
www.metro.se
MÅNDAG !"##$"%$"! 

!" nyheter

Metro skrev i torsdags om
att stenen

som läggs på Kungsgatan
kommer från stenbrott i
Kina, där arbetarna saknar
skyddskläder, får utstå bul-

ler och riskerar att få
stenlunga. 

Nu ska Göte-
borgs politiker

granska upp-
handlingen.

– Jag har
bett om
att vi ska
få upp
frågan i
nämn-
den på
mån-
dag
[läs:
i dag.
Red
amn.],
säger
Owe

Nilsson
(S), kom-

munal-
råd och

ordförande
i Trafiknämn-

den.
– Då får vi en

redovisning, och
får ta ställning till om

det bryter mot de regler
vi har ställt upp. Och då får

man ompröva frågan.
Trafikkontoret uppger

att de valt att fortsätta kö-
pa sten från stenbrott med
dålig arbetsmiljö för att på
sikt påverka arbetsgivarna. 
Är det ibland rimligt att 
resonera så? 

– Det vill jag fundera
väldigt noga på. Rent spon-
tant känner jag att vi har
de regler vi har, de har inte
tillkommit av en slump, de
ska följas, säger Owe Nils-
son. 

Thomas Martinsson
(MP), kommunalråd med
ansvar för frågor om
mänskliga rättigheter,
undrar om vi verkligen
måste ha sten på våra ga-
tor.

– Man kan verkligen frå-
ga sig om stenen är vikti-
gare, eller om människan
är viktigare. Om man inte
kan upphandla på ett sätt
som inte åsidosätter
mänskliga rättigheter, då
kanske man måste ha en
annan beläggning på våra
gator, säger han. 

En utbränd moped är poli-
sens senaste spår i jakten på
den man som i helgen sköt
ihjäl en man i 40-årsåldern
på öppen gata i Göteborg.

Skottlossningen skedde
strax efter klockan nio på
lördagsmorgonen och en-
ligt uppgift såg anhöriga
till offret mordet på Erik
Dahlbergsgatan. En svart-

klädd, maskerad person
sköt först fem skott mot
mannen, sedan ytterligare
ett par skott sedan han fal-
lit omkull.

Mannen som sköt för-
svann sedan på moped. Po-
lisen misstänker att det är
samma moped som senare
hittades utbrunnen. 

Den skjutne mannen

dömdes 2008 för att tillsam-
mans med tre andra ha pla-
nerat mörda en krogägare
och hade nyligen avtjänat
ett straff för delaktighet i
mordförsök. Tidigare ledde
han ett gäng som knoppat
av från en av Göteborgs
mest kända kriminella sam-
manslutningar, enligt Göte-
borgs-Posten. TT-METRO

Nu granskar
politikerna
skandalstenen

E!er Metros artikel Nu ska politikerna 
granska skandalstenarna som läggs på Kungsgatan 
i Göteborg Kommunalråd: Är stenen eller 
människan viktigast?

April Ullman, Sofia Andersson, Louisa Sörensson, Jennifer 
Olsson och Petra Nodin på Angeredsgymnasiet har arbetat 
med tra&cking i ett projektarbete tillsammans med Real Stars.

LENA GARNOLD

Varje år utsätts mellan
700 000 och fyra miljoner
människor för trafficking,
majoriteten är kvinnor och
barn, enligt UNHCR, FN:s
flyktingorgan. Det vill
den nya ideella organi-
sationen Real Stars
sätta stopp för.  

– Den här frågan
får inte så mycket
uppmärksamhet
som den behöver,
säger Malin Roux,
en av organisatio-
nens grundare. 

Den första kam-
panjen, ”Make fair
sex real”, är i full
gång. Med hjälp av
gymnasieelever sam-
las namn in som i okto-
ber ska lämnas till bland
annat EU-ländernas justi-
tieministrar och Cecilia
Malmström, EU-kommis-
sionär med ansvar för inri-
kesfrågor. Förhoppningen
är att få till en stärkt EU-
lagstiftning.

