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”När jag lyssnar 
på mina äldre 
låtar hör jag hur 
ledsen jag var”
Kultur 6–11

Nyheter. En vinterdag 2021 skulle 
Chilo, som hon kallas, städa hemma 
hos den dåvarande statsministern 
Magdalena Andersson (S). Men när 
Chilo och hennes kollega skulle ta 

sig in gick larmet. Chilo, som kom
mer från Nicaragua, hade fått av
slag på sin asylansökan och greps 
därför av polisen som ryckt ut. Hon 
fördes till Migrationsverkets förvar 

i Märsta och skickades förra våren 
ut ur landet. Nu, drygt ett år senare, 
är Chilo tillbaka i Sverige för att 
 vittna i en unik rättegång. För första 
gången kommer en svartarbetande 

 städerska ta strid mot sin arbets
givare i en arbetsrättslig tvist. Det är 
fackförbundet SAC Syndikalisterna 
som driver rättsfallet som bland 
 annat handlar om utebliven lön.

– Jag tror att det kommer gå hela 
vägen till Arbetsdomstolen. Då får 
vi ett tydligt prejudikat för hur så
dana här fall ska tolkas, säger juris
ten John Nordmark. Sidorna 8–13

Städade hos Magdalena Andersson 
– nu tar Chilo strid mot branschen
Svartarbete. Kliver fram för att vittna mot sin tidigare arbetsgivare i unik rättegång

Drunkningar  
skapar oro
Nyheter. Att tre personer  drunknat 
på badanläggningar under årets 
fyra första månader skapar oro hos 
Svenska livräddningssällskapet in
för sommaren. Föreningen uppger 
också att man fått rapporter från 
anläggningar om att allt fler icke 
simkunniga besöker baden. Sidan 20 

Ljusare utsikter 
för fast elavtal
Ekonomi. Förra året var marknaden 
så skakig att flera elbolag slutade er
bjuda fastprisavtal. Inför den här 
vintern är utsikterna bättre och det 
går att binda sig till betydligt lägre 
priser. ”Men man ska inte blåsa 
 faran över än”, säger Magnus Till
qvist på Luleå Energi. Sidan 28

Kan svensk tennis 
studsa tillbaka?    
Sport. Det fanns en tid då Sverige 
var världens bästa tennisnation. 
Några decennier senare har ett stort 
antal jämnstora och mindre länder 
sprungit förbi. Legendaren Jonas 
Björkman pekar på ett försummat 
tennisarv, men är sam tidigt hopp
full inför framtiden. Sidorna 34–35

Värmen för med sig 
fler exotiska fåglar 
Vetenskap. Klimatförändringarna 
gör det möjligt för fågelskådare att 
se nya, exotiska fåglar i Sverige. 
Men det finns både vinnare och 
förlorare i fågelvärlden – vissa arter 
har svårt att klara värmen. De som 
kan lära sig nya vägar av varandra 
verkar ha en fördel. Sidorna 22–23

Jannike Kihlberg:  
Översvämningarna 
i Italien visar att 
priset för klimat
förändringarna 
bara blir högre.

Världen 27

Seinabo Sey är tillbaka med  
nytt  album och firar tio år  
som artist.  Foto: Anette Nantell 

Drygt ett år efter att ha blivit utvisad är Chilo tillfälligt tillbaka i Sverige. När DN frågar hur det känns svarar hon: ”Jättebra, för det behövs verkligen en ändring.”  Foto: Thomas Karlsson


