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Just nu finns IONIQ Electric GO! och KONA Electric GO! till fantastiska kampanjpriser med omgående leverans.

Läs mer och boka provkörning på hyundai.se

Just nu! Privatleasing:

IONIQ Electric

från 2 895 kr/mån*
KONA Electric

från 3 495 kr/mån*

IONIQ Electric: 138 Wh/km, CO2 0 g/km (WLTP). KONA Electric: 147 Wh/km, CO2 0 g/km (WLTP). Bilarna på bilden är extrautrustade. 
Pris exkl. metalliclack inkl. moms. Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Gäller bilar med modellårsbeteckning 2020 
samt lagerbilar med omgående leverans t.o.m. 2021-06-30 så långt lagret räcker. *Baserat på 36 mån leasing, månadskostnader inkl. 
moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden 
max 4 500 mil. Klimatbonus inräknat i månadskostnaden. Sedvanlig kreditprövning sker. Inkl. assistans och service.

Just nu till oslagbara kampanjpriser

Elektrisk slutspurt

IONIQ Electric GO!
KONA Electric GO!

Hyundai Malmö
Agnesfridsvägen 129, 213 75 Malmö 
Tlf. 040-55 26 40, info@mmcmalmo.se  

Hyundai Center Malmö AB

300009 0767897

COP26 har högt uppsatta mål - men var är flera nyckelaktörer?
“Resultatet av COP26 är en kompromiss. Det reflekterar intressen, motsägelser och 
politisk vilja i världen idag. Det är ett viktigt steg, men det är inte tillräckligt.”     S.17

Nordkorea: En man såg Squid Game och dömdes till dödsstraff
En smugglare som hade spelat upp den populära Netflixserien Squid Game 
dömdes till döden.                                                                                                                S.2

Hur ser det ut för kvinnor efter en rad protester mot våld mot kvinnor och sexualbrott? Har situationen 
blivit bättre, har den förutsättningar att bli bättre eller är rörelserna bara en trend som syns och hörs i 
media under en viss tidsperiod?                                                                                                                                 S. 12-13
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VÄRLDEN

Räckvidd för ENYAQ iV 60 är upp till 411 km och för ENYAQ iV 80 upp till 531 km (WLTP). Räckvidd för ENYAQ SPORTLINE iV 60 är upp till 410 km och för ENYAQ SPORTLINE iV 80 upp till 523 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras 
på uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. *ŠKODA Privatleasing 36 mån inkl. serviceavtal, 1 000 mil / år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt 
slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta sep 2021. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad.

ŠKODA ENYAQ iV 80 4x4 fr. 595 300 kr 
Privatleasing fr. 5 470 kr / mån inkl. serviceavtal**

ŠKODA ENYAQ iV Sportline fr. 514 600 kr 
Privatleasing fr. 5 345 kr / mån inkl. serviceavtal*

ŠKODA ENYAQ iV Sportline 4x4 fr. 612 900 kr 
Privatleasing fr. 5 720 kr / mån inkl. serviceavtal*

Läs mer på skodamalmo.se
Agnesfridsv. 181. Tel: 040–670 13 00
ÖPPETTIDER: Vard 9–18, lördag–söndag 11–15

Gneisv. 6. Tel: 046–31 28 70
ÖPPETTIDER: Vard 9–18, lördag–söndag 11–14

CO2-NEUTRAL 
PRODUKTION

LADDA UPP FÖR ÄVENTYR 
UTÖVER DET VANLIGA.
Upplev allt naturen har att erbjuda med nya ENYAQ iV. Njut av en 
femsitsig SUV med en generös räckvidd som räcker till alla era 
intressen. Oavsett vart, oavsett hur, är det nu ni kan göra er redo, 
för äventyr utöver det vanliga. Välkommen in!

Nya ENYAQ iV, vår helt eldrivna SUV – nu med fyrhjulsdrift.
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■ En smugglare som 
hade spelat upp den popu-
lära Netflixserien Squid 
Game dömdes till döden. 
Mannen hade visat se-
rien till gymnasieelever 
i Nordkorea och fängsla-
des sedan efter att anställ-
da från myndigheter kom 
på eleverna och insåg att 
de tittade på den sydko-
reanska serien, skriver 
Variety som tog del av 
uppgifter från Radio Free 
Asia (RFA). Den obero-
ende nyhetsförmedlaren 
RFA rapporterade även 
att serien hade smugglats 
vidare in i Nordkorea ef-
ter att ha smugglats in i 
Kina genom USB-minne 
och att smugglaren för-

väntas få ett dödsstraff 
av avrättningsvakter-
na. “En student som har 
köpt USB-minnet fick en 
dödsdom medan de andra 
sex studenterna som hade 
tittat på serien har dömts 
till fem år i arbetsläger. 
Lärarna och skoladmi-
nistratörerna har förlorat 
sina arbeten och förvän-
tas portas för att istället 
arbeta i avlägsna gruvor.” 
Troligen straffas även 
lärarna och resterande 
skolpersonal på grund av 
den nordkoreanska men-
taliteten som lyder “del-
aktighet och skuld genom 
association”, dvs att man 
blir delvis skyldig till ett 
brott om man på något vis 

associerar sig med den 
skyldige, enligt uppgifter 
från den nordkoreanska 
defektorn Yeonmi Park. 

Sedan december 2020 
har Nordkorea röstat 
igenom lagstiftningen 
vid namn “Elimination 
of Reactionary Thought 
and Culture”, dvs elimi-
nering av reaktivt tanke-
sätt och reaktiv kultur. 
Denna lag förbjuder in-
träde och spridning av 
kulturellt material som 
filmer, böcker, pjäser och 
musik från utlandet i sta-
ten. Lagstiftningen har 
mestadels uppstått för att 
förhindra att olika typer 
av media från Sydkorea 

En man såg Squid Game och dömdes till dödsstraff

och USA sprids i landet 
och de som gör sig skyl-
diga till brottet genom att 
distribuera eller konsu-
mera denna typ av mate-
rial kommer att bestraffas 
enligt lag. Enligt rappor-
ter har en man avrättats 
offentligt i april i år för 
att han har sålt CD-ski-
vor och USB-minnen 
med sydkoreanskt ma-
terial. Squid Game har 
väckt ilska i landet. En 
trolig orsak kan vara att 
serien porträtterar två 
nordkoreanska flyktingar 
som beskriver sin flykt 
från landet. I ett avsnitt 
av Squid Game kan man 
även följa en karaktär i 
serien, Kang Sae-byeok, 

som är storasyster och tar 
hand om sin bror efter de-
ras flykt. I serien beskri-
ver hon hur pappan hade 
skjutits och avrättats vid 
gränsen och hur hennes 
mamma hade blivit till-
fångatagen och bortförd 
till ett nordkoreanskt lä-
ger. Vidare kan man i ett 
avsnitt följa processen av 
att spåra, hitta och beta-
la människosmugglare 
i Sydkorea för att få ut 
andra nordkoreaner, nå-
got som regimen säkert 
betraktar som informa-
tion som måste döljas för 
invånarna. 

Nordkoreansk propagan-
da har försökt tilldela 

serien bilden av att vara 
“en sorglig verklighet av 
det sydkoreanska sam-
hället” och reflektera det-
ta i sin propaganda. RFA 
rapporterar även att det 
råder allmän ångest över 
gymnasieelevernas fram-
tid och att fler människor 
kan dras in i undersök-
ningen. Netflix finns inte 
tillgängligt i Kina, men 
Squid Game har piratise-
rats in i landet. 
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Källa: : ”’Squid Game’ 
Smuggler Sentenced to 
Death in North Korea”, 
Variety, publicerad 2021

 Bild: capture youtube
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Trafikflyghögskolan är 
sedan tidigare certifierad 
flygskola, men nu utveck-
lar man verksamheten med 
att bli Sveriges och Euro-
pas första Auktoriserade 
Drönarskola (ADS), enligt 
en ny föreskrift för utbild-
nings- och flygverksamhet 
med drönare.

– Vi upplever att det finns 
en stor efterfrågan för inte 
minst uppdragsutbildning 
av framtidens fjärrpiloter, 
säger Johan Bergström, 
prefekt vid Trafikflyghög-
skolan.

Han säger att man ser hur 
hela drönarsektorn växer 
så att det knakar, med fler 
och fler samhällstillämp-
ningar och aktörer. Flera 
av dessa aktörer vill bland 
annat kunna genomföra 
flygningar utom fjärrpilo-
tens synhåll för exempel-
vis analys av stora skogs-
arealer.

– Dessa fjärrpiloter kom-
mer vi nu att kunna utbil-
da till den behörighet de 

behöver för att genomföra 
dessa flygningar, säger Jo-
han Bergström.

Högre, längre, tyngre 
och snabbare
Svenska fjärrpiloter kan 
själva sedan en tid tillba-
ka gå en utbildning och 
skriva ett prov på Trans-
portstyrelsens hemsida för 
grundnivån i det nya regel-
verket: ”Öppen kategori”. 
Den nya auktoriseringen 
innebär att Lunds univer-
sitet nu har möjligheten 
att utbilda fjärrpiloter till 
nivån ”Specifik kategori”, 
vilket bland annat inne-
bär möjligheter att flyga 
högre, längre, tyngre och 
snabbare än vad som är 
möjligt inom den öppna 
drönarkategorin.

– Specifik kategori innebär 
en högre risknivå än öppen 
och att det finns kvalifice-
rade utbildningar för fjärr-
piloter är viktigt för att 
hålla en hög flygsäkerhets-
nivå. Det är också viktigt 
för drönaroperatörers möj-
ligheter att framgångsrikt 

kunna söka tillstånd för 
sin verksamhet, säger Joel 
Sköld, ansvarig för den 
teoretiska utbildningen av 
fjärrpiloter vid Trafikflyg-
högskolan.

– För oss är detta bara star-
ten. Vi avser att i framtiden 
även kunna utbilda på den 
högsta kompetensnivån: 
”Certifierad kategori”, som 
kommer att krävas vid ex-
empelvis verksamhet med 
passagerare ombord, säger 
Rikard Tyllström, univer-
sitetsadjunkt och ansvarig 
för drönarverksamheten 
vid Trafikflyghögskolan.

Räddningsinsatser
Trafikflyghögskolan har 
också, tillsammans med 
aktörer som Sjöfartsverket 
och FOI, fått forsknings-
medel för att utveckla ett 
nytt system för att med 
hjälp av artificiell intel-
ligens koppla samman 
drönare som på ett mer ef-
fektivt sätt kan genomföra 
sök- och räddningsinsats-
er. Tekniken ska utvecklas 
i bland annat Ljungbyhed.

– Det vi bland annat vill 
göra inom projektet är att 
undersöka utformningen 
på ett modernt system för 
SAR (Search and Rescue). 
Det ska vara snabbare, 
smartare, mer effektivt 
och med bättre precision 
och samordning än dagens 
system, säger Johan Berg-
ström.

AI-funktion
I dag skickar man främst 
ut bemannade helikoptrar 
och båtar vilket naturligt-
vis är mycket resurskrä-
vande. Experiment finns 
med enskilda drönare, 
men tanken är att koppla 

ihop drönare med varandra 
samt med bemannade sys-
tem via en artificiellt intel-
ligent funktion för att på så 
sätt kunna skapa en bättre 
lägesbild.

– Det kan handla om att 
lokalisera en förlist båt 
eller person som är vilse i 
fjällen, för att bemannade 
styrkor sedan ska kunna ta 
vid, berättar Johan Berg-
ström.

Målet är ett koncept som 
statliga aktörer (Sjöfarts-
verket, Polisen med flera) 
kan gå vidare med att ut-
veckla till ett faktiskt sys-

■ Transportstyrelsen har certifierat Trafikflyghögskolan vid Lunds 
universitet som Sveriges och Europas första Auktoriserade Drönarskola 
(ADS). Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen blir också att AI-träna 
drönare att snabbare hitta försvunna personer till havs och fjälls.

tem. I projektet planeras 
ett antal demonstrationer 
som kommer att vara till 
sjöss, där man ska utveck-
la ett system av flera kom-
municerande drönare som 
på egen hand ska kunna 
ge sig ut över havet för att 
söka efter nödställda.

Sök- och räddningsinsats-
er av detta slag  rör typiskt 
hav eller fjällmiljöer, men 
man kan även tänka sig an-
dra typer av områden.
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Källa: Lund universitet

Trafikflyghögskolan blir Europas första auktoriserade 
drönarskola

FOCUS & MONDEO

Bränsledeklaration blandad körning: Ford Focus Active 5,6-6,3l/100 km. CO2 127-143g/km (WLTP) och Ford Mondeo Elhybrid 5,7-5,8l/100 km. CO2 130-133g/km (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil.
Månadskostnaden baserat på 1 000 mil per år, max period 36 månader. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Gäller lagerbilar som är ordertecknade av kund senast 31/12 2021. En rörlig leasingavgift, 
uppläggningskostnad 695 kr samt 60 kr i administrationsavgift tillkommer. Priset gäller endast vid finansiering via Ford Finans.  Bilarna på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör-Sön 11-15.
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör-Sön 11-15.
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör 11-15. (STÄNGT I LUND SÖNDAGAR)
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

Privatleasing:

FOCUS ACTIVE 
fr 2 345 kr/mån*

FRIAVINTERHJULINGÅR!

FRIA
JUST NU:

OBS! FINNS I LAGER OCH FÖR LEVERANS I ÅR!

Privatleasing:
MONDEO HYBRID 
fr 2 999 kr/mån*

Nytt konstprojekt mäter hur 
Helsingborgs- och 
Helsingörsborna mår

■ D Konstnärer från Dan-
mark och Sverige samar-
betar om ett projekt där 50 
sensorer ska mäta humöret 
i de båda städerna i norra 
Öresund, genom faktorer 
som lufttryck, temperatör, 
luftfuktighet, partikelföro-
reningar och bullernivåer. 
Samtidigt följer konstnä-
rerna vad lokalinvånarna 
skriver i sociala medier. 
Resultatet ska sedan visu-

aliseras i form av en lju-
sinstallation som visar hur 
invånarna mår.

