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DAGENS ETC
DEBATT     SID 5KRÖNIKA AV STEFAN SUNDSTRÖM      SID 14 

Brist på vatten och el 
efter översvämningar

”Vi får inte sopa KI:s 
historia under mattan”

NYHETER       SID 10

   SID 16–17

”Sverige kan 
inte skydda 
barn i utsatta 
förorter från 
vapenvåldet”   
HANNA THÅSTRÖM

Oro i Visättra efter helgens skjutning

Han lämnar Ungern efter  
hatvåg mot hbtq-barnbok

Vardagen har återvänt i 
Visättra söder om Stock-
holm efter att två små barn 
sköts i lördags. Lia Ghebru 
beskriver området som 
lugnt och tryggt, men allt 
är inte som vanligt. 

– Mina barn är oroliga, 
de vågar inte gå ut,  
berättar hon.

– De flesta som arbetar med ämnen 
som mina kan berätta om hur de 
ständigt utsätts för hot, säger Boldizsár 
Nagy M.

EN RÖD DAGSTIDNING FÖR ETT GRÖNARE SVERIGE  

”Republiken Jämtland 
är hittepå, men vilka 
gränser är inte det?”

Kort sagt: 
Finns det 

något hopp 
om dessa 
förövare? 

SID 2–3 / GÖRAN GREIDER

”DET VAR 
INGEN VACKER 
BORTG~NG”
Gunilla Wigerts mamma Karin ordinerades palliativ  Gunilla Wigerts mamma Karin ordinerades palliativ  
vård för covid-19 – trots att hon inte testats och det vård för covid-19 – trots att hon inte testats och det 
senare skulle visa sig att hon inte hade sjukdomen. senare skulle visa sig att hon inte hade sjukdomen. 
Hon dog en månad senare, försvagad av de starka Hon dog en månad senare, försvagad av de starka 
medicinerna. Dagens ETC har mött flera anhöriga medicinerna. Dagens ETC har mött flera anhöriga 
till äldre som fick palliativ vård utan diagnos till äldre som fick palliativ vård utan diagnos 
under 2020. Samtidigt har det blivit svårare under 2020. Samtidigt har det blivit svårare 
för enskilda att utkräva ansvar för enskilda att utkräva ansvar 
när vården brustit.  när vården brustit.  
  SID 6–9
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  SID 12–13   SID 13


