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Medhjälpare i Contras praktiska arbete
Omslagsbilden till detta nummer kommer från Centralasien
och är tagen av Anssi Kristian
Kullberg, som medverkar med
en grundlig genomgång av
bakgrunden till konflikten i Afghanistan på de nästföljande
sidorna. Där finns också fler
bilder från hans resor i området. Den uzbekiska kvinnan på
bilden säljer grönsaker på
marknaden i Osj i Krigisen,
bara några mil från gränsen till
Afghanistan.
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Den som bor i Stockholm (eller är på tillfälligt besök) är hjärtligt välkommen att
delta i arbetet med Contra. Vi samlas varje vecka på en fast tid, men oftast finns
det personer tillgängliga på redaktionen även andra tider i veckan. Du är hjärtligt
välkommen att delta i verksamheten – regelbundet eller oregelbundet. För närmare information, kontakta Contras redaktion!

Bevaka lokalpressen
Contras gula sidor består till inte så liten del av material som våra läsare hittar i
lokalpressen. Också i Din tidning finns det säkert sådant som kan intressera Contraläsare i andra delar av landet. Lokala politiska skandaler, nya metoder för att få
bättre kommunal service. Pampfasoner, slöseri med skattemedel, ja antalet ämnen som behandlas är stort.
Vill Du dela med Dig så föreslår vi att Du ser till att Contras redaktion får tillgång
till lämpliga klipp. Om Du skickar enstaka klipp är det bara att stoppa dem i ett
kuvert, men om Du tänker Dig att (som några medarbetare gör) skicka välfyllda
kuvert varje vecka eller månad, föreslår vi att Du ringer redaktionen först för att
diskutera urvalet.
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✭✭✭ Krigshandlingarna mot
USA och den fria världen i New
York den 11 september 2001
chockade en hel värld. Det står
utom allt tvivel att det är den
militanta islamismen i allmänhet

och Usama bin Ladin och hans
terrornätverk i synnerhet som
bär skulden till att tusentals människor dödades och ansträngningarna att skapa fred i världen
allvarligt hämmades. Nedanstå-

ende artikel av Anssi Kristian
Kullberg belyser problematiken
kring den islamistiska terrorn.
Tonvikten är lagd på utvecklingen i Afghanistan.

Bin Ladin slogs aldrig mot Sovjet!
av Anssi Kristian Kullberg
Talibanerna var inte en skapelse av Pakistan, trots att Pakistan var en av flera stater
som bidrog till denna rörelses tillkomst
och utveckling. Talibanrörelsen, som bildades så sent som 1994, fick ett betydande
inflöde från pakistanska madrassa-skolor
(Koran-skolor). Men talibanerna var inte
bara en religiös rörelse utan också en etnisk, pashtunsk, rörelse. Pashtunerna utgör mindre än hälften av Afghanistans
befolkning, men i Pakistan finns 16 miljoner pashtuner – plus tre miljoner pashtunska
flyktingar från Afghanistan. Det finns
nuförtiden fler pashtuner i Pakistan än i
Afghanistan. De pakistanier som sagts vara
involverade i Afghanistan har i själva verket själva varit afghaner (pashtuner).
Den pakistanska islamistiska oppositionens roll i samband med taliban-rörelsens framväxt är väldokumenterad. Men
viktigare än den islamistiska delen av rörelsen är frågan hur rörelsen kunde bygga
upp sin militära position. Här kommer
också Ryssland in i bilden. För att förstå
vad som hände måste man beakta Afghanistans nutida historia, från 1970 och framåt.
Taliban-rörelsen är inte enhetlig. Ännu
mindre enhetlig är Norra Alliansen. Inte
ens de afghanska kommunisterna var eniga.
Det blev uppenbart efter det att kung Zahir
Shah störtats 1973. Mannen bakom kuppen, Mohammed Daoud, störtades och
dödades av kommunisterna 1978. Men
kommunisterna var splittrade i khalqfraktionen och parcham-fraktionen. Khalqfraktionen stod nära Kina och parchamfraktionen stod nära Sovjet. 1978 var det
khalq-fraktionen som tog över makten,
men fraktionens mer moderate ledare Nur
Muhammed Taraki störtades och mördades av de mer hårdföra kommunisterna
inom fraktionen under ledning av
Hafizullah Amin. Under 1979 mördade
sovjetiska spetsnaz-trupper Amin och ersatte honom med medlemmar i parchamfraktionen, med Babrak Karmal i spetsen.
Karmal stod sovjetiska säkerhetstjänsten
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KGB nära. Sedan var det fritt fram för
Sovjet att invadera landet.

Filial till KGB
Den afghanska säkerhetstjänsten Khad,
med Karmal och Sayid Mohammed
Najibullah i spetsen, var i själva verket en
filial till sovjetiska KGB. Organisationen
hade föregåtts av Tarakis och Amins kommunistiska säkerhetstjänster AGSA och
KAM, men från 1979 tränades och utbildades organisationen av KGB. Terrorkulturen och den fruktansvärda förföljelsen av civilbefolkningen fortsatte från det
kommunistiska maktövertagandet till
störtandet av Najibullahs regim 1992, när
Ahmed Shah Massoud befriade Kabul. I
väst verkar man ofta anse att så snart det
Kalla kriget upphört så föll också de kommunistiska strukturerna samman. Det är
ett stort misstag.
Enligt professor Azmat Hayat Khan vid
universitetet i Peshawar kom de kommunistiska generalerna 1992, när Massouds
mujaheddin befriade Kabul och Najibullah
föll, överens om att förlänga inbördeskri-

get för att diskreditera presidenten
Burhanuddin Rabbanis mujaheddin-regering och för att förhindra att Afghanistans
politiska läge stabiliserades.
Den uzbekiske kommunistiske generalen Abdurasshid Dostum fortsatte upproret mot Massoud och Rabbani i Mazar-iSharif och fick massivt stöd av Ryssland
och Uzbekistan. En annan upprorsledare
var generalen Gulbuddin Hekmatyar. Flertalet av de pashtunska armé-generalerna,
liksom de som kom från Khad, anslöt sig
till Hekmatyars trupper. En avgörande roll
spelades av generalen Shahnawaz Tanai,
kommunist och chef för artilleriet, som
hoppade av till Hekmatyar så tidigt som
1990. Senare, 1995, när Hekmatyar tappade styrkan i sitt uppror bytte Tanai sida
och gick över till talibanerna. Det gjorde
också många andra officerare som var
kommunister eller kom från Khad.
Det var Tanais avhopp som försåg talibanerna med artilleri, stridsflygplan,
underrättelseteknik och annan teknisk och
militär kompetens från Sovjetunionen.
Amerikanen Anthony Arnold hävdade att
Tanais åtgärder styrdes av KGB. Den förre
KGB-generalen Oleg Kalugin säger att
det var KGB som utbildade flertalet av de
terrorister som nu jagas av USA.

Talibanerna främst pashtuner

Anssi Kristian Kullberg har djupa kunskaper om Centralasien och har själv företaget en rad resor i området. Han arbetar
professionellt med bevakning av den politiska utvecklingen i Centralasien.

Vad talibanerna anbelangar var det inget
märkvärdigt med dem när de tog över
Kandahar 1994. Kandahar var en pashtunsk
stad och den strikta tolkningen av islam
som förespråkades av talibanerna bygger
inte så mycket på Koranen, som på de
trångsynta sociala normer som råder i en
ålderdomlig pashtunsk by. Mullah Omar
har ofta sagts ha en grovhugget enkel,
lantlig syn på islam, en präst från landet,
även om han tidigare också var politiskt
aktiv i Mohammed Nabi Mohammadis
rörelse Harakat-i-Inqilab-i-Islami (Revolutionära Islamiska Rörelsen), som snarare motsatte sig talibanerna.
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Men bortsett från mullah Omar och
några få andra ledare som tycks ha en rent
religiös bakgrund (och ingen annan utbildning) dominerades talibanernas militära sida och underrättelsetjänsten av
sovjetutbildade kommunister. Vid sidan
av Tanai fanns till exempel mullah Borjan,
en av talibanernas första militära kommendanter och en av rörelsens grundare. Mullah Bojan, vars riktiga namn var Turan
Abdurrahman, var en framstående kommunistisk officer. Många talibanska
”mullor” har ingen religiös utbildning alls.
De är före detta kommunistiska militärer
och säkerhetsagenter, som har låtit skägget växa och skaffat sig nya namn och
titlar, inklusive det passande ”mullah”.
Talibanernas artillerichef var den tidigare
afghanske underrättelsechefen Shah
Sawar. Taliabnernas underrättelsechef
Mohammed Akbar var tidigare avdelningschef inom Khad. Och talibanernas flygvapenchef Mohammed Gilani var också kommunistisk general. Kanske är det på grund
av detta främmande inflöde till talibanerna som deras tolkning av islam är helt
främmande för flertalet av världens
muslimer, men nära ansluter till den vantolkning av islam som kommunisterna och
Ryssland brukat använda sig av i sin antiislamska propaganda.
Den avgörande förstärkningen av taliban-rörelsen ägde rum under 1995-96, när
man började att se på dem som en ”stabiliserande” faktor i Afghanistan. Det var ett
stort misstag byggt på talibanernas framgångar i Kandahar, som var deras egentliga hemmaplan. Ingen annanstans kunde
talibanerna föra med sig stabilitet, snarare
motsatsen. De som hade intresse för de
talibanska styrkornas militära kapacitet
blev alltfler och inkluderade alla betydande makter i området: Ryssland och
dess satellitstater i Centralasien, USA,
Pakistan och Saudiarabien. På initiativ av
den turkmeniske diktatorn Saparmurat
Nijazov slöt den ryska gasjätten Gazprom,
då under ledning av senare ryske premiärministern Viktor Tjernomyrdin, och det
amerikanska bolaget Unocal, ett avtal om
byggandet av en rörledning från Turkmenistan till Pakistan. Ledningen skulle undvika Iran och gå rätt igenom det område i
Afghanistan som talibanerna ansågs ha
”stabilserat”. För Pakistan har det sedan
länge varit ett nationellt intresse att säkra
energitillförseln från Centralasien, eftersom landet ligger inträngt mellan två fientliga regionala stormakter, Indien och Iran.
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En mattförsäljare på basaren i staden Osj, som ligger i Ferganadalen
i Kirgisien, något tiotal mil från
gränsen till Afghanistan. (Foto:
Anssi Kristian Kullberg)

För Ryssland var det ett sätt att kontrollera
Centralasiens energiresurser och att utvidga sitt inflytande i riktning mot Indiska
Oceanen. Två saudiska oljebolag var också
involverade i projektet.
Under de här åren fick talibanerna ett
omfattande vapenstöd. Det kom inte huvudsakligen från Pakistan. Finansiellt var
det Saudiarabien som var mest betydelsefullt. Men de avgörande insatserna för att
öka talibanernas militära styrka kom från
Ryssland. Det var genom generaler som
gick direkt från Khalq eller Khad till
talibanernas militära ledning och det var
genom enorma kvantiteter av ryska vapen
som erövrades från flera ”mystiska” ryska
vapenförråd. Det innefattade även hela
planlaster med vapen som hamnade i
talibanernas och de exkommunistiska talibanledarnas händer.
Med hjälp av dessa nya vapen marscherade talibanerna mot Herat 1995 och lyckades till slut erövra Kabul under 1996.
Najibullah hängdes, men att Najibullah
hängdes av sina gamla skyddslingar förefaller ha varit ett kamouflage för den verkliga maktkampen bakom kulisserna i Afghanistan.

Rysslands intressen
Ryssland hade intresse av att skära av de
starka banden mellan Massouds mujaheddin och den tadzjikiska opposition, som
Ryssland hade krossat när man angrep
Tadzjikistan 1992 och installerade kommunister vid makten där. Den gamle
provokatören Hekmatyar var då besegrad
och hade till slut gett upp kampen – sedan

han förlorat både sina män och sina vapen
vid Tanais avhopp till talibanerna – och
som ersättning accepterat en plats i regeringen. Eftersom Hekmatyar var slut behövdes en ny pashtunsk styrka. Talibanerna var på uppgång och olika andra grupper
försökte utnyttja dem genom infiltration
och manipulation.
När Väst förklarade att det Kalla kriget
var slut fortsatte det trots det i andra delar
av världen. Efter 1989 tappade Väst intresset för Afghanistan, och ända fram till
några månader före sin död försökte
Massoud förgäves vädja om stöd från Väst.
Väst var ointresserat, men andra var desto
mer intresserade. Pakistan var självklart
intresserat av vad som hände hos den
instabile grannen. Saudiarabien finansierade och stödde farliga sunnimuslimska
fundamentalistiska grupper och senare talibaner. Saudiarabien försåg dem också med
egna fanatiker, som blivit besvärliga
hemma. Iran stödde sina egna agenter bland
Afghanistans shiamuslimska grupper. Sovjetunionen och senare Ryssland fortsatte
med massivt militärt stöd till den siste
kommunistdiktatorn i Afghanistan, Najibullah, och senare den notoriske generalen
Dostum.
Den ryska principen var att ”söndra och
härska”, med grundtanken att hålla Väst
borta så att regionen inte stärktes militärt
utan var öppen för ett återtåg från ryssarna
när de återvunnit den militära makt de
förlorat i och med Sovjetunionens fall. På
grund av denna strategi stödde ryssarna
tadzjikerna i Norra Alliansen via Tadzjikistan – men bara tillräckligt för att skapa
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en buffertzon mot talibanerna. De fick inte
bli så starka att de skulle kunna påverka
situationen i Tadzjikistan. Vidare försåg
ryssarna uzbekerna under general Dostum
med såväl vapen som pengar, liksom general Malik, som senare gick över till
talibanerna. Det stödet gick via Uzbekistan och det fortsätter fortfarande – ironiskt nog med Västs fulla välsignelse.
Mindre känt är Rysslands stöd via
Turkmenistan till talibanerna och den
islamistiska rörelsen i Uzbekistan, som
sägs hota Karimovs position i Uzbekistan.

