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Dimma ner ljuset

Mindre videospelare (titta och hitta samtidigt)

Normalstor videospelare

Större videospelare

Vardagar 05:50 och helger 07:55 TV4

Nyheter & debatt

Nyhetsmorgon

Husby kontra Alby: Lönar sig bilbränning bättre än demokrati?

Samtidigt som allas blickar riktades mot upploppen i Husby samlade en stor grupp ungdomar i en annan del av Stockholm, Alby, in namnunderskrifter i protest mot en stor
utförsäljning av allmännyttan. Trots att man uppnådde de 10% av Botkyrkas röstberättigade som krävs för att frågan ska tas upp i kommunfullmäktige valde politikerna att inte

låta invånarna folkomrösta. Samtidigt talas det om stödåtgärder till Husby, bland annat ska myndigheten DO flytta med sina 100 anställda till området. Detta får dramatiken
America Vera-Zavala att undra om bilbränning och upplopp är bättre taktik än demokratisk organisering för att få sin röst hörd? I studion diskuterar hon med

integrationsminister Erik Ullenhag (FP).
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Gratis:

Mer än 30 dagar till
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