Initiativet till projektet har 
tagits av Helsingborgs stad 
och Helsingör kommun, 
som gjorde en gemensam 
utlysning. Från Danmark 
deltar konstnärsgruppen 
Healthy Mind Tech som 
står för mätningarna, och 
från Sverige konstnärerna 

Johan Gelinder och Emil 
Berzén som ska skapa 
ljusinstallationen. Syftet 
från kommunernas sida 
är bland annat att låta lo-
kala kulturentreprenörer 
visa upp sig och få större 
erfarenhet, och att ge in-
vånarna i städerna en ny 
upplevelse.
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De svenska konstnärerna Johan Gelinder och Emil Berzén utgår från stenar när de är i gång med att skapa en ljusin-
stallation som visar hur invånarna i Helsingborg och Helsingör mår. Illustration: Johan Gelinder och Emil Berzén

Trafikflyghögskolan blir Sveriges och Europas första Auktoriserade Drönarskola (ADS). I bakgrunden 
syns Rikard Tyllström. Källa: Lunds universitet

NOVEMBER-DECEMBER

Dansk körkorts-app finns nu 
tillgänglig i Sverige

■ Danska gränspendlare 
som bor i Sverige har ny-
ligen fått möjlighet att an-
vända den populära dans-
ka digitala körkorts-appen 
som sedan lanseringen för 
ett år sedan laddats ned 
över 1,6 miljoner gång-
er i Danmark. Tidigare 
har inte bosatta i Sverige 
kunnat nyttja den danska 
appen om de har svenska 
versioner av App Store och 
Google Play. Efter önske-
mål från gränspendlare har 

danska Digitaliserings-
styrelsen nyligen lanserat 
den danska körkorts-appen 
även på Apples och Goog-
les svenska plattformar. 
För att kunna upprätta ett 
digitalt körkort i appen 
krävs att man har ett giltigt 
danskt körkort och pass 
samt NemID/MitID. Det 
uppger Digitaliserings-
styrelsen. Körkorts-appen 
fungerar som ett digitalt 
komplement till det fy-
siska körkortet innanför 

Danmarks gränser och 
används bland annat som 
id-handling vid uthämt-
ning av paket. I de svenska 
gränskontrollerna accepte-
ras det digitala körkortet 
som legitimation eftersom 
det krävs ett giltigt danskt 
pass för att utfärda det, har 
den svenska gränspolisen 
tidigare uppgett till News 
Øresund. 
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Foto: News Øresund

Öresundspendlare kan återigen arbeta hemifrån utan att 
socialförsäkringen flyttar mellan länderna
■ Undantaget från de 
vanliga socialförsäkrings-
reglerna för gränspendlare 
har återinförts. Det upp-
ger Øresunddirekt. Un-
dantaget innebär att Öre-
sundspendlare som bor i 
Sverige fortsatt är social-
försäkrade i arbetslandet 
Danmark även om de ar-
betar hemifrån 25 procent 
eller mer – och vice versa. 
Undantaget infördes i bör-
jan av coronapandemin, 
men slopades tidigt under 

hösten efter att de båda 
länderna tagit bort sina 
rekommendationer om att 
arbeta hemifrån.

Efter ett tag bedömdes 
det dock som olämpligt 
att undantaget slopats och 
därför återinfördes det, 
enligt Øresunddirekt.

Undantaget gäller för när-
varande fram till årsskif-
tet, och därefter kommer 
länderna att utvärdera om 

det bör förlängas ytterli-
gare.

Fakta: Socialförsäkring
Om en person är social-
försäkrad i Sverige ska ar-
betsgivaren betala svens-
ka arbetsgivaravgifter, 
oavsett om arbetsgivaren 
exempelvis finns i Dan-
mark (och vice versa). 
Eftersom svenska arbets-
givaravgifter är mycket 
högre än de danska kräver 
många danska arbetsgi- Foto: News Øresund - Anna Palmehag

vare att Öresundspendla-
re måste arbeta minst 75 
procent av arbetstiden i 
Danmark. Det är också 
vanligt att frågan tas upp i 
anställningsavtal för Öre-
sundspendlare.

Socialförsäkringstillhö-
righeten avgör även bland 
annat i vilket lands a-kas-
sa som personen ska vara 
medlem.
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EU-kommissionen anser att inget fel begåtts kring miljökonsekvens-
utredning för halvön Lynetteholmen i Köpenhamn

■ Planerna på en halvö i 
Öresund i Köpenhamns 
hamninlopp, som ska 
skydda Köpenhamn mot 
framtida stormfloder och 
ge plats till 35 000 nya 
bostäder, får delvis grönt 
ljus av EU-kommissionen. 
Miljörörelsen hade lämnat 
in en klagomål till kom-
missionen om att miljö-
konsekvensutredningen 
för projektet var felaktig, 
eftersom den tog hänsyn 
till anläggandet av halvön 
men inte till bygget av en 
ny motorväg, metroför-
bindelse och till ny stads-
utbyggnad. Sättet att ut-
värdera bara delar av ett 

projekt kallas salami-me-
toden. Köpenhamns kom-
mun menar, i ett press-
meddelande, att delar av 
projektet, som den kom-
mande stadsutvecklingen 
på Lynetteholmen, ännu 
inte är beslutad om och 
att det är för tidigt att göra 
en miljökonsekvensutred-
ning kring det. EU-kom-
missionen menar att det 
inte finns någon grund att 
gå vidare med klagomålet. 
Frågan ska även prövas i 
dansk domstol. 
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Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0% vid 
10 månaders avbetalning.

Joakim Boström, 
en av våra många 
duktiga optiker.

Avgiftsfri 
delbetalning.
4 Ingen uppläggningsavgift
4 Ingen ränta
4 Ingen aviavgift

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2022-01-09. För öppettider och info 
om vår hantering av Covid-19 se:  www.g lasogonmagas inet .se

Malmö Södra Förstadsgatan 121 Telefon: 040-828 88
Lund Lilla Tvärgatan 7, Tel: 046-13 99 98  Landskrona Östergatan 12, Tel: 0418-41 18 30 

Helsingborg  Bruksgatan 25, Tel: 042-18 38 88
Kvalitet och service till rätt pris

ALLTID
halva priset på 
andra paret vid 
köp av kompletta 
glasögon!  
Gäller billigaste paret och från 
samma recept.

ALLTID
kostnadsfri 
synundersökning vid 
köp av glasögon.

80 % RABATT
VI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILL

PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

■ Det är bara en tidsfråga innan skogsbränder drabbar 
Sverige oftare än hittills. Det hävdar brandforskaren Enrico 
Ronchi som anser att det är dags att boenden i riskområden 
börjar öva evakuering.

Många svenskar bor nära 
skogsområden och allt 
fler vill ha naturen inpå 
knuten. Närheten till ve-
getationen medför dock en 
risk som ännu inte finns på 
den mentala agendan hos 
särskilt många svenskar, 
vare sig de bor i lantlig 
miljö året runt eller endast 
under sommaren: risken 
att få möta en skogsbrand.

Låg beredskap
Kunskapen om vilken 
slags växtlighet som brin-
ner lättare än annan, hur 
en brand sprider sig med 
hänsyn till exempelvis 
vind, temperatur och fukt 
är god i Sverige.

Beredskapen hos berörda 
kommuner och invånare 
att hantera en skogsbrand, 
såväl mentalt som prak-
tiskt, är däremot inte lika 
välutvecklad. I vissa om-
råden finns bara en väg för 
att ta sig ut ur samhället, 
vilket också ökar sårbar-
heten.

Den bilden förmedlar En-

rico Ronchi som är forska-
re i brandteknik vid Lunds 
universitet och deltar i fle-
ra internationella projekt 
som tittar på just detta: 
Hur ska utrymningsvägar-
na från byn eller samhället 
se ut? Hur tränar man bäst 
invånarna så att så många 
liv som möjligt räddas och 
så att bebyggelse inte ska-
das mer än nödvändigt?

– Vi måste oroa oss nu, 
inte när det väl händer, 
då är det för sent. Och det 
kommer hända, tyvärr, sä-
ger Enrico Ronchi.

Science fiction blev 
verklighet
Han drar en parallell till 
Kanada. När hans och 
hans kollegor i USA, UK 
och Kanada skickade in en 
ansökan för att öka evaku-
eringsberedskap år 2016 
med ett tänkt, hypotetiskt 
evakueringsscenario med 
100 000 personer sa vissa 
att ”detta är science fic-
tion”, ”det kommer inte 
hända”. Och så inträffade 
branden i Fort McMurray 

senare samma år.

Idag har många invånare i 
Kanada och även i Austra-
lien, Kalifornien och delar 
av Sydeuropa tränats.

– De är mentalt förbered-
da och kan snabbt packa 
sin väska med rätt grejer, 
de ser alltid till att ha bilen 
tankad och har full koll på 
vilken väg som är bäst att 
ta. Har man ingen bil finns 
bussar eller andra offent-
liga transporter. Tyvärr 
är det så att de som dör i 
skogsbränder är de som 
inte är förberedda, säger 
Enrico Ronchi.

Träning som spel ökar 
engagemanget
Andra frågor handlar om 
utformningen av ett var-
ningssystem och vem som 
ska utveckla det - kommu-
nen eller MSB? Och vems 
ansvar är det se till att in-
vånarna reagerar? Hur ska 
det praktiskt gå till? Dessa 
frågor man bör borra vida-
re i, enligt Ronchi.

Hög tid att öva skogsbrand

Själva träningen kan läg-
gas upp på flera sätt.

– Våra erfarenheter hittills 
visar på att det är pedago-
giskt bra att lägga till ett 
spelmoment. Det ökar en-
gagemanget, säger Enrico 
Ronchi som tillsammans 
med kollegor vid avdel-
ningen för Brandteknik 
utvecklar simulerings-
verktyg för att åskådlig-
göra hur snabbt en brand 
sprider sig, hur lång tid 

som behövs för evakue-
ring eller hur evakuering 
med bil påverkas av rök.

Svårförutsägbart sprid-
ningsförlopp
Om katastrofen skulle 
vara ett faktum lägger En-
rico Ronchi en brasklapp: 
En skogsbrand är en mer 
komplex process än andra 
naturkatastrofer såsom en 
storm eller översvämning 
på så sätt att spridningen 
är väldigt svårt att förut-

säga. En tändande gnista 
från branden kan spridas 
flera hundra flera kilome-
ter och blossa upp någon 
helt annanstans. Det bety-
der att en kommun längre 
bort än den där en brand 
först börjar i slutändan 
kan bli mer drabbad.
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■ Utsatta hushåll borde ges stöd för att klara av stigande energipriser, 
säger parlamentsledamöter

Europaparlamentet vill se lösningar på de stigande 
energiprisen

Under plenardebatten den 6 
oktober betonade ledamö-
ter det trängande behovet 
av att stödja EU-invånarna 
när gas- och elpriser når re-
kordnivåer.

– Det påverkar medborgare 
och det påverkar företag, 
särskilt små - och medel-
stora, som redan drabbats 
hårt av pandemin och pan-
demins ekonomiska konse-
kvenser, betonade Siegfried 
Mureşan (EPP, Rumänien)

”Får inte underskatta 
prischocken”
Kommissionären för energi 
Kadri Simson, underströk 
vikten av att agera:

– Vi får inte underskatta 
prischocken. Den skadar 
våra medborgare, särskilt 
de mest sårbara hushållen, 
försvagar konkurrenskraf-
ten och ökar inflationen. 
Om den lämnas olöst är det 
risk att Europas återhämt-
ning stannar. Det är ingen 
tvekan om att vi behöver ta 
politiska åtgärder. Europa 
har tagit sig igenom höga 
energipriser förr och har 
tacklat dem med hjälp av di-
versifiering av energikällor 
och marknadsinnovation, 
fortsatte hon.

Hon påpekade också att det 
inte är EU:s klimatpolitik 
som är orsaken till de sti-
gande priserna, utan bero-
endet av importerade fossil-
bränslen.

Ledamöter vill se en för-
nybar och social energi-
politik
För Philippe Lamberts (De 
gröna/Europeiska fria alli-
ansen, Belgien) är situatio-
nen en väckarklocka. Det 
behövs en snabbare över-
gång till förnybara energi-
källor och mer solidaritet 
mellan EU:s länder:

– Medlemsländer måste 
svara med att använda skat-
temedel för att garantera 
och utöka sociala avgifter 
och hjälpa de mest utsatta 
hushållen. Förnybar och 
ren energi är dyrare att 
producera än smutsig och 
ojämlik energi. Om vi vill 
att alla kan ha råd att leva 
ett gott liv måste detta för-
ändras. Utan social rättvisa 
kommer ingen energiom-
ställning att ske och utan en 
omställning kommer vårt 
samhälle att kollapsa, sade 
han.

Manon Aubrey (Vän-
stern:GUE/NGL, Frank-

rike) påpekade att energi 
måste vara en resurs för all-
mänhetens bästa och måste 
vara tillgänglig för alla:

– Ni har förvandlat det till 
en produkt som vilken an-
nan som ni spekulerar och 
gör vinst på. Det ska vara 
en grundläggande rättighet, 
inte en lyx, att kunna äta 
och värma sig, sade han.

Energi marknadsreformer
Iratxe García Pérez (S&D, 
Spanien) föreslog en ny ut-
formning av den europeiska 
energimarknaden och beto-
nade vikten av att ge mini-
mibehov för alla europeiska 
medborgare.

– Först måste kommissionen 
presentera en samordnad 
plan för medlemsländer 
närhelst energimarknaden 
överansträngs, så att vi har 
en verklig europeisk energi-
union. För det andra måste 
vi minska spekulation på 
energimarknaden och för 
det tredje behöver vi säker-
ställa ny välfungerande el-
marknad.

Christophe Grudler (Renew 
Europe, Frankrike) menade 
att EU borde fokusera på 
tre områden för att lösa 
energifrågan: säkerställa 

anläggningar för lagring av 
energi, en gemensam upp-
handling av gas och stödja 
energi som tillverkas i Eu-
ropa genom att reducera be-
roendet av fossila bränslen 
från andra länder och att 
snabbt reformera den euro-
peiska energimarknaden, 
som inkluderar att stoppa 
kopplingen mellan gas och 
elpriser.

– Den europeiska mark-
naden behöver reformeras 
efter de nya klimatmålen, 
sammanfattade han.

Kritik mot ny energipo-
litik
Ledamöter var oeniga om 
klimatpolitikens roll för 
de stigande energipriserna. 
Representant för rådets ord-

förandeskap, slovenska ut-
rikesministern Anže Logar:

– EU:s klimatpolitik och 
dess mål att minska an-
vändningen av fossilbräns-
len med 55 procent till 2033 
är varken källan till de nu-
varande energiproblemen 
eller en kortsiktig lösning. 
Långsiktigt kan utfasning-
en av koldioxid mildra fluk-
tuerande energipriser och 
motverka energifattigdom. 
Under tiden borde utsatta 
hushåll få stöd av den soci-
ala klimatfonden.

Joëlle Mélin (Identitet och 
demokrati, Frankrike) sade 
att fokus på förnybar energi 
kan leda till en ökande sår-
barhet för marknaden:

– Medlemsländer borde be-
stämma själv över sin en-
ergipolitik och inte tvingas 
vara en del av andras miss-
lyckande.

Beata Szydło (ECR, Polen) 
betonade att trenden för 
stigande energipriser fort-
sätter och tvivlade på att 
de europeiska klimatmålen 
skulle leda till önskvärda 
resultat:

– Jag tror att vi borde vara 
extra försiktiga över dessa 
lösningar. De stigande en-
ergipriserna är delvis ett re-
sultat av prissättningen av 
koldioxidutsläpp. Jag anser 
att vi borde tänka om vår 
energipolitik.
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Ledamöternqa debatterade stigande energipriser. Källa: Europaparlamentet
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■ Länder på Västra Balkan står näst på tur att erbjudas medlemskap i EU. Vad gör EU för att underlätta processen?

Att få med länderna på 
västra Balkan i unionen 
har varit ett långsiktigt 
mål för EU och nu letar 
man efter nya lösning-
ar för att påskynda pro-
cessen. EU-länder och 
EU-institutioner är inte 
överens över hur mycket 
framsteg de behöver nå 
och hur snart de kan an-
sluta sig.