CIAs brister
En återkommande brist hos den amerikanska underrättelsetjänsten tycks vara att man
inte lär sig av det som hänt tidigare och en
oförmåga att se den komplexa naturen av
lokala konflikter. Det var uppenbart även
under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. De brittiska och pakistanska
underrättelsetjänsterna blev oense med
CIA redan under det Kalla kriget, eftersom
britterna och pakistanierna ville stödja
Ahmed Shah Massoud, Lejonet av Pansjir.
Det var Massoud och hans mujaheddin
som sedan de fått amerikanska Stingerrobotar från britterna lyckades göra kriget
för kostsamt för Sovjet och därmed tvinga
fram deras reträtt 1989.
Samtidigt var CIA inkompetent nog att
bli beroende av Pakistans underrättelsetjänst, som särskilt under Zia ul-Haqs tid
som pakistansk president stödde Gulbuddin Hekmatyar, en uppblåst figur som hävdade att han hade intensiva kontakter med
hela den islamiska världen, inklusive
Usama bin Ladin. Han hade en del kontakter, men han ansågs vara KGB-provokatör
av Massoud och många andra och han
gjorde aldrig någon insats av betydelse i
Afghanistans självständighetskamp. Istället för att kämpa mot de sovjetiska
ockupanterna valde Hekmatyar att kämpa
mot andra afghaner och att konspirera med
tvivelaktiga arabiska grupper som kom till
Peshawar via kontakter med Usama bin
Ladin. De Stinger-robotar som CIA levererade till Hekmatyar användes inte för att
befria Afghanistan, utan Hekmatyar sålde
dem till Iran och de användes sedan mot
amerikanerna själva i samband med en
iransk-amerikansk konfrontation.
När de sovjetiska trupperna lämnade
Afghanistan startade Hekmatyar ett blodigt uppror mot den legala afghanska regeringen och ödelade tillsammans med en
annan rebellgeneral, Dostum, landet (även
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om Hekmatyar och Dostum inte var allierade med varandra). Under 1993 stödde
Hekmatyar KGB-generalen Haidar Alijevs
kupp i Azerbajdzjan och under 1994 var
Hekmatyar engagerad i stöd till de proryska Legzjin-terroristerna i Kaukasus.
Hekmatyar är fortfarande aktiv. Han bor i
Teheran och avslöjade sin sanna sida när
han hösten 2001 tog ställning för talibanerna!
Så vitt jag känner till var Usama bin
Ladin aldrig CIA-agent. Men det finns
ganska trovärdiga påståenden om att han
stått den saudiska underrättelsetjänsten
nära och särskilt då den nyligen avskedade
chefen prins Turki bin Faisal. Usama dök
upp på den afghanska krigsskådeplatsen
antingen 1979 eller möjligen senare, kanske så sent som 1984. Men till att börja
med var han mest en affärsman. Han hade
samma intressen som de som ville bygga
vägar som kunde användas för att korsa
Afghanistan på vägen till Indiska Oceanen. Det kan kanske också förklara varför
Usama visat sig vara opportunistisk på ett
sätt som är otypiskt för dem som framställer sig som kämpar för den enda rätta läran.

Slogs inte mot Sovjet
Internationella islamister och anhängare
av jihad (”det heliga kriget”) vill visserligen framställa honom som en religiös
kämpe och muslimsk hjälte, men så är det
inte, det är snarare en myt skapad av västerländska media. Det är i dessa media
som arabiska, pakistanska och indonesiska
tonåringar läser att Usama är en kämpe i
den världsomfattande kampen mellan is-

lam och dess förtryckare. Men bin Ladin
slogs aldrig mot Sovjet för att befria Afghanistan. Under större delen av kriget var
han inte ens i Afghanistan. Han skötte ett
kontor i Peshawar (Pakistan), och det enda
trovärdiga påståendet om att bin Ladin
varit i strid gjordes av den före detta CIAmedarbetaren Milton Bearden och det var
fråga om en mindre skärmytsling våren
1987.
Bin Ladins första nämnvärda kontakt i
Peshawar var med den palestinske professorn Abdullah Azzam, som bin Ladin sedan beskrivit som sin mentor. Azzam var
en arabisk idealist, som ville medverka till
att befria Afghanistan och som ville stödja
Massoud som han ansåg vara den rätte
personen att backa upp. Bin Ladin höll inte
med, han ville istället stödja den illojale
islamistiske fanatikern Hekmatyar. Som
en följd av detta sprängdes Azzam och
hans son med en bilbomb 1989, och bin
Ladin tog över hans organisation och omvandlade den till al-Qaida (Basen). Redan
innan dessa händelser ägde rum började
han omvandlingen genom att infiltrera
organisationen med sina arabiska kontakter från Mellersta Östern. De här araberna
var inte intresserade av att befria Afghanistan så mycket som att gömma sig för
lagens långa arm i sina hemländer, inte
minst då Egypten. När Ryssland angrep
Tadzjikistan var bin Ladin och hans anhängare inte alls intresserade av att befria
Tadzjikistan från det kommunistiska oket.
Istället lämnade bin Ladin Afghanistan
och spred ut sitt terroristnätverk och gav
det order att gå till angrepp mot Väst. Det

Uzbekiska barn som fiskar i floden Osj i Ferganadalen (Foto: Anssi Kristian Kullberg)
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Musik var helt förbjuden under talibanernas styre i Afghanistan (utom i religiösa sammanhang). I grannländerna bodde samma folk
som i Afghanistan – tadzjiker, uzbeker och pashtuner – och där spelade musiken en viktig roll i den folkliga kulturen. Efter talibanernas
fall översvämmades marknaderna med kassettband på populär lokal musik, kassettband som under talibanerna fanns bara på den
svarta marknaden (och i form av magnetband som vajade i vinden som en varning från regimens razzior. Här ett par från grannlandet
i norr som spelar traditionell musik ”live” (Foto: Anssi Kristian Kullberg)
är bisarrt att en man som kallar sig islamisk
fundamentalist stödde den arabiska socialistiska (och därmed ateistiska) staten Iraks
invasion av Kuwait och Saudiarabien, båda
pålitliga islamiska regimer.
Al-Qaida stödde alla aktiviteter som
riktade sig mot Väst: USA, Turkiet, Israel
och alla västvänliga muslimska regimer,
som Pakistan. Simpla skurkar på ön Jolo i
Filippinerna kvalificerade sig som alQaida-medlemmar, trots att de knappt visste något om Koranen. De beskrevs genast
som ”kämpar för islam”! Även den strikt
ateistiska, anti-turkiska terroristorganisationen PKK hyllades. Men de stödde
inte de muslimer som förespråkade den
turkiska typen av oberoende, som tjetjenerna och det ursprungliga tadzjikiska
motståndet eller den azeriska regeringen
under presidenten Albufaz Elchibey.
Vad beträffar den pakistanska underrättelsetjänsten ISI anser jag att det är en
grov underskattning av en potentiell regional stormakt och dess brittiska kolonialtradition att se på den som en förlängning
av CIA eller alternativt islamisterna, vilket är två vitt spridda myter. ISI är vare sig
skurken eller hjälten i historien. Jag anser
att ISI bara har ett intresse: Pakistans nationella intresse. Och det intresset består
av fyra element: säkerhet i relationerna
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mot de starka fientliga grannarna Indien
och Iran, säkerhet mot den instabilitet som
härjat Afghanistan och som också infiltrerat Pakistan genom landets stora pashtunska befolkning, konflikten rörande
Kashmir, samt Pakistans egen internationella status.

Antikt maktspel i Eurasien
Afghanistan är en historisk buffertzon i
det redan antika maktspelet kring Eurasiens
hjärtland. Det är en uppmarschväg för den
som vill angripa eller destabilisera Pakistan och det är också en buffert som hejdar
fiender. Pakistan är intresserat av regional
stabilitet, medan fienderna försöker utnyttja bristande stabilitet mot Pakistan.
Det finns en stor klyfta i Pakistan mellan
pakistanska nationalister och internationalistiska islamister. Pakistan är relativt
demokratiskt jämfört med flera av grannländerna – även inkluderat Indien, om man
beaktar hur minoriteterna behandlas och
situationen i Kashmir. Det betyder att Pakistan har de problem som ett demokratiskt land har. Pakistan har en mycket fri
och kritisk press, självständiga lokala
myndigheter och en intellektuell opposition, en opposition som också omfattar
islamister. Pakistan är inte, och har aldrig
varit, en islamistisk diktatur som

Saudiarabien.
ISIs verksamhet har varit nära knuten
till den pakistanska regeringens politik.
Huvudmotsättningen rörande ISI avsåg
inte religiösa frågor, utan snarare frågan
om det pashtunska folkets politiska och
militära ambitioner i såväl Afghanistan
som Pakistan. Ett verkligt hot mot Pakistans existens som nation skulle vara framväxten av en stor-pashtunsk idé, som skulle
kunna medverka till att splittra Pakistan i
två delar. Det var en idé som förfäktades
av pro-sovjetiska pashtuner – många av
dem inflytelserika hos talibanerna. Den
pakistanske forskaren Musa Khan Jalalzai
noterade detta och beskrev dem som förfäktade sådana tankar som ”fiender till
Pakistans intressen”.
Indien och Iran skulle gärna se Pakistan
splittrat och oskadliggjort, och de ryska
geopolitiska ambitionerna omfattar fortfarande en strävan att öppna upp vägen
mot söder. Iran och Indien fruktar att Baluchistan, Kashmir och Punjab skulle kunna
förenas under pakistansk kontroll. Om landet därutöver kontrollerade Pashtunistan
skulle det kunna bli en sydasiatisk supermakt, som kanske skulle få expansionistiska ambitioner. Men Pakistan har
egentligen aldrig haft expansionistiska
ambitioner. Lika lite som Turkiet under
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Atatürk. Pakistan under ledare som Ayub
Khan och nu Pervez Musharraf har varit
inåtriktat i sin nationalism och uppbyggt
kring konstitutionella och nationella idéer
snarlika de som härskar i Turkiet och Frankrike.
Under militärdiktatorn Zia ul-Haq blev
politiken mer islamistisk och under hans
tid vid makten stödde ISI Hekmatyar. Men
Hekmatyar visade sig vara opålitlig och
hoppade till slut av till Iran. Under Benazir
Bhuttos regering försköts stödet i riktning
mot talibanerna. Bakom den politiken låg
inrikesminister Nasirullah Babar. Det är
en historiens ironi att Pakistans första
kvinnliga premiärminister hjälpte till att
stärka den kvinnofientliga talibanregimen
i grannlandet Afghanistan. ISI började bli
missbelåtet med talibanerna under den
genomkorrumperade ”demokrati” som
fortsatte under Nawaz Sharif. Det har förekommit rykten om att ISI ville påverka
talibanerna och skapa en ”tredje kraft”
bland de moderata talibanledarna och genom dem ta över den talibanska rörelsen.
Det var i samband med dessa spekulationer som Shahnawaz Tanai faktiskt hoppade av till Pakistan och ISI hade kontakter med de forna kommunister, som var så
starka inom talibanrörelsen.
Med tanke på Västs intressen var det
bra att general Pervez Musharraf tog över
makten. Trots att det var den för Väst bästa
tänkbara utvecklingen i Pakistan struntade
Clinton-administrationen helt i saken.
Musharraf framställdes som en militärdiktator, som en uppbackare av talibanerna och en allierad med Kommunist-Kina.
Alla dessa synder kunde dock tillskrivas
hans företrädare. Musharraf är utpräglat
pragmatisk och västvänlig i sin utrikespolitik. Han har faktiskt försökt skapa fungerande relationer med Pakistans alla grannar (Iran, Indien och Afghanistan). Hans
fredsinitiativ i Kashmir-frågan stoppades
av indisk ovilja, och att Väst vände ryggen
mot sin gamla allierade skapade stor bitterhet i Pakistan, särskilt som Väst varit
mycket inkonsekvent när det gällde de
tidpunkter man valt att stödja respektive
inte stödja Pakistan. Men under Musharrafs regering har de mänskliga rättigheterna och kvinnornas ställning i Pakistan
förbättrats avsevärt.
Konstruktiva relationer med den – vem
det vara må – som styr Afghanistan är
pakistansk realpolitik. Även om Musharraf
omedelbart efter sitt maktövertagande började undergäva stödet till talibanerna, så
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kunde han inte ta tillbaka det diplomatiska
erkännandet av taliban-regimen. Rabbanis
regering hade störtats av talibanerna och
den hade varit konsekvent fientligt inställd till Pakistan. Pakistan hade sedan
talibanernas maktövertagande försökt
skapa nya antitalibanska allianser och
också att utnyttja motsättningar inom talibanrörelsen. Men Väst måste vara återhållsamt i sina krav på Pakistan. Talibanerna var inte någonsin kontrollerade av
Pakistan.
Jag tror att ISI först såg talibanerna som
ett potentiellt redskap. Sedan såg man dem
som ett hot som hade infiltrerats och kunde
kontrolleras. Sedan såg man talibanerna
som en belastning. Visst ville ISI kontrollera talibanerna och begränsa deras verksamhet, men de nådde knappast – lika litet
som andra som försökt – dit. Många analytiker har pekat på att afghanerna – liksom
icke-afghanska äventyrare som bin Ladin
– varit mycket framgångsrika i att utnyttja
de omkringliggande staterna och även stormakterna för sina egna syften.
En annan myt sprids av Indien. Det är
att självständighetssträvandena i Kashmir
är terrorism och att terrorismen är en pakistansk skapelse. Det är en bild som ligger långt från verkligheten. Mer än 80
procent av Kashmirs befolkning skulle
säkert föredra ett självständigt Kashmir.
Men de avvisar samtidigt den islamistiska
modellen. Det finns flera små, men i media
mycket synliga, grupper som är verksamma
i Kashmir, eller åtminstone uttalar sig för
Kashmirs sak. Men de här grupperna är
inte intresserade av Kashmirs självständighet. De är istället intresserade av jihad.
Sådana islamister dyker upp varhelst det
pågår ett krig (under kriget i Bosnien, i
Albanien, i Tjetjenien, i Kashmir och så
vidare). Deras ”hjälp” är för det mesta bara
en ytterligare börda för dem de ger sken av
att hjälpa, eftersom de sällan kämpar för
frihet. De ”professionella jihadisterna”
verkar dessutom vara betydligt vanligare
på internetkaféerna och bland araber i Väst
än på platser där muslimska nationer verkligen utsätts för förtryck.
Vi måste inse att Musharraf rimligen
inte kan ge upp Kashmir till indierna. Det
skulle vara detsamma som ett politiskt
självmord och det skulle inte få slut på
konflikten i Kashmir – snarare motsatsen.
Det skulle betyda att Kashmir-konflikten
importerades till Pakistan och att den skulle
riktas mot Pakistan. Det som hände i Afghanistan, att miljoner människor flydde

till Pakistan, får inte hända med Kashmir.
Det skulle vara en fullständig katastrof för
både Pakistan och Indian, för att inte tala
om folket i Kashmir. Därför är det av vitalt
intresse för Väst att påverka Indien så att
inte konflikten i Kashmir trappas upp och
blir ytterligare en instabilitetsskapande
faktor för Pakistan.

