till exempelvis poliser och lärare, som 

nu gått i strejk. Flera FN-organ har varnat för den allvarligt försämrade situationen i Gaza där 

Israels militära offensiv och stängda gränser lett till en mänsklig misär som har kallats för en 

tidsinställd bomb. 65 % av palestinierna lever idag under existensminimum. Reaktionerna 

från Hamas på Blairs utspel var dock negativa. ”Vi bildar gärna en koalitionsregering men 

inte enligt de villkor som västvärlden dikterar”, sa en Hamastalesman. Trots att Tony Blair 

ända sedan den elfte september haft ambitionen att vara den som övertygar USA om 

nödvändigheten av att lösa Israel-Palestinakonflikten finns det stark kritik mot honom i 

Arabvärlden. Särskilt efter Libanonkriget då Blair ansågs stå på Israels sida. Tony Blair 

träffade ingen representant från den bojkottade Hamasregeringen under sitt besök, men han 

lyckades få ett löfte från Ehud Olmert och den palestinske presidenten Mahmoud Abbas om 

att träffas för att återuppliva fredssamtalen. Cecilia Uddén, Aman. 

 

Samtalen i Wien mellan Iran och EU om det iranska kärnenergiprogrammet har fortsatt idag 

och parterna ska mötas igen i nästa vecka. 

EU:s högste utrikesansvarige Javier Solana har mött Irans chefsförhandlare Ari Larijani. Och 

bägge sa efter samtalen idag att man har gjort framsteg där Larijani sa att en del missförstånd 

undanröjdes och Solana sade att det var ett produktivt möte.  
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Miljöpartiet vill att riksdagsledamoten Gustav Fridolin blir minister i en kommande regering 

om det blir en rödgrön majoritet efter valet. Fridolin sade i våras att han inte skulle kandidera 

till riksdagen det här valet. Nu verkar han vara beredd att ändra sig.  

”Peter har frågat mig om jag skulle kunna vara intresserad av att ställa upp som minister efter 

valet. Jag har svarat: låt oss vinna det där valet först och se vilka möjligheter vi har att bilda 

en bra rödgrön regering. Och om jag får frågan igen ska jag verkligen överväga det.” 

Miljöpartisten Gustav Fridolin har suttit i riksdagen i fyra år och 23 år gammal är han 

riksdagens yngste ledamot. I maj meddelade han att han inte ställer upp för omval till 

riskdagen och hade sade också att han hela tyckt att man inte ska vara politiker för länge. Men 

igår frågade språkröret Peter Eriksson Fridolin om han kan tänka sig en ministerpost i en 

eventuellt kommande regering och Fridolin vill inte säga blankt nej. 

”Jag brinner inte speciellt mycket för att göra politisk karriär och jag hoppas att jag inte ska 

bli en av dem som slutar med att aldrig ha gjort något annat än politik. Det är klart att sådant 

gör mig tveksam, men samtidigt finns det inte en människa i den här världen som brinner för 

att förändra den här världen och som är ute varje dag och kampanjar som inte skulle tycka att 

det vore väldigt hedrande att få frågan och tänka över den både en och två gånger innan man 

svarar nej”, säger miljöpartisten Gustav Fridolin. Ekots reporter var Karin Runblom. 

 

Socialdemokraterna och Göran Persson valspurtade i Farsta utanför Stockholm idag och 

budskapet var tydligt men knappast nytt. Socialdemokratisk politik är vägen till jämställdhet 

och rättvisa och ett borgerligt samhälle är hårt och orättvist, sa Göran Persson. 

”Systemskiftet som Alliansen går till val på är gäller attackerna på pensionärer och 

förtidspensionärer. Systemskiftet som sker här i Stockholm om vi får tillbaka en majoritet av 

moderater i landstinget är att akutsjukhusen ska bolagiseras och därefter privatiseras.” 

Göran Persson hade idag samlat sina allra närmaste statsråd i Farsta söder om Stockholm för 

en sista uppmuntran av kärnväljarna innan valet nästa helg. Inga nya förslag eller löften dök 

upp under dem olika statsministerns tal. De flesta ägnade sin tid åt att måla upp 

borgerlighetens politik som en väg till ett hårdare och mindre jämlikt samhälle snarare än att 

prata om den egna politiken. Samhällsbyggnadsminster Mona Sahlin som sade så här: 

”Maud Olofsson, hon säger så här: Sverige ska vara mer som ivriga bävrar. Vi svenskar ska 

vara mer som ivriga bävrar. Vi måste stoppa denna bäverkvinna innan hon har gnagt sönder 

vartenda trygghetssystem som vi har i vårt land.” 

Jobben har varit en av de stora frågorna i valrörelsen trots Göran Perssons spådom i maj om 

att det inte skulle bli så. Idag ville han inte riktigt gå med på att han har haft fel. 
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”Jag tror nog att vi kommer, när vi är färdiga, kunna säga att vi är rätt trovärdiga på den 

punkten. Det var det som jag sade, om ni ifrågasatte vår trovärdighet?” 

Lars Johansson från Skogås hade kommit för att lyssna till Göran Persson idag. Han tycker att 

valrörelsen har präglats av för mycket sandlådebråk. 

”Det är svårt att hänga med i valrörelsen med alla utspel och Folkpartiskandalen. Skandalen 

har skymt den verkliga valrörelsen.” 