Vilka länder är 
inblandade?
Kandidatländerna om-
fattar Montenegro, Al-
banien, Serbien och 
Nordmakedonien. Bos-
nien och Hercegovina 
och Kosova är potentiella 
kandidatländer. Länder-
na har redan tillgång till 
EU-finansiering, detal-
jerad politisk rådgivning 
samt stabiliserings- och 
associeringsavtal, vilket 
ger långtgående tillträde 
till EU:s inre marknad. 
Utöver länderna på västra 
Balkan, finns också Tur-
kiet som kandidatland. 
Ledamöter har dock ve-
lat se att förhandlingar 
skjuts upp på grund av 
den politiska situationen 
i landet.

Vilka kriterier måste 
uppfyllas för att ett land 

ska räknas som kandidat 
för EU-medlemskap?
För att kunna ansöka om 
EU-medlemskap måste 
ett land geografiskt vara 
placerat i Europa och res-
pektera EU:s demokratis-
ka värderingar. Det måste 
också finnas stabila insti-
tutioner som garanterar 
demokrati och att rätts-
statsprincipen efterföljs i 
kandidatlandet. En fung-
erande marknadsekono-
mi och förmåga att leva 
upp till sina skyldigheter 
gentemot EU som med-
lemsland, är också nöd-
vändigt.

Hur går utvidgningen 
till?
Ett land kan bli officiell 
kandidat när det upp-
fyller de grundläggande 
politiska, ekonomiska 
och reformkriterierna. 
Därefter inleds formel-
la förhandlingar kring 
35 kapitel, som täcker 
många olika politikom-
råden inom EU. När för-
handlingar och reformer 
har slutförts upprättas ett 
anslutningsfördrag, som 
måste ratificeras av alla 
befintliga EU-länder samt 
kandidatlandet självt, 
innan det kan ansluta sig 
till EU.

Vilken roll spelar Euro-
paparlamentet?
Ledamöterna debatterar 
och röstar om årliga läges-
rapporter för varje land, 
vilket är ett bra tillfälle 
för att identifiera potenti-
ella problem och på vilka 
områden som ytterligare 
åtgärder krävs. Parlamen-
tets godkännande krävs 
också innan ett land kan 
ansluta sig till EU.

Blir västra Balkan snart en del av EU?

Kommissionens strate-
gidokument, välkommet 
men reformer behövs
Europeiska kommis-
sionen publicerade sitt 
strategidokument för 
utvidgningen den 6 fe-
bruari 2018. I strategi-
dokumentet anger kom-
missionen år 2025 som 
ett indikativt årtal för 
Serbien och Montenegros 
anslutning. Kommissi-
onsrepresentanter disku-

terade strategin med le-
damöter under en debatt 
i kammaren i Strasbourg 
samma dag.

Parlamentet fortsätter 
att stödja utvidningen av 
EU i västra Balkan. I en 
resolution som antogs i 
juni 2020, efterlyste le-
damöter mer arbete från 
EU för att göra se till att 
anslutningsprocessen blir 
framgångsrik. I en reso-

lution från oktober 2019, 
uttryckte parlamentet 
besvikelse över att Al-
banien och Nordmake-
donien inte har kunnat 
påbörja sina anslutnings-
förhandlingar och under-
strök hur utvidningen av 
EU har spelat en avgö-
rande roll i att stabilisera 
västra Balkan.

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: Europaparlamentet

Perast, Montenegro - Bild: Pixanay

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A9                          EUROPEISKA UNIONEN

BYGGD FÖR DIG 
SOM BYGGER SVERIGE

Bränsledeklaration bl. körning: WLTP 3,1 - 10,7 l/100 km, CO2 70-281 g/km. Miljöklass Euro 6D-Temp. Garanti gäller 5 år eller 15 000 mil.

FORD

HVO
100

FOSSILFRI & FÖRNYBAR DIE
SE

L F O R D  T R A N S P O R T B I L A R

Guld till Transit och Silver till 
Transit Custom i Euro NCAPs
test av aktiv säkerhet.

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör-Sön 11-15.
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör-Sön 11-15.
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. (STÄNGT I LUND SÖNDAGAR)
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

■ Parlamentsledamöter vill bättre skydda européer och företag mot det växande hotet från cyberbrott. Lär dig hur i vår intervju 
med ledamoten Bart Groothuis.

Så vill Europaparlamentet stärka cybersäkerhete

Allteftersom nätverk och 
informationssystem blir 
allt mer en centrala i våra 
dagliga liv, har också cy-
berhoten ökat. Cyberat-
tacker kan åstadkomma 
ekonomisk skada och 
till och med störa vatten 
och elförsörjningen el-
ler sjukhusverksamhet. 
En stark cybersäkerhet är 
nödvändigt för att skydda 
medborgare och för att på 
bästa sätt dra nytta av di-
gitaliseringens sociala och 
ekonomiska fördelar.

Parlamentet godkände den 
11 november, sin förhand-
lingsståndpunkt om över-
synen av direktivet för 
nätverk och informations-
säkerhet (NIS-direktivet). 
Ledamot Bart Groothuis 
som ansvarar för akten 
förklarar parlamentets 
ståndpunkt.

Vad är de mest största 
hoten mot cybersäkerhe-
ten?
– Utpressningsmjukvara, 
”ransomware”, är med stor 
marginal det största hotet. 
Förekomsten tredubblades 
över världen år 2020 och 
vi förutser att ett nytt re-
kord kommer nås i år. För 
tio år sedan, riktade de 
skadliga programmen in 

sig på individer, där off-
ret tvingades betala 100 
till 200 euro till hackaren. 
Nuförtiden ligger utpress-
ningsbeloppen på i snitt 
140 000 euro. Inte bara 
stora utan också små före-
tag blir utsatta och måste 
betala för att kunna fort-
sätta driva sin verksam-
het. Det är också ett stort 
hot därför att det har blivit 
ett utrikespolitiskt verktyg 
för skrupelfria stater.

Vad är ”ransomware”? 
(källa: Enisa)
• En typ av skadlig kod 
som infekterar datorsys-
tem och hindrar offren 
från att använda systemet 
och dess data. Offret får 
oftast ett meddelande via 
pop-up som kräver betal-
ning för att återfå tillgång 
till systemen.

Påverkar utpressnings-
programmen livet hos 
medborgare och företag?
– Vi ser att de skadliga 
programmen inriktar sig 
på nästan allt som erbjud-
er tjänster till medborga-
re. Det kan vara ett lokalt 
kommunkontor, ett sjuk-
hus eller ett lokalt företag.

Parlamentet och rådet ar-
betar på cybersäkerhets-

lagstiftning. Målet är att 
bättre skydda måltavlor 
från hackers. EU-före-
tag som tillhandahåller 
livsnödvändiga eller vik-
tiga tjänster måste ta cy-
bersäkerhetsåtgärder och 
regeringar behöver ha för-
mågan att hjälpa och dela 
information med företag 
och andra regeringar.

Vad vill parlamentet?
– Parlamentet vill att lag-
stiftning ska bli mer am-
bitiös. Målsättningen ska 
vara så bred som möjligt, 
vi måste skydda och hjäl-
pa sektorer som är vitala 
för vår levnad. Europa bör 
vara en säker plats att leva 
och arbeta. Vi kan inte 
vänta, vi behöver mer lag-
stiftning och det snabbt.

Varför är det bråttom?
– Inom cybersäkerheten 
måste du göra det tydligt 
att du inte är den svagas-
te. EU-företag investerar 
redan 41 procent mindre 
i cybersäkerhet än vad fö-
retag i USA gör. Och USA 
agerar snabbt. President 
Biden inför krislagstift-
ning och vi vill inte ha 
en situation där Europa 
blir ett attraktivt mål för 
utpressningssystem. Där-
för måste investeringar i 

cybersäkerhet göras nu. 
Den andra anledningen är 
att det finns problem i cy-
bersäkerhetsvärlden som 
behöver lösas så snabbt 
som möjligt. GDPR-lagen 
skapar problem för cyber-
säkerhetsexperter. Kan de 
eller kan de inte dela in-
formation om cybersäker-
het? Det borde finnas en 
juridisk grund för att dela 
information avsedd för att 
hindra cyberattacker.

Vilka utmaningar finns 
för parlamentet i 
förhandlingarna?
– Det kommer föras de-
batt om förslagets bredd, 
och om vilka sektorer som 
ska inkluderas. Vi kom-

mer också att behöva dis-
kutera de administrativa 
följderna för företag. Par-
lamentet tror att lagstift-
ning skulle skydda företag 
men det bör också vara 
praktiskt och genomför-
bart. Vad kan vi rimligen 
fråga efter? En annan frå-
ga är internets kärna, rot-
domännamnstjänster (root 
domain name service). 
Den europeiska kommis-
sionen och rådet vill inbe-
gripa detta i regleverket. 
Det är jag emot, eftersom 
Ryssland och Kina vill 
göra samma sak. Vi borde 
hålla internets kärna fri 
och öppen och behålla vår 
multiaktör-modell.

Varför är det viktigt att 
ha gemensamma 
cybersäkerhetsregler 
över hela Europa?
– Grunden för lagstift-
ningen är en fungerande 
inre marknad. Det ska inte 
vara en fråga om huruvida 
du bedriver verksamhet i 
Slovakien, Tyskland eller 
Nederländerna. Du vill 
vara säker på att det finns 
en gemensam cybersä-
kerhetsnivå och att landet 
som du arbetar i har den 
infrastruktur som krävs. 
Vi borde harmonisera reg-
lerna och göra våra med-
borgares liv säkra.
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EU-regler ska tvinga multinationella företag 
till ökad skattetransparens

Europaparlamentet god-
kände den 11 november 
en provisorisk överens-
kommelse med rådet för 
att öka öppenheten kring 
beskattning. Förslaget 
skulle innebära att multi-
nationella företag med en 
årlig avkastning på över 
750 miljoner euro och med 

verksamhet i mer än ett 
EU-land, blir skyldiga att 
uppge sin vinst, skatt och 
antalet anställda de haft 
i varje EU-land under det 
föregångna räkenskapsåret. 

Företagen kommer också 
att bli tvungna att upp-
ge vinster, anställda och 

skatter i vissa länder ut-
anför EU, inklusive länder 
som inte samarbetar med 
EU i skattefrågor och län-
der som har åtagit sig att 
reformera sina skattesys-
tem. EU ser regelbundet 
över den gällande lagstift-
ningen för de två katego-
rierna av länder.

Målet med de nya regler-
na är att belysa var multi-
nationella företag betalar 
skatter för att göra skatte-
smitning svårare.

Därför är insyn i skatte-
systemet viktigt
Ledamöter har velat se en 
offentlig landsvis rappor-

■ Multinationella företag måste offentliggöra sina vinster och skatter i varje EU-land.

tering för företag sedan 
mitten av 2010-talet då en 
rad skandaler avslöjade att 
många storföretag förflyt-
tade sina vinster till länder 
där de haft få anställda 
men med förmånligare 
skattesystem.

Det har medfört att multi-
nationella företag betalat 
mindre i skatt på bekost-
nad av länder som kämpar 
för att finansiera investe-
ringar eller social trygg-
het. Mer skattetransparens 
skulle leda till att storfö-
retagens skattemetoder 
ifrågasätts och att de blir 
rimligt beskattade.

Ett beslut som tagit lång 
att ta fram
Redan 2015 rekommen-
derade parlamentet regler 
som skulle göra företag 
skyldiga att uppge vinst 
och skatt i varje EU-land. 
Kommissionen föreslog 
lagstiftning 2016 men 
medan parlamentet antog 
sin ståndpunkt i juli 2017, 
gick diskussionerna lång-
samt i ministerrådet och 
förhadnlingar mellan de 
båda institutionerna star-
tade först 2021. En provi-
sorisk överenskommelse 
nåddes i juni 2021.

– Detta är en stor fram-
gång för Europaparlamen-
tet, för det var parlamentet 
som krävde detta och för-
de det till förhandlings-

bordet, sade medfördra-
gande ledamoten Evelyn 
Regner (S&D, Österrike) i 
sitt uttalande om överens-
kommelsen. Hon menade 
att reglerna är viktiga för 
medborgare eftersom de 
kommer leda till ett rättvi-
sare skattesystem.

De nya reglerna kommer 
inte tvinga multinationel-
la företag att avslöja sina 
vinster och beskattningar 
i varje land runt om i värl-
den - företagen kommer 
fortfarande kunna redo-
visa sammanlagda siffror 
för länder som inte är i EU 
och som inte förekommer 
i någon av de två katego-
rierna av icke-medlems-
länder.

Däremot har parlamentets 
förhandlare sagt att regler-
na kan stärkas ytterligare 
efter att kommissionen 
gjort en uppskattning av 
de nya reglernas effektivi-
tet fyra år efter deras im-
plementering.

–Detta är endast början, 
inte slutet... det är en mil-
stolpe och härifrån kan vi 
gå framåt, sade medföre-
dragande Iban García del 
Blanco (S&D, Spanien).
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Typ 2-diabetes är en ök-
ande global epidemi, sex 
procent av världens be-
folkning lider av sjukdo-
men. Patienter med typ 
2-diabetes diagnostiseras 

i dag bara utifrån förhöj-
da blodglukosnivåer,”högt 
blodsocker”. Risken att ut-
veckla typ 2-diabetes kan 
ofta minskas genom att gå 
ned i vikt, äta hälsosamt 

■ En stor studie ledd från Lunds universitet har identifierat ett protein 
i blodet som kan förutse typ 2-diabetes upp till nitton år innan symtomen 
visar sig. Studien är publicerad i Nature Communications.

Biomarkör i blod förutspår typ 2-diabetes flera år 
före diagnos

och motionera. Tidigt upp-
täckt kan även bidra till att 
minska följdsjukdomar re-
laterade till diabetes.

– Vi fann att högre nivåer 

av proteinet follistatin i 
blodcirkulationen är för-
knippade med om en per-
son kommer att utveckla 
typ 2-diabetes eller inte, 
oberoende av andra kända 
riskfaktorer såsom ålder, 
BMI (body mass index), 
kost eller fysisk aktivitet. 
Fynden baseras på vår stu-
die då vi följt 5 400 perso-
ner upp till 19 år före di-
agnos på två olika platser i 
Sverige och Finland, säger 
Yang De Marinis, forskare 
vid Lunds universitet och 
ansvarig för studien.

Ökar risken för fettlever
Studien beskriver även 
vad som händer i kroppen 
när nivån av follistatin i 
blodcirkulationen blir för 
hög. Follistatin är ett pro-
tein som huvudsakligen 
utsöndras från levern och 
är involverad i ämnes-
omsättningen. I kliniska 
och cellbiologiska studier 
fann forskarna att follista-
tin främjar nedbrytningen 
av fett i fettväven vilket 
leder till insulinresistens i 

levern. Detta ökar i sin tur 
risken för fettlever och typ 
2-diabetes.

För att undersöka vad som 
reglerar follistatinnivån i 
blodet utförde forskarna 
en så kallad genomvid as-
sociationsstudie (GWAS), 
en kartläggning av samt-
liga gener, på omkring 5 
000 individer från Sverige, 
Storbritannien och Italien. 
De fann att nivån av fol-
listatin är regleras av pro-
teinet GCKR (glucokinase 
regulatory protein) som 
associeras med flera meta-
bola egenskaper.

– Studien visar att follista-
tin har potential att bli den 
första biomarkören som 
kan förutse framtida typ 
2-diabetes, och den ger oss 
en viktig pusselbit i förstå-
elsen för mekanismerna 
som leder till sjukdomen, 
säger Yang De Marinis.