Araberna i Afghanistan
De arabiska kämparna i Afghanistan utnyttjar situationen och utnyttjas. Det är
fråga om riktiga araber, men det fanns
också frivilliga från Pakistan på talibanernas sida. Men flertalet av dem var
pashtuner, alltså egentligen afghaner. Att
man nämnt tjetjener, ujgurer och så vidare
är mer en fråga om propaganda riktad till
till Ryssland och Kina. Det finns mindre
än en miljon tjetjener och de har sitt eget
krig i Tjetjenien. Den tjetjen som väljer att
åka till Afghanistan för att slåss måste vara
synnerligen opatriotisk.
Den hårda kärnan av araber i al-Qaida
kommer från Egypten, Syrien, Irak och så
vidare. Det är professionella revolutionärer och terrorister som samlats runt galjonsfiguren Usama bin Ladin. Många av dem
har samma revolutionära bakgrund i marxist-inspirerade grupper i Mellersta Östern.
Ideologi och fasad ändrades när rött ersattes av grönt, men deras metoder och deras
internationella kontakter har i stort sett
förblivit desamma. Det är därför de är mer
intresserade av att angripa Väst och västvänliga media än att stödja riktiga nationella befrielserörelser. Även om de försöker infiltrera och påverka utgången av
konflikter, som konflikten på Balkan, i
Kaukasus, i Östturkestan (Sinkiang) och
Kashmir, så är de i själva verket motståndare till den nationella, sekulära och vanligen västvänliga politik som drivs av ledningen för riktiga självständighetsrörelser.
De organisationer som aktivister från alQaida försöker stödja och infiltrera är oftast exilrörelser eller oppositionsrörelser
som i praktiken motverkar självständighet. Så har det varit i Tjetjenien, Dagestan,
Bosnien, Kashmir och så vidare.
Så har det varit också i Afghanistan.
Usama bin Ladin och hans araber bidrog
aldrig till Afghanistans nationella frihetskamp. De arbetade istället mot den genom
att infiltrera vissa afghanska kretsar och
vända dem mot varandra. Deras jihad syftar inte till att försvara muslimer mot
otrogna förtryckare. Den skapar istället
kaos och förödelse, en situation där de
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uppenbarligen hoppas kunna störta den
muslimska regeringen och ersätta den med
ett utopiskt salafi-styre. Det är inte svårt
att se hur detta tänkesätt egentligen hämtats från utopiska kommunistiska terrorist-rörelser, rörelser som fanns innan de
nuvarande islamska rörelserna skapades.
De hade samma uppbyggnad, samma
kadrer, samma ledare, samma sponsorer
och samma metoder
Men araberna i Afghanistan har alla sett
om sina bon. Usama bin Ladin och hans
närmaste medarbetare har alla gift sig med
döttrar till Afghanistans ”äldste” – och det
med kvinnor från skilda fraktioner och
stammar – och deras söner och döttrar har
i sin tur gift sig med avkomlingar till
framstående afghanska ledare. Det var på
det sättet som de grundlade sitt sociala
nätverk i Afghanistan – något som varken
Väst eller Pakistan lyckades med. När
konflikten ställs på sin spets som en familjefråga är det knappast troligt att afghanerna
verkligen skulle lämna ut araberna till
Väst eller Pakistan. Al-Qaida stärker sig
inte bara fysiskt, utan också socialt. Samtidigt hoppas dess celler och otaliga
samarbetsorganisationer – en del uppenbart icke-islamska och några regeringsorgan hos fientligt inställda stater – att kunna
utnyttja ”kriget mot terrorismen” för sina
egna syften.

Ville USA erövra Afghanistan?
En del har hävdat att USA hade långtgående planer på att erövra Afghanistan redan före den 11 september. Så var det inte,
det var andra som hade långt framskridna
planer på att skapa en konflikt i vilken det
var nödvändigt att engagera USA. De som
mördade Massoud ett par dagar innan
terroristdåden i USA visste troligen att
man skulle börja jaga terrorister i Afghanistan.
Det är uppenbart att USA, liksom många
andra, sedan länge velat störta talibanerna
i Afghanistan, och jag ser inget fel i det.
Afghanistan var det enklaste målet eftersom talibanerna inte var internationellt
erkända (utom av tre länder i krigets början), och eftersom det inte fanns någon
riktigt stark makt som skulle ta deras parti.
Det fanns inga skäl att demonisera talibanerna, eftersom de gjorde det så bra
själva. Väst var mer bekymrat över att
talibanerna sprängt några Buddha-statyer
än de tusentals offren för talibanernas tyranni och det inbördeskrig som fortsatte
att härja Afghanistan hela tiden ignorera-
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des av media i Väst, ända tills USA blev
engagerat i konflikten. USA kan naturligtvis beskyllas för hyckleri, som alltid, men
sanningen är att USAs engagemang har
hjälpt dem i Afghanistan som så länge har
hoppats kunna störta talibanerna.
Det är faktiskt förvånande att till och
med Musharrafs Pakistan tycks ha vunnit
på den senaste utvecklingen, eftersom terroristerna har gett Musharraf en förevändning att öppet ställa upp på Västs sida, och
därmed överge alla rester av tolerans gentemot talibanerna.
Men man måste ändå ta avstånd från
alla konspirationsteorier om USAs inblandning i inledningen till händelsekedjan. USA
måste reagera på terroristattentaten och
Afghanistan var det logiska målet.På så
sätt gjorde USA precis som terroristerna
hoppades. Men de gjorde det på ett mer
moderat sätt än vad som kunde förväntas
och efter mer noggranna förberedelser än
vad fienden hade hoppats på. En orsak till
detta är att Bush-regeringen skaffat sig
bättre utrikespolitiska bedömare än
Clinton-regeringen, som snabbt bombade
några mål, inklusive en fabrik i Sudan,
men hela tiden undvek att svara mot den
verkliga utmaningen.
På lång sikt kommer inte hotet från
terrorismen att krossas genom militära
operationer och inte i Afghanistan. Vad
som kan uppnås där är bara att talibanregimen störtas och att det istället skapas
en stabil och internationellt erkänd afghansk regering. Det är viktigt att ge Pakistan säkerhetsgarantier och att stödja
utvecklingen som förvandlar Pakistan till
ett starkt och relativt västvänligt muslimskt
land som kan spela en liknande roll i
Central- och Sydasien som Turkiet gör i
Västasien och Mellersta Östern. I bästa
fall skulle det kunna hjälpa till att se en
motsvarighet till Musharraf växa upp i
Iran, något som skulle ge Väst stora fördelar i Asien.
Det innebär att Västs underrättelsetjänster måste stegra aktiviteterna till den nivå
som gällde under det Kalla kriget, för att
möta utmaningen från terroristorganisationerna. Väst måste också se till att
Huntingtons vision inte förverkligas [samhällsvetaren Samuel P. Huntington talar
om civilisationernas krig, en långsiktig
och oöverbryggbar konflikt mellan
muslimska och kristna länder]. En konflikt à la Huntington är precis vad terroristerna vill ha. Vi måste komma ihåg att det
också finns många andra som vill ha en

världsomspännande konfrontation mellan
Väst och islam.

Geopolitisk betydelse
Afghanistan saknar i sig själv geopolitisk
betydelse, åtminstone om vi ser till ekonomiska faktorer. Av större vikt är en del
länder som ligger nära Afghanistan, särskilt då länderna i Centralasien samt
Azerbajdzjan. Afghanistan är också en
traditionell buffertzon, eftersom landskapet är så svårframkomligt för stridsvagnar
och moderna arméer. Afghanistan har i
sekler legat som en hindrande barriär för
imperierna i Eurasiens hjärtland att expandera mot söder. Afghanistan har skyddat
de områden som idag är Pakistan och
Indien. Men att skapa militär turbulens i
Afghanistan leder till instabilitet i Pakistan och Centralasien, något som kan påverka maktbalansen i området.
Vad beträffar oljan är Afghanistan en
bro eller en barriär. Så länge Iran betraktas
som ett fientligt land av USA är Afghanistan en oljetransportväg från Centralasien
till Pakistan. Så länge det pågår krig i
Afghanistan är det en barriär som hindrar
länderna runt Kaspiska havet att exploatera sina oljetillgångar. Krigen i Kaukasus
har haft precis samma konsekvenser. Så
länge situationen är som nu är det bara
Ryssland och kanske Kina som kommer
att ha tillgång till de enorma energiresurserna i Euarasiens hjärtland.
Jag anser att det är detta som är kärnan
till betydelsen för både Kaukasus och Afghanistan. Det är en fråga om Rysslands
möjlighet att monopolisera detta
geopolitiska område. Med tanke på
geopolitikens starka ställning i ryskt tänkande kan betydelsen av detta inte överskattas.

Turkiets roll
Det verkar slutligen som om Turkiet också
har engagerats i konflikten. Iran och Ryssland är av naturliga skäl starkt fientligt
inställda till en expansion av det turkiska
inflytandet i Centralasien och Kaukasus.
Turkiet och Pakistan kan, å andra sidan,
kanske finna gemensamma intressen efter
en lång period av konflikt. De delar bägge
de geopolitiska synpunkterna från randstater. Det innebär att de också är barriärer
mot den som vill försöka skaffa sig hegemoni i det eurasiska hjärtlandet.
Turkiet har försökt främja sina intressen i Centralasien, där flera av folken är
etniska turkar (uzbeker, turkmener,
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kazacher, kirgiser och ujgurer, medan
tadzjikerna är perser). I början av 1990talet försökte Turkiet spela ut det etniska
kortet och språkkortet i Centralasien, där
man entusiastiskt öppnade sig för den ”turkiska modellen”, det vill säga västorientering i en sekulär stat. Men staterna
i Centralasien domineras fortfarande av
kommunistnomenklaturan med starka
band till Moskva.
Turkiets ekonomiska problem och dess
överdrivet försiktiga utrikespolitik under-

grävde landets förmåga att främja sina
egna och Västs intressen i Centralasien.
Dessutom har diktatorerna i Centralasien
tolkat ”den turkiska modellen” på de märkligaste sätt, och ofta gjort den mer lik
Kinas än Turkiets modell.
Turkiet försöker återigen bevisa hur
västvänligt landet är och hur lojalt man är
gentemot NATO. Väst har vanligen varit
långt mindre lojalt mot Turkiet. NATOs
inflytande i centrala Eurasien kommer att
få ta itu med den georgiska frågan, sedan

Afghanistan pacifiserats och den amerikanska närvaron stärkts genom Uzbekistan (som dock är notoriskt illojalt mot
Västs intressen, mycket på samma sätt
som Saudiarabien). Väst bör inte dröja
med att ge Georgien och Azerbajdzjan sitt
stöd, två länder som för närvarande utsätts
för hårt tryck från Ryssland. Och om
oljeledningen mellan Baku [i Azerbajdzjan] och Ceyhan [i sydöstra Turkiet] kan
fullbordas kan det bli dags för omfattande
reformer också i Iran.
✎

der ur stekhet ökensand. Detta under
tumultartade scener som i våra dagar återigen spelats upp under kravallerna i Göteborg.
Då ropade industrin på hjälp att bevara
den fria marknaden och det privata kapitalet.
Det svenska folket var skrämt till tystnad av denna våldsspiral av revolutionära
yttringar.
Vem kom skyndsamt till hjälp om inte
en samlad borgerlighet med värderingar
kring familjen, den strävsamme jordbrukaren, kyrkan, skolan som fostrar vår framtid. Helt enkelt vi som var beredda att
bygga ett tryggt kapitalistiskt samhälle för
den enskilda individen och dess familj, i
ett samhälle där entreprenörer och industrimän tillåts utvecklas och leva i glansen av
sina vedermödor. Ett samhälle där den lilla
människans arbetskapital inte skattades
till döds.
Men förändringens stormar tog bit för
bit tag i den borgerliga ballasten som under hög sjö fick nationens skepp att ta in
vatten. I dag driver socialdemokraterna på
redden med hela väljarkåren framför sig
på ett mycket framgångsrikt sätt. Ensamma
mammor och arbetslösa norrlänningar lider under skrämselideologins propagandamaskin. Socialdemokratins nya väljare,
medel- och höginkomsttagare, känner sig
glömda av den samlade borgerligheten,
många av dessa söker också stabilitet för
sitt kapital även om de inte är öppet uttalade socialister.
Den socialistiska strategin ligger fast,
socialisera alla utom de som har ekonomisk makt att slå tillbaka denna proletariatets diktatur. Frågan är nu om de starka
kapitalägarna och intresseorganisationer-

na kommer att låta detta fortgå under passivitet.
Det gives tecken på politisk samling
inför ett val där vi, den samlade borgerligheten, måste framföra vår ideologiska
värdegrund framför våra styrkor likt krigsstandar, fladdrande i de högervindar som
trots allt råder i Europa.
En politisk samling där de förlorade
väljarna måste återinförlivas och de nya
ges möjlighet att skåda skönheten i de
individuella tankar som alltid utgjort vår
särställning. Med liberala värderingar, och
en humanistisk livssyn på människan och
jorden, kan vi – om än på sikt – kuva detta
människofientliga fenomen som i skuggan av solidaritet och demokrati gömmer
sitt rätta ansikte. Såsom vargen betraktar
spädgrisen som skräckslaget står inträngd
i stians mörkaste hörn, är socialismens
ögon en betraktare att ta på allvar. Fram för
en borgerlig valkamp mot detta, politikens
rovdjur som trängt sig in bland både gårdsfolk och tamdjur! Ty då vargens tänder
blixtrar till i månskenet kan resultatet ses i
lammets vita ull, som färgas röd likt 1:a
majfanor som triumferande bärs fram
medan folket tiger still, fjättrade i bojor
smidda med kallaste Ljusnekätting, i skenet av socialismens brinnande masugnseldar.
Det är nu dags för oss borgerliga politiker, och våra ledare att återinta den mediala
scenen och bemöta denna socialisering av
vår nation, med en stark ideologi och ett
starkt alternativ till kollektivism, dignande
skatter och frihetsberövande av den fria
människans själ och tanke.
Filip Hedberg
Andre vice ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden i Bollnäs