Lars Johansson, en av åhörarna i publiken i Farsta idag. Reporter var Johan Sjöholm. 

 

Feministiskt initiativ kommer inte att stödja en borgerlig regering. Partiet har tidigare sagt att 

man inte tar ställning för något av regeringsalternativen, men den borgerliga uppgörelsen av 

familjepolitiken har ändrat förutsättningarna. Det är en antifeministisk familjepolitik som vi 

inte kan stödja, säger Sofia Karlsson som är talesperson för Feministiskt initiativ till ekot.  

 

En svensk pilot har omkommit i samband med en flygtävling på Malta. Det uppger tävlingens 

arrangörer. Det tvåsitsiga flygplanet störtade i havet. Den andre piloten ska ha klarat sig 

genom att lämna planet i fallskärm. Olycksorsaken är fortfarande oklar. I den här 

flygtävlingen deltar piloter från hela världen i riskfyllda grenar som flygkappkörning och 

luftdueller.  

 

För att få bukt med den organiserade brottsligheten i Sverige tänker polisen punktmarkera 

etthundra grovt kriminella personer. Listan med de 100 namnen har tagits fram i samarbete 

med lokala polismyndigheter. Många av personerna tillhöra olika kriminella Mc-gäng eller 

nätverk. Det är brottslingar som antingen ska gripas för att sitta av sina fängelsestraff eller 

uppleva det så besvärligt att vara yrkeskriminella att de frivilligt slutar att begå brott, enligt 

polisen.  

 

Montenegro håller parlamentsval för första gången sedan folkomröstningen i våras och 

beslutet då att bryta unionen med Serbien och bli en självständig stat. De flesta av de omkring 

500 000 röstberättigade väntas rösta på premiärminister Djukanovics regeringskoalition och 

hittills har valdagen passerat utan större problem, säger den svenska valobservatören Eva 

Rimsten.  

”Ja, än så länge verkar jag tycka att det är lugnt överallt och valstationerna har öppnat på 

utsatt tid. Som sagt är det inte oroligt och allt löper lugnt och stilla.” 

Eva Rimsten som arbetar som långtidsobservatör i Montenegro för den europeiska samarbets- 
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och säkerhetsorganisationen OSSE säger att det på förhand har talats om ett valdeltagande på 

uppemot 70 %, men att det inte betraktas som speciellt högt. 

”Intresset för folkomröstningen när det gällde om de skulle splittras från Serbien var väldigt 

stort. Då var valdeltagandet 83 % och nu säger man att det inte alls är samma intresse utan 

folk är ganska valtrötta och tycker att 60-70 % är ganska lite.” 

Enligt opinionsmätningarna går den sittande premiärministern Milo Djukanovic och hans 

vänstercenterkoalition mot en seger i valet. Men det kan bli mycket jämt. Om han får fortsatt 

förtroende från väljarna planerar Djukanovic att under kommande mandatperiod att driva på 

för att Montenegro ska bli medlem i både EU och Nato. Proserbiska partier har sagt att de vid 

valseger vill genomföra en ny folkomröstning för att återknyta banden till Serbien. Men vilka 

som än får makten har de en huvuduppgift att lösa. Nämligen att få fart på Montenegros 

stagnerade ekonomi. De första officiella valresultaten väntas imorgon. 

Reporter var Anders Ask. 

 

I västra Ryssland har minst 17 människor avlidit och över 500 blivit sjuka efter att druckit 

förgiftad alkohol. Det rapporterar nyhetsbyrån Itar-Tass. Samtidigt har polisen i 

Belgorodregionen beslagtagit över 21 ton alkoholhaltiga vätskor inklusive desinfektionsmedel 

som misstänks ha använts i förgiftade drinkar som har sålts i området. Varje år dör tusentals 

ryssar för att de har druckit hemgjord vodka eller förfalskade drycker som har sålts i 

butikerna.  

 

Varje dag kommer hundratals afrikanska flyktingar i enkla båtar till Kanarieöarna. De 

spanska myndigheterna står maktlösa inför instormningen. De flesta båtflyktingar kommer till 

Teneriffa och där arbetar Röda korset dygnet runt med att ta hand om de ofta mycket 

medtagna människorna. Våra utsända var med när en av flyktingbåtarna kom i land. 

”Det är stekande hett. Havet är lugnt och husbåten med glasbotten närmar sig hamnen med 

rödbrända turister. En del av piren är avspärrad. Där har Röda korset rest tält och förbereder 

för fullt för att ta emot flyktingarna. Utanför avspärrningen väntar journalister, ortsbor och 

några turister. I kajokon, den öppna, låga, långsmala båten, sitter unga svarta män spända och 

tysta och osäkra på vad som väntar dem. Sjöräddningspolisen har vita skyddsoveraller på sig. 

Hjälmar och ansiktsmasker. En och en får de gå i land följt av Röda korsare till tälten. Senare 

får vi veta att de är 101 personer. En enda kvinna bland dem. Ett fåtal har flytvästar. Några är 

klädda i shorts, några barfota. Andra har nya kläder. Säkert inköpta för resan till det förlovade 

Europa. Austin Taylor är koordinator för Röda korset på Teneriffa. 
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”It’s was very normal today. They all arrived. […]”  

Mannens röst försvinner och reportern översätter vad mannen säger: Idag var det ganska 

normalt. De flesta var i ganska bra kondition. Ibland finns det döda ombord, män som dukat 

under. Ibland finns det minderåriga, berättar Austin Taylor. Flyktingarna är mycket 

knappordiga med upplysningar. Om varifrån de kommer eller varifrån de startade sin resa.  