Diagnosverktyg baserat 
på AI
Nästa steg är att omsätta 

resultaten i klinisk använd-
ning. Ett diagnosverktyg 
baserat på artificiell in-
telligens (AI) håller på 
att utvecklas av Lundoch 
Diagnostics, ett nystartat 
bioteknikföretag som ägs 
av Yang De Marinis. Fö-
retaget har ansökt om pa-
tent för att få ensamrätt till 
uppfinningen och kunna ta 
verktyget till den globala 
marknaden. Förhoppning-
en är att verktyget ska 
avläsa biomarkörer med 
hjälp av AI-algoritmer i ett 
enkelt blodprov, och resul-
tera i en risk score som kan 
användas för att bedöma 
en patients framtida risk 
att utveckla typ 2-diabetes.

– Upptäckten ger oss en 
möjlighet att vidta åtgär-
der för att förhindra ut-
vecklingen av typ 2-diabe-
tes. Vår forskning kommer 
att fortsätta mot detta mål, 
avslutar Yang De Marinis.
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Läkemedlet metformin har 
använts för behandling av 
typ 2-diabetes under flera 
decennier. Metformin sän-
ker blodsockret hos många 
patienter och kan förebyg-
ga följdsjukdomar av dia-
betes. Men det är inte alla 
patienter som svarar på 
behandlingen och de ris-
kerar därför att få förhöjda 
blodsockernivåer. En del 
patienter får biverkningar 
av metformin, som till ex-
empel magproblem. 

– Många patienter som 
får biverkningar lider i det 
tysta, helt i onödan. Det är 
viktigt att berätta för sin 
läkare eftersom det finns 
andra läkemedel att få, sä-
ger Mats Martinell, läkare 
och en av forskarna som 
ingår i Excellence of Dia-
betes Research in Sweden 
(EXODIAB), ett av Lunds 
universitets strategiska 
forskningsområden.

Stor respons
Vid Lunds universitet på-
går ett forskningsprojekt 
som tar reda på vilka pa-
tienter som får nytta av 
metformin och vilka som 
bör få ett annat läkeme-
del. Forskningen har lett 
fram till upptäckten av en 

kombination av biomarkö-
rer, som med ett blodprov 
kan förutsäga vilka indi-
vider med typ 2-diabetes 
som kommer att ha nytta 
av läkemedlet och vilka 
som med hög sannolikhet 
kommer att få biverkning-
ar. Studien publicerades i 
den vetenskapliga tidskrif-
ten Science Translational 
Medicine i september för-
ra året. 

– Jag har fått mycket re-
spons och det är många 
med typ 2-diabetes som 
skriver till mig. I somras 
var det faktiskt en äldre 
herre som knackade på 
dörren till mitt sommar-
hus. Han hade googlat 
efter experter och hittat 
mitt namn. Han hade typ 
2-diabetes och fick metfor-
min, men mådde inte bra 
av läkemedlet och undrade 
vad han skulle göra, säger 
Charlotte Ling, professor i 
epigenetik vid Lunds uni-
versitet och en av huvud-
författarna till studien.

Upptäckt av epigenetiskt 
mönster
Tre befolkningsstudier ut-
gjorde basen för upptäck-
ten – Alla nya diabetiker i 
Skåne (ANDIS), Alla nya 

■ Metformin beskrivs ofta som en trotjänare för behandling av typ 
2-diabetes, men alla blir inte hjälpta av läkemedlet. Forskare vid 
Lunds universitet har upptäckt en kombination av biomarkörer som 
kan förutsäga vilka personer som får nytta av behandlingen. Nu fort-
sätter arbetet med att bekräfta resultaten i en större patientgrupp, med 
målet att utveckla ett test som kan användas av sjukvården.

Diabetesforskarnas samarbete kan bana väg för ny 
innovation

diabetiker i Uppsala län 
(ANDiU) och Optimized 
program of personalized 
treatment of type 2 diabe-
tes (OPTIMED) i Lettland. 
Totalt ingick 363 individer 
som nyligen hade fått typ 
2-diabetes i studien. Fors-
karna undersökte blod-
sockernivåerna hos alla 
deltagare innan de började 
ta metformin och följde 
upp med nya mätningar 
ett och ett halvt år senare. 
Det var 121personer som 
fick en tydligt god effekt 
av behandlingen, medan 
det var 91 individer som 
inte fick sänkta blodsock-
ernivåer. Genom att mäta 
DNA-metyleringar i blo-
dets celler hos deltagarna 
kunde forskarna upptäcka 
ett epigenetiskt mönster, 
som fungerade som en 
slags biomarkör. Metyle-
ring av DNA är en kemisk 
process som styr genernas 
funktion.

– Vi hittade en kombina-
tion av biomarkörer som 
gav en bra separation mel-
lan den grupp som svarade 
väl på behandlingen med 
metformin och den som 
inte svarade väl, Charlotte 
Ling.

Samarbete över universi-
tetsgränserna
Mats Martinell är univer-
sitetslektor i allmänmedi-
cin vid Uppsala universi-
tet och projektledare för 
ANDiU i Uppsala. Han 
är även medförfattare till 
studien som publicerad-
es i Science Translational 
Medicine. 

–  Jag är väldigt glad över 
att vår befolkningsstudie i 
Uppsala hjälpte våra fors-
karkollegor vid Lunds uni-
versitet. Vi behöver samla 
in prover från deltagare i 
olika geografiska områden 
för att ta fram den kun-
skap som behövs. Modern 
forskning sker inte på en-
skild forskares labb, utan 
i samarbete över universi-
tetsgränserna. Tillgången 
till befolkningsstudier är 
avgörande för att vi ska 
kunna validera våra resul-
tat. Det är grundbulten i 
all vetenskaplig metodik, 
säger Mats Martinell. 

Stöd för forskningsprojektet
Många med typ 2-diabe-
tes har frågat Charlotte 
Ling om det redan nu finns 
ett test de kan göra för 
att se om de kommer att 
bli hjälpta av metformin. 
Charlotte Ling har visser-
ligen skickat in en ansökan 
om patent för sin upptäckt, 
men det återstår mycket 
arbete innan det kan kom-
ma ut en produkt på mark-
naden. Forskarna behöver 
undersöka om deras re-
sultat stämmer i andra och 
större patientgrupper. 

– Just nu söker vi med 
ljus och lykta efter pa-
tientkohorter som vi kan 
använda oss av för att va-
lidera våra resultat. Det 
är en utmaning eftersom 
vi behöver hitta patienter 
som har lämnat blodprov 
innan metformin sattes 
in. På sikt hoppas jag att 
forskningen kan bidra till 
utvecklingen av ett testkit 
som kan användas inom 
sjukvården för att testa 

vilka som kommer att ha 
nytta av behandlingen, 
säger Charlotte Ling, som 
nyligentilldelades omkring 
700 000 kronor i medel av 
The European Foundation 
for the Study of Diabetes 
(EFSD) och Novo Nordisk 
Fonden för sitt forsknings-
projekt inom precisions-
medicin.

Mats Martinell ser att det 
finns ett stort behov av nya 
innovationer inom vård 
och behandling för patien-
ter med typ 2-diabetes. 

–  Alla produkter som 
minskar lidandet för pa-
tienter och underlättar 
sjukvårdens arbete med att 
ge individanpassad vård 
och behandling är värde-
fulla. Det vore fantastiskt 
om forskningen kan bidra 
till minskade kostnader för 
sjukvården, säger han.
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Flygande bilar - eller andra fordon?

Ett enkelt manövrerat och tillgängligt flygplan (för privatpersoner):

Nu är det möjligt att inte 
bara flyga utan även styra 
ett flygplan. Jetson har lan-
serat ett säkert, personligt 
och elektriskt luftfordon 
som privatpersoner kan 
köpa och flyga. Företaget 
startades år 2017 med syf-
te att “göra alla till piloter”, 
enligt deras hemsida. Sä-
kerheten är en prioritet och 
fordonet har bland annat:
1. Nödfunktioner 
och förmågan att kunna 
flygas utan en motor.
2. Förmågan att ge-
nom sensorer orientera sig 
bland terräng och undvika 
hinder.
3. Fallskärm som 
aktiveras snabbt.
Fordonet väger 86 kg och 

kan styras av en pilot som 
inte väger mer än 95 kg 
under 20 minuters flygtid. 
Fordonet består av alumi-
nium, innehåller ett litium-
jonbatteri och laddtiden är 
en timme för ett uttag på 
220V. Dess energieffekt är 
88 kW. 

Ett komplett luftfordon kos-
tar 92 000 USD (ca 840 000 
SEK) och kommer som ett 
delvis ihopsatt kit (beståen-
de av två halvor) som man 
kan sätta ihop hemma när 
leveransen mottagits. Be-
ställningen innehåller allt 
som behövs, även propeller 
och motorer, tillsammans 
med instruktioner. För att 
reservera en färdigbyggd 

Jetson ONE modell krävs 
en handpenning på 22 000 
USD (ca 201 000 SEK). 
Företaget räknar med att 
bygga 12 modeller till hös-
ten 2022 med en produk-
tion som startar somma-
ren 2022. Alla modeller är 
reserverade för 2022, men 
det återstår fortfarande tre 
modeller som är tillgängli-
ga för reservation för 2023, 
eftersom företaget planerar 
att släppa 62 luftfordon då. 

Flygande motorcyklar?
Luftfordon är inte de enda 
som kan flygas. Jetpack 
Aviation uppger att de är 
världens första tillverka-
re av flygande motorcyk-
lar. De har två modeller 

- Recreational Speeder 
och Military/Commercial 
Speeder. En Recreational 
Speeder kan bland annat 
köras i över 240 km/h i 10-
22 minuter. Körtiden beror 
på förarens vikt. Motorcy-
keln kan landa och starta 
vertikalt varsomhelst. Den 
väger mindre än de flesta 
125cc motorcyklar. Den 
är stabiliserad och kräver 
minimal träning för föra-
re. Företaget satsar även 
på att bygga ytterligare två 
versioner av modellen: The 
Recreational Speeder: The 
Ultralight Version (UVS) 
och The Experimental 
Category Version (EVS). 
Den förstnämnda model-
len kräver ingen speciell 
licens, utan bara träning på 
ett träningscenter som god-

känns av Jetpack Aviation. 
Den sistnämnda kräver en 
pilotlicens och träning på 
ett träningscenter och kom-
mer inte med hastighetsbe-
gränsningar. 

Den andra typen av mo-
torcykel kan också komma 
upp i hastigheter över 240 
km/h, men har en längre 
körtid på 20-30 minuter. 
Den här modellen mark-
nadsförs som ett sätt att 
snabbt nå fram med mate-
rial, förnödenheter och last. 
Motorcykeln beskrivs även 
som en möjlighet att göra 
skillnad genom att fort få 
fram sjukvårdspersonal 
och transportera skadade 
individer till säkerhet. Till 
skillnad från den föregå-
ende modellen kan den här 

motorcykeln både styras 
av förare samt styras med 
hjälp av autopilot. Motorcy-
keln Recreational Speeder 
kostar 380 000 USD (mot-
svarande 3 480 000 SEK). 
Kostnaden för en Military/
Commercial Speeder är 
oklar. 

Av Bianca M.- Info Express 
hello@infoexpress.se

Källor:
“Jetson - Personal Electric 
Vehicle”, Jetson, jetsona-
ero.com
“Military/ Commercial 
Speeder” och “Recreatio-
nal Speeder”, JetPack Avi-
ation, 

lBild: Capture youtube



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SAMHÄLLEA12 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A13                          SAMHÄLLE

■ Hur ser det ut för kvinnor efter en rad protester mot våld mot kvinnor och sexualbrott? Har situationen blivit bättre, har den förutsättningar att bli bättre eller är rörelserna bara en trend som syns och hörs i media under en viss tidsperiod?

De senaste åren har inne-
burit demonstrationer och 
aktivism gällande kvin-
nors rättigheter, mesta-
dels med fokus på våld 
mot kvinnor som sexuella 
övergrepp, kvinnomiss-
handel och mord. Rörel-
sen om sexuella över-
grepp på campus började 
redan det förra årtiondet 
och kulminerade med 
#MeToo-kampanjen, som 
beskrevs mer ingående i 
en artikel utgiven i april 
av Info Express (som 
finns att läsa som pdf på 
hemsidan). Samma arti-
kel nämner även protes-
terna över Sarah Everards 
mord. Offret mördades 
efter en våldtäkt utförd 
av en polis i England och 
väckte starka reaktioner 
hos människor och ledde 
även till uppmärksamhet 
i medier. Sedan dess har 
det uppstått förändringar 
kring attityder om kvin-
nors rättigheter med fler 
protester och nya lag-
stiftningar. Denna artikel 
försöker undersöka olika 
samband mellan attityder 
och redan etablerade fö-
reställningar av våld mot 
kvinnor och sexuellt våld 

och hur dessa har föränd-
rats över tid till följd av 
olika protester. 

Negativa samhällstrender 
sedan protesterna
Frågan som återstår är 
vad konsekvenserna blir 
efter protesterna. Efter 
Sarah Everards fall har 
Gabby Petitos fall fått 
uppmärksamhet i medier, 
både i flera tidningar och 
även på sociala medier. 
Gabby Petito försvann 
under en resa med sin 
fästman Brian Laundrie 
i USA och hittades sedan 
död, två veckor efter att 
ha anmälts som saknad av 
sin familj. Detta fall har 
väckt uppmärksamhet allt 
eftersom fler vill ha svar 
på hennes försvinnande, 
eftersom det fanns många 
oklarheter i samband med 
hennes mord och att hen-
nes pojkvän ansågs vara 
misstänkt. Hans kropp 
hittades senare, drygt en 
månad efter att hans fa-
milj hade anmält honom 
som försvunnen. 