Borgerlig ideologi ett vapen mot socialdemokratin
En bit in i det historiska millenniet köper
Bo Lundgren hamburgare med nya EUvalutan, potentaten själv, Göran Persson,
förbereder folkhemmets breda armador på
ytterligare en partition av hårddisken i
form av folkomröstning om vårt inträde i
EMU.
Perssons propagandaminister har just
avslutat inspelningarna av de journalfilmer som skall visas för de trogna skaror
som fortfarande tvivlar.
Hur skall vi borgerliga slutsummera den
period som drivit oss helt ur händerna?
Detta med en karaktär som får även den
mest påläste historiker att trevande ta sig
fram mellan ideologi och verklighet. Hur
har socialismen lyckats fängsla ett helt
land under parollen solidaritet och demokrati, samtidigt som de bitvis drivit en så
markant högerpolitik att finansvärlden
numera hellre dansar med Persson än den
samlade borgerligheten? Här dansar den
grå, här dansar den blå men på socialismens berg skall dansen den stå! Detta är
tonen som angavs i samma stund som
spelmannen höjde stråken mot söndagssolens kula. Frågan är nu i vilken grad vi
alla dansat med och om vi glömt bort Gud
och hela världen.
Bland kranier och benknotor står vi nu i
dansens ring, och kan vida se oss omkring.
Likt en ohuggen sten står borgerligheten
häpnande inför slagfältets förödelse.
Hur denna parasit på ett högst obemärkt
och sofistikerat sätt kunnat ta sig in i
värddjuret slår alla med förundran. Mig
förvånar det inte ett dugg. Studerar envar
de platser där denna kraft uppstod är det
inte långt till förståelse. Marmaverken,
Ljusne, Ådalen, det var här patriarkatet av
oborstade agitatorer uppstod som pyrami-
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Ökat intresse för grundlagsfäderna i USA
av Allan C. Brownfeld
Plötsligt har amerikaner börjat
uttrycka ett nytt intresse för
grundlagsfäderna och för republikens första tid. David McCulloughs biografi över John Adams
(2000) hamnade överst på
bestsellerlistan och historikern
Joseph Ellis Founding Fathers
har sålt bra under lång tid. Detta
nya intresse har flera orsaker.
McCullough förklarar det nyvaknade historieintresset på följande sätt: ”Delvis beror det på en strävan efter äkthet.” I en era
där politiska konsulter och PR-rådgivare,
opinionsundersökare och talskrivare får
allt större inflytande, finns det en växande
längtan efter en era med verkliga statsmän
– vilka tänkte själva, skrev sina egna tal
och böcker och helt klart var de ”bästa och
mest lysande” i sitt samhälle. Vem skulle
komma på tanken att i dag fälla ett sådant
omdöme – om de politiska ledarna i något
parti?
Evan Thomas, redaktör för Newsweek i
Washington, noterar i en diskussion om
detta fenomen medan han refererar till
Tom Brokaws eftertänksamma bok om
männen och kvinnorna under tiden för
Andra världskriget, The Greatest Generation: ”Adams, Jefferson, Washington och
de övriga var enastående…De var an Even
Greater Generation. Under det att Andra
världskrigets veteraner förtjänar beröm för
att de bevarade friheten i världen kan det
sägas om grundlagsfäderna, att de inte
bara vann friheten – de skapade den. Förenta staterna må tyckas oundvikliga i dag
– en halvt gudomlig inspiration, som man
länge sa till våra skolbarn – men deras
tillblivelse var smärtsam och uppslitande,
och nationen var nära att bli dödfödd.”

Skydda individen
Befolkningen i det koloniala Virginia, påpekar historikern Joseph Ellis, var ungefär
lika stor som den var i det samtida Wilkes
Barre, Pennsylvania. Till dem som hävdar
att den koloniala generationen inte var
genuint unik ställer han frågan, om motsvarigheter till Thomas Jefferson, George
Washington, James Monroe, James Madi-
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son, Patrick Henry, George Mason, George Wythe och John Marshall står att
återfinna i Wilkes Barre i dag.
Förhoppningsvis kommer det förnyade
intresset för den koloniala eran att ge upphov till ett noggrant studium av den politiska filosofi som motiverade grundlagsfäderna.
De förstod mycket väl att frihet inte var
människans naturliga tillstånd. Hela deras
politiska filosofi baserades på fruktan för
regeringsmakt och behovet av att begränsa
och kontrollera denna makt mycket strikt.
I dagens läge är det alltför många amerikaner som inte delar denna filosofi. I stället

Brev från

Washington
för att vara misstänksamma gentemot regeringsmakt anser de att regeringen faktiskt är rätt instans att lösa en mängd sociala, politiska, ekonomiska och andra problem. Dessvärre finns många moderna
amerikaner som inte ens är bekanta med
grundlagsfädernas förhoppningar och orosmoment.
Det var deras fruktan för en totalitär
regering som initialt fick dem att göra
uppror mot konung George IIIs godtyckliga styre. I grundlagen gjorde de sitt bästa
i syfte att konstruera en form av regering
som, genom en rad kontrollåtgärder och en
klar maktfördelning, skulle skydda individen. De ansåg att regeringsmakt var ett
nödvändigt ont, inte ett positivt gott. De
skulle ha ryst åt allmänt spridda uppfattningar om att regeringen är en kraft som
stärker den individuella friheten.

Begränsad regering
Ändå skulle inte grundlagsfäderna ha blivit förvånade över att se de många begränsningar av den individuella friheten
som har tillkommit. I ett brev till Edward
Carrington, skrev Thomas Jefferson att
”Det naturliga sakernas tillstånd är för

friheten att ge med sig och regeringsmakten att vinna terräng”. Han noterade att:
”En av de mest grundläggande preferenserna i den mänskliga naturen är den att
vilja tillgodose ens eget arbete… ju starkare och mer centraliserad regeringen är,
desto säkrare skulle garantin för sådana
monopol vara; med andra ord, ju starkare
regeringen är, desto svagare är producenten, som man kan ta mindre hänsyn till och
ta desto mer ifrån.”
Att regeringen tydligt skall begränsas
och att makt är en korrumperande kraft var
den väsentliga uppfattning som omhuldades av de män som skapade nationen. I The
Federalist Papers deklarerade James
Madison: ”Det må vara en reflektion beträffande den mänskliga naturen att sådana anstalter skulle vara nödvändiga för
att kontrollera regeringens missbruk. Men
vad är själva regeringen annat än den största
av alla reflektioner angående den mänskliga naturen? Om människor var änglar
skulle ingen regering vara nödvändig. Om
änglar skulle styra människor skulle varken yttre eller inre regeringskontroll vara
nödvändig. När det gäller att utforma en
regering som är ämnad att utövas av människor över människor, består den största
svårigheten i detta: man måste först göra
det möjligt för regeringen att kontrollera
de regerade och därnäst förpliktiga den att
kontrollera sig själv.”
Grundlagsfäderna var inga utopister. De
förstod människans natur. De försökte utforma en regering som stod i överensstämmelse med – inte var motsatt – denna
natur. Alexander Hamilton påpekade: ”Här
har vi redan sett nog av den villfarelse och
extravagans som utmärker de gagnlösa
teorier som har roat oss med löften om en
befielse från de ofullkomligheter, svagheter och ondskefullheter som är till men för
samhället i varje form. Är det inte tid att
vakna upp från en gyllene tidsålders
bedrägliga dröm och att ta till oss en praktisk maxim för vårt politiska handlingssätts utförande som går ut på att vi, likaväl
som andra jordens inbyggare, ännu befinner oss långt ifrån det lyckliga imperiets
fullkomliga visdom och fullkomliga
dygd?”
Långt ifrån att betrakta människa och
(Fortsättning på sidan 19)
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Erbjöds bli kung
Greve Carl Johan Bernadotte, farbror till
kung Carl XVI Gustaf, fick under Andra
världskriget en förfrågan från Ungerns
regering om han var intresserad av att bli
konung i Ungern och med det innehavare
av den sägenomspunna Stefanskronan.
Bernadotte bekträftar via en medlem av
redaktionen i tidskriften Populär Historia
(8 2001) att uppgiften stämmer: ”Under ett
hemligt möte på Grand Hotel i Stockholm
framförde en delegation…vid den ungerska beskickningen, frågan om huruvida
jag skulle kunna tänka mig att bli Ungerns
kung. Man tyckte väl att jag som representant för ett neutralt land var lämplig för
denna position.
Av olika skäl rann erbjudandet ut i sanden och Carl Johan Bernadotte – som i
likhet med brodern Sigvard förlorade prinstiteln när han gifte sig med ”en kvinna av
folket” – fick aldrig anledning att rådgöra
med konung Gustaf V om hur han skulle
göra. Intresseväckande är i alla fall historien alltjämt. Man kan exempelvis fråga
sig, om Carl Johan verkligen skulle ha
utsetts till ungersk monark, vad som skulle
ha hänt kungen vid det kommunistiska
maktövertagandet i Andra världskrigets
kölvatten.

Med Göran Persson/Anna Lindh är det
alltså annorlunda. Det bekräftades i slutet
av förra året, då den israeliske utrikesministern och socialdemokraten Shimon
Peres besökte Sverige och sossarnas partikongress i Västerås. Peres uppges ha mötts
av minst lika starka applåder som
palestiniernas förhandlare Abu Ala.
(Menorah)

Livets Ords Skolor
Det socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) tycks ha ett problematiskt förhållande till den i grundlagen inskrivna
religionsfriheten. Det framgår av ett utspel
där SSU tar Skolverkets granskning av
Livets Ords skolor i Uppsala som intäkt
för att ”stoppa pengarna till de religiösa
skolorna”. Redan tidigare, uppger SSU,
har man krävt att religiösa och politiska
friskolor skall undantas offentligt stöd.
Kritiken mot Livets Ords tre fristående
skolor i Uppsala bottnar i Skolverkets formuleringar om ”auktoritetstro” och ”blind
lydnad” och inte i någon självständig undersökning från SSUs sida. Livets Ords
ledare Ulf Ekman har tillbakavisat påståendena i Skolverkets rapport.
På de nationella proven får skolorna
jämfört med övriga Uppsala bättre resultat
i matematik och klart bättre resultat i eng-

elska och svenska.
Själva basen för Skolverkets kritik mot
Livets Ords skolor verkar för övrigt rätt
malplacerad. Så vitt vi förstått saken har
Livets Ords skolor en linje som inte helt
rättar in sig i ledet av politisk korrekthet
och anpassning till den i samhället i övrigt
förhärskande dogmen. Skolan är alltså en
av de få som inte fostrar i auktoritetstro om
man med auktoritet menar den i det mesta
allenarådande statsmakten och det förhärskande regeringspartiets linje.
Skolverket har i sin genomgång av Livets Ords Skola konstaterat att de sökande
eleverna får lämna en ganska utförlig information om sig själva och att föräldrarna
inbjuds till ett informationsmöte. Man gör
också en psykologisk test för att undersöka om eleven behöver speciellt stöd.
Intagningen till grundskolan sker i turordning efter ansökan. Intagningen till gymnasiet sker på samma sätt och hittils har
alla sökanden till gymnasiet med ett enda
undantag antagits.
Men för Skolverket är det inte nog. Det
är enligt verkets rapport i strid mot skollagen att fråga om hemförhållanden, att begära ett foto på den sökande eleven och att
bjuda in sökande gymnasieelever till en
särskild informationsdag med intervjuer
och uppsatsskrivning. Det som borde vara
något att sträva efter även för kommunala
gymnaasier framställs här på det mest bisarra sätt som ”i strid mot skollagen”. Det
är alltså enligt Skolverket i strid mot skollagen att försöka ordna en undervisning som

Vår tecknare Bertil Lindblom bidrar denna gång med två teckningar som ansluter till
Gudrun Schymans hysteriska utvikningar om ”feminismen” och dessa som ett hot mot
både samhället och den redan alltför låga nativiteten…

Inte Palmes politik
Vi har vid flera tillfällen haft anledning
notera, att den socialdemokratiska regeringen Göran Perssons Mellanöstern-politik på ett välgörande sätt skiljer sig från
den som partikollegerna Olof Palme och
Sten Andersson tidigare formulerade. På
den tiden rådde synnerligen kyliga förbindelser mellan de båda demokratierna
Sverige och Israel, vare sig Israel leddes
av en Arbetarparti- eller Likud-regering.
Israeliska socialdemokrater tilläts exempelvis inte delta i 1 maj-demonstrationer i
Sverige. Palme/Andersson valde istället
att nära liera sig med Yassir Arafat och
hans terroristiska PLO.
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är så bra anpassad till elevernas individuella förutsättningar som möjligt. Den formella motiveringen (i den mån någon sådan kan utläsas ur Skolverketes rapport är
att skolan inte är öppen för alla, eftersom
en del kan avskräckas av ansökningsblanketten och intervjuerna! Man förstår
att det är något riktigt ruskigt som pågår på
Uppsalaslätten när det faktiskt krävs av
eleverna att de ska ”ha ett öppet, artigt och
vänligt sätt mot alla, komma i tid till varje
lektion och samling, inte använda alkohol,
narkotika eller tobak och i allt uppvisa ett
gott uppträdande”. Inte heller grundskolan kan godkännas, eftersom den enligt
Skolverket inte är avghiftsfri. Skolan kräver nämligen att elevernas föräldrar städar
ett klassrum var sjätte vecka!

Proffsboxning tillåts igen?
I förra numret kunde vi berätta om
proffsboxaren Paolo Robertos kritik av
förbudet mot professionell boxning i
Sverige, genomdrivet av folkpartistiske
riksdagsmannen Sten Sjöholm för många
år sedan. Nu har emellertid regeringen
beslutat ”förutsättningslöst analysera de
frågor som hänger samman med professionell boxning och andra kampsporter”.
Frågorna skall, sägs det i de ”kommittédirektiv” som regeringen offentliggjort, ”belysas allsidigt med tonvikt på de medicinska aspekterna”. Även de aktuella sporternas
”sociala funktion och möjligheter att bidra
till integration och anpassning i samhället” är frågor som en av regeringen tillsatt
kommitté ämnar utreda.
I uppdraget ingår att ”se över” lagen
(1969:612) som förbjuder yrkesboxning i
Sverige och ”bedöma om den fyller sitt
syfte eller om dess inriktning och omfattning bör förändras i något avseende. Också
frågan om det ”överhuvudtaget finns behov av ett fortsatt förbud mot professionell
boxning” skall penetreras. Frågan torde
vara i hög grad aktuell, då det på goda
grunder kan antas att exempelvis sporter
som ishockey och amerikansk fotboll är
väl så riskfyllda som boxning. Utredningen
skall redovisa sitt uppdrag senast den 15
mars 2003.
Proffsboxning är sedan 1982 förbjuden
även i Norge.
(Direktiv 2001:86 från näringsdepartementet)

Nationella skyddsstyrkor
I den omstrukturering av försvarsmakten
som fastslogs i försvarsbeslutet 2000 intar
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begreppet ”nationella skyddsstyrkor” en
central position: ”Territorialförsvar, hemvärn och vissa andra delar av dagens militära försvar organiseras som nationella
skyddsstyrkor och utgör en del av insatsorganisationen”, heter det bland annat i FB
2000. Dessa styrkors uppgift skall vara att
skydda landets befolkning och infrastruktur samt att stödja de operativa förbanden.
I syfte att klargöra de nationella skyddsstyrkornas kommande uppbyggnad, organisation, ledning och rekrytering har generalmajor Paul Degerlund, chef för Södra
militärdistriktet, givits uppdrag att utreda
frågan. Studien överlämnades till militärhögkvarteret förra året. Bland annat anges
det primära behovet av nationella skyddsstyrkor till 28 bataljonsförband inom armén och fem inom marinen. Styrkemässigt
uppskattas den tänkta organisationen omfatta sex till sju brigader. Det nya försvarskonceptet bygger på att vi skall få ett så
kallat insatsförsvar, till skillnad från gångna
tiders invasionsförsvar. Det välkända märket Jan von Konow är dock inte imponerad
av den nya terminologin, som han kritiserar för att mest vara ”lek med ord”.
Däremot ser von Konow positivt på de
nationella skyddsstyrkorna, vilka ”kommer att bana väg för ett fördjupande av
folkförsvarsprincipen”.
(Vårdkasen, utgiven av Förbundet för
Sveriges folkförsvar)