”It is very hard to get the information from them. […]” 

”Det är svårt att få dem att berätta det, säger Austin Taylor. De är rädda och hungriga när de 

kommer fram, men den här båten ser ut att komma från Senegal, säger han. De har nog varit 

till sjöss någonstans mellan tio till 14 dagar. Hittills i år har över 21 000 afrikaner anlänt på 

detta sätt till Kanarieöarna. Flertalet till Teneriffa. Oftast unga män från Västafrikas fattigaste 

länder. De ger sig ut på den här resan mot en högst osäker framtid i hopp om att få jobb och 

ett bättre liv. På en timme har de alla fått torra nya kläder, dricka och proteinkex. Vi 

journalister får då titta på dem, fotografera dem, men inte tala med dem. De är i polisförvar 

eftersom de illegalt har anlänt och det kan försvåra utredningen, är en av förklaringarna. Så är 

det dags. Nu går de på led till den väntande bussen för färd till polishögkvarteret. Den första 

anhalten i den rättsliga process som nu väntar. Om de får stanna i det så eftertraktade Europa 

är en helt annan historia, men flera vinkar glatt och hoppfullt när bussen åker.” 

Marianne Kilberg, Los Cristianos, Teneriffa. 

 

Polisen ska utreda hur det cancerframkallande ämnet aflatoxin i våras via djurfoder kunde 

förgifta mjölk. Åklagare i Kristianstad har beslutat att inleda en förundersökning, skriver 

jordbrukstidningen ATL i sin nätupplaga. Mjölken nådde aldrig konsumenterna, men flera 

djurbesättningar blev sjuka av fodret som hade höga halter av mögelgiftet aflatoxin. Fodret 

spårades till ett företag i Åhus och utredningen ska visa om aflatoxinet hamnade i fodret 

genom slarv eller uppsåt.  

 

Den världsberömde formel 1-föraren Michael Schumacher slutar efter den här säsongen. Det 

sade han själv idag efter att han hade vunnit motortävlingen på Monzabanan i Italien. 

Schumacher är sjufaldig världsmästare i formel 1.  

 

Väderprognosen har inte transkriberats.  
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Dagens eko 16:45 11 september 2006 

Folkpartiets roll vid dataintrånget hos socialdemokraterna. Sjukvårdspersonal varnar för 

sämre säkerhet vid förlossningar. Hamas och Fatah kan samsas i en ny palestinsk regering. 

Det här är Dagens eko med Gunilla Hansen Bering.  

 

I polisförhören om Folkpartiets intrång på socialdemokraternas intranät Zapnet ger förre 

pressekreteraren Liberala ungdomsförbundet Per Jodenius en helt ny bild av 

folkpartiledningens roll i dataintrången. Det framgår av uppgifter till ekot.’ 

Per Jodenius uppgifter till polisen drabbar framförallt två centralt placerade folkpartister. 

Bägge har nu lämnat sina poster. Det är förre partisekreteraren Johan Jacobsson och förra 

presschefen Niki Westerberg. Efter att vid ett tiotal tillfällen ha förmedlat internt 

socialdemokratiskt material till Westerberg ska Jodenius i mars ha gett Niki Westerberg 

uppgifter som hon bedömde vara så känsliga att hon valde att kontakta partisekreteraren 

Johan Jacobsson och berätta om Jodenius förehavanden. Förehavanden som hon själv hade 

känt till i flera månader. Johan Jacobsson kontaktade då Jodenius och Jodenius berättade för 

partisekreteraren som uppmanade honom att sluta logga in på det interna socialdemokratiska 

nätverket.  

”Så kan vi inte hålla på”, skulle Jacobsson ha sagt. Så långt stämmer också Jodenius historia 

med den som Jacobsson och folkpartiledningen har förmedlat utåt. Men sedan går uppgifter 

isär. Jodenius berättar visserligen för polisen att Jacobsson uppmanade honom att gå till en 

journalist men inte, som Jacobsson uppger, för att offentliggöra att folkpartiet har gjort 

intrång på socialdemokraternas intranät. Tvärtom säger Jodenius att Jacobsson uppmanat 

honom att säga till journalisterna att han bara loggat in en enda gång, att han inte alls utnyttjat 

sin kunskap och att han anser att det vore fel. Jodenius berättar, skamset får man förmoda, för 

polisen att trots den Jacobssonska uppmaningen ändå har loggat in på Zapnet några gånger till 

på fyllan, som han uttrycker det. Av Jodenius uppgifter till polisen framgår att nästa gång han 

får kontakt med Johan Jacobsson är halvtre den ödesdigra måndagsnatt för en dryg vecka 

sedan när intrånget hade avslöjats. Jacobsson ska då kortfattat ha upplyst Jodenius om att ett 

pressmeddelande skulle gå ut på morgonen därpå med innehållet att Jodenius, då kallad en 

24-åring, får sparken. Dagen därpå ringer Jacobsson igen och uppmanar och uppmanar 

Jodenius att tala med nyhetsbyrån TT och där ta på sig skulden för det inträffade. Jodenius 

berättar för polisen att samtidigt som han har Johan Jacobssons röst i telefonluren ser 

Jacobsson på TV där han förnekar att han har känt till något om dataintrången. Jodenius 

förstår då vilken roll som Jacobsson vill tilldela honom i skandalen. Jodenius bestämmer sig 
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för att inte ge någon TT-intervju. 

