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Röster
inifrån
partiet

”Vi måste
fokusera på
jättekonkreta,
klassiska samhällsbyggnadsprojekt
om vi ska få tillbaka väljarnas
förtroende.”
Patrik Björck, distriktsordförande
i Skaraborg.

”Vi är så fokuserade på att
vända de senaste opinionssiﬀrorna
och då löser
man hela tiden de problem
som är akuta. Det tror jag på
lång sikt är förödande för politiken.” Yoomi Renström, distriktsordförande i Gävleborg.

”Jag tror att
många delar
våra värderingar, men de
tvivlar på vår
förmåga att
omvandla dem till konkret
politik.”
Philip Botström, SSU-ordföranden

S-topparna: Så här
vänder vi siffrorna

Opinion. Flera
opinionsmätningar på
raken visar rekordlågt
stöd för Socialdemokraterna. Internt
hörs kritik om att
partiet blivit defensivt.

Socialdemokraterna
har
legat under 25 procents
”Den grundläggande strategiska orsaken är att politik och konkreta åtgärder
drunknat i invandrings- och
flyktingproblematiken.”
Hans Ekström, distriktsordförande
i Södermanland.

väljarstöd i de tre senaste
opinionsmätningarna. I den
senaste mätningen från
Metro-Yougov som publicerades förra veckan fick partiet 21,6 procent.
När TT ringer runt bland
partidistrikt och kommunalråd vädras oron för att
regeringens fokus på att
hantera flyktingkrisen gör
att hjärtefrågor som jobb,
skola och bostäder hamnar

i skymundan. Ann-Sofie
Hermansson, gruppledare
för S i Göteborg, tror att väljarna vill se mer klassisk Spolitik.
– Det behövs social ingenjörskonst, reformistisk
fantasi. Vi har levererat
förr, jag tror inte att vi
egentligen har sämre förutsättningar i dag att bygga
ett jämlikare samhälle.
Men vi är lite ängsliga,

”Det (låga opinionsstödet)
har nog flera
orsaker. Vi har
ett märkligt
parlamentariskt läge och vi har många
människor som kommer till
Sverige nu.” Monica Haider, distriktsordförande i Kronoberg.

”Man skulle
behöva ha en
tydligare reformagenda.
Samtidigt
med breda
överenskommelser måste S få
upp konflikter mer, visa att politik gör skillnad.” Elin Ylvasdotter,
ordförande för S-studenter.

oroar oss lite för mycket, vi
behöver räta på ryggen.
Lars Stjernkvist – tidigare partisekreterare, i dag
kommunalråd i Norrköping
– vill se stora satsningar.
– Vi måste satsa mycket
mer på utbildning, det
krävs mycket, mycket mer
av det för att människor
ska kunna ta de jobb som
finns, säger han. MARIA
DAVIDSSON, PETER WALLBERG/TT

Vårdpersonal förstör under en kampanj i Colombia potentiella platser där
myggor kan lägga sina ägg, i kamp mot det myggburna zikaviruset. FOTO: AP

Europa. Fosterskadande
Zikavirus i alltfler länder
Flera europeiska länder
rapporterar nu fall av det
fosterskadande zikaviruset.
Men risken för en smittspridning av det myggburna viruset i norra Europa
bedömer experter som
mycket liten. För tillfället
vårdas en ung man på
Århus universitetssjukhus
i Danmark efter att ha smittats av zika under en resa
i Syd- och Mellanamerika.
Även Schweiz och Storbritannien rapporterar flera
fall hos hemvändande resenärer.