Tänkvärt av Leifland
Pensionerade diplomaten Leif Leifland,
tidigare bland annat kabinettssekreterare i
UD, har blivit en mycket aktiv debattör på
äldre dar. I Dagens Nyheter har han och
diplomatkollegan Krister Wahlbäck i uppmärksammade debattartiklar krävt att regeringens utredare, ambassadör Rolf
Ekéus, entledigas från sina utredningsuppdrag på grund av svåra brister i utredningsarbetet i bland annat frågan om ubåtskränkningar samt jäv därför att Ekéus tidigare varit med och utformat den svenska
utrikespolitiken och står socialdemokratin
nära.
I en intervju i Moderna Tider (som gjordes innan debattartiklarna publicerades)
pläderar Leifland för svensk anslutning
till NATO: ”Idag finns det inte längre
något rimligt skäl för Sverige att stå utanför NATO.” Leifland konstaterar vidare
att den nuvarande regeringen omvärderat
Palmes utrikespolitik, inte minst i Mellan-

östern-frågan. Enligt Leifland är det ”ganska djärvt” av Göran Persson att ”uppträda
i en judisk kalott och besöka synagogan i
Stockholm”. Leifland påpekar också att
Palme en gång sa att ”vi sysslar inte med
antisovjetism” och att socialdemokratin
på den tiden i stort jämställde kapitalism
med kommunism

Brottsligt slöseri med
skattebetalarnas pengar
Staten satsar enorma resurser på att komma
åt ”ekonomisk brottslighet”, varmed ofta
förstås försök att lura staten på pengar i
form av skattefiffel. Det är dock sällan
som de stora utredningsinsatserna leder
till åtal och ännu mer sällan till fällande
dom.
Ekonomisk brottslighet handlar inte alltid om skattefusk. Chefsåklagaren Kjell
Lilieholm åtalade bland annat en 34-årig
aktiemäklare vid dåvarande statsägda
Nordbanken för att hon misslyckats katastrofalt med aktiespekulationer, något som
kostade Nordbanken 300 miljoner kronor.
Sällan har dock en mer förödande kritik
riktats mot åklagaren i en dom. Domaren
Rolf Nöteborg kallar själva domstolsförhandlingen en ”förlängd förundersökning”
med hänvisning till det undermåliga åtalet. Slutnotan blev att staten ska betala
försvarsadvokaterna 3.228.609 kronor,
vartill kommer resekostnader på 29.088
kronor för en frikänd åtalad som inkallats
från Tokyo, samt ytterligare stora kostnadsräkningar från vittnen. Åklagaren misslyckades med det mesta, men fick mäklaren fälld för att hon tagit emot sex-sju
flaskor vin och 3.000 kronor som tack för
att hon gjort bra affärer åt en kund som var
barndomskamrat till henne. Hon slapp dock
straff eftersom hon suttit häktad i åtskilliga månader. Hur många miljoner utredningen kostat på Ekobrottsmyndigheten
vet vi inte. Men många var det säkert.
Mäklaren kan säkerligen dessutom få ett
rejält skadestånd efter en lagakraftvunnen
i allt väsentligt frikännande dom.
Men det kommer att dröja. Efter det
svidande nederlaget i tingsrätten kunde
man tänka sig att åklagaren skulle ge slaget förlorat. Men icke. Han har överklagat
domen och är alltså beredd att satsa ytterligare miljoner av Dina och andra skattebetalares pengar för att återupprätta sin
personliga prestige. Samt tvinga den i stort
sett frikända aktiemäklaren att genomlida
ytterligare en halvårslång rättegång.
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Islamistiska terrordåd
Var verkligen terrorattackerna i New York
den 11 september så förvånande? Den
frågan ställs i en artikel i Nyhetsbrev från
Indien (5 2001). I artikeln räknas sedan en
rad terrordåd, samtliga utförda av militanta islamister, upp.
I februari 1993 skedde ett sprängattentat
mot World Trade Center med Usama bin
Ladins medarbetare Ramzi Yousef som
gärningsman.
Den 12 mars 1993 ägde en serie
sprängdåd rum i Bombay i Indien varvid
börshuset i staden förstördes, liksom flygbolaget Air Indias byggnad samt ett affärskvarter. Dådens organisatörer var Dawood
Ibrahim och Tiger Memon, vilka i dag
vistas i full frihet i Karachi.
I Kashmir rövades fem utländska turister bort i juni 1995 av organisationen
Harkat-ul-Ansar, numera benämnd Harkatul-Mujaheddin. Kopplingar finns till bin
Ladin. Vid kidnappningen halshöggs en
norrman.
I augusti 1998 utsattes de amerikanska
ambassaderna i Nairobi och Dar-es-Salaam
för bombattacker med många dödsoffer
som följd.
På julafton 1999 kapades flight IC 814
från Katmandu destinerad till Delhi till
Kandahar i Afghanistan. Kaparna lyckades utverka att tre fängslade terrorister
släpptes i utbyte mot passagerarna, av vilka
kaparna hade dödat en person. De frigivna
terroristerna lever numera i frihet i Pakistan. En av kaparna heter Maulana Massood
Azhar, men var han och hans kolleger nu
befinner sig är oklart.
Den 1 oktober 2001 attackerades det
indiska delstatsparlamentet för Jammu &
Kashmir i Srinagar av ett flertal vilt skjutande mujaheddins samt en bil fylld med
sprängmedel. Skörden av offer blev 38
döda och 80 skadade. Organisationen Jaishe-Mohammad tog på sig ansvaret. Ledare
för organisationen är den ovan nämnde
kaparen Maulana Massood Azhar.
Usama bin Ladin deklarerade i en intervju för den pakistanska tidningen Jang
den 16 september 1999: ”Indien och Amerika är nu våra värsta fiender, vi är beredda
att hjälpa mujaheddin i Kashmir.” Följden
har blivit att Indien tvingas leva under
dagligt terroristhot, vilket är bakgrunden
till konflikten mellan Indien och Pakistan.
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Bin Ladin har upprepade gånger talat sig
varm för terroristiskt våld som ett medel
att ära Aallah och islam, men våldet utsträcks också till muslimska trosfränder.
Några dagar innan krigshandlingarna mot
USA ägde rum den 11 september 2001
mördade Usamas hejdukar den antitalibanske oppositionsledaren och ledaren för
Norra Alliansen, Ahmed Shah Massoud
(på Contras omslag nummer 5 2001).
Vi har tidigare i dessa spalter konstaterat, att den amerikanska Clinton-administrationen genom sina slappa och av politiskt korrekthet genomsyrade säkerhetsorgan möjliggjorde dåden den 11 september i fjol. Faktum är att Indien i nästan ett
decennium varnat USA och omvärlden för
nätverket av islamistiska terrororganisationer med bin Ladins al-Qaida som den
mest kända rörelsen. Men inte många har
varit beredda att lyssna. I artikeln i Nyhetsbrev från Indien uppges, att den indiska
regeringen i en utsällning i New Delhi
visade upp vapen, pass, identitetshandlingar och annat material som beslagtagits av terrorister; syftet var att demonstrera Pakistans inblandning i våldamheterna till stöd för de muslimska separatisterna i Kashmir.
EU beordrade dock samtliga ambassadörer från medlemsländerna att inte se
utställningen!

Ester åtalas för brott under Stalin
Nio personer skall ställas inför rätta åtalade för brott mot mänskligheten under
Stalineran i Estland meddelar den estniska
polisen. Enligt en polistalesman är det ett
av de mest omfattande målen som säkerhetspolisen har förberett.
De nio åtalade misstänks ha begått brotten vid deportationer från den estniska ön
Ösel 1949. Samtliga arbetade för Sovjetunionen, en del av dem inom NKVD, säkerhetspolisen KBGs föregångare. Rättegången väntas inledas sent i vår. (SvD)

Muslimskt tyranni
Det brukar närmast tvångsmässigt i debatten efter attackerna i USA den 11 september att de skyldiga är extrema islamister
och inte sanna representanter för islam.
Sådana tongångar har hörts från ledare
som George W. Bush, Tony Blair och
påven Johannes Paulus II. Och visst, de

flesta av världens muslimer är fredliga
människor som sannolikt inte stöder terrorism. Men många bedömare har påpekat,
att bilden av den islamska religionen är
långt ifrån idyllisk.
Redaktör David Pryce-Jones understryker i National Review (3 december 2001)
att ”politisk extremism under någon tid
varit islams dominerande uttryck. Vad som
står på spel är vilken plats som fred och
tolerans bör ha i islam i framtiden.” Ayatolla Khomeini kom för drygt två decennier sedan att för lång tid framåt prägla
bilden av omvärldens syn på islam genom
sitt omänskliga terrorvälde och krigspolitik. Fienden, Saddam Husseins Irak,
var inte ett spår bättre. Också i Nigeria,
Pakistan, Sudan och Indonesien har
muslmiska härskare ägnat sig åt kvalificerat tyranni. Och varken Saudiarabien, Jemen, Libyen, Algeriet eller Syrien, för att
ta ytterligare några exempel, är några demokratiska rättsstater, lika litet som de
jämförelsevis välartade Egypten, Tunisien
eller Marocko. Bara Turkiet, en sekulär
muslimsk stat, kan betecknas som en demokrati.
”Den muslimska världen har länge varit
insvept i tyranni, korruption och fattigdom”, skriver Pryce-Jones. ”Intellekt och
förnuft är lämpliga redskap för att komma
till rätta med detta predikament, men den
som försöker med denna taktik i dessa
diktaturer riskerar fängelse och värre. Islamsk extremism fyller det intellektuella
vakuumet. Det är en protest mot vanstyre.
Det ger andra skulden för misslyckanden.”
Andra bedömare, såsom Roland
Jacquard och V.S. Naipaul, har konstaterat att den extremt islamistiska retoriken i
sina hatiska utfall mot USA och Väst är
närmast identisk med den revolutionära
anti-amerikanismen från 60- och 70-talen
vilken alltjämt omhuldas i vänsterinriktade
och ”anti-globalistiska” kretsar.

Kubansk spion
Det har uppdagats att det amerikanska
försvarsdepartementet Pentagons högst
rankade analytiker avseende Kuba samtidigt spionerade på USA för Kubas räkning. Den kvinnliga analytikern, som heter Ana Belen Montes, hade tillgång till
allt befintligt material – bildframställningar
från satelliter, kommunikationsmaterial
som snappats upp, mänskliga källor etcetera. Ana Belen Montes vidarebefordrade
allt till Fidel Castro.
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Struntar i klimatprofeterna
Återigen har den extrema kyla som tidvis
rått i vinter skördat mänskliga offer. I Östoch Centraleuropa har sträng köld och de
värsta snöfallen på 30 år fått dödssiffrorna
att skjuta i höjden. I början av januari i år
avled i Moskva 14 människor, då kvicksilvret sjönk till 26 grader under
nollstrecket. Vid samma tidpunkt hade
281 människor, de flesta utslagna och hemlösa, dött i Moskva som en följd av vinterns härjningar. Även i Burgas så långt
söderut som vid Svarta havet frös människor ihjäl.
I Bulgarien inträffade de svåraste
snöovädren på tre decennier, och flera
samhällen och städer isolerades helt från
omvärlden av snömassorna. Ett 60-tal
skidturister isolerades i ett bergshotell utanför Veliko Tarnovo i mellersta Bulgarien. Också i den turkiska orten Izmir vid
Egeiska havet, normalt utrustad med milt
vinterklimat, snöade det för första gången
på många år. I Erzurum i östra Turkiet dog
en liten pojke när väldiga volymer snö
åstadkom att ett tak rasade samman. Något
tiotal mil därifrån lyckades ett räddningslag undsätta 27 barn vars buss sedan 17
timmar tillbaka varit begravd av en lavin.
Vidare frös under den gångna vintern
över 200 personer ihjäl i Polen, medan
omkring 40 personer rönte samma öde i
Lettland. Ett antal människor har också
dött till följd av laviner, nedfallande snö
och is med mera.
Även USA har drabbats av snö och
kyla. Tjockt med snö och is förbittrade
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tillvaron för invånarna i de vanligtvis så
soliga delstaterna i södern Alabama,
Georgia, Louisiana, Mississippi och Virginia. På flygplatsen i Atlanta, Georgia –
en av världens största – tvingades man
under en tid ställa in en mängd avgångar.
En slutsats som kan dras av dessa osedvanligt kalla fakta är att kung Bore struntar
i de klimatprofeter, vilka ständigt upplyser
om att klimatet blir varmare.
(TT, DPA, AFP)

Kolakowski om sekularisering
Den berömde polske filosfen Leszek
Kolakowski, illa sedd av den forna kommunistregimen, är numera bosatt i Oxford
i England. Där hade SVTs Göran Rosenberg sökt upp honom för en intervju som
sändes i TV2 den 17/1. Temat var på vad
sättt sekulariseringen i samhället påverkar
oss i västvärlden.
”Sekulariseringen är en process där
Upplysningen tar död på sig själv”, löd
Kolakowskis kärva omdöme. Det kommer sig, menade filosofen, av att
upplysningsfilosofin så till den grad upphöjt rationalism och vetenskap till de enda
redskap vi behöver för anpassning i tillvaron att sanningen blivit överflödig. Pragmatisk anpassning, blev ledstjärna vilket
gick ut över den traditionella religionen.
”Och när den västerländska metafysiken
föll i glömska”, menade Kolakowski, ”försvann den moraliska ordningen”. Termer
som ”gott” och ”ont” saknar i stort mening
i det sekulariserade samhället, vi tror varken på Gud eller Djävulen.

Leszek Kolakowski är själv inte aktivt
troende men har under många år belyst
religionens betydelse som ordningsskapande faktor, en roll som vetenskap
och rationalism aldrig kan fylla.
Kolakowski talade i intervjun med Rosenberg om ”en dold desperation” som breder
ut sig i vår civilisation. Vi har det bättre
materiellt än tidigare, vilket i och för sig är
bra. Men samtidigt breder meningslösheten ut sig, inte minst bland unga människor
vilka ibland tillgriper droger och kriminalitet som fåfänga motmedel.
Icke minst, hävdade Kolakowski, behövs religionen för att försona oss med att
livet slutar i ett obönhörlig nederlag –
döden. ”Utan myter och sammanhängande berättelser om verkligheten blir livet
meningslöst”, sade Kolakowski, som menade att en obehaglig följd av detta kan bli
att gamla och galna utopier (exempelvis
den kommunistiska drömmen om ett profant himmelrike på jorden) tas till heder
igen för att fylla det religiösa vakuumet.