En större fråga om våld 
mot kvinnor har återigen 
fått plats i amerikanska 

medier efter att hennes 
kropp hittades, fast åsik-
terna numera är mer de-
lade efter att pojkvännen 
också hittades död. Denna 
diskussion har blivit rele-
vant samtidigt som våld 
mot kvinnor, mer speci-
fikt kvinnomisshandel, 
också uppmärksammas 
i andra länder. Protester 
mot våld mot kvinnor har 
förekommit i Grekland, 
eftersom feministerna 
tycker att det lagligt sett 
är enkelt för förövare att 
komma undan. Artikeln 
från The Guardian under-
stryker detta med ett ex-
empel på ett fall där gran-
narna i ett trapphus hörde 
hur en kvinna misshand-
lades, men där polisen 
bara hade parkerat bilen 
utanför byggnaden men 
inte gått in. Kvinnan om-
kom mindre än tre veckor 
senare. Hennes mördare 
hade erkänt mordet på 
kvinnan och medgett att 
han hade tagit hennes liv 
med en kniv. Feministiska 
rörelser antar att åtmins-
tone en kvinna mördas 
av sin man eller sin före 
detta man varje månad i 
Grekland. Av 11 avlidna 

#MeToo, Sarah Everard & Gabby Petito - Vad blev konsekvenserna?

offer för kvinnomisshan-
del hittills i år har 2 av 
dem försökt anmäla deras 
partner. Ingen av männen 
arresterades för brotten. 
En tredje kvinna var på 
väg att uppnå besöksför-
bud av sin man när hon 
mördades av honom. Po-
lisen kritiseras för att inte 
aktivt arbeta med åtgärder 
mot detta och att det anses 
vara enkelt för brottsling-
arna att komma undan 
genom att säga saker som 
att det var ett provocerat 
mord som framkallades 
av ilska och att använda 
ursäkten att de begick ett 
“passionerat brott”. Offers 
familjer menar att lindri-
ga straff leder till dessa 
allvarliga konsekvenser 
för kvinnorna och att det 
förvärras av att kvinnor 
som anmäler dessa brott 
blir ignorerade. Folk som 
har protesterat mot de 
lindriga straffen menar 
att brottslingarna inte ser 
allvaret i brotten de be-
går och kan uppmanas till 
att fortsätta misshandla 
kvinnor. En av kvinnor-
na som har kritiserat de 
grekiska myndigheternas 
hantering av kvinnomiss-

handelsfall har uppgett 
att enbart ett fåtal offer 
hon har påträffat har an-
mält sin partner och att 
en del av kvinnorna som 
anmäler sådana händel-
ser oftast tar tillbaka sina 
anmälningar på grund av 
omgivningens och kultu-
rens ursäktande beteende 
gentemot mannen. Det-
ta blir tydligare när man 
tittar på att 23% av de 
anmälda männen (medel-
värdet är drygt 3 566 män 
årligen sedan 2016) blir 
dömda. Alla poliser hål-
ler inte med och det finns 
de som påstår att de gör 
sitt yttersta för att ta sitt 
ansvar och att de gör sitt 
bästa för att erbjuda hjälp. 

Förutom förekomsten av 
spetsade drinkar på barer 
och nattklubbar har unga 
kvinnor även blivit droga-
de via injektioner på natt-
klubbar, ursprungligen 
i England. Detta har lett 
till ångest och oro bland 
studenter, föräldrar och 
lärare, enligt uppgifter till 
BBC. Det råder fortfaran-
de delade åsikter om hu-
ruvida man kan bli spet-
sad via injektion utan att 

märka något, enligt BBC. 
Vissa experter säger att 
nålarna som brukar an-
vändas för injektioner 
brukar kännas och att det 
tar tid att genomföra just 
på grund av att det krävs 
att man noggrant för in 
flera ml vätska i blodet 
för att få någon effekt. 
De menar att någon hade 
märkt av det. Andra häv-
dar att det är fullt möjligt 
att bli drogad via injek-
tion utan att märka något 
och pekar på att det finns 
mycket tunna nålar och att 
sannolikheten att känna 
nålen minskar när man är 
påverkad. De pekar dess-
utom på att injektioner i 
lår och överarm kan vara 
svårare att känna. En arti-
kel från NBC News näm-
ner att flera kvinnor har 
uppvisat märken efter nå-
lar och blåmärken på plat-
sen som de fick sprutan 
och att polisen t.o.m. har 
arresterat två män miss-
tänkta för att ha drogat 
andra människor. Fram 
tills 23:e oktober har det 
förekommit 56 rapporte-
rade fall av spetsning ge-
nom injektioner. Detta har 
även resulterat i demon-

strationer i Manchester 
den 27:e oktober som svar 
på kvinnors berättelser 
om att de har blivit dro-
gade via injektioner. The 
Telegraph rapporterar att 
det har inletts 12 förun-
dersökningar av fall med 
individer som har spetsats 
via injektioner. 

Förutom detta har en så 
kallad incelgrupp växt 
fram i samhället de senas-
te åren. Dessa människor 
säger sig befinna sig i ett 
tillstånd av ofrivilligt ce-
libat, trots att de upplever 
sig ha försökt få en ro-
mantisk partner och tar ut 
sin ilska på kvinnor. Detta 
har numera mer blivit ett 
allmänt säkerhetshot och 
inte bara riktat till kvin-
nor, med tanke på att flera 
skjutningar in i och bland 
folkmassor har skett. Ef-
tersom detta har förekom-
mit i tidigare rapporte-
ringar och inte är ett nytt 
fenomen är det inte rele-
vant för artikelns syfte, 
men det är intressant att 
bemärka att de har ökat 
sitt inflytande på internet 
och att rörelsen konstant 
lyckas få nya medlemmar. 

Förändringar på sikt 
Det finns samtidigt tecken 
på att samhället har blivit 
bättre på att identifiera 
problem och lösa dessa, 
speciellt när det gäller 
våld mot kvinnor. Peti-
tos fall har, förutom att 
väcka uppmärksamhet, 
fått människor att vara 
mer medvetna om pro-
blemet. Dessutom har fler 
personer kunnat komma 
till tals om problematiken 
kring unga kvinnor som 
blir spårlöst försvunna. 
Fallet uppmärksammades 
också ungefär samtidigt 
som frågan om våld mot 
kvinnor berördes i Eu-
ropa; protester har växt 
fram i både Turkiet och 
Grekland. Denna kultu-
rella förändring i attityder 
kommer till uttryck på 
flera håll i världen unge-
fär vid samma tidpunkt. 

Förutom det har fler kri-
tiker mot dessa rörelser 
kunnat höras. Det har 
väckts kritik över att me-
dier framförallt fokuserar 
på vita kvinnor när de 
rapporterar om försvunna 
kvinnor. Reynolds hävdar 
att det saknas en medie-

rapportering som reflek-
terar alla kvinnor som 
saknas, enligt the New 
York Times. Reynolds 
leder en organisation för 
mörkhyade journalister i 
USA och betonar att be-
tydelsen av representatio-
nen av försvunna kvinnor 
skiljer sig åt gällande et-
nicitet i intervjun. Alvin 
Williams har en podcast 
som täcker mord på afroa-
merikaner och delar Rey-
nolds uppfattning om att 
Petitos fall blev mer upp-
märksammat för att hon 
är en blond, vit, ung kvin-
na av vad som framkom-
er av intervjun. Andra, 
som personen som upp-
märksammade fallet på 
TikTok, menar att brottet 
fick ett genomslag för att 
fler kunde följa olika led-
trådar på sociala medier, 
vilket gjorde det mer in-
teraktivt. Förhoppnings-
vis leder denna kritik 
till att medier istället för 
att fokusera på ett speci-
fikt fall rapporterar olika 
fall framöver. Detta hade 
även varit mer rättvist för 
de offer som saknas, då 
fler får synas. 

I Grekland har olika 
grupper bland annat ar-
betat med att utbilda poli-
ser i att hantera våld mot 
kvinnor där en grupp har 
uppgett att de har erbjudit 
träning i att se tecken på 
våld och behandla offer 
på ett lämpligt sätt för åt-
minstone 150 poliser. Det 
finns dessutom organisa-
tioner som konstant arbe-
tar med denna fråga. 

Skottlands polismyn-
dighet har tagit emot en 
rapport som beskriver 
hur frågorna som ställs 
till människor utsatta 
för sexualbrott kan för-
bättras så att det inte blir 
för upprörande. Kritiken 
handlar för det mesta om 
dålig kommunikation 
mellan polismyndighe-
ten och offer och långa 
utredningsprocesser som 
får offer att känna sig 
ängsliga och isolerade 
och det finns flera förslag 
på hur det kan förbättras 
i rapporten, bland annat 
genom att motarbeta en 
gammal attityd till sexu-
ella övergrepp där offret 
ifrågasätts. Rapporten 
ifrågasätter fall där offer 
exempelvis tvingas vara 
med om förhör i flera tim-
mar utan paus, där bland 
annat ett offer fick berätta 
om händelsen i åtta tim-
mar utan paus. Den lyfter 
även fram problematiken 
i äldre föreställningar och 
attityder mot offer och 
rekommenderar även att 
personalen utbildas för 
att hantera särskild kom-
munikation med offer. 
Rapporten hävdar även 
vikten av specialister för 
att inte offer ska känna sig 
besvikna och i vissa fall 
tvingas återuppleva trau-
ma som framkallas av ett 
system som lagligt sett är 
avsedd för att hjälpa dem. 

Parallellt med det har det 
konstaterats att fenome-
net med att bli drogad via 
injektion fortfarande är 
ovanligt och att de flesta 
fortsätter att drogas via 
spetsade drycker. Det är 
även vanligt förekom-
mande att drycker blir 
spetsade på hemmafester 
och inte bara i klubbar. 
Det är dessutom vanligt 
att i sådana fall använda 
alkohol, där man häller 
starkare sprit eller större 
mängder sprit i drycker, 
enligt BBC. Enligt arti-
keln förekommer även ett 
uttalande från Michael 
Kill, en representant för 
Night Time Industries 
Association, som menar 
att samarbete sker med 
offer och polis. Detta var 
svaret på kritik om att inte 
all klubbpersonal har trä-
nats till att upptäcka teck-
en på att någon har blivit 
drogad och att säkerheten 
i klubbar inte är lika hög 
som den borde vara, med 
tanke på att klubbarnas 
vaktbrist. För att förhin-
dra att fler fall inträffar 

har det införts kontroller 
av medhavda väskor på 
nattklubbar och universi-
tet, enligt en artikel från 
the Telegraph. Vissa eng-
elska nattklubbar kom-
mer även täcka glasen 
som ges ut till personer 
som klubbar. En namn-
insamling för att tillåta 
personal att söka bland 
väskor på nattklubbar och 
universitet har fram tills 
den 21:a oktober fått 150 
000 signaturer. Samtidigt 
som det har Priti Patel, 
en av de personerna som 
har ansvar för polismyn-
digheten i England, bett 
den engelska polisen att 
undersöka problemet med 
spetsning. 

Utöver det har en debatt 
kring “stealthing” (av-
tagning av kondomen 
utan samtycke) lyckats få 
utrymme i media. Konse-
kvenserna av att kondo-
men tas bort av ena parten 
under samlaget blir att det 
kan öka risken för över-
föring av könssjukdomar 
samt leda till graviditet. 
Det finns dokumenterade 
fall i media av offer för 
handlingen som har blivit 
gravida och till följd av 
det tagit beslutet att göra 
abort, i bland annat inter-
vjuer med BBC. Det finns 
ingen tydlig statistik över 
andelen rapporterade fall, 
för att lagstiftningar mot 
detta fortfarande debatte-
ras på många håll och för 
att redan existerande lagar 
i vissa länder är nya. New 
York Times har dock hän-
visat till en rapport som 
uppger att ca 12% av de 
503 kvinnorna som deltog 
i studien hade en partner 
som deltog i denna hand-
ling och att risken för att 
smittas av könssjukdomar 
ökade för dessa offer. 

Handlingen klassas som 
sexuella övergrepp i Stor-
britannien, vissa delar av 
Australien och delstaten 
Kalifornien. Detta sker 
för att samtycke bara 
anses finnas vid kondo-
manvändning, och att 
om kondomen tas av utan 
samtycke saknas sam-
tycke för handlingen. 
Liknande lagstiftningar 
har förts fram i de ame-
rikanska delstaterna New 
York och Wisconsin, men 
ingen av dem har lyckats 
gå igenom än. Diskussio-
nen om denna handling är 
fortfarande aktuell med 
flera fall som har tagits 
vidare till rättegångar 
och domstol i Kanada 
och som har förekommit 
i debatt och diskussioner 
i USA, Australien och 
Storbritannien. Bland 
fallen var ett kanadensiskt 
fall där Högsta domstolen 
i Kanada inte kunde fatta 
ett beslut om huruvida det 
var ett sexuellt övergrepp 
eller inte och där fallet 
fortfarande är pågående 
sedan åtalet hade väckts 
igen. Händelsen inträffa-

de år 2017 och innan hade 
domstolen bestämt att det 
inte var ett övergrepp, 
enligt en artikel av CBC 
News. 

Avslutning:
Trots att det inträffar nya 
fall av sexuella över-
grepp, kvinnomisshandel 
och andra typer av hand-
lingar som kännetecknar 
våld mot kvinnor, verkar 
det som att incidenterna 
snabbt uppmärksammas 
och pekas ut av offer eller 
offers familjemedlemmar 
och vänner. Offer är mer 
benägna att ta egna initi-
ativ och antingen anmäla 
brottet eller uppmärk-
samma övriga i deras 
närhet eller medier om 
någonting fel har hänt. 
De många protesterna ta-
lar om att kvinnor idag är 
mer reaktiva och har en 
mindre tolerans för våld 
mot kvinnor. Protesterna 
visar på att det tenderar 
att normaliseras i en min-
dre utsträckning. Troligen 
uppnås sann jämlikhet 
mellan könen när våld, i 
synnerhet sexuellt våld, 
slutar verka som ett kon-
stant hot för kvinnor. 

Bianca M. - Info Express
hello@infoexpress

Källor: “Gabby Petito and 
Brian Laundrie: What do 
we know about the boy-
friend?” BBC News, publ-
icerad 2021-10-22
“A woman murdered eve-
ry month: is this Greece’s 
moment of reckoning on 
femicide?”, The Guardian, 
publicerad 2021-11-10
“Injection spiking: How 
likely is it?”, BBC News 
publicerad 2021-10-22
“U.K police receive dozens 
of reports of needle spiking 
in bars, clubs”, NBC News, 
publicerad 2021-11-02, se-
nast uppdaterad 2021-11-11
“Nightclubs and universi-
ties start bag searches af-
ter partygoers reportedly 
spiked by injections”, The 
Telegraph, publicerad 2021-
10-21
“Social networks strugg-
le to crack down on incel 
movement”, The Guardian, 
publicerad 
“The Case of Gabby Petito 
and How it Captivated the 
Internet” The New York Ti-
mes, publicerad 2021-09-20 
och uppdaterad 2021-10-20 
“Police Scotland’s response 
to rape complainers ‘outda-
ted and inconstistent’”, The 
Guardian, 2021-11-03
“Stealthing: I didn’t realize 
it’s rape until it happened to 
me”, BBC, 2021-07-27
“California Makes ‘Stealt-
hing’, or Removing Con-
dom Without Consent, 
Illegal” New York Times 
publicerad 2021-10-08
“Top court reviewing case 
involving condom use and 
consent” CBC News publ-
icerad 2021-11-03
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■ Varje år får omkring 10 000 män i Sverige diagnosen prostata-
cancer. Det gör den till vår vanligaste cancersjukdom. Under de 
senaste 15 åren har stora framsteg gjorts både vad gäller diag-
nostik och möjligheter till behandling.

– Prostatacancer kan se 
väldigt olika ut, man kan 
faktiskt säga att det är flera 
olika sjukdomar, säger Pär 
Stattin, professor i urologi 
samt registerhållare och 
ordförande för Nationella 
prostatacancerregistret.

Han har i sitt yrke följt 
utvecklingen inom pro-
statacancervården på nära 
håll. Sedan han blev färdig 
urolog 1992 har metoder-
na för diagnostik och be-
handling med strålterapi, 
kirurgi och läkemedel ut-
vecklats dramatiskt.

– Förr diagnostiserades en 
större andel män med av-
ancerad cancer och vi be-
handlade faktiskt till del 
fel patienter under 90- och 
00-talen – vi behandlade 
många män med lågrisk-
cancer alltför aggressivt, 
säger han.