Tomas Ramberg. Och Tomas Alling du har sökt de inblandad under dagen och vad har du 

kommit fram till? Precis innan sändningen hörde både Niki Westerberg, den förre presschefen 

som alltså har tagit en timeout, och Johan Jacobsson av sig. Niki Westerberg säger att hon 

medger att Per Jodenius har givit henne uppgifter som hon sa kom från en källa inom 

socialdemokraterna och så länge hon trodde på det använde hon sig av de uppgifterna några 

gånger, men så fort hon fick reda på att detta kom från inloggningsuppgifter som Jodenius 

skulle ha haft till Zapnet sade hon till partisekreteraren Johan Jacobsson. Då ska han ha 

uppmanat Jodenius att sluta och mer än så har inte hon att säga. Johan Jacobsson har hört av 

sig via mail och påstår att han idag har blivit förhörd av polisen upplysningsvis och han 

vidgår och håller fast vid sin ursprungliga historia att det var likadant där. Så fort hade fått 

reda på att Jodenius hade inloggningsuppgifter till Zapnet bad han honom att sluta och bad 

honom också att gå till pressen för att detta skulle bli offentligt. Han går inte med på någon 

annan version i nuläget. Jacobsson har också idag fått veta att det inte riktas några misstankar 

mot honom i det här läget från polisens sida.  

Tack Daniel Alling. 

 

Allt fler förlossningar och mindre resurser gör att den medicinska säkerheten hotas inom 

förlossningsvården på flera platser i landet. Det här anser sjukvårdspersonal. I Göteborg är 

personalen orolig för patienternas säkerhet, säger Anna Glans överläkare vid Sahlgrenska 

sjukhuset i Göteborg. 

”Många säger: ’Det här går inte längre. Jag funderar på att sluta. Jag kan inte jobba kvar här. 

Jag kan inte ta ansvar för den här vården längre.” 

Plats- och personalbrist har gjort situationen övermänsklig och till och med farlig. Hundra fler 

förlossningar per månad jämfört med förra året och hög arbetsbelastning gör nu att personalen 

inom förlossningsvården i Göteborg varnar för att det kan få förödande konsekvenser.  

”Om situationen är alldeles för överbelastad ökar risken att begå fel.” 

Och vad kan det leda till? 

”Det kan naturligtvis leda till att barnet inte klarar sig.” 

Också i Stockholm blir förlossningarna fler. Enligt prognosen kommer tusen fler kvinnor få 

barn i år jämfört med förra året, men sjukhusen har bara fått pengar för femhundra nya 

platser. På Karolinska universitetssjukhuset i Solna pågår när vi är där tre förlossningar och 

fem nyblivna mammor har precis lämnat avdelningen. Här märker personalen av stressen. 
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Förra året slutade 21 personer i protest mot besparingar och också nu finns funderingar på om 

de kan vara kvar. Jessica Dunderberg är barnmorska.  

”Man orkar en kort stund, men sen tror jag att många börjar se sig om efter andra jobb. Man 

orkar inte med det här hektiska tempot som är. Vi förlöser nästan på löpande band. Inga 

raster. Det behövs mer resurser till förlossningsvården.” 

Birgitta Silverfjord är vänsterpartistiskt sjuklandstingsråd i Stockholm med ansvar för bland 

annat kvinnosjukvården.  

”Är det så att man har otillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag ska förlossningsvården få 

mer resurser för där finns inget ekonomiskt tak.” 

Kerstin Brunnström. Reporter Lotta Myrén med hjälp av Sveriges radio Göteborg.  

 

Utrikes nu. I de ockuperade palestinska områdena släpper Hamas nu in de tidigare 

makthavarna från Fatah i regeringen. Detaljerna i uppgörelsen är oklara, men det kan innebära 

att Israels och USA:s bojkott av den palestinska regeringen upphör.  

I nästan ett halvår höll Hamasregeringen ut, men omvärldens ekonomiska stryptag, strejk 

bland de offentliganställda som inte fått ut sina löner sedan i våras och med flera av 

regeringens ministrar i israeliska fängelser blev svårigheterna för stora. Den terrorstämpalde 

Hamasregeringen som vann det palestinska valet i vintras måste ta hjälp för att inte det 

palestinska kaoset ska bli ännu värre. Vad man ännu inte vet är vad den här uppgörelsen 

innebär i själva kärnfrågan kring den militanta Hamas. Med Fatah som erkänner Israels rätt att 

existera i regeringen innebär det också att Hamas nu erkänner Israel? Ett krav som Israel 

ställer för att överhuvudtaget befatta sig med Hamas med annat än vapen i hand och det krav 

som USA och EU ställer för att åter stödja den palestinska myndigheten med pengar. Men 

även om det inte sägs rätt ut tyder de uppgifter som hittills har presenterats på att Hamas 

åtminstone indirekt kommer att erkänna staten Israel. Om det inte är så går Fatah som numera 

accepteras av både Israel och väst in på en mycket farlig väg. Om Fatah sitter med i en 

regering som har som mål att utplåna Israel riskerar rörelsen också att svartlistas av 

omvärlden. Christer Fridén, Jerusalem.  

 

I USA uppmärksammas idag femårsdagen av terroristattentaten den elfte september 2001.  