Misstänkta krigsförbrytare får
provision på advokatarvoden
Det är inte lätt att vara försvarare åt de m
som åtalats för krigsförbrytelser vid Krigsförbrytartribunalen i Haag. Men lönen blir
därefter, en bra försvarare kan dra in 1,5
miljoner kronor om året på sitt arbete. Men
då måste man naturligtvis få ett uppdrag av
någon av de åtalade. Vilket visat sig kosta
en hel del.
Advokaten Mustafa Brakovis sparkades
av sin klient, den bosniske fångvaktaren
Esad Landzo, sedan han vägrat att betala
den åtalade dennes ”andel” av advokatarvodet. Landzo ansåg att han skulle ha
cirka 30.000 kronor i månaden, dvs ungefär en fjärdedel av advokatens arvode.
Brakovic hävdade i en TV-intervju att
metoden att dela advokatarvodet var vanligt förekommande i Haag. När han anmälde saken till domstolens kansli var den
enda reaktionen att det inte var domstolens
utan advokatens sak att avgöra vad arvodet skulle användas till.
En skotsk advokat blev nyligen avstängd
från krigsförbrytartribunalen i Arusha i
Tanzania, där grymheterna i Rwanda på
1990-talet avhandlas. Den skotske advokaten hade delat sitt arvode med sin åtalade klient, vilket Arusha-domstolen inte
accepterade. Domstolen i Haag tycks dock
inte ha samma kritiska sinnelag.
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av Tommy Hansson

De förstörde Sverige:

Lundborg: rashygienens häxmästare
Få ideologiska synsätt har varit
mer skadliga och motbjudande
än den så kallade rasbiologin och
den därmed besläktade rashygienen. Dessa synsätt byggde
på föreställningen, att endast personer av viss ”folktyp” kunde
vara fullvärdiga människor. Den
mest profilerade företrädaren för
detta synsätt i vårt land hette
Herman Lundborg (1868–1943),
chef för det av regering och riksdag inrättade Rasbiologiska institutet. Lundborg var en av de
tvivelaktiga figurer som bidrog
till att förstöra Sverige.
Rasbiolgin, sättet att indela människor i
enlighet med vilken ”folktyp” vederbörande tillhör, förknippas ofta med Adolf
Hitler och nationalsocialismen. Företeelsen var emellertid känd långt innan Hitler
föddes. Den franske diplomaten Joseph
Arthur Gobineau (1816–82) hade utvecklat en rasteori om de vita, svarta och gula
”raserna”, där den vita rasen angavs vara
ledande. Enligt Gobineau skulle den
germanska folkgruppen, de så kallade
arierna, vara en ledande herrefolksras med
uppgift att styra världen. Gobineau, som
var fransk minister i Stockholm på 1870talet, skrev boken Essai sur l´inégalité des
races humaines (Uppsats över de mänskliga rasernas ojämlikhet) i fyra band. Hans
tankar rönte bland annat stort inflytande i
Tyskland framåt sekelskiftet och vidareutvecklades av den engelskfödde men i själen tyske särlingen Houston Stewart Chamberlain.
Tanken att man skulle dela in och värdesätta mänskligheten i enligt med rastillhörighet låg alltså i hög grad ”i tiden”
kring förra sekelskiftet och för lång tid
därefter. Om man omsatte denna tendens i
praktisk handling fick man rashygien, som
gick ut på att det var möjligt och önskvärt
att förädla den så kallade folkstammen
genom tvångsmetoder: man skulle hindra
vissa individer från att skaffa barn med
varandra beroende på exempelvis ras,
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släktskapsförhållanden eller intelligensnivå. Detta synsätt låg till grund när man i
Sverige började sterilisera människor, en
praxis som var rådande ända till början av
1970-talet.

Rasbiologiska institutet
På hösten 1909 bildades i Stockholm
Svenska sällskapet för rashygien med zoologen Vilhelm Leche som ordförande och
den berömde vetenskapsmannen/nobelpristagaren Svante Arrhenius som styrelseledamot. Centralgestalt inom denna rörelse var Herman Lundborg, född i värmländska Väse 1868 av major H.E. Lundborg och dennes maka Maria, född
Löhman. Lundborg blev medicine licen-

Hur extrema och motbjudande dessa
synpunkter än må synas för merparten av
dagens svenskar, så var de närmast lika
med etablerad sanning kring förra sekelskiftet och en bra bit in på det nya seklet.
Således fortsatte Herman Lundborgs
stjärna att stiga. 1913 utkom en tysk version av hans ovan nämnda avhandling
med titeln Medizinisch-biologische
Familienforschungen innerhalb eines
2232-köpfigen Bauerngeschlechtes in
Schweden (Medicinsk-biologiska forskningar inom en bondesläkt i Sverige med
2232 medlemmar).
1916 utsågs Lundborg till docent i rasbiologi och medicinsk ärftlighetsforskning,
och 1921 utnämndes han med professors
titel till chef för det av regeringen efter
riksdagsbeslut inrättade Rasbiologiska institutet i Uppsala.

Engberg och makarna Myrdal

Herman Lundborg: rashygienens häxmästare i Sverige.
tiat i Lund 1901 och medicine doktor 1902.
Den akademiska karriären fortsatte för
Lundborg spikrakt uppåt i det han 1903
blev docent i psykiatri och neurologi vid
Uppsala universitet.
Lundborgs doktorsavhandling handlade
om en ärftlig sjukdom i ett område i Blekinge. Hans huvudtes var att denna sjukdom var en sorts epilepsi som blivit föremål för ”degeneration”, den hade enligt
författaren utvecklats mot allt mer elakartade stadier till följd av inavel. Lundborg
menade att den ärftliga defekten hade accentuerats genom ”olämpliga” äktenskap
med katastrofala resultat som följd.
Lundborgs avhandling hade visserligen
handlat om förhållanden i Blekinge, men
han ville även låta påskina att samma
situation i princip rådde i Sverige om än
inte lika utvecklat. Enda sättet att få bukt
med ”degenerationen”, det vill säga den
förmenta försämringen av det svenska folkmaterialet, vore aktiva rashygieniska åtgärder.

1920 hade bland andra ledande svenska
politiker Hjalmar Branting och Arvid Lindman undertecknat en riksdagsmotion om
att ett rasbiolgiskt institut skulle inrättas i
Sverige. Om detta rådde bred parlamentarisk enighet, och redan året därpå kunde
således institutet komma till stånd med
den ledande mannen på området – Lundborg – som entusiastisk chef. Det kan vara
intressant att notera vad en ledande socialdemokrat som Arthur Engberg hade att
säga om eutanasi, den mest radikala formen av rashygien som bestod i att avliva
”olämpliga” individer. I en debatt om dödsstraffet i riksdagens andra kammare den 7
maj 1921 yttrade den vänsterradikale
Engberg bland annat följande (1921 AK
6:39:16):
”Det är min övertygelse, att det moderna
samhället nog måste principiellt tillerkännas en rätt att även släcka ett liv. Jag antar,
mina herrar, att vi en gång, kanske icke i en
så avlägsen framtid, inom samhället tvingas
att taga under övervägande att släcka sådana liv, som bestå i ohjälpliga och vanskapade idioter och som från början äro
dömda att vara samhället till en börda och
alla andra och sig själva till förbannelse.
En sådan utväg får naturligtvis tänkas hållas öppen.”
Engbergs brutalt osminkade uppfattning
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bemöttes visserligen av tre talare, men det
råder inga tvivel om att stödet för eutanasi
var omfattande i Sverige vid denna tid.
Också andra (s)-politiker som Per Albin
Hansson och Torsten Nilsson förordade
rashygien. Omkring 15 år senare inledde
nationalsocialisterna precis en sådan verksamhet i Tyskland, då man avlivade tiotusentals utvecklingsstörda och handikappade. Samma sak kunde ha hänt i Sverige
under en formellt demokratisk regim! På
30-talet förespråkade vidare makarna Alva
och Gunnar Myrdal i sin bok Kris i
befolkningsfrågan rashygieniska åtgärder
i syfte att förbättra ”människomaterialet”.
Makarna Myrdal delar i boken in medborgarna i ”toppvärdiga” och ”icke toppvärdiga” individer. Syftet med åtgärderna
skulle vara att ”utrota all slags fysisk och
psykisk mindervärdighet inom befolkningen…”.
I det svenska samhället fanns alltså ett
betydande stöd för den typ av rasbiolgi och
rashygien som Herman Lundborg gjort sig
till främste tolk för.

”Svensk Raskunskap”
Bland det rasbiologiska institutets första
omfattande åtgärder hörde att under loppet av några år företaga mätningar och
undersökningar avseende 100 000 svenskar
ur olika befolkningsskikt, huvudsakligen
värnpliktiga. För varje individ noterades
bland annat uppgifter om familjebakgrund,
social status, kroppslängd, axelbredd,
bäckenbredd, näshöjd, näsbredd, öronbredd, ögonfärg, hårfärg, skägg, axelhår,
blygdhår med mera. Enstaka protester hördes, men i stort sett ansågs Lundborgs
verksamhet vara fullt i sin ordning.
Sensationstidningen Fäderneslandet raljerade emellertid om hur flickor fick klä av
sig nakna inför en dräglande Lundborg,
som mätte deras bröst och lår.
Frukten av denna undersökning blev
det 1927 utkomna verket Svensk Raskunskap som trycktes i två upplagor om sammanlagt 11 000 exemplar. Innehållet utgjordes till övervägande del av bilder på
nakna kroppar, något som väckte en del
kritik. Liknande undersökningar, på många
sätt typiska för sin fysiskt rationella tid,
förekom samtidigt i Danmark, Norge och
Finland. Och den outtröttlige Lundborg,
han fortsatte undersöka lappar och gotlänningar, tvillingpar, präster med flera. I
arbetet ingick även att göra släktutredningar. Institutet skapade under
Lundborgs ledning ett omfattande interna-
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tionellt kontaktnät med förgreningar i både
Europa och Förenta staterna.Om Sverige
hade blivit nationalsocialistiskt råder det
inga tvivel om att Herman Lundborg och
hans institut skulle ha fått spela en avgörande roll för samhällsutvecklingen.
För rashygienens häxmästare Herman
Lundborg stod det klart att de skilda så
kallade raserna hade olika mental beskaffenhet. I Linnés efterföljd ansåg han det
vara väsentligt att noggrant klassificera
människor och raser enligt ett eget ”vetenskapligt” system. Ett resultat av Lundborgs
mödor härvidlag var verket Svenska folktyper (1919), en bilderbok med mallar
över hur svenskar men också andra nordiska folkslag kunde – och borde – se ut.
Nordens tre huvud”raser” var, enligt Lundborg, svenskar, finnar och lappar.
Annan verksamhet institutet i Uppsala
bedrev var föreläsningar av inbjudna talare, vilka alla berörde olika aspekter av
rasbiologi. Bland mer bemärkta föredragshållare märktes den världsberömde, lundensiske vetenskapsmannen Herman Nilsson–Ehle, professor i botanik och ärftlighetslära vid universitetet i Lund. 1925 blev
Ehle med professors namn chef för en
växtförädlingsanstalt i Svalöv i Skåne;
Ehle (liksom naturligtvis Lundborg) var
övertygad anhängare av nationalsocialismen och dess idéer. Rasbiologiska institutet i Uppsala deltog vidare vid Stockholmsutställningen 1930 med avdelningen
”Svea Rike” i ett försök att skapa en syntes
mellan svensk historia och kultur.
Sundsvallsförfattaren Ludvig ”Lubbe”
Nordström medverkade här med text. Svea
Rikes fyra motton vid utställningen lyfte
fram ”ariskt blod”; ”ras, rot och stam”;
”folkmaterial av god ras”; samt ”den granens tysta susning vid vars rot ditt bo är
fästat”.

Folkhemssocialismen
Under Rasbiologiska institutets och Herman Lundbergs storhetstid på 20- och 30talet hördes inte mycket av kritik, men en
kritiker var Dagens Nyheters skribent Torsten Fogelqvist vilken med ironin som
vapen tillät sig tvivla på greppet att blanda
samman sociala och biologiska förhållanden. ”Att småborgare och lägre tjänstemän skulle utgöra en biologisk kategori är
absurt”, skrev Fogelqvist bland annat och
menade, att ”inte ens bondeklassen utgör
någon biologisk enhet”. (Citerat ur Tore
Frängsmyr: Svensk idéhistoria. Bildning
och vetenskap under tusen år. Del 2: 1809–

2000. Natur & Kultur 2000).
Fogelqvist hade givetvis rätt. Herman
Lundborgs egen stjärna kom, naturligt nog,
att dala betänkligt under 1940-talet då
nazismens aggressivt människofientliga
idéer och praktik blev uppenbara under
Andra världskriget. Lundborg själv dog
1943 och efterträddes av socialdemokraten
Gunnar Dahlberg, som gav institutet en
mer seriös inriktning. Bland annat sattes
vetenskapliga djurförsök igång. 1958 omorganiserades institutet och kom att koncentreras på medicinsk genetik.
De idéer som bland andra Herman Lundborg, Herman Nilsson–Ehle, Arthur Engberg och makarna Myrdal förespråkat fortsatte att leva vidare långt efter krigsslutet,
främst genom den socialdemokratiska
steriliseringspolitiken riktad mot bland
andra utvecklingsstörda, tattare och zigenare. De rasbiologiska/rashygieniska idéerna utgick från den kollektivistiska förutsättningen att människor med nödvändighet blir på ett visst sätt – och därför också
bör behandlas i enlighet därmed – om de
tillhör en viss befolkningskategori. Ett synsätt som ligger väl i linje med den svenska
folkhemssocialismen, befruktad som den
är av värdenihilisten Axel Hägerströms
filosofi som, ytterst går ut på att ”makt är
rätt”, eller som Gustav Vasa uttryckte det:
✎
Makt sitter i spjutstångs ände.

