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Läs tidningen  
digitalt i morgon
I morgon, på Kristi himmelsfärds 
dag, kommer det ingen pappers-
tidning. Den digitala 
upplagan av Dagens 
Nyheter, e-DN, går att 
läsa från klockan 20.00 
i kväll, onsdag. En upp-
daterad version släpps 
klockan 23.00.

Nyheter. DN kan i dag avslöja att 
medlemsregister i flera romska för-
eningar innehållit stora fel och har 
använts i ansökningar om bidrag.

Bland de påstådda medlemmar-
na finns personer som inte har haft 
en aning om att de har registrerats.

DN har tagit del av två register 
som båda anges gälla för år 2019. 
I registren finns 233 namn. Antalet 
stämmer överens med de medlems-
uppgifter som getts till myndighe-
ter när Romska ungdomsförbundet 
ansökt om bidrag.

Malmöbon Aleksandar Stenberg, 
som inte tillhör den romska minori-
teten, finns med i ett register. 

– Det känns konstigt. Det här är 
inget jag själv valt och jag visste inte 
ens att föreningen existerade, säger 
Aleksandar Stenberg. Sidorna 6–7

Romska föreningar 
skapade påhittade  
medlemsregister

Ansökningarna om bidrag innehåller stora fel

Sämre läsförmåga 
hos 10-åringarna
Nyheter. Läsförmågan hos svenska 
10-åringar har försämrats sedan 
den senaste mätningen för fem år 
sedan, visar den nya Pirls-studien. 
Precis som tidigare presterar flickor 
bättre än pojkar. ”Vi har inte kom-
mit fram till vad det beror på”, säger 
Cecilia Stenman, undervisningsråd 
vid Skolverket. 
Sidan 8

Brutet avtal kan 
ge global matbrist
Världen. Ryssland hotar med att på 
torsdag avbryta det knappt ett år 
gamla avtal som gör det möjligt för 
Ukraina att exportera spannmål via 
Svarta havet.

FN:s livsmedelsprogram WFP 
varnar för att det i förlängningen 
kan leda till global matbrist.
Sidan 16

Ny vindkraft går 
emot försvarskrav
Nyheter. Regeringen gav på tisda-
gen grönt ljus för två vindkrafts-
parker till havs utanför Halland, 
som sammanlagt beräknas ge 6,5 
terawattimmar per år. Det motsva-
rar ungefär en av Sveriges sex kärn-
reaktorer. Men beslutet går emot 
Försvarsmaktens krav – och det kan 
fortfarande bli nej i domstol av mil-
jöskäl. Sidan 10

Inger Sandberg, 1930–2023. ”Lilla spöket Labans” skapare har avlidit Kultur 9

Björn Wiman: Elon Musks attack på filantropen Soros är antisemitism Kultur 7

Insidan. Sverige kritiseras – barn får för mycket antidepressiva   Sidorna 12–13, kulturdelen 

Dagen då AMF  
förlorade 
78 miljoner 

Ekonomi. För en kapitalför
valtare ingår det i jobbet att 
riskera andras pensioner. 
Det rör sig om hundratals 
miljarder som ska förvaltas. 
DN följde en vanlig arbets
dag på AMF – in i det van
ligtvis så hemliga handels
rummet – då de förlorade 
78 miljoner kronor. 
Sidorna 20–22

Kapitalförvaltaren Henrik Oh, till höger, och de andra på AMF arbetar i en kontorsmiljö med stora skärmar där världens olika börskurser blinkar i grönt och rött.  Foto: Roger Turesson