Lågriskcancer växer 
långsamt
Med lågriskcancer menas 
en liten långsamväxande 
cancertumör och det kan 
gå flera decennier innan 
den ger symtom. Eftersom 
medianåldern vid diagnos 
av prostatacancer är 70 
år betyder det att behand-
ling i de flesta fall inte är 

nödvändig eftersom mer-
parten av männen aldrig 
kommer att hinna utveck-
la några symtom.
Män som förväntas kunna 
leva länge med sin låg-
riskcancer kan följas med 
aktiv monitorering, det 
vill säga regelbundna kon-
troller. Vid tecken på att 
tumören börjar växa kan 
operation eller strålterapi 
erbjudas. Män som för-
väntas ha kort överlevnad 
på grund av att de har an-
dra sjukdomar och hög ål-
der, följs noga upp och om 
cancern visar tecken på 
att börjar växa eller sprida 
sig sätts bromsmedicin in 
i form av hormonbehand-
ling.

Aggressiv cancer kräver 
behandling
Riktigt elakartade tumö-
rer kräver däremot alltid 
radikalare behandlingar.

Vid aggressiv cancer som 
är begränsad till prostatan 
har metoderna förfinats. 
Idag används skonsam 
robotassisterad titthål-
skirurgi när prostata ska 
opereras bort. Strålbe-
handlingen har också ut-
vecklats och nu ges allt 
mer fokuserad behandling 
med mindre biverkningar.

– En annan utveckling är 
att strålbehandlingen ges 
under kortare tid vilket 
är bra i synnerhet för pa-
tienter som bor långt från 
sjukhuset de behandlas på, 
säger Pär Stattin.
Lokalt avancerad prosta-
tacancer innebär att can-
cern spridit sig utanför 
prostatakapseln. Män med 
den diagnosen gavs sällan 
botande behandling i bör-
jan på 2000-talet men här 
har en stark ökning skett. 
Idag får ungefär 80 pro-
cent av dessa män botan-
de behandling, oftast med 
strålterapi kombinerat 
med hormonbehandling. 
I en studie från Uppsala 
universitet baserad på data 
i NPCR, som publicerades 
förra året visades att död-
ligheten i prostatacancer 
för män mellan 65 och 74 
år med den här diagnosen 
halverats mellan år 2000 
och 2016.

Bromsande hormonbe-
handling
Hos ungefär 10 procent av 
männen med prostatacan-
cer är cancern redan vid 
diagnostillfället spridd till 
skelettet. Fram till 2004 
var den enda tillgängliga 
behandlingen i det stadiet 

Forskning har gett bättre behandlingar mot 
prostatacancer

att sätta in hormonbe-
handling, oftast i form av 
GnRH-sprutor. Det sänker 
nivån av testosteron och 
bromsar därmed cancern. 
Trots låga testosteronni-
våer börjar dock tumör-
cellerna till slut växa, i det 
stadiet kallas cancern för 
kastrationsresistent.

2004 kom den första stu-
dien som visade att cell-
giftsbehandling förlängde 
livet på män med kastra-
tionsresistent prostatacan-
cer. Sedan dess har många 
nya behandlingar utveck-
lats som förlänger livet 
vid spridd prostatacancer. 
Nu kan olika kombinatio-
ner av lokal strålbehand-
ling, cytostatika och nya 
hormonbehandlingar ges 
tillsammans med GnRH 
redan vid diagnos. 

Radioaktiva isotoper
Radioaktiva isotoper som 
söker upp skelettmetast-
aser är en annan teknik 
som utvecklats under se-
nare år för att behandla 
spridd prostatacancer. Ra-
dium-223 har visats för-
länga livet på dessa män 
och det senaste tillskottet 
är behandling med luteti-
um-177.

– Detta är bara början på 
en utveckling som innebär 
att prostatacancer blir en 
sjukdom som oftast botas 
och om bot inte är möjlig 
kan patienten ändå leva i 

många år med sjukdomen 
under kontroll och med 
god livskvalitet säger Pär 
Stattin.

För att kunna upptäcka 
prostatacancer tidigt, re-
dan innan den ger sym-
tom, införs nu organiserad 
prostatacancer testning 
(OPT), stegvis i Sverige. 
Det innebär att alla män i 
vissa åldersgrupper syste-
matiskt erbjuds PSA-test-
ning.

Fram till för ett par år se-
dan utreddes alla män med 
förhöjt PSA direkt med 
biopsi av prostata vilket 
resulterade i att alldeles 
för mycket lågriskcancer 
diagnostiserades. Nu re-
kommenderar Nationella 
vårdprogrammet att män 
med högt PSA först un-
dersöks med magnetreso-

nanstomografi (MRT) och 
om MRT visar misstanke 
på tumör tas biopsier. Är 
MRT däremot normal av-
slutas utredningen.

– Det är alltså ett para-
digmskifte på gång både 
vad gäller tidigdiagnostik 
och vad gäller behandling 
av spridd prostatacan-
cer. I framtiden tror jag 
att vi säkrare kommer att 
kunna identifiera de män 
som verkligen behöver be-
handling och vi kommer 
att kunna skräddarsy be-
handlingen samtidigt som 
vi undviker att diagnos-
tisera cancer som har låg 
risk att påverka mannens 
liv, säger Pär Stattin.
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Experter på kemtvätt och 
reparationer av textil, skinn, 
päls, mocka, väskor sömnad.

■ Vad och hur kommer vi att äta i framtiden? I takt med att människorna på jorden blir fler och 
odlingsytan krymper tilltar uppfinningsrikedomen. Enligt matetnologen Håkan Jönsson kommer 
livsmedel allt oftare tillverkas av sådant som vi idag kastar bort. När det gäller måltidsvanor 
befinner vi oss i en brytningstid.

Våra matvanor i snabb förändring

Hade man sagt till någon 
som levde på 1950-talet 
hur många människor som 
skulle bo på jorden ett 
halvsekel senare, och att 
de allra flesta av dem skul-
le få mat för dagen, hade 
man nog inte blivit trodd.

Dagens livsmedelsförsörj-
ning är, åtminstone ur det 
perspektivet, något av en 
framgångssaga.  

Mer mat av avfall 
Men klimatförändringar 
och befolkningsökning 
tvingar oss till att tillvara-
ta jordens resurser effekti-
vare och skonsammare än 
idag. Broccoli är ett exem-
pel.

– Trots att hela plantan 
går att äta använder vi 
bara toppen. Resten plöjs 
ner i åkermarken igen, 

säger Håkan Jönsson, do-
cent i etnologi och lektor 
i livsmedelsteknologi vid 
Lunds universitet. 

Genom att tillvarata sido-
strömmar, det vill säga så-
dant som idag lämnas där-
hän eller i bästa fall blir 
djurfoder, blir det möjligt 
för företag att såväl hitta 
nya intäkter som att sig-
nalera hållbart ansvarsta-
gande. 

Fallet med broccolin kan 
tyckas enkel att ändra på. I 
många andra fall krävs av-
ancerad teknologi för att 
få till återvinningen.

”Idag läggs ett alldeles för 
stort ansvar på konsumen-
terna generellt.”

Bara på Lunds universi-
tet pågår flera projekt. De 

handlar bland annat om 
att vaska fram kolhydrater 
ur havrekli, aminosyror 
från rester från rapsolje-
tillverkningen och prote-
iner från svamp. Andra 
försöker göra livsmedel 
av potatisstärkelse eller 
av dranken från vodkatill-
verkningen. 

Lantbrukare avfärdas 
som särintresse
Idén om cirkulära lös-
ningar innebär delvis en 
återgång till det gamla 
jordbrukssamhället, då 
tillgång till begränsade 
resurser tvingade fram en 
hållbar fördelning mellan 
växter, foder och djur. 

– Problemen uppstod när 
det gamla platsbundna 
bysamhället övergick till 
en nationell och interna-
tionell jordbruksmarknad. 

De gamla principerna om 
cirkularitet ersattes inte av 
några nya.  

Håkan Jönsson önskar att 
de som utformar regelver-
ken idag skulle lyssna mer 
på lantbrukare.

– Som det är idag får jord-
brukare anpassa sig väl-
digt mycket, inte utifrån 
sin egen kunskap om vad 
jorden kan bära, utan sna-
rare vilka typer av bidrag 
som det finns att hämta i 
olika regelverk. Lantbru-
kare borde ges mer ut-
rymme att experimentera, 
istället avfärdas de som ett 
särintresse.

”Fisk och växter kan 
odlas i hav och sjöar 
betydligt mer än idag”
Några ”havsbrukare” har 
dock människan aldrig 

blivit – förrän helt nyligen. 

– Det är lite av en histori-
ens ironi att det skulle ta 
10 000 år efter att vi blev 
jordbrukare på land innan 
vi började bruka havet. 
Till havs har vi aldrig läm-
nat jägarstenåldern. Fisk 
och växter kan odlas i hav 
och sjöar betydligt mer än 
idag. 

Viktigt blir att utmana 
invanda mönster och va-
nor, anser Håkan Jönsson. 
Exempelvis vore det mer 
hållbart att äta den ”skräp-
fisk” som laxen föds upp 
på. 

– Sill och skarpsill är all-
deles utmärkta matfiskar. 
Samtidigt är laxen mer 
hållbar än tonfisk som 
ibland används i exempel-
vis sushi.

Politiker borde ta ett 
mycket större ansvar att 
få till en mer hållbar fisk-
konsumtion, anser Håkan 
Jönsson.

– Fiskindustrin är till hög 
grad politiskt styrd, så den 
är relativt enkel att ställa 
om. Idag läggs ett alldeles 
för stort ansvar på konsu-
menterna generellt. 

Mer småätande när 
arbetslivet förändras 
Mat handlar också hur 
och när vi äter. Måltids-
ordningen har alltid hängt 
samman med arbetslivet, 
förklarar Håkan Jönsson 
som menar att vi befinner 
oss mitt i ett skifte. 

– I det gamla bondesam-
hället fanns en måltidsord-
ning som såg annorlunda 
ut än den i industrisam-
hället.

Ordningen frukost, lunch 
och middag är uppbyggd 
efter åtta timmars arbets-
dag och på att jobbet är en 
plats i närheten men inte i 
hemmet.

När det idag talas om ”fru-
kostering” och” grazing”, 
det vill säga småätande, 
är det ett resultat av att 
arbetsdagen blivit mer ut-
sträckt över tid och på se-
nare tid även inneburit en 
hel del hemarbete. 

Måltidsgemenskapen 
behövs
Digitaliseringen medför 
också att vi numera lever 
i många fler gemenskaper, 
vilka dessutom sällan är 
platsbundna. 

De sociala formerna kring 
måltiderna har ännu inte 
satt sig. Varje generation 
behöver uppfinna nya for-
mer för att få till dem, ”an-
nars blir vi olyckliga”, un-
derstryker Håkan Jönsson.

– Just nu befinner vi oss 
i en speciell situation när 
vi skall återanpassa oss 
efter pandemins påverkan 
på våra måltidsvanor. Info 
Express
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■ Miljöskandalen i Teckomatorp ägde rum under 1970-talet. 
Nu femtio år senare har precis den tredje och sista etappen i 
saneringsarbetet avslutats. Under 2000-talet har Arbets- och 
miljömedicin vid Region Skåne och Lunds universitet, vid olika 
tillfällen undersökt rester av bekämpningsmedel i urinen hos 
saneringspersonal.

– D Redan på 1980-talet 
var Arbets- och miljö-
medicin representerad i 
styrgruppen för BT kemi 
och i hälsoundersökning 
av sanerare. Margareta 
Littorin, forskare och ti-
digare överläkare var med 
när miljöskandalen startade:

– 1980 undersökte jag 237 
tidigare anställda vid före-
taget och då visade det sig 
att 60 procent hade haft 
besvär med bland annat 
irritationer i slemhinnor 
och luftvägar, eksem, il-
lamående eller huvudvärk. 
De här akuta besvären 
kan man få bland annat 
av klorfenoler som är en 
av föroreningarna som på-
träffats i markerna kring 
BT Kemi, säger Margareta 
Littorin.

Senare studier av 22 000 
arbetare exponerade för 
klorfenoler och klorera-
de fenoxisyror, - där även 
före detta BT kemi-ar-
betare ingick - visade en 
något ökad risk för vissa 
tumörer, hjärtinfarkt och 
eventuellt diabetes, sär-
skilt vid exponering av 
fenoxisyror, som var kon-
taminerade med dioxin.

Fram till 2009 har det nor-
ra området där BT Kemi 
tidigare låg sanerats. To-
talt 77 000 ton jord och 
8000 ton föroreningar har 
fraktats till Tyskland där 

jorden slutligen renades. 
Det norra området är idag 
omgjort till rekreations-
område. Saneringen av 
det södra området påbör-
jades 2008 och förväntas 
vara klart under 2021. 
Under 2000-talet har Ar-
bets- och miljömedicin 
efter förfrågan vid skilda 
tillfällen undersökt hal-
terna av bekämpningsme-
del hos saneringspersonal 
eller verkstadsarbetare 
som jobbat på platsen efter 
BT Kemi. Framförallt har 
man mätt fenoxisyror och 
klorfenoler i deras urin. 
Hanna Jönsson, tidigare 
student vid Biologiska in-
stitutionen, undersökte i 
sitt mastersarbete urinen 
hos saneringspersonal un-
der den sista saneringen 
under 2020.

– Under arbetet kan det 
damma och arbetarna 
skulle kunna både andas 
in dammet och få det på 
huden. Det förekommer 
även luktolägenheter un-
der saneringen, framfö-
rallt av klorfenoler. Jag 
ville därför se om de som 
jobbade yrkesmässigt ex-
ponerades för bekämp-
ningsmedel, genom att 
analysera deras urin, säger 
Hanna Jönsson.

Precis som vid tidigare 
mätningar av halter av be-
kämpningsmedel i urinen 
hos saneringspersonal, 

visade det sig att halter-
na också denna gång var 
låga - på samma nivå som 
hos allmänbefolkningen. 
Även om man kunde se 
vissa skillnader mellan 
individer och tidpunkter, 
kunde man inte fastställa 
någon yrkesexponering. 
Under en upprepad prov-
tagningsomgång nyligen 
kunde man inte mäta någ-
ra förhöjda halter av be-
kämpningsmedel i urinen.

– Det känns betryggande 
att veta att personal un-
der de olika saneringse-
tapperna av urinhalterna 
att döma inte tagit upp 
miljögifterna i kroppen. 
Men miljöskandalen har 
satt spår på så många an-
dra sätt. Människor som 
bor i Teckomatorp har fått 
utstå oro och fysiska li-
danden, fiskar och växter 
har dött och vi har alla fått 
betala den halva miljarden 
som saneringen har kos-
tat samhället. Personligen 
tycker jag att lagstiftning-
en borde skärpas för mil-
jöbrott jämfört med vad 
som gällde på BT Kemis 
tid och en viss skärpning 
har även skett sedan dess, 
säger Margareta Littorin 
som också var en av Han-
na Jönssons handledare.

Miljöbrott i övriga världen
När de första studierna 
gjordes av sanerings-
personalens urin under 

En miljöskandal går mot sitt slut

1980-talet, fanns inte de 
känsliga instrument som 
laboratoriet sedan början 
av 2000-talet har tillgång 
till. Laboratoriet på Ar-
bets- och miljömedicin – 
som tillhör ett av de bättre 
laboratorierna i världen 
inom sin nisch - har in-
vesterat i den senaste 
tekniken inom masspek-
trometri. Det innebär att 
man har kunnat utveckla 
nya metoder som special-
analyser av bekämpnings-
medel och kan mäta flera 
parametrar snabbt och si-
multant.