Kamp mot småföretagare
Torgförsäljningslagen tillkom häromåret och har gett dryga skattebyråkrater nya möjligheter att trakassera
företagare. I Stockholmsförorten
Skärholmen finns Nordens största
loppmarknad. Något hundratal företagare har där egna fasta ”butiker”
och dem har skattemyndigheterna genom åren jagat med blåslampa. Loppmarknaden hyr också ut bord till dem
som gjort vindsröjningar eller annat
och vill förstärka kassan. Även dem
har skattebyråkraterna jagat (om de
varit där för många gånger krävs
moms och ordentlig bokföring).
Skattemyndigheterna har nu också
kommit på att Loppmarknaden inte
har fullständiga pesonnummer på alla
(men väl på de flesta) som hyrt bord
för 60 kronor per gång. Nu vill man
utkräva 2600x2.000 kronor i straff,
dvs över fem miljoner kronor, vilket
är nog för att knäcka marknaden.
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Partisanernas massakrer i Finland
av Tommy Hansson

I över 55 år har finländska regeringar hållit tyst om sovjetiska
partisankrigares övergrepp mot
civilpersoner i finska byar nära
gränsen mot Sovjetunionen under fortsättningskriget 1941–44.
Allt för att inte äventyra vänskapen med den mäktige grannen i
öster. Den fruktansvärda sanningen avslöjas emellertid i en
bok av den finske journalisten
Veikko Erkkilä, som nu finns på
svenska.

vara goda förbindelser med den kommunistiska stormakten i öster, inte låtsas om
vad som hade hänt. Märkligt nog har inte

Hirivaara, Levävaara, Pirttivaara, Tuppuri, Hyry, Viianki, Malahvia, Kuoliovaara,
Lämsänkylä, Murtovaara, Suorajärvi,

…och några av deras
offer.

Mördarna, från vänster: Aleksandr Smirnov, Valentina Derjabina och Anatolij Golubev…
Hautajärvi, Niemelä, Kuosku, Seitajärvi,
Yliluiro och Lokka i olika kommuner.
De flesta av de byar som angreps saknade helt och hållet militär närvaro. Partisanerna tillfångatog eller mördade också
civila som påträffades på stigar, vägar
eller i skogar. I de officiella rapporterna
och i partisankämparnas memoarer talades emellertid lögnaktigt om militära angrepp mot befästa garnisoner och om hur
man dödat finska och tyska ”soldater”.
Avslöjandena i den nu på svenska föreliggande boken ledde bland annat till att
dåvarande finska utrikesministern Terja
Halonen – numera republikens president –
1998 i Finlands riksdag förklarade att
partisanmassakrerna på finska civila måtte
undersökas enligt brottsbalken. Det ledde
till att representanter för sovjetpartisanerna,
som under lång tid åtnjutit hjältestatus i
Sovjet och Ryssland, protesterade och
avkrävde Halonen ett klarläggande beträffande Finlands officiella ståndpunkt. Något svar från den finska regeringen fick
emellertid inte veteranerna.
Två undersökningsgrupper avseende
partisanövergreppen har tillsatts. Men de
flesta av de högsta ansvariga för de aktuella partisangrupperna har gått ur tiden,
bland dem den högste befälhavaren Georgij
Kalasjnikov som dog i en hjärtattack i april
2001 sedan han hade informerats om att
han löpte risk att ställas inför internationell människorättsdomstol.
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Inom ramen för Andra världskriget 1939–
45 utkämpade Finland tre olika krig – två
mot Sovjetunionen 1939–40 och 1941–44
samt ett mot det tidigare allierade Nazityskland i krigets slutfas. I Finlands
nordöstliga ödebygder utkämpades ett skoningslöst partisankrig, inom vars ram sovjetiska gerillakrigare gjorde sig skyldig till
ohyggliga massakrer mot finsk civilbefolkning – män, kvinnor och barn. Om
detta handlar den finske journalisten
Veikko Erkkiläs bok Det nedtystade kriget: När sovjetiska partisaner anföll finska gränsbyar (Hjalmarson & Högberg
2001) i översättning av Kaa Eneberg. Boken kom ut på finska 1998 och väckte stor
uppmärksamhet.
Det är första gången den sovjetiska krigföringen mot den oskyddade civilbefolkningen på allvar avslöjas. Länge ville finländska regeringar, angelägna om att be-

heller regeringarna i Helsingfors efter kriget velat informera om övergreppen.

Massakrerade obeväpnade
Det som hände var att partisanerna som ett
medvetet led i krigföringen mot Finland
massakrerade obeväpnade män, kvinnor
och barn. Detta har funnits väl dokumenterat i polisutredningar som gömts undan i
arkiven. De flesta massakrer förekom strax
före ”det tredje kriget”, då finnarna av
sovjetryssarna tvingades vända sina vapen
mot de forna tyska vapenbröderna. Sammanlagt anföll de sovjetiska partisanerna
23 gränsbyar i åtta till ytan omfattande
kommuner – 147 människor mördades i
byarna Kuorajärvi, Kontiovaara, Korpivaara, Kuumu, Viiksimo, Kurkivaara,

Vid partisanöverfallet på
Lokka by den 14 juli 1944
bragtes bland andra barnen Martti, 5 och Auno, 2
om livet av bolsjevikerna.
T.v. syns de svårt brända
kropparna.

21 mördades i Lokka
Ett av överfallen riktades mot byn Seitajärvi
i Savukoski kommun den 7 juli 1944. En
sovjetisk partisanstyrka överföll då byn
och mördade eller tillfångatog alla invånare som påträffades utan hänsyn till ålder
eller kön. Större delen av byns fem gårdar
brändes ner. Kvinnorna och flickorna fördes långt in i skogen och mördades – och
sannolikt våldtogs – där. Totalt dog 14
civila i överfallet plus två soldater ur vaktstyrkan; dessutom tillfångatog partisanerna
tre civila och två soldater.
Den största byn som drabbades av
partisanernas övergrepp var Lokka i
Sodankylä kommun – 21 personer dog
medan 47 överlevde. De efterlevande i
Lokka försökte, mer än i någon annan av
de hemsökta byarna, fästa omvärldens
uppmärksamhet på vad som hade hänt.
Dock till ringa nytta eftersom ingen verkade vilja låtsas om övergreppen.
Erkkiläs bok är, förutom en redogörelse
för partisanövergreppen, också en berättelse om hans egna forskarmödor och
möten med ryska historiker och före detta
partisankämpar vilka under sin livstid åtnjöt privilegier och hyllades som hjältar i
Sovjetunionen. Historikern Stanislav
Dasjinskij, med vilken författaren samarbetade intimt, tvivlade i början på att partisanerna hade begått några grymheter men
tvingades till slut inse att så verkligen varit
fallet.
En av de byar som härjades av de sovjetiska partisankrigarna kallades i den sov-
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jetiska memoarlitteraturen ”Magallo” men
befanns av Erkkilä vara en by vars riktiga
namn var Yliluiro, vilken överfölls av
partisanavdelningen Bolsjevik Zapoljarja
(polcirkelbolsjevikerna) under ledning av
Aleksandr Smirnov. Denne redogör i en
bok för partisanernas förment hjältemodiga
operation mot ”Magallo”, en by som enligt
Smirnov påstås hysa en militär garnison
och bland annat ha en tilläggsplats för
båtar. 15 soldater påstås ha dödats. Men
Smirnov, som av finnar i trakterna gick
under beteckningen ”kapten Karoka”, ljög.
Bakom hans färgstarka äventyrsberättelse
ligger den osminkade verklighet som bestod i att män, kvinnor och barn sköts
urskillningslöst. Erkkiläs efterforskningar
visar att någon garnison eller båtplats aldrig funnits, något som Smirnov vid en
konfrontation med sanningen till slut
tvingades gå med på.
Hans osminkade förklaring lyder kort
och gott (sidan 75) : ”Vi kunde ju inte
kontrollera de personer som uppehöll sig i
byn så vi sköt alla. Vi kunde inte riskera att
någon kom undan för att kunna berätta för
de finska soldaterna om oss.”

”Krig är krig…”
För ett anfall mot byn Seitajärvi avdelades
sammanlagt 152 partisaner från avdelningarna Poljarnik och Bolsjevik. Längs färdvägen fanns gott om såväl finska som
tyska militära mål, men ändå valde partisanerna den avlägsna och försvarslösa byn
Seitajärvi som anfallsmål. I rapporterna

efter anfallet talas också om heroiska sovjetiska insatser mot mäktiga militäranläggningar. Vilket alltså var ren lögn.
Sagoberättandet har blivit trott därför att
ingen efteråt – förrän redaktör Erkkilä tog
sig an saken – brydde sig om att ta reda på
hur det gick till i verkligheten.
När partisanerna retirerade från Seitajärvi hade man med sig tre fångar – ett
syskonpar och en finsk soldat. Från
ledningscentralen kom order om att fångarna skulle skjutas. Valentin Smirnov, som
fick uppdraget att skjuta den tonåriga
flickan i syskonparet, berättar för Ekkilä
(sidan 88): ”Vi hade gjort upp om att inte
skjuta syskonen inför varandras åsyn. Pojken fördes långt bort och därefter pekade
jag ut något i skogen för flickan. Då hon
tittade ditåt sköt jag henne i bakhuvudet
med två skott. Av trycket trängde flickans
båda ögon ut ur skallen och hamnade två
meter bort på marken.”
Hela sitt liv hade därefter den då 19årige Valentin Smirnov mardrömmar om
händelsen den 10 juli 1944. Det var särskilt smärtsamt eftersom Smirnov hade
förälskat sig i flickan, som hette Eliisi.
Att sovjetpartisanerna har dåligt samvete för illdåden i Finland, eller för att de
konsekvent ljugit om dem, tillhör dock
undantagen. Den ”normala” uppfattningen
är den som Georgij Kalasjnikov ger tillkänna i Erkkiläs bok (sidan 210): ”Krig är
krig. I krig finns alltid offer. Ett krig i
vilket människor inte dör är inget krig.”✎
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(Brownfeld, fortsättning från sidan 10)
regering i positiva termer hade grundlagens utformare precis motsatt synsätt. John
Adams uttryckte åsikten att: ”Vem som än
månde grunda en stat och utforma passande lagar för dess regering måste utgå
ifrån att att alla människor är till sin natur
onda.”

Frihet andrahandsbehov
Precis som om han talade till dem som
upphöjer egalitär demokrati till högsta
norm, sökte Adams förstå ett och annat
från historiens blad: ”Vi må vända oss till
vart och ett av historiens blad som vi
hitintills har vänt, i syfte att få fram ovedersägliga bevis, att folket, när det har
varit okontrollerat, har varit lika orättvist,
tyranniskt, brutalt, barbariskt och grymt
som någon kung eller senat som förfogat
över okontrollerbara krafter… Alla
regeringsprojekt, utformade på förutsättningen av fortgående vaksamhet, klokhet
och dygd, folkets fasthet när det är i besittning av utövandet av den yttersta makten,
är bedrägerier och inbillning… Den grundläggande artikeln i min politiska tro är att
despotism, eller ohämmad suveränitet, eller absolut makt, är desamma i en folkförsamlings majoritet, ett aristokratiskt råd,
en oligarkisk junta, som i en enväldig
kejsarregim. Enahanda blodig, godtycklig, grym och i varje hänseende diabolisk.”
Alltför länge har vi trott att friheten
skulle komma att tas ifrån oss från demagoger hemma eller tyranner utomlands.
Dessa faror finns naturligtvis. Det pressande kärnproblemet kan emellertid
mycket väl vara beredvilligheten hos majoriteten medborgare att skänka bort sin
frihet i utbyte mot något de ännu hellre vill
ha. I Om makten pekar den franske filosofen Bertrand de Jouvenal på att vi ofta
säger, ”Frihet är det bästa ting som sökas
kan all jorden kring”, utan att lägga märke
till vad detta talesätt egentligen står för:
”Ett gott ting som har det högsta värde är
inte något som tillhör vardagslivets nödvändigheter. Vatten kostar ingenting alls,
och inte heller bröd är särskilt dyrt. Vad
som är dyrbarast är något såsom en tavla
av Rembrandt, vilken fastän dyrare än
rubiner, eftertraktas av mycket få människor och inte av någon som är i avsaknad av,
låt oss säga, tillräcklig tillgång på bröd och
vatten. Kostbara ting är därför något som
verkligen eftersträvas av blott ett fåtal
människor och inte ens av dem förrän
deras primära behov har blivit tillfreds-
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ställda i tillräcklig mån. Det är utifrån
detta synsätt som frihet behöver studeras –
viljan att bli fri är utsläckt i farans tid och
flammar upp igen när behovet av trygghet
är tillfredsställt. Frihet är i själva verket
endast ett andrahandsbehov; förstahandsbehovet är trygghet.”

Beroende av regeringen
Från historiens början förutspådde de stora
filosoferna att demokratiskt styre skulle
producera detta resultat – att människor
skulle skänka bort sin frihet frivilligt i
utbyte mot vad de uppfattade som större
trygghet. De Jouvenal konkluderar: ”Staten har, när den en gång givits tillfälle att
ge beskydd och trygghet, blott att yrka på
livsförnödenheterna och dess beskyddarskap och överherravälde i syfte att rättfärdiga dess intrång.”
I dag är fler och fler amerikaner beroende av regeringen för sitt livsuppehälle.
Detta inbegriper inte bara understödstagarna men också de många grupper som understöds av regeringen – bönder, lärare,
affärsmän, korporationer och fackföreningar, för att bara nämna några viktiga
kategorier. Väljarna säger att de är emot
big government samt motsätter sig inflation och slöseri med skattepengar, men när
det gäller deras egen personliga andel beter de sig på ett helt annat sätt.
Vi har, som många lagt märke till, den
bästa regering pengar kan köpa. Våra val
betalas genom enorma penninginjektioner
från en mängd olika intressegrupper vilka
har intresse av att påverka kongressen –
näringslivet, rättegångsjurister, fackföreningar, hälsovårdsorganisationer – det är en
lång lista. Dessa grupper ställer inte upp
med sin ekonomiska tillgångar utan att
förvänta sig – och få – någonting i utbyte.
Detta någonting är vanligen en eller annan
form av understöd och beskydd för deras
särskilda intresse. Oavsett om det är demokrater eller republikaner som har makten så fortsätter den offentliga sektorn att
växa, liksom sker med den andel av bruttonationalprodukten som staten disponerar över. Skilda grupperingar må fortsätta
dra nytta av att skilda partier är segerrika,
men mycket litet tas någonsin tillbaka.