Namn av omkomna läses upp. 

Ceremonin här i New york består främst av en flera timmar lång uppläsning av offrens namn 

med avbrott för tysta minuter vid de tidpunkter då flygplanen träffade tornen och då tornen 

rasade. Under varje tyst minut ringer kyrkklockorna i stan.  
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Kyrkklockor slår. 

Förutom i New york hålls idag minnesstunder vid Pentagon i Washington där ett av 

flygplanen dödade 184 människor och i Chansville i Pennsylvania där det fjärde planet 

kraschade. Men de mest omfattande ceremonierna pågår i New york. Här hade 2749 

människor mist livet när den där dagen för fem år sedan var över. Den femte årsdagen 

inträffar samtidigt som det pågår en mycket bitter debatt i USA om president Bush krig mot 

terrorn. De senaste veckorna har kritiken mot regeringen fått ett nytt uppsving. Framförallt 

mot bakgrund av det ökade våldet i Afghanistan och Irak. Bush kommer att hålla tal till 

nationen klockan tre svensk tid natten till tisdag, men det ska vara ett sorgetal för att markera 

den mörka årsdagen. Inte ett politiskt tal, har presidenten låtit meddela. 

Carlos Garat, New york.  

 

Och idag kommer också nya hot av en av männen bakom elfte septemberattacken. Bin Ladens 

andre man al-Zawahiri. 

En man hörs tala i bakgrunden.   

Dagarna är havande och ska föda nya händelser med Guds hjälp, sa al-Qaidas andre man 

Ayman al-Zawahiri och pekade särskilt ut Israel och Gulfstaterna som al-Qaidas nästa mål. 

Till USA:s folk sa al-Zawahiri: ”Ni har givit oss all legitimitet och varje anledning att 

fortsätta vårt krig mot er.” Förutom själva hotet att al-Qaida planerar nya terrordåd syftar 

videon dels till att mobilisera villiga terrorister och dels att påminna om att al-Qaidas ledare, 

trots att de jagats i fem år, fortfarande kan göra sig hörda över hela världen. Förutom al-

Zwahirivideon släpper al-Qaida en över fem år gammal film där Usama Bin laden syns 

samtala med några av elfte septembers flygkapare och uppmanar dem att stålsätta sig inför sitt 

martyrskap. Cecilia Uddén, Aman.  

 

Sverige igen. 

Många av de politiker som kandiderar till riksdagen i höstens val jagas av kronofogden för 

obetalda skulder enligt en genomgång som Ekot har gjort. Skulderna varierar från några 

hundralappar till flera miljoner kronor. Michael Trollin, riksdagskandidat för Folkpartiet 

berättar om sin skuld.  

Den uppkom i samband med en skilsmässa1998 med anledning av barn, lägenheter och 

bodelning. I samband med det hade jag ett starta eget-bidrag. Att leva på 5000-6000 kronor i 

månaden för att starta ett företag är rena skämtet, vilket senare visat sig vara en skuldfälla för 

väldigt många och den ramlade jag också i. 
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Totalt är det 167 kandiderande till riksdagen i höstens val som sitter på en skuld. Den minsta 

skulden är på lite drygt fyrahundra kronor medan den som är skyldig mest, en kandidat från 

Junilistan, har en skuld på över 6,3 miljoner kronor. Enbart den skulden är nästan dubbelt så 

stor som hela Vänsterpartiets skuldsatta kandidaters trots att de är flest bland alla partier. 

Totalt är Vänsterpartiets 34 skuldsatta kandidater skyldiga 3,3 miljoner kronor till 

kronofogden. Michael Trollin som också har betalat tillbaka på sin skuld sedan i somras tror 

inte att det enbart är negativt att vara skuldsatt som politiker utan att det gör en mänskligare i 

väljarnas ögon.  

Framför allt det, men en skuld kan vara lite som en bilolycka. Det är vad man tror händer 

andra och när man väl får en själv får man ett helt nytt perspektiv. Det gör att man får ett 

underifrånperspektiv. Man förstår att den halvmiljon människor som finns i kronofogdens 

register, eller om de är fler, inte är onda människor. Det är något som kan drabba vem som 

helst. 

Michael Trollin, riksdagskandidat för Folkpartiet. Reporter, Jonas Rodin och research 

Victoria Gaunitz och Katrin Karström.  

 

Att Socialdemokraterna är beredda att ändra lagen om fildelning så att det kan komma att bli 

möjligt att ladda ned upphovsrättsskyddade filmer och musik från Internet möts av viss 

skepsis från ungdomar. Sedan ett år är det förbjudet att utan tillstånd ladda ned sådant här 

material från nätet. Jens Forsby och Emelie Eriksson bor i Luleå.  

Jens: Jag tror att de säger det bara för att få mer röster. Jag tror inte att det kommer att bli så 

eftersom det är Göran Persson. 

Brukar du ladda ned musik? 

Emelie: Ja, ibland.  

Tror du att de kommer att hålla det som de har sagt? 

Emelie: Nej, knappast. Artisterna kommer att klaga på det.  

Varför tror du att de säger det? Att de vill att det ska ara lagligt? 

Emelie: För att de vill att folk ska rösta på dem.  

Musik hörs. 