– Vi samarbetar därför 
med forskargrupper över 
hela världen som till ex-
empel i Syd- och Mell-
anamerika, Afrika och 
Bangladesh där befolk-
ningar kan vara betydligt 
mer utsatta för miljögifter 
än den svenska befolk-
ningen. Vi deltar i många 
stora studier där vi under-
söker om miljögifter ger 
hälsobesvär. Vi kan mäta 

markörer i deras blod och 
urin som visar på hur ut-
satta de varit. Så även om 
miljöskandalen i Tecko-
matorp nu går mot sitt slut, 
finns det tyvärr miljöbrott 
i övriga världen som ännu 
pågår, säger Christian 
Lindh, ansvarig för labo-
ratoriet på Avdelningen för 
arbets- och miljömedicin 
och forskargruppsledare 
för tillämpad masspektro-
metri inom miljömedicin 
vid Lunds unversitet. 

Fakta om miljöskandalen 
BT Kemi
1965 startade BT Kemi 
- ett kemiskt-tekniskt fö-
retag i Teckomatorp. Fö-
retaget tillverkade bland 
annat bekämpningsmedel 
liknande Hormoslyr,  som 
användes vid bekämp-
ning av lövsly. Medlet 
hade samma innehåll som 
Agent Orange, som an-
vändes i Vietnamkriget 
och speciellt en fenoxisy-
ra var förorenad med en 
mycket giftig komponent, 

dioxin, vilket ledde till 
att den förbjöds i slutet av 
1970-talet när man förstått 
hur giftig den var. I början 
på 70-talet började folk i 
Teckomatorp klaga på lukt 
från fabriken och snart 
upptäcktes att Braåns 
vatten var giftigt – fiskar 
deformerades och växter 
började dö. Trots klago-
mål från ortsbefolkningen 
om t ex luftvägsproblem, 
hände dock ingenting. 
Efter mycket påtryckning 
påbörjades slutligen gräv-
ningar på företagets områ-
de och totalt hittades 1000 
sönderrostade gifttunnor. 
Höga halter av fenoxisyror 
och dinoseb hade spritts 
både till marken och Bra-
åns vatten. Företaget gick i 
konkurs 1977 och stat och 
kommun har fått stå för 
saneringen av området.
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Källa: Lunds universitet

Bild över området där BT Kemi en gång låg och som fram till 2009 sanerades. Under 2000-talet har forskare vid Arbets- och miljömedi-
cin vid vid olika tillfällen undersökt rester av bekämpningsmedel i urinen hos saneringspersonal. Foto: Christian Lindh.
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■ En högt uppsatt representant från FN uppger att resultatet av 
COP26 i Glasgow är en kompromiss. FN-sekreteraren António 
Guterres påstod, vid konferensens avslutning, följande:
“Resultatet av COP26 är en kompromiss. Det reflekterar intressen, 
motsägelser och politisk vilja i världen idag. Det är ett viktigt steg, men det 
är inte tillräckligt.”

Glasgows klimatpakt fick 
200 länder att ansluta sig 
efter två veckors förhand-
ling. Det kommer inte att 
ändra klimatförändringar-
nas roll men den globala 
åtgärden mot klimatför-
ändringar betonas. IPC-
C:s studier visar “en alar-
merande och oerhörd oro 
över att mänskliga aktivi-
teter har orsakat en tem-
peraturökning på runt 1,1 
grader Celsius och att det 
redan påverkar alla områ-
den”. Denna inverkan på 
klimatförändringar kom-
mer vara lägre för en ök-
ning runt 1,5 grader Celsi-
us jämfört med en ökning 
runt 2,0 grader Celsius. 
Parterna kom överens om 
att med hjälp av gemen-
samma ansträngningar 
försöka att inte få tempe-
raturen att stiga mer än 1,5 
grader Celsius. 

Denna överenskommelse 
betonar att det behövs mer 
handling och finansiering 
för att anpassningen ska 
äga rum. Den ber indu-
striländer att öka sin kli-
matfinansiering för om-
ställningen till hållbarhet 
i utvecklingsländer. Över-
enskommelsen vill även 
att banker och den priva-
ta sektorn ska göra mer 
för att nå klimatmålen. 
COP26 har även kunnat 
komma överens om delar 
som även förekommer i 
Parisavtalet, som bland 
annat handlar om mark-
nadsinflytande och trans-
parens.
Innan COP26 kunde sam-
manställas tog FN hänsyn 
till 200 staters intressen 
och åsikter. Fokus skiljde 
sig åt mellan länderna och 
det fanns olika agendan. 

Vissa som var med lyfta 
fram att länderna skulle 
koncentrera sig och be-
gränsa den globala upp-
värmningen till 1,5 gra-
der medan andra ville att 
mer sårbara länder skulle 
få kompensation för kli-
matförändringarnas infly-
tande. Det som bedömdes 
svårt var att förhandla, 
eftersom en överenskom-
melse om en bestämd sak 
påverkade resterande för-
handlingar om andra över-
enskommelser. Med tanke 
på alla olika agendor inför 
mötet och att förhand-
lingar skedde med många 
olika typer av intressen, 
höll de flesta representan-
ter från olika länder med 
om att det var det bättre 
att besluta sig för något 
än att inte ha någon över-
enskommelse överhuvud-
taget. 
(Även modeindustrin, ett 
stort miljöproblem med 
tanke på fast fashion, tog 
hänsyn till klimatkonfe-
rensen. Modeindustrin 
tänker agera på olika sätt, 
bland annat genom att in-
föra ett scanningsverktyg 
som tillåter konsumenten 
att spåra plaggets resa och 
ursprung. Organisatio-
nen Textile Exchange har 
inlett ett samarbete med 
regeringar för att skapa 
annorlunda strukturer för 
import- och exportind-
ustrin och lägga till nya 
avgifter för att få fler fö-
retag att använda mer mil-
jövänliga material och inte 
polyester. Fler företag har 
börjat producera mindre 
eller planerat att reducera 
antalet varor som tillver-
kas. Den cirkulära kedjan 
inom modebranschen har 
kommit att bli av större 

betydelse, då fler företag 
har diskuterat det cirkulära 
kretsloppet av kläderna.)

Kritik:
Miljöaktivister har kri-
tiserat COP26. Evene-
manget har framstått som 
exkluderande för vissa 
deltagare. inte minst för 
att människor med funk-
tionsvariation och länder 
som befinner sig söderut 
inte har fått samma möj-
lighet att representera sig 
själva vid förhandling-
arna. En talesperson för 
COP uppgav att Storbri-
tannien är beslutade om 
att COP ska vara inklude-
rande och att länder som 
påverkas mest av den glo-
bala uppvärmningen ska 
prioriteras under mötet 
för att kunna höras. Den-
na upplevelser delas inte 
av alla, speciellt inte Asad 
Rehman, som har anord-
nat klimatmöten över ett 
årtionde. Hans åsikt är att 
detta kommer ses som det 
värst planerade och minst 
effektiva evenemanget han 
hittills har varit med om. 
Han uppskattar dessutom 
att ungefär en tredjedel 
av det föregående antalet 
länder som representerar 
nationerna söder om ekva-
torn var med på grund av 
Coronarestriktioner och 
en avsaknad av tillgängligt 
boende som inte är dyrt. 
Detta, tillsammans med 
att vissa civila grupper 
inte har varit välkomna 
till förhandlingarna, anses 
skada mötets trovärdighet. 
Åtkomsten till mötet har 
inte varit lättillgängligt och 
vissa representanter fick 
stå och vänta i långa köer. 
Alok Sharma, som ledde 
COP26, bad om ursäkt för 

COP26 har högt uppsatta mål - men var är 
flera nyckelaktörer?

besväret och beklagar att 
de närvarande upplevde 
svårigheter med att kunna 
ta sig till mötet i tid. 
Greta Thunberg har också 
deltagit i kritiken och på-
stått att detta skulle vara 
en “greenwashingfestival” 
som arrangeras av länder 
från norra delen av värl-
den och beskrev mötet 
som “business as usual”. 
COP26 uppgav att de hade 
som uppgift att göra mötet 
till en inkluderande plats 
och att de har tagit försik-
tighetsåtgärder för att öka 
säkerheten inför konferen-
sen, även om det innebar 
en risk för att vissa länder 
skulle uteslutas. Proble-
met med uteslutning blev 
värre enligt vissa närva-
rande när de märkte av att 
det inte fanns någon tolk 
som översatte till teck-
enspråk eller åtkomst till 
konferensen för personer 
som sitter i rullstol. Dess-
utom ansåg vissa repre-
sentanter som inte kunde 
närvara att planerna gjor-
des för hastigt för dem för 
att kunna planera en resa 
till Skottland. 
Den största kritiken 
handlar nog om deltagar-
na. Kina, Australien och 
Ryssland har inte satt någ-
ra nya mål för att minska 

utsläppen eller uttryckte 
några som enligt forsk-
ningen inte ger stor effekt. 
Konferensen hålls årligen 
men denna är väsentlig 
eftersom forskare tidigare 
har uppgett att nationer 
måste handla omedelbart 
för att undvika en allvar-
lig inverkan av klimat-
förändringarna. Syftet 
är att minska koldioxid-
utsläppen från kol, råolja 
och naturgas och hämma 
inverkan på klimatföränd-
ringarna, vilket motarbe-
tas med en svag målsätt-
ning. Indien hävdade att 
landet skulle öka använd-
ningen av hållbara ener-
gikällor, men att kol (som 
utgör en stor del av landets 
energitillgång) skulle fort-
sätta användas under näs-
ta årtionde. Bara ett fåtal 
industrialiserade länder 
har bidragit till att hjälpa 
utvecklingsländer som är 
sårbara för klimatföränd-
ringarna, vilket tillsam-
mans med flera länders 
minimala förändringar till 
koldioxidmålen, gör re-
sultatet av COP26 osäkert 
enligt en artikel från the 
New York Times. Tidigare 
forskning har även varnat 
för att klimatförändring-
arna kommer att bli vär-
re tills stater och företag 

blir koldioxidneutrala. 1,5 
grader beskrivs som må-
let för att förhindra kraf-
tigare stormar, bränder 
och översvämningar, mer 
torka och andra skador 
på ekosystem och länder-
na har mindre än 10 år på 
sig att minska utsläppen 
och förhindra att plane-
ten värms upp mer än 1,5 
grader. Både USA och EU 
har lagt fram förslag för 
att halvera utsläppen till 
hälften av värdena år 2005 
vid år 2030. Men Kina har 
inte ändrat sina planer på 
att begränsa sina utsläpp 
under 20-talet, något som 
inte räcker för att hålla 
uppvärmningen under 1,5 
grader. Det återstår att se 
hur det blir med löften 
och om någon av länderna 
ändrar sig och verkligen 
kan uppfylla alla mål.

Av Bianca M.- Info Express 
hello@infoexpress.se 
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“COP26: Together for our 
planet”, United Nations (UN)
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COP26?”, The New York 
Times
The New York Times

President of Tuvalu COP26 address. Bild: Flickr
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HOROSKOP - DECEMBER 2021 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende.
   I december kommer de tankar och känslor som samlats under 
året att dyka upp, vilket är anledningen till att Väduren kan lida 
av svår huvudvärk eller migrän. Låt tankarna flöda, prova yoga 
eller massage och slappna av. Efter ett år långt liv och rörelse 
kommer du att ta din skydd till ditt hem med din bättre halva. 
När en romantisk själ vaknar i dig kommer du att vilja ge dig 
själv och din partner mycket ömhet. Försök att planera en vack-
er helg i wellness och betrakta dig till avkoppling.
   December är inte bara en månad där julhelgen kommer, utan 
det är också en månad fylld av stress. Du kommer att vara ner-
vös inför julhandeln, men mestadels för att träffa släktingar 
med vilka du har ingenting att prata med. Du borde absolut 
inte undvika dem, utan tvärtom. Tack vare Jupiters position 
kommer du att kunna ignorera alla hånfulla kommentarer och 
istället göra ett bra intryck på dom. Ta också hand om din hälsa 
i December och överdriv inte drickandet av alkohol. Även om 
du kan tolerera det ganska bra, så kan det hända att några olösta 
problem kommer fram. Detta kan förstöra helgerna, inte bara 
för dig utan också för dina nära och kära.
        
Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam.
   I december kommer Oxen att ryckas med av julstämningen 
och de lägger alla bekymmer bakom sig. Du kommer att träffa 
dina gamla vänner som du inte har sett på evigheter, och ni vill 
njuta av många vilda fester tillsammans, där du kommer att 
slappna av i din sinne, men din kropp blir lätt utmattad, så var 
försiktig och fundera på om det är värt det. Under denna period 
kommer du att klargöra dina känslor och finner harmoni. Tack 
vare detta kommer du att kunna lösa relationsproblem som du 
har skjutit upp länge.
  Oxen kommer att känna sig helt sorgfri under årets sista må-
nad. De kommer inte att tveka att uttrycka och visa sina käns-
lor, och detta kommer också hjälpa dem att hitta sin inre balans. 
De kommer med glädje vilja återupprätta alla tidigare glömda 
relationer, och dessutom vill de träffa sina släktingar. Du kän-
ner dig skeptisk ifall det kommer nykomlingar in till familje-
cirkeln, och du kommer inte ha någon lust att prata med dem.
I December kommer du också att kunna slappna av mer i fråga 
om din livsstil och din kosthållning, och så kommer du att unna 
dig godis och alkohol och detta kan också påverka dig på lång 
sikt.
                     
Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och 
kreativitet.
     December kommer att vara en månad av kärlek och passion 
för Tvillingarna. Eftersom du har bemästrat förberedelserna in-
för julen kan du ta en stund med din partner bara för dig själv. 
Du kommer att bli uppslukad av önskan om en varm kram som 
kommer att fylla dig med kärlek, och inget annat kommer att 
spela någon roll i det ögonblicket. Under denna period kommer 
du också att kunna sprida glädje till alla runt omkring dig, så 
alla kommer att bli glada att se dig och vilja umgås med dig. 
Men tänk också lite på dig själv och unna dig lugn och avkopp-
ling.
    Tvillingarna kommer inte att sitta och ta det lugnt på ett tag 
under December. Venus, som är i Stenbockens position, laddar 
nu dem med kärlek och ny energi. Du kommer alltid att vara 
orolig för dina nära och kära, och du kommer att vara en ut-
märkt värd under semestern. Men du bör inse att julen är främst 
en helg för att må bra och även unna dig själv detta. Varför inte 
att ta en resa bara med din partner och lämna allt annat bakom 
dig? Du kommer att vara romantisk och sexuellt passionerad, 
och din andra hälft kommer verkligen att uppskatta det. Men 
om du inte gör det så kan dett få förödande konsekvenser. Men 
försök att inte ge efter för negativa tankar.      