I Sverige smittades en
kvinna från Stockholm
redan i juli förra året. Symtomen behandlades och
kvinnan återhämtade sig
väl, enligt Folkhälsomyndigheten, något som även mannen i Danmark väntas göra.
Alltmer mot att viruset
Zika kan orsaka svåra
fosterskador. Spridningen
i Syd- och Mellanamerika
sammanfaller
nämligen
med en kraftig ökning av
antalet barn som fötts med
onormalt litet huvud, mikrocefali. JOHAN NILSSON/TT

Misstänkt. Skolläkare
anhållen för barnporr
En skolläkare som är anställd på en vårdcentral
i Mellansverige är anhållen
misstänkt för bland annat
barnpornografibrott
och
sexuella övergrepp mot
barn. Polisens utredare arbetar med att identifiera
offren på det barnpornografiska material som hittats
i mannens dator bland annat filmer från läkarundersökningar av unga pojkar
som mannen misstänks ha
spelat in.
Läkaren, som är i 50-årsåldern, greps efter ett europeiskt polissamarbete. Polisens utredare hittade däref-

ter 100 000-tals barnpornografiska bilder på mannens
dator.
Skolläkarens
advokat
Hans Östberg vill inte svara
på om mannen erkänner
brott.
Verksamhetschefen på
vårdcentralen där mannen
var anställd säger att han
erkände att ha laddat ned
barnpornografiskt material
till datorn när han konfronterades av ledningen.
– Efter att det blev känt
har han varken varit här
eller i skolan, säger verksamhetschefen.
TT

Rankning. Sverige bland
världens minst korrupta
Zikarons grundare prisades av prinsessan Victoria
Adina Krantz och Nadine Gerson, grundare av föreningen Zikaron, som Metro skrev om i går, tog under gårdagen emot 2016 års stipendium av kronprinsessan Victoria och Micael Bindefeld från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen på Kungliga Operan i Stockholm. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Sverige är det tredje minst
korrupta landet i världen,
bara Danmark och Finland
ligger bättre till, enligt organisationen Transparency
International.
På en skala mellan 0 och
100 sammanfattar organisationen Transparency International varje år hur
världens länder sköter sin

offentliga sektor, där 100
står för korruptionsfritt.
Sverige hamnar på en tredjeplats med 89 poäng. Bara
Finland, 90, och Danmark,
91, rankades bättre. Med de
nordiska länderna i topp är
det enligt Transparency
International en säker tillvaro för medborgare i dessa
länder. JENNI KARLSSON

Dödsannonsen för Peters mamma
i lokaltidningen kostade 5 000 kr
Dödsannonser i tidningar
kostar ofta tusentals kronor
– samtidigt som andra privatannonser kan kosta några hundralappar.
52-åriga Peter Nofors
från Halmstad reagerade på
prisskillnaderna när hans
mamma dog i våras.
– Mamma var närmare
90 år och hennes vänner
och den generationen har
inte Facebook och sånt. Ska
man meddela vänkretsen
är det ju annons i lokaltid-

ningen som gäller, säger
han.
Han satte in annonsen
i Hallandsposten och i Laholms tidning. Kostnaden
blev runt 5 000 kronor styck.
– Jag tycker att det är
fräckt av dagstidningarna
att utnyttja sitt monopol.
Det är på gränsen till omoraliskt, säger Peter Nofors.
Enligt P4 Halland får
man en stor bröllopsannons med bild för 749
kronor i Hallandsposten.

Jämför man endast millimeterpriset skulle en lika
stor dödsannons kosta 5 012
kronor i samma tidning.
Hampus Knutsson är
kommunikationschef
på
Stampen som äger Hallandsposten och flera andra
tidningar. Han menar att
prisskillnaden har funnits
länge och har att göra med
att dödsannonser kräver en
mer noggrann hantering än
andra annonser.
– Allt från utformning

till placering, korrektur
och motringning. Samtidigt
sticker inte våra priser ut
om man jämför med andra
i branschen, säger han.
Kan du förstå att det upprör
med sådana höga priser?
– Jag kan förstå att det
väcker frågor och förklaringen ligger i att det har
krävts en annan hantering.
Målet är naturligtvis att ha
priser som känns prisvärda
för annonsörerna.
JOHAN WIKÉN

Peter Nofors med sin bortgågna mammas urna. Hon blev närmare 90 år.
”Ska man meddela vänkretsen är det ju annons i lokaltidningen som
gäller”, säger Peter som upprörs över prislappen. FOTO: PRIVAT