Idag kom statsminister Göran Persson till Trollhättan. Hans besök inramas av musik och 

längst fram framför scenen sitter Abdul Mozaki och Sal Mohammed Ali. De sitter på gatan 

och lyssnar spänt till Göran Perssons valtal. I handen har de ett frågeformulär från skolan där 

en av frågorna var om statsministerns uppfattning om just fildelning och de båda 

klasskamraterna tycker att hans förslag är bra. 
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”Det är okej för oss. Det är bara bättre för oss om man kan ladda ned när man vill. Vilken fil 

man vill.” 

”Det är inte många som blir tagna när de laddar ned.” 

”Om det ska bli lagligt blir det bättre.” 

Det var i mitten av augusti som regeringen tillsatte en utredning som nästa år ska komma med 

sina slutsatser om hur den ett år gamla lagen kan förbättras så det inte ska bli kriminellt att 

ladda ned upphovsrättsskyddad musik och filmer. Statsminister Göran Persson upprepade i 

Trollhättan idag den socialdemokratiska öppningen för förändring av lagen. 

”Det är inte lätt, men jag tror inte att det kommer att stoppa tillbaka anden i flaska igen. Unga 

människor använder sina datorer, tekniken till det här och vi har uppmuntrat dem att göra så. 

Det ska inte kriminaliseras.” 

Statsminister Göran Persson. Reportrar Ekots Jan Andersson och P3-nyheteras Tove Persson.  

 

Väderprognosen har inte transkriberats.  
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Dagens eko 16:45 12 september 2006 

Engagemang viktigare än utbildade lärare för svaga elever. Patienter dör i onödan när 

sjukvården sparar. Attentatsförsök mot USA:s ambassad i Syrien och misstänkt brandbomb 

vid Folkpartiets valstuga i Malmö. Det är rubrikerna. I studion Göran Dahlquist.  

 

Och först om skolan. Enligt en undersökning från skolverket spelar det ingen roll för den 

fjärdedel av eleverna som har sämst betyg om läraren är utbildad eller inte i ämnet. I ämnet 

matematik går det inte att se på elevernas kunskaper om de har haft utbildade lärare eller ej.  

Eleverna Alexandra Balajev och Lucas von Bader talar om andra egenskaper än utbildning 

när de betygsätter sina lärare. 

”Jag hade en väldigt duktig lärare i matte och No som var väldigt entusiastisk och hjälpte 

eleverna väldigt mycket individuellt. Det gick kanske ut över hennes jobb, men det gjorde att 

man lärde sig och ville lära sig.” 

”Hon är inte bra. Hon är tråkig och pratar jättetyst. Man hör inte vad hon säger. Hon har ingen 

kontakt med klassen, om man säger så. Min lärare Torsten är bra för han är strikt. Om vi inte 

gör som han säger slänger han ut oss. Han är lite småläskig, men då lär man sig.  

I de svenska skolorna jobbar tiotusentals lärare utan utbildning eller utbildning i rätt ämnen. I 

grundskolan i engelska och svenska har eleverna lärt sig mer när deras lärare har varit 

utbildade i att undervisa i just engelska och svenska, enligt skolverkets rapport. Men i 

matematik spelar det ingen roll om läraren har varit utbildad eller inte. Det syns ingen skillnad 

i elevernas kunskaper. Skolverkets tror att förklaringen ligger i den skadliga 

klassrumskulturen att låta eleverna sitta och räkna för sig själva. Om de utbildade lärarna 

tycker att det är tråkigt att undervisa och om de inte har tillit till sin egen kompetens är de inte 

bättre är outbildade lärare för den fjärdedel av eleverna som har sämst betyg. Bäst är de lärare 

som undervisar i ämnen som de är utbildade för och som är säkra på sin pedagogiska förmåga 

och tycker att det är roligt att vara lärare. De kan lyfta alla elever i en hel klass. Filip 

Lindblom vet vad han gillar hos en lärare. 

”Engagemang är väldigt viktigt.” 

”Han heter Torsten. Han är jätteduktig för han har massor av erfarenheter och historier att 

berätta. Det är då man lär sig för att det är kul att lyssna.” 

Stockholmseleverna Filip Lindblom och Mimmi Lundberg. Reporter Bengt Hancell. 
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Många patienter som dör av infektioner hade kunnat räddas med bättre vård. På Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna anser personalen vid infektionskliniken att besparingarna nu har 

blivit för många och att det får konsekvenser för patienterna. Martin Glimåker är 

infektionsläkare. 

”Detta kan få konsekvenser för patienterna i form av försämrad medicinsk säkerhet och i vissa 

fall kan det orsaka att patienten kanske dör.” 

Färre vårdplatser vid infektionskliniken gör att patienter kan tvingas ligga på andra 

avdelningar med risk att smitta andra patienter. Personal vid Karolinska är också kritiska till 

att akutmottagningen inte alltid är bemannad med specialistläkare och att en infektion därför 

lätt kan missas. Men trots att situationen upplevs som allvarlig av personalen har de inte gjort 

någon anmälan Socialstyrelsen. Anmärkningsvärt, tycker Johan Karlsson som är tillsynschef 

på Socialstyrelsen.  

”Det talas ju om en patient som har avlidit till följd av att det inte har fungerat väl 

organisatoriskt och det tycker vi är anmärkningsvärt att vi inte har hört något om. Vi har sett 

en del fall där patienter borde ha haft en annan handläggning och jag kan inte svara på varför 

det inte är Lex Mariaanmält.” 