Mödosamt självstyre
Om varje intressegrupp gjorde avkall på
sina krav på regeringen skulle det vara lätt
att balansera budgeten, kontrollera inflationen och upprätthålla en sund ekonomi.
Den mänskliga naturen leder dock till den

olyckliga situationen att, under den representativa regeringsmakten, människor har
lärt sig att de genom politiska påtryckningar kan rösta igenom pengar till sig
själva som tjänats ihop genom andras hårda
arbete.
Grundlagsfäderna skulle vara besvikna
över de moderna trenderna men de skulle
inte vara förvånade. De visste att självstyre var svårt och mödosamt. Benjamin
Franklin sa att grundlagsfäderna till framtida generationer överantvardade ”En regering, om ni kan upprätthålla den”. Deras
hantverk var så väl utfört att vår är världens äldsta kontinuerliga regeringsform.
Inte något folk någonstans i världen lever
under samma regeringssystem som de
gjorde 1789.
Det är en förhoppning att den nutida
intresset för dem som utformade
konstitutionen kommer att få fler och fler
amerikaner att studera och förstå deras
politiska filosofi och vad de sökte uppnå –
att förstå hur bräckligt ett fritt samhälle är,
till syvende og sidst, helt och hållet en
angelägenhet för oss och våra efterföljare,
vilket de var helt på det klara med.
✎

Bara några rader om…
…att krönikören Jan Kallberg i Metro
(20/11 2001) manat till kamp ”mot ett
tråkigt samhälle”. Han refererar till en
kongress som ”folkrörelsen” SFRF (Sveriges festprissars riksförbund) skulle ha ha
haft och där det utdelades väl valda svingar
mot glädjeförstörare och tråkmånsar. Den
fiktiva (?) rörelsens ordförande uppges ha
talat sig varm för snabbare EU-harmonisering av alkoholskatterna, nej till nattstängda systembolag, bort med momsen
på krogen och billigare bensin på taxi!
Ordföranden uppges av Kallberg ha
sagt att ”Det som är mest beklämmande är
antalet nykterister som är riksdagsmän,
och det är grunden för diskrimineringen
och det tråkiga samhällets fortbestånd."
SFRF ämnar inför valet i höst kartlägga
”alla tråkiga, nyktra och partajfientliga
riksdagsmän” i syfte att förhindra att dessa
väljs. De tråkiga människorna påstods vara
samma blockering i samhället som feminister och kvinnoprästmotståndare.
Slutligen, uppger krönikören Kallberg,
pläderade ett ombud från Västerbotten för
att ”Kampen mot de alkoholfria dryckerna
är en kulturgärning.". Enda avbrottet under kongressen kom med högtidlighållandet av Folkonykterhetens dag…
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av C G Holm

Uppochnervända världen
i Hyres-Sverige
Bostadsmarknaden befinner sig i kris. I de stora städerna finns inga
bostäder att få tag på för priser som ungdomar kan betala. I småorterna spränger man hyreshus i luften för att hålla hyrorna uppe i
kommunalägda fastigheter. Nybyggnationen är idag så låg att det
skulle ta fyrahundra år att förnya hela bostadsbeståndet. Antalet
människor som idag bor i fyrahundraåriga fastigheter kan dock
räknas i bråkdelar av en promille…
Några bostadsforskare har studerat hushållens betalningsvilja och
kommit fram till att nuvarande hyressättningssystem inte alls svarar
mot vad hyresgästerna är beredda att betala för. Hyresgästerna är
beredda att betala för gammaldags charm, men systemet ökar hyrorna
för nybyggda fusklägenheter…
Men i en del fall anpassar sig faktiskt verkligheten till efterfrågan, men
politikerna försöker då motverka vad marknaden – trots regleringarna – uppnår. Invandrare vill bo i nybyggda områden, svenskar vill bo
nära friluftsområden. Invandrare vill ha tvättmaskin i lägenheten,
svenskar vill ha högt i tak och gammaldags charm. Det är så många
bor, men det vill inte de politiska beslutsfattarna acceptera. Politikerna vill tydligen hellre att alla ska vara missnöjda.
På alla fungerande marknader används
priset för att balansera utbud och efterfrågan. Det är därför Du kan gå till din lokala
butik och köpa en liter mjölk eller till Din
lokala bilhandlare och köpa en ny (eller
begagnad) bil. Troligen får Du betala mer
för bilen än mjölken, vilket leder till att Du
köper färre bilar än mjölkförpackingar.
På hyresmarknaden är det inte så – åtminstone inte i de större städerna – och där
fungerar inte heller priset som en reglerande faktor.

Krigstidsreglering
I samband med Andra världskriget infördes hyresreglering i Sverige, det var en
krisåtgärd när tysken stod med sina pansararméer vid våra gränser, och alltsedan dess
har prissättningen på hyresbostäder varit
kontrollerad utanför marknadsmekanismerna. Eftersom det hela tiden har funnits
en fungerande marknad för villor och
bostadsrätter har de välbeställda alltid klarat sig undan de problem som regleringarna skapat. Det är bara de fattiga som är
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offer för regleringarna! Den som har pengar
betalar för sig och får omgående en lämplig bostad. Den som är fattig nekas att
betala det han eller hon kan, utan hänvisas
att stå i kö eller lita till dyra andrahandskontrakt. Det är främst ungdomar som får
stå för de orimligt höga hyreskostnaderna,
de som har varit med länge på marknaden
har kommit över bra lägenheter till rimliga
hyror. Ofta för stora lägenheter för den
nuvarande familjesituationen, men varför
byta till en mindre lägenhet i en avlägsen
förort när den kostar mer än den stora i
Fina Stadsdelen mitt i sta’n?
Hyrorna fastställs idag enligt den så
kallade ”bruksvärdesprincipen”, som innebär att det ska vara dyrare att hyra en stor,
fin och trevlig lägenhet än en liten, ful och
otrevlig. Alla vet att så inte är fallet. De
som haft kontakter, tur eller betalat svart
sitter på hyreskontrakt för de bästa lägenheterna till de lägsta kostnaderna. De som
saknat dessa förutsättningar betalar mer
för sämre lägenheter i avlägsna förorter...

Korporationerna styr
Hyressättningen styrs av överenskommelser mellan Hyresgästernas Riksförbund
(HR, en socialdemokraterna närstående
organisation) och SABO (de av socialdemokraterna oftast kontrollerade så kallade
allmännyttiga bostadsföretagens organisation). De två organisationerna kommer
överens om vilka faktorer som ska styra
hyressättningen och resultatet har blivit
som ovan beskrevs. Privata fastighetsägare måste enligt lag följa hyressättningen
som HR/SABO kommer fram till.
Detta har medfört att det nästan inte
byggs några hyreslägenheter alls i Sverige
idag. Ingen kan bygga en lägenhet och
tjäna pengar på det, om de nuvarande
principerna för hyressättning ska gälla.
Alltså byggs inget. Det uteblivna byggandet innebär i sin tur att de svarta priserna
går upp, att bostadsrättspriserna blir högre
än vad de annars skulle vara och att även
villapriserna stiger…
Professorn vid Uppsala Universitet
Bengt Turner har nyligen genomfört en
studie för att undersöka hur en på konsumenternas önskemål (preferenser) byggd
hyressättning skulle se ut. Undersökningen
har genomförts i Stockholm, Malmö, Norrköping, Örebro, Gävle och Skövde. 9 000
intervjuformulär skickades ut och 4 600
svarade. Enkäten och den efterföljande
analysen var ett försök att se vad hyresgästerna var beredda att betala om de hade ett
val. Som läget är idag har de flesta inget
val, och därför kan frågeställningarna verka
hypotetiska, men enkäten har utformats
för att den så realistiskt som möjligt ska
motsvara hyresgästernas verkliga betalningsvilja.

Hyrorna svarar inte mot
hyresgästernas önskemål
Undersökningen visar att de principer som
HR och SABO använder i sina avtal inte
svarar mot hyresgästernas uppfattning. I
det existerande systemet tillmäts en faktor
som husets byggår stor betydelse. Ju nyare
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byggnad, desto högre hyra. Så ser inte alls
hyrersgästerna på saken. Egentligen bryr
sig inte hyresgästerna om hur gammalt
huset är. Av trettiofem efterfrågade faktorer hamnar husets ålder bland de lägsta.
Men ett hus byggt före 1960 värdesätts
mer än ett hus byggt efter 1990. Och hus
byggda mellan 1960 och 1990 värdesätts
ännu lägre! Det finns alltså en viss tendens
till att hyresgästerna är beredda att betala
mer för det äldre husets charm. Med ett
viktigt undantag. Ett modernt kök värdesätts högt. Men det gäller lika mycket ett
modernt kök i ett gammalt hus som i ett
nytt hus.
Det finns faktorer som värdesätts i
SABOs och HRs förhandlingar, som hyresgästerna knappt alls bryr sig om, det
gäller till exempel källsortering av sopor
och tillgång till fotbollsplaner – det ordnas
enkelt i de avlägsna förorterna och kostar
mer. I innerstadshus från förra sekelskiftet
är det inte lika enkelt och hyrorna blir
därför lägre.
Hyresgästerna är inte beredda att betala
för vare sig källsortering eller fotbollsplaner, men gärna för läget som följer med
ett hundra år gammalt hus. Men så länge
SABO och HR bestämmer får hyresgästerna lov att betala för det som ingen vill
betala för och de slipper betala för det som
hyresgästerna sätter värde på. Och de som

Det här är hyresgäster
beredda att betala extra
för:
Viktigaste faktorer för betalningsviljan:
Trygg och säker omgivning
Utemiljö med buskar och träd
Matbutik i området
Kök av hög kvalitet
Därefter följer:
God möblerbarhet
Bilfri innergård
Bostad med gott utförande
Offentlig service i området
Ostört/soligt läge
Fysiskt attraktiv utemiljö
God tillgång till kollektivtrafik
Sedan:
Utemiljö utan trafik
Lägenhetens ”charm”
Nära till friluftsområde
Nära till komemrsiellt och kulturellt utbud
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Svenskar värdesätter äldre charm, högt i tak och nära till kulturen. Här en bakgård i
centrala Stockholm med få invandrare – utom just i den lägenhet där fotot togs (Foto: C
G Holm)
får betala är ungdomar och invandrare,
som inte har något annat alternativ än att
bo i de områden där hyrorna höjts av dessa
skäl. De äldre infödda svenskarna bor redan billigt i centrum där det inte är aktuellt
med vare sig det ena eller det andra.

Svenskar och invandrare
har olika önskemål
Det förtjänar för övrigt att noteras att invandrare och infödda svenskar har ganska
olika uppfattningar om vad som är en bra
boendemiljö. Invandrare föredrar nybyggda hus, svenskar värdesätter äldre.
Svenskar bryr sig inte mycket om den
etniska sammansättningen på ett bostadsområdes invånare, medan invandrare gärna
vill bo i blandade områden – om man med
blandade menar att det finns olika etniska
grupper är ju typiska invandrarförorter
som Rinkeby (Stockholm), Bergsjön (Göteborg), Rosengård (Malmö), Vivalla (Örebro), Navestad (Norrköping), Råslätt (Jönköping) eller Skäggetorp (Linköping) idealiska, det finns massor med etniska grupper, dock väldigt få svenskar. Infödda

svenskar sätter större värde på närhet till
kultur, bra kollektivtrafik, välsorterade
butiker och friluftsområden. Svenskar ser
gärna högt i tak eller en kakelugn, invandrare tvättmaskin och torkskåp i lägenheten.
Det är alltså inte så märkvärdigt att vi får
segregerade bostadsområden, invandrare
och infödda svenskar värdesätter olika
saker hos ett bostadsområde och hamnar
därmed – när de själva får bestämma –
också i områden med olika karaktär. Det är
alltså fel när olika välvilliga myndigheter
försöker ändra på det förhållandet, de bidrar genom sådana åtgärder till vantrivsel
både hos invandrare och svenskar.
När det gäller bostadens läge är
avvikelsen från den faktiska hyressättningen och hyresgästernas betalningsvilja
stor. Hyresgästerna är beredda att betala
mycket mer för närhet till kommersiell
service och kulturellt utbud, än vad som
gäller idag. Samtidigt som bostadsområdets rykte inte är oväsentligt för
betalningsviljan. I ett område med låg status och dåligt rykte, ligger hyrorna i det
nuvarande systemet långt över där de skulle
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sänks i samband med flytten? Det nuvarande systemet leder till ett enormt
slöseri med bostadsyta,
eftersom fördelningen av
bostadsyta inte har något
med
hyresgästernas
betalningsvilja att göra.
Olika hushåll har olika
uppfattning om vad som är
en attraktiv bostad. Barnfamiljer bryr sig till exempel mindre om ett centralt
läge, men ställer högre krav
på omgivningen närmast
bostaden (och barnfamiljer kan faktiskt vara beredda att betala lite extra
för en fotbollsplan i närheten). Det skulle rimligen
leda till att priserna på stora
lägenheter i avlägsna förStudier visar att invandrare gärna bor i nybyggda hus med tvättmaskin och torkskåp i lägenheten, földjdriktigt orter kunde hållas uppe,
är andelen invandrare i Stockholmsförorten Östberga hög – politiikerna vill dock gärna hindra både in- medan det skulle vara svårt
vandrare och svenskar att bo som de vill . (Foto: C G Holm).
att få ut höga hyror för
smålägenheter i förorterna.
leda till att det existerande bostadsbeståndet
Så är det emellertid inte alls. I avtalen
hamna i en fri marknad, där hyran fastutnyttjades bättre.
mellan HR och SABO räknar man i första
ställdes av hyresgästernas efterfrågan och
hand kvadratmeter och i andra hand byggbetalningsvilja. Å andra sidan skulle hynadsår. Små lägenheter i förorterna blir
rorna stiga i efterfrågade områden. Turners
Systemet innebär slöseri
förhållandevis dyra till efterfrågan, alla
och hans medarbetares slutsats är att hyresVarför ska ett äldre par med utflugna barn
lägenheter i innerstäderna blir alldeles för
skillnaderna är alldeles för små. Attraktiva
säga upp sin stora gamla charmiga femma
lägen borde ge högre hyror, inattraktiva
billiga.
för att flytta till en avlägsen liten trea i ett
lägre. Större hyresskillnader skulle också
betongghetto - när hyran höjs och inte

Erfaren affärsjurist söker
styrelseuppdrag och
utredningsuppdrag.
Kontakta Contras redaktion för vidare information.
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Bin Ladin
Usama bin Ladin har varit en
känd storhet inom den islamistiska/terroristiska kommuniteten under en följd av år och
länge varit efterspanad av den
amerikanska regeringen. USAs
förre president Bill Clinton beordrade efter de förödande attackerna mot de amerikanska
ambassaderna i Nairobi och Dar
es Salaam 1998, som sammanlagt krävde 223 dödsoffer och
flera tusen skadade, en raketattack mot en fabrik i Sudan där
bin Ladin antogs befinna sig.
Clinton hävdar själv att raketerna missade bin Ladin med bara
några minuter.
Det är dock först med krigshandlingarna mot World Trade
Center, Pentagon och Pennsylvania den 11 september 2001
som Usama bin Ladin blivit vad
som på engelska brukar kallas a
household word över hela världen, själva inkarnationen av
våld, terror och fanatism. Vad
som blivit av honom efter det
amerikanska försvarskriget mot
al-Quaida och talibanerna i Afghanistan är i skrivande stund
oklart.
Det svenska bokförlaget Fischer & Co lät snabbt ge ut en
något förkortad svensk version
av den franske journalisten Roland Jacquards bok Bin Ladin.
Det finns anledning rikta viss