Hittills har de samarbe-
tat med Globala gymnasiet
och Angeredsgymnasiet.
Förhoppningen är att få i
gång samarbeten med fler
skolor, både i och utanför
Sverige. Eleverna i Angered
är nöjda med sitt projektar-
bete om trafficking.

– Det här var ett projekt

som
alla blev
engagerade
i, säger Louisa Sö-
rensson. 

– Det som är äckligast är
att det är så mycket pengar
inblandat i det här. Det är
ingen som bryr sig om
människorna, bara pengar-
na, säger April Ullman.

PETER LÖWENDAHL

Gärningsmannen ska ha 
försvunnit på moped. En 
utbränd moped har hittats.

ADAM IHSE/SCANPIX

Anders Olsson
!", SÄLJARE,
ASKIM
– Är det
etiskt
korrekt att
handla 
något från

Kina överhuvudtaget?

Sofia Lind 
!#, DISTRIKTS$
CHEF, ERIKS$
BERG
– Nej, det
tycker jag in!
te. Det mås!
te finnas lik!

värdigt material som är
spårbart och etiskt ok.

Joanna Ardebring
!%, UNDER$
SKÖTERSKA,
LERUM
– Nej, det
borde
finnas ett
bättre 

alternativ.

Metrofrågan

Kan man 
använda kinesisk
gatsten om 
man inte kan 
garantera att 
den är etiskt ok?

Gröt på ett helt nytt sätt
Hungrig och på språng? 

Köp din havregröt på Pressbyrån, 7-eleven, 
ICA, Coop, Hemköp, City Gross eller Preem.

Detta har hänt

Sveriges Radio P1:s program
”Kaliber” avslöjade miss-
förhållandena 2006. Göte-
borgs Stad bekräftade pro-
 blemen i en egen kontroll.

Från juli till september
2010 genomfördes en upp-
följningskontroll som vi-
sade att det inte hänt
någonting på de fyra åren.
Under !"## kommer nya
kontroller att genomföras.

Trafikkontoret uppger att
om bristerna inte är åtgär-
dade kommer man inte
längre handla av stenbrot-
ten.
Några av bristerna på
stenbrotten är avsaknad

av skyddskläder, buller och
luft som kan ge stenlunga,
även känt som dammlunga. 
I torsdags avslöjade Metro
att stenar från ett sådant
stenbrott nu läggs på
Kungsgatan i Göteborg. 
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Stjärnor mot
tra!cking  

Leggings

I höst hoppas
Malin Roux
komma i
gång med för-
säljningen av
Real Stars för-
sta kollektion
strumpbyxor och leggings
för fair sex, designade av

Johanna Brag.
– Vi tror på ett nytt sätt att
bekämpa trafficking, med
ett positivt budskap och
där vi använder mode,
säger Malin Roux.
Mer info om organisatio-
nen finns på Realstars.eu.
Skriv på namninsamlingen
mot trafficking på Real-
stars.eu/campaign.

Fyra pistolmän rånade 
spelbutik på Frölunda torg
Fyra män beväpnade med
vad personalen uppfattade
som pistoler rånade en
spelbutik på Frölunda torg
i går förmiddag innan de

försvann på två mopeder. 
Fyra män som hämtats

in till förhör vid 14-tiden i
går anhölls under dagen. 
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ANNONS

Polisens mordspår: En utbränd moped

Skjutningar

Skottlossningen är den
andra på kort tid på öppen
gata i Göteborg. På lång-

fredagen skottskadades
fyra personer vid ett bråk
vid ett kafé på Hisingen.
'" april: Man skjuten till
döds på Erik Dahlbergsga-

tan i Göteborg.
!! april: Fyra skottskadade
vid bråk på ett kafé på Hi-
singen. 
!" april: Man skottskadad

vid rån i Majorna.
## april. Man nedskjuten
på Brahegatan.
% april: Man i Tuve skott-
skadad. TT