Om det hade anmälts hade Socialstyrelsen kunnat ingripa i ett tidigare skede? 

”Ja, det har du rätt i” 

Socialstyrelsen kommer nu noga att följa utvecklingen på Karolinskas infektionsklinik och 

hoppas att landstinget ska kunna komplettera med fakta om situationen. De säger att de 

förutsätter att landstinget har koll på läget, men att det återstår att se.  

Johan Karlsson igen. 

”Har man inget uppföljningssystem och inte gör någon analys riskerar samma problem att 

drabba nya patienter. Hela idén med uppföljningssystemet är att man ska undvika att utsätta 

patienter för risker.” 

Johan Karlsson på Socialstyrelsen. Reporter Lotta Myrén.  

 

I Syriens huvudstad Damaskus dödades idag tre beväpnade män vid vad som beskrivs som ett 

försök till terrordåd mot den amerikanska ambassaden. En sprängladdning i en skåpbil 

exploderade inte och inga amerikanska diplomater kom till skada och attentatet misstänks 

vara ett dåd av islamister. 

Enligt uppgifter från vittnen ropade de fyra attentatsmännen religiösa slagord som ”Allahu 

Akbar” innan de öppnade eld och kastade in en handgranat på ambassadområdet. Efter kraftig 

skottlossning dödades tre av de fyra av syriska säkerhetsstyrkor. Syriens sa inrikesminister att 
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man därmed lyckades avvärja ett terrordåd och att attentatsmännen planerat att spränga en 

skåpbil full av gasbehållare och sprängämnen vid ingången och sedan storma den 

amerikanska ambassaden. Ingen har ännu tagit på sig dådet men dagen efter femårsdagen av 

elfte september och nya hot från al-Qaida riktas misstankarna mot islamisthåll. Men i 

konspirationsteoriernas mellanöstern finns också bedömare som pekar på den syriska 

regeringens möjliga inblandning. Motivet skulle vara att visa för omvärlden att Syrien, som 

beskylls för att sponsra terrorism, själv utsatts för attentat. USA:s utrikesminister 

Condoleezza Rice har uttryckt sin uppskattning för de syriska säkerhetsstyrkornas snabba 

ingrepp. Syrien, som är det arabland med sämst relationer till USA, har drabbats av 

terrorattentat tidigare, men omfattningen är betydligt mindre än i mer USA-vänliga 

arabländer. Det relativa lugnet i Syrien har sin förklaring i dels att den syriska 

säkerhetstjänsten anses hålla landet i ett mycket fast grepp. Dels att Syrien nästintill utrotade 

det muslimska brödraskapet i en blodig massaker på 80-talet. Och dels att regeringen i 

Damaskus har högre status bland islamister på grund av sin antiamerikanism och stöd för 

bland andra Hizbollah. Cecilia Uddén, Aman.  

 

I Afghanistan blev en grupp svenska soldater i den internationella insatsstyrkan idag 

beskjutna av 15-30 afghaner. De svenska soldaterna besvarade elden men kunde inte dra sig 

ur området förrän förstärkningar kommit till platsen. Inga svenskar ska ha skadats och det är 

oklart om några av angriparna träffades av de svenska skotten.  

 

I Jemen, på den arabiska halvön, dödades minst 50 människor och fler än 100 skadades efter 

ett tumult efter ett valmöte. Det var när den sittande presidenten Ali Abdullah Saleh lämnat en 

idrottsanläggning där mötet hållits som det uppstod kaos och människor trampades ihjäl.  

 

I Malmö var ett stort område kring Gustav Adolfs torg avspärrat under två och en halv timme 

under förmiddagen idag sedan polisen hittat en misstänkt sprängladdning vid Folkpartiets 

valstuga. Det var centerpartisten Henrik Jacobsson som larmade polisen. 

”Det stämmer. Jag såg två dunkar med grön vätska och lite sladdar och något vitt under och 

en klocka. Det stor precis intill Folkpartiets valstuga, tätt intill väggen.” 

Den misstänkta bomben upptäcktes strax före klockan tio i förmiddags när valarbetarna höll 

på att öppna sina stugor på torget. Polisen beslutade om omedelbar utrymning och 

avspärrning av torget och gick med stor insats. Ett tiotal polisbilar, helikopter, ambulans och 

räddningspersonal från brandkåren. Butiker och restauranger tvingades stänga och bilar och 
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bussar fick backa ut längs torgets tillfartsgator. När polisens tekniker kom med bombvagn 

utökades avspärrningarna ytterligare några kvarter från torget och människor som befann sig i 

husen innanför avspärrningarna uppmanades via helikoptermegafon att hålla sig borta från 

fönstren. Folkpartiets ordförande i Malmö, Allan Vidman, utesluter inte att den misstänkta 

bomben, som visade sig bestå av bland annat brandfarlig vätska, var ett attentat riktat mot 

hans parti. 

”Vi har haft en valrörelse som inte har präglats av sakbudskapen utan av hur de politiska 

partierna agerar och hur politiker agerar. Det är klart att människors känslor sätts i svaj i en 

sådan valrörelse.” 

Allan Vidman som är Folkpartiets ordförande i Malmö. Reporter i samma stad var Lotta 

Malmstedt.  

 

Folkpartiledaren Lars Leijonborg valspurtade idag med sju olika möten runtom Mälaren. Han 

bemötte då också de senaste uppgifterna i dataintrångsaffären.  