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande.
      December väcker många känslor i Kräftan. Under denna 
period kommer du att vara väldigt känslig, ibland kanske till 
och med överkänslig. Detta är dock inte en dålig sak; försöka 
få ut det mesta av det. Som en mycket känslig person kommer 
du att kunna känna igen hur människor runt omkring dig känner 
så att du kan hjälpa dem, eller så kan du enkelt bedöma vad du 
kan säga framför dem och hur. Samtidigt väcker denna färdighet 
mycket kreativitet till liv. Eftersom du vet hur du känner för saker 
eller händelser kan du enkelt sätta upp dina mål och bli gladare.
   Kräftan kommer att vara känslomässigt instabil under årets 
sista månad. Du kommer att behöva spendera mycket mer tid 
med familj och vänner, och du kommer att visa mer omtänk-
samhet. Dessutom kommer du att försöka komma bra överens 
med nya familjemedlemmar, som du sannolikt kommer att träf-
fa vid familjehögtider. Du bör försöka lägga manken till så att 
de inte finner att du är påträngande.
Du kommer också att uppleva melankoli i December. Dessut-
om kommer du att reflektera över de mål du har satt för i år, och 
varför du ännu inte har uppnått dem. Men oroa dig inte för det 
förgångna utan se istället framåt.         

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet.
     I december kommer Lejonet att njuta fullt ut av julstämning-
en. Du kan lägga allt ditt arbete bakom dig, eftersom du inte 
har någon vila kvar och du kan fokusera på julshopping och 

förberedelser inför semestern. Efter en lång tid kommer du att 
se din familj, så var uppmärksam på dem och lyssna på dem, de 
kommer att vara tacksamma för det. Under denna period kom-
mer din fantasi inte att låta dig sova, och du måste implemen-
tera dina idéer på något sätt. Du kommer att komma överens 
med barn, så erbjud dig att passa din familj eller vänner om du 
inte har din ännu.
    I December kommer Saturnus i Vattumannen att hjälpa Lejo-
nen mycket, och de kommer att basera sina handlingar utifrån 
sin familjs behov. Du kommer att vara mycket konservativ un-
der semestern, och du kommer att försöka bevara alla traditio-
ner. Detta hjälper dig att behålla ditt lugn, och det kommer att 
ha en positiv effekt, särskilt på dina barn och din partner, som 
kommer att vara extremt tacksam för det.
Under den första halvan av månaden, försök undvika fysisk 
belastning och långa vistelser utomhus, eftersom du kommer 
att vara utsatt för lungsjukdomar och infektioner. Även den 
vanliga influensan kan sänka dig och förstöra din jul 
          
Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun.
    December kommer att vara en välmående månad för Jung-
frun. Äntligen kommer du att ha tid för en lugn, kreativ akti-
vitet, som att måla eller spela ett musikinstrument, där du kan 
uttrycka dig och koppla av. Du kommer att vara mer introvert 
under denna period, så skynda dig inte in i stora evenemang så 
att du inte hamnar i en stressig situation i onödan eftersom du 
i sådana situationer tenderar att agera mycket överdrivet. Men 
det som kommer att gynna dig kommer att vara tiden du spen-
derar med dina nära och kära. Du kommer att känna dig trygg 
med dem, och det är precis vad du behöver just nu.
    I December kommer du att ha svårt för främlingars närvaro 
vid familjefester, vilket leder till gräl med andra släktingar. Om 
du har planer på att gå till ett stort möte, bör du överväga om 
det skulle vara bättre att hitta på en ursäkt och istället besöka 
din familj.
Jungfruar bör välja att koppla av i bekvämligheten i hemmet 
under semestern. Juldekorationer kan få dig att må bättre om 
du förbereder det noggrant och dessutom, om du går på en diet, 
ta gärna och glöm det för några dagar och unna dig istället allt 
du längtar efter. 
       
Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt.
       I december, Vågen kommer att vara hjärtligt och gästfritt. 
Du kommer att njuta av det faktum att du kan göra någon glad, 
så att du kommer att trivas med att handla julklappar och för-
bereda sig för semestern. Du kommer också att få en smak för 
romantik, som din partner har väntat länge, så bjud honom till 
friskvård eller middag och ta en stund bara för er själva. Det 
kan finnas några överraskningar som väntar på dig under denna 
period, så håll ögonen öppna och var öppna. Hälsa kommer att 
tjäna dig, så att du kan njuta av julhelgen.
     Sedan i början av månaden kommer du att absorberas helt av 
julstämningen. Du kommer inte att tänka på någonting annat än 
de kommande helgdagarna då du kommer att vara med famil-
jen. Du kanske också är bekymrad över gräl som kan uppstå. 
Även om det skulle hända, kommer du att försöka förbli positiv 
och lösa dem med din utmärkta diplomatiska attityd.
I slutet av December kan du känna dig överväldigad av melan-
koli och av tanken att ett helt år har passerat revy. Oroa dig inte. 
Månens inflytande kommer att vara starkt, och du kommer att 
gå in i det nya året på rätt sätt, så glöm bort dina tvivel och njut 
av nyårsafton så mycket som du kan.
      
Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra.
      I början av december kommer Skorpion inte att vila ens ett 
ögonblick eftersom deras okuvliga energi kommer att ge dem 
näring hela tiden. Under denna månad, bör du släppa allt som 
stör dig och bara spendera en trevlig tid med din familj. Julen 
är den bästa tiden för att stärka relationerna med din familj, så 
låt inte denna möjlighet passera. Lugna ditt rastlösa sinne och 
fokusera på din inre frid. Detta kommer att vara bra för dig och 
även för människor omkring dig. I slutet av december kommer 
du att föras bort av atmosfären av julen, och du kommer att njuta 
av en lugn semester med dina nära och kära.
    Du kommer att känna dig rastlös under sista månaden av 
året. Mars kommer att ha en betydande effekt på dig. Å ena 
sidan kommer du inte att sakna motivation, och å andra sidan, 
på grund av det överdrivna behovet av att ha rätt till varje pris, 
kan du vara intolerant och självsökande.
När det gäller din partner bör du tänka dig för med ditt be-
teende. Även om Skorpinjoner som är singlar kan verka vara 
självsäkra och det motsatta könet inte låter dem vara ensamma 
för ens ett ögonblick, kan de upptagna uppvisa svartsjuka och 
kräva överdriven hängivenhet från sin partner under December.   

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning.
      I december kommer Skyttar att vara superaktiva och rast-
lösa. Du kommer inte att vara på humör för familjemöten, och 
du kommer att känna ett behov av att gå till bergen och ge en 
ventilation till din energi. Du bör undvika stress denna månad 
eftersom du kommer att vara benägen att huvudvärk och en 
stel övre rygg. Så försök att inte oroa dig för något och njuta 
av varje ögonblick som kommer att föra denna månad till dig. 
Kanske överväga att gå till friskvård eller spa med din partner; 

den avkopplande tid som delas tillsammans kan verkligen för-
djupa din anslutning.
    Även om du gärna hjälper till med förberedelserna, kommer 
familjeåterföreningar helt enkelt inte att vara din favorit. Under 
Mars påverkan kan du lätt bli upprörd på grund av att dina släk-
tingar retar dig. Dessutom kommer du att känna mycket press 
för att uppfylla förväntningarna hos äldre familjemedlemmar. 
Många av dem skulle vilja se dig någon annanstans, även om 
du känner att detta inte är den väg du bör eller vill ta.
En vistelse vid ett spa eller på landet, där du helt och hållet 
kan fly civilisationen, kan hjälpa Skyttarna att orka sig genom 
denna svåra tid. 
  
Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och 
allvarliga.
     Stenbocken kommer att absorberas av en julstämning i bör-
jan av denna månad. Du kommer att vilja träffa hela din familj 
och dina vänner. Du kommer att känna dig lycklig och uppfylld 
när omgiven av människor och vill ge mycket till andra. Du 
kommer också att känna dina föräldrars instinkter starkt, så om 
du har barn, kommer du att tillbringa så mycket tid med dem 
som du eventuellt kommer att kunna. Ta dem till bio eller ber-
gen och gå tillbaka till din barndom med dem. Dessutom är det 
en idealisk tid att övervinna dig själv och prova något nytt som 
du normalt skulle vara alltför rädd för.
   Även om Stenbockarna inte gillar stora sociala tillställning-
ar, så blir det lite annorlunda i December. Semester, familje-
återföreningar och företagsfester gör att du kliver ur din egen 
komfortzon, och först kommer du att känna dig väldigt orolig 
och nervös, men när du kommer dit kommer du att bli påverkad 
av Merkurius, så då kommer du kommer förmodligen att vara 
i centrum för all uppmärksamhet, och du kommer dessutom att 
njuta av det. I slutändan kommer du vara glad att du inte kom 
på en ursäkt för att inte gå.
Sammanfattningsvis kommer du att vara väldigt stolt över dig 
själv den här månaden eftersom du lyckas att hantera alla dina 
ansvarsområden briljant, och du kommer att vara ett massivt 
stöd till dina nära och kära.
           
Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering.
     Vattumannen kommer att njuta av fred och glädje i december. 
Större familjemöten kommer att vara mer eller mindre en plikt 
mot dig, men du kommer verkligen att njuta av en tid med dina 
närmaste, och du kommer att tänka tillbaka på några delade ögon-
blick från det förflutna. Inte heller delta för många möten med dina 
vänner eftersom du kommer att ha tendenser att engagera sig i 
konflikter, så försök att undvika dem. Det perfekta sättet att spen-
dera din tid är att gå till friskvård eller massage eftersom det är en 
tid att belöna dig själv efter ett krävande år.
    December kommer att bli tuff. Vattumannen är normalt sett 
vild och impulsiv, så olika traditioner och ”obligatoriska” familje-
återföreningar stör dem, därför visar de sin dåliga attityd. Sådant 
beteende kan provocera fram skvaller och dessutom förvärra re-
lationerna emellan släktingarna. Därför bör du överväga om det 
inte är bättre att komma upp med en ursäkt för inte delta i sådana 
möten eller försvinna diskret iväg så snart som möjligt.
I början av December kan du komma att drabbas av skador och 
inflammation i underbenen på grund av månens påverkan. Se till 
att du håller dig varm och köper bra skor med hög kvalitet.
    
       
Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfatt-
ning och inspiration.
    I december kommer Fiskarna att vara vid god hälsa, vilket 
är ett resultat av ert goda humör. Använd den och håll huvudet 
rent och reda ut dina prioriteringar. Du behöver inte skynda dig; 
försöka ta lite tid och närma sig det som en sammanfattning 
av detta år och överväga vilket sätt att ta det kommande året. 
Under denna tidsperiod föredrar du att spendera din tid ensam 
eftersom du tenderar att ta på negativa energier och problem av 
andra. Försök att hålla ditt avstånd och fokusera på dig själv.
    Vinterlovet kommer att vara ett utmärkt tillfälle för Fiskarna 
att planera för kommande år. Försök att föreställa dig var du 
vill se dig själv om ett år och tänk igenom noga på hur du vill 
uppnå detta. Sådan planering kan vara svår att göra, men tack 
vare Merkurius blir det enklare.
Tänk på dina relationer och analysera genom dessa noggrant 
under December månad. Det finns chans att du finner någon 
bland dina vänner som har en negativ effekt på dig, och de tar 
energi från dig. Försök att komma bort från sådana personer så 
mycket som möjligt under semestern.

 Källa: skyhoroskop.se  
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■ Det kan bli möjligt att ta 
sprutor utan att känna av 
sticket från nålen eller ens 
se nålen. Detta beror på ny 
teknik som möjliggör vac-
cination med hjälp av laser. 
Dessa injektioner beskrivs 
som “i princip okännbara” 
och utvecklas för att få 
fler människor villiga att 
vaccinera sig, med tanke 
på att nålen utesluts. Tek-
niken håller på att testas i 
Nederländerna. Lasertek-
niken som används får in 

droppar genom det yttre 
hudlagret och verkar inom 
ett par sekunder. Hela pro-
cessen går ut på att glaset 
som innehåller vätskan 
värms upp av en laser 
inom en millisekund, som 
sedan knuffar ut vätskan i 
minst 100 km/h. Detta kan 
penetrera huden utan att 
lämna några skador i form 
av ett stick eller sår.

Denna teknik kommer med 
flera fördelar. Förutom att 

Vaccination utan nålar

få fler personer som är vil-
liga att vaccinera sig när 
de kan undkomma rädslan 
för nålar kan sjukvården 
även reducera medicinskt 
avfall i form av använda 
nålar och minska risken 
för kontaminering genom 
smutsiga nålar. Man har 
testat på vävnad i laborato-
rium med hjälp av bidrag 
från EU på 1,5 miljoner 
euro. Man har även letat 
efter forskningsstöd för att 
börja testa på människor. 

Ett nytt start-up företag 
kommer att samarbeta 
med ett läkemedelsföretag 
för att marknadsföra laser-
tekniken.

Det kan ta ungefär 1-3 år 
för metoden att bli till-
gänglig för allmänheten, 
beroende på hur lång tid 
forskningen och reglering-
en tar. Det finns ett behov 
av lasertekniken i Neder-
länderna och troligen även 
i andra länder. Ungefär 

20% av nederländare är 
rädda för nålar, av vad som 
framgår av ett påstående 
från Henk Schenk, som er-
bjuder terapi för dem som 
lider av detta. “Nålfobi är 
vanligare än vad du kan-
ske tror. Människor skäms 
över att erkänna det”, häv-
dade han i en intervju med 
Reuters. Vissa människor 
har en sådan rädsla som 
har framkallats av en för 
dem traumatisk sjukhus-
vistelse i barndomen. För 
andra kan rädslan spå-
ras till en motvilja att ge 
upp kontroll. Ungefär 1 
av 1000 personer har en 
allvarlig fobi som kräver 
upprepade sessioner för att 
förbereda dem för att ta en 
spruta. “Under Coronapan-
demin kan du se att många 
människor som har lyckats 
undvika detta nu ställs mot 
väggen. Folk som måste få 
Covid-19-vaccinet är en 
viktig grupp för mig i år”.

Även sydkoreanska fors-
kare vid Seoul National 
University har utvecklat 
en laserteknik som gör 
det möjligt att injicera 
patienten på ett mindre 
smärtsamt sätt. Denna tek-
nik bygger på laser som 
redan används för estetis-
ka hudbehandlingar. Må-
let är att skapa injektorer 
till en låg kostnad, enligt 
uppgifter till BBC. Väts-
kestrålen som kommer ut 

från sprutan är en bit bre-
dare än ett hårstrå och kan 
nå hastigheter upp till 30 
m/s. “Trycket från strå-
len på huden är högre och 
kan ta sig igenom hudens 
lager och penetrera huden 
helt, utan att någon del 
av vätskan går förlorad”, 
uttryckte professor Jack 
Yoh vid Seoul National 
University, som ledde un-
dersökningen. Liknande 
injektionsmetoder an-
vänds, men strålens styr-
ka och medicinmängden 
är svårare att kontrollera. 
“Den laserdrivna injektio-
nen kan kontrollera dosen 
och djupet för läkemedlets 
genomträngning under hu-
den” påstod professor Yoh 
i en intervju med BBC. 
Forskare har testat lasern 
på marsvin och injicerat 
läkemedel upp till flera 
millimeter under huden 
utan någon skada på väv-
naden och börjar utveckla 
denna metod för medi-
cinsk användning.
Källor:

L. Enqvist-Info Express
hello@infoexpress.se

“‘Virtually Painless’ need-
le-free injections developed 
in Netherlands”, Reuters, 
publicerad 2021-10-13

“Laser injection less painful 
than needles”, BBC News
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