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Sakfrågor och ideologier ges allt mindre 
plats i de svenska mediernas bevakning av 
politiken. Istället får vi en intimisering, där 
fokus ligger på politikerna som individer. Det 
skapar särskilda problem för kvinnliga politi-
ker, skriver statsvetaren Maria Wendt. >>6–9

Elektronikaartisten Sofia Härdig 
är besatt av att behålla det råa 
och skeva i sin ljudbild, men är 
samtidigt perfektionist. I veckan 
blir det släppfest för hennes  
nya skiva i Malmö. >> 12–13

Endast de sex procent mest 
högpresterande elever gyn-

nas av tidiga betyg. Ändå 
ges betyg igen från årskurs sex 
från höstterminen i år. >> 16’

Stater ska underlät-
ta för familjer som 
splittras på grund av 
krig, enligt humani-
tär rätt. För många 
somalier som flytt 
till Sverige har en 
återförening med an-
höriga länge varit en 
omöjlighet. Migra-
tionsverket har krävt 
id-handlingar som 
inte gått att få fram i 
det krigshärjade lan-
det. 1 januari i år för-
ändrades reglerna. 
Ändå nekas tusentals 
personer att återför-

enas med sina anhö-
riga. Det visar en ny 
rapport från Röda 
korset som pekar på 
svåra hinder.

Skånes Fria Tid-
ning har träffat 
Dega som väntat  
i fyra år på att kun-
na återförenas med 
sina barn. Nu kan 
det vara försent för 
två av dem – båda 
har nyligen blivit 
myndiga och inne-
fattas därför inte av 
reglerna för anhörig-
invandring. >> 2–3

Splittrade
familjer 
kan inte
förenas

PÅ GÅNG

TraNsvesTism visar alTerNaTiv Till köNsNormerNa >> 12–13

Naturgeografen Jonas Åkerman har 
just gått i pension från Lunds univer-
sitet efter en karriär som fört honom 
till bland annat Indien, Svalbard och 
Zambia. Nu delar han med sig av 
sina erfarenheter av klimatföränd-
ringar, bistånd och miljöpolitik. >> 4

Bananbåtar och bistånd

skÅNeProfileN

66 miljarder kronor kommer julen att 
kosta i Sverige i år enligt de senaste be-
räkningarna. Men trots en ökning mot 
förra året lägger vi mer pengar på mat 
och mindre på prylar.  Skånes Fria har 
satt julprognosen från HUI Research och 
Svensk Handels rapport under lupp. >> 5

Dyr men hållbar jul I dag är det Världsaidsdagen, 
som i Skåne uppmärksammas 

med allt från fackeltåg och 
föredrag till filmvisningar. 

Varför inte möta aktivister, 
gå på teater eller lyssna 

på feministisk sång 
i Lund, Malmö eller 
Kristianstad?>> 14-15
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Malmöbon Claes Schmidt/Sara Lund var en av de första offentliga transvestiterna i Sverige när 
hen kom ut 2003. Nu släpps hens första bok Från man till människa, som vill visa vad vi alla har att 
vinna  på att komma bort från de traditionella mans- och kvinnorollerna. Foto: eliSAbeth ohlSon WAllin
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