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folkefinansiering
film av Martin Borgs har rekorden
inntil videre.
– Hva tenker du om at over tusen personer har donert 500.000
kroner så langt?
– Jeg er overveldet av den kjærlighet og generøsitet jeg er blitt
overøst med. Særlig forundret er
jeg likevel ikke. Det handler ikke
om meg, men er et utrykk av «vox
populi» fra landets tyste majoritet.
– Kunne du ikke heller utgitt boken i regi av et svensk forlag?
– Jo, det kunne jeg gjort og jeg
er blitt kontaktet av noen. Men jeg
vil si fritt hva jeg vil, og ikke være
avhengig av noen som selv er avhengig av konsensusklimaet, sier
Sanandaji.
Han er spent på hvor mye som
kommer inn de siste 13 dagene av
innsamlingen.

 TABU HITTIL: Regjeringen Reinfeldt lot seg føre av tenketankenes «eksperter» i innvandringsspørsmålet. Nå
blir innvandring et stridsspørsmål i den
nye Alliansen med Kristdemokraternas
Göran Hägglund (t.v.) Moderaternas Anna
Kinberg Batra, Folkpartiets Jan Björklund
og Centerns Annie Lööf.  FOTO: NTB Scanpix

FORBEREDER SVAR: President Barack Obama tar grep etter dataangrepet.


Foto: NTB scanpix

USA ber om hjelp etter
dataangrepet mot Sony
KRIM: USA rådfører seg med sju land for å få på plass en

internasjonal respons til dataangrepet mot Sony Pictures,
som landet har fastslått Nord-Korea står bak.
Det opplyser en ikke navngitt
tjenestemann i Obama-administrasjonen til nyhetsbyrået Reuters.
USA henvender seg til Storbritannia, Australia, New Zealand, SørKorea, Japan, Kina og Russland,
ifølge tjenestemannen.
USA skal dessuten bedt Kina
om hjelp til å forhindre eventuelle
dataangrep fra Nord-Korea.
– Vi har diskutert saken med
kineserne for å dele informasjon,
uttrykke våre bekymringer om
angrepet og for å be om deres
samarbeid, sier en høytstående

tjenestemann til AFP.
– Det vi ser etter, er en form for
blokade som kan hindre forsøket deres på å utføre angrep, sier en annen
tjenestemann til New York Times.
President Barack Obama sa
fredag at USA vil svare på dataangrepet mot filmselskapet Sony
Pictures 25. november. Han ville
imidlertid ikke si om bruk av militærmakt eller nye økonomiske
sanksjoner mot Nord-Korea er
blant alternativene som vurderes.
– Det vil komme et passende
svar, sa Obama. 
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