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INLEDNING

Hur följer du
kriget i Gaza?
I I I De stora svenska medi-

Vi växer med Zenit
DU HÅLLER NU förmodligen i din hand
inte bara Arbetaren, utan dessutom
vår nya tidning, Arbetaren Zenit.
Med två tidningar kommer vår
nyhetsbevakning att växa. Vi ger
större utrymme för analys och
fördjupning, debattsidan byggs
ut och inte minst får kulturen en
sida till. Dessutom får vi plats
för en längre intervju. I veckans
nummer möter du Antonio
Negri som diskuterar hur en alternativ vänster växer fram i Italien till
följd av den traditionella vänsterns kollaps.
Vill du ha det som varit Arbetaren, och mer därtill, kommer du att behöva båda tidningarna!
DET MESTA AV det fördjupande materialet, nyhetsanalys, kultur och essä hittar du i Arbetaren Zenit. Tidningen Arbetaren
koncentreras till ledare, nyheter, reportage, kalendarium och
tv/radio. Ett återkommande önskemål från delar av läsekretsen har länge varit tv-tablåer, vilket vi nu kommer att publicera i Arbetaren varje vecka framöver, i kombination med en

krönika och tipsruta om kommande radio- och tv-program.
Gillar du förändringen? Provoceras du? Hör gärna av dig
och tyck till!
ATT DEN NYA TIDNINGEN får namnet Arbetaren Zenit är ingen
slump. Zenit var från 1950-talet en tidning utgiven av syndikalistiska ungdomsförbundet som gav stort utrymme åt
just kultur och idépolitisk fördjupning. På veckans radarsidor i Arbetaren Zenit berättar Rikard Warlenius och Josephine Askegård historien om tidningen Zenit fram till 1966
då den inte längre gavs ut av den syndikalistiska rörelsen.
Nu tar vi tillbaka namnet och känner oss också inspirerade av det i betydelsen att solen står som högst när den
står i zenit. Arbetaren är nämligen en växande tidning som
får allt större betydelse. Tillsammans med Arbetaren Zenit
tror vi att kombinationen blir oslagbar och att tidningarna
kommer att fortsätta växa, både i upplaga och betydelse.
Till sist vill vi hälsa alla prenumeranter på Arbetaren och
Arbetaren Zenit välkomna att fira första numret av Arbetaren Zenit med oss. Vi ses på kafé Edenborg i Stockholm nu
på fredag, 9 januari, klockan 20!

REBECKA BOHLIN

chefredaktör

erna är fyllda av rapportering
från kriget i Gaza, men nättidningar, bloggar och kabelkanaler ger nya möjligheter att få
en mer insatt bild.
AV DAVID JONSTAD

Roya Hakimnia
24 år, läkarstudent,
Stockholm.
– Jag kollar mycket på engelska Al Jazeera via deras
hemsida och Youtube-kanal.
Sedan läser jag Electronic
Intifada och The Guardian
samt bloggar som angryarab.blogspot.com och rawiamorra.se. Jag har
även försökt följa Al Jazeeras kanal på Twitter.
– Mainstream-bevakningen har mest gett
Israels försvarsmakts version av det hela. Viktiga nyheter om kriget som jag läste för en
vecka sedan dyker först nu upp i de svenska
medierna.

Marie Olofsson
49 år, lärare, Göteborg.
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Annonsera
i Arbetaren
I papperstidningen, på hemsidan eller
både och. Kontakta oss på 08-16 08 90
eller annons@arbetaren.se
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– Jag följer mest kriget via
tv:s olika nyhetsprogram
och Dagens Nyheter. Jag
tycker att situationen för
folk i Gaza är så absurd att
den egentligen borde
bevakas mycket mer än vad
som görs. Tyvärr blir det inte en korrekt bild
eftersom konflikten är så oproportionerlig,
samtidigt som medierna försöker belysa båda
sidors perspektiv lika mycket. Man kan jämföra med apartheidtiden i Sydafrika, där medierna skildrade mycket mer utifrån den svarta
sidans perspektiv.

Ammar Makboul
37 år, projektledare,
Stockholm.
– Jag sitter och kollar på
Al Jazeera just nu. Jag läser
också svenska tidningar
som Dagens Nyheter, men
då blir sorgen och vreden
över det som händer
dubbel. De ger den israeliska propagandan
fritt spelutrymme. Särskilt Dagens Nyheters
korrespondent Nathan Shachar försöker måla
upp en bild av Israels krigsförbrytelser som
legitima och palestinska civila som militära mål
– som om det vore två jämnstarka arméer som
slogs mot varandra.
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Drunknar klimatfrågan
i finanskrisen?
Ja, ekonomin styr människors liv
29%
Ja, borgarna tar chansen
25%
Nej, kriserna hänger ihop
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