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Reportage. Kalkbrottet på Gotland blir 
en radioaktiv öken när den dystopiska 
sci fi-filmen ”Egghead republic” spelas in
Kultur 10–12

Cannesfestivalen. 
Michael Douglas 
kom, sågs och 
hedrades med 
en Guldpalm

Strömma i veckan. 
Hyllande porträtt 
av Liv Ullmanns sju 
decennier inom  
filmvärlden
Kultur 16Kultur 8–9
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Ryssland. Efter krigsutbrottet  
– ”nya” Ikea går inte hem i Moskva
Världen 20–21

Nyheter. Den grova brottsligheten 
kryper allt längre ner i åldrarna och 
nu förbereder regeringen en sänk-
ning av straffmyndighetsåldern till 
någonstans mellan 12 och 15 år.

En betydande del av Tidöavtalet 
upptas av förslag som sammanfatt-
ningsvis kommer att innebära den 
mest repressiva omläggningen av 
svensk kriminalpolitik i modern 
tid. 

Justitieminister Gunnar Ström-
mer (M) säger att han kom väl för-
beredd till sitt nya uppdrag, men 
att han ändå delvis överraskats av 
omfattningen av problemen. 

– Brottsligheten tränger djupt 
ner i åldrarna och vi har en ordning 
som är utformad för en helt annan 
verklighet. Det är en fördjupad in-
sikt som gjort mig lite omskakad, 
säger han. Sidan 6–7

Regeringen: 
En 12-åring 
kan bli
straffmyndig

Ministern: Vi har en ordning som 
är utformad för en helt annan tid

Ung man sköts 
ihjäl på restaurang
Nyheter. En man i 20-årsåldern 
sköts ihjäl och två jämnåriga ska-
dades när de attackerades på en 
restaurang i Rågsved. Fem män har 
anhållits, misstänkta för mord och 
mordförsök. ”Det händer så mycket 
konstigt, det är obehagligt”, säger 
en boende i området. Sidan 8

Skogar tar upp  
begränsat med kol 
Nyheter. Skogarnas förmåga att ta 
upp koldioxid från atmosfären och 
hejda den globala uppvärmningen 
är mindre än man tidigare har trott, 
enligt en ny studie. ”Skogar är ing-
en silverkula i kampen mot klimat-
förändringarna”, säger forskaren 
Caspar Roebroek. Sidan 12

Torbjörn Petersson:  
Många av länderna  
i det som en gång 
kallades tredje  
världen vill slippa 
välja när sprickan 
växer mellan USA 
och Kina.

Världen 22
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