”Jag tycker att allt som har kommit fram faller inom den huvudbild som jag har presenterat 

förra veckan. Jag tycker inte att det är något som i grunden förändrar något.” 

Frågan gäller vad som sades i mars tidigare i år. Den dåvarande partisekreteraren i partiet, 

Johan Jacobsson, fått klart för sig att den förre pressekreteraren i Liberala ungdomsförbundet, 

Per Jodenius, hade tillgång till ett lösenord till Socialdemokraternas interna datanätverk.  

Jodenius har i polisförhör uppgett att Jacobsson uppmanat honom att gå till en journalist med 

uppgifterna i syfte att journalisten själv skulle fortsätta att använda lösenordet och gräva fram 

hemliga uppgifter om Socialdemokraterna. Jacobssons version är att han uppmanade Jodenius 

att gå till journalisten med syfte att ge offentlighet till historien och därmed få ett stopp på 

inloggningarna. Journalisten, den idag avstängde reportern Niclas Svensson, har bekräftat 

Jodenius uppgifter. Lars Leijonborg värjer sig för att gå in på närmare resonemang om vad 

som har sagts, men han uttrycker tvivel på Jodenius version av sanningen. 

”Ja, men är det ens en sannolik teori? Om Johan Jacobsson anser att det absolut inte får 

förekomma från en Folkpartidator, ska ha då tycka att det ska fortsätta från någon annan 

dator? Jag tycker att det låter konstigt.” 

Han ville väl vinna valet? 

”Med oärliga metoder?” 

Om Expressen använder sig av oärliga metoder spelar väl ingen roll för Folkpartiet? 

”Jag har väldigt svårt att tro att det var det som var Johans tanke. Som sagt polisutreds det just 

nu.” 
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Folkpartiledaren Lars Leijonborg. Reporter Pontus Matsson. 

 

Handeln med lastbilstillverkarens Scanias aktier stoppades på Stockholmsbörsen för en knapp 

timme sedan. Orsaken var rykten om att den tyska lastbilstillverkaren MAN ska lägga ett bud 

på Scania. Mer information väntas senare idag och är Scaniaaktien stoppades hade den stigit 

med över 9 %.  

 

Det var inte personalens brister i brandkunskaper som var orsaken till de svåra följderna av 

dödsbranden på Regionspsykiatriskakliniken i Växjö för tre år sedan då två människor 

omkom. Det hävdade försvaret när rättegången idag fortsatte mot de två höga 

landstingschefer som står åtalade för arbetsmiljöbrott. Rättegångsdagen inleddes samtidigt 

med ett storgräl mellan försvararna och åklagaren kring vad åtalet egentligen gäller.  

”Det kommer varningsklocka, på varningsklocka, på varningsklocka och man gör ingenting. 

Det finns brister i detta. Kan jag få tala till punkt nu? Ni kräver ju ett svar av oss?” 

Åklagaren Jan Andersson ilsknade till ordentligt när försvaret ifrågasatte vad åtalet omfattar. 

Först efter mer än en halvtimme av diskussioner kunde den andra rättegångsdagen inledas i 

Växjö. Själva huvudfrågan är vilken ansvar som landstingsdirektören Christer Jacobsson och 

psykiatridirektör Tarek Vasco hade för personalsituationen och brandsäkerheten. 

Försvarsadvokaten Sture Larsson hävdade i sin sakframställan att det överhuvudtaget inte 

spelade någon roll att personalen bestod av vikarier utan brandutbildning eftersom 

brandförloppet ändå var så snabbt. Dessutom hävdar man att ansvaret för personalens 

utbildning i vilket fall som helst var delegerat till underchefer. Lars Wiklund företräder 

Christer Jacobsson.  

”Det här är en organisation som måste bygga på att landstingsdirektören har förtroende för 

sina medarbetare.” 

Branden startades av en patient som ville ta sitt liv och även hon hördes idag med flera av de 

patienter som skadades vid branden. Det var starka berättelser om panik och dödsångest när 

röken vällde in i rummen. De anhöriga som följde rättegången är ute efter just ansvaret för att 

katastrofen blev möjlig, men försvarsadvokat Sture Larsson höll benhårt fast vid att hans 

klient är helt utan skuld.  

”Ansvaret är hennes som anlade branden. Hon är dömd för detta.” 

Så någon annan kan inte ställas ansvarig? 

”I vart fall inte min klient.” 

Och det sade försvarsadvokaten Sture Larsson. Reporter i Växjö var Daniel Rundquist.  
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Sveriges radios programutbud kommer att förändras i framtiden. Bland annat försvinner 

Mediemagasinet, Vår grundade mening, Konflikt, Tendens, Barnen, föräldrarna och pengar. 

Också P3-programmen Frank och Front läggs ned. Dessutom har några förändringar i 

nyhetssändningarna föreslagits. Till exempel försvinner Kvart-i-fem-Ekot i P3 och ersätts av 

nyheter från P3:s nyhetsredaktion. Ekot har sökt företagsledningen på Sveriges radio som inte 

vill kommentera de här förslagen eftersom inga beslut ännu är fattade. Vi kan också säga att 

Staffan Sonning slutar på egen begäran efter sex år som chef för Sveriges radios 

Ekoredaktion. Han ska, när en ny Ekochef är utsedd, utveckla biståndsavdelningen inom 

Sveriges radio.  

  

Väderprognosen har inte transkriberats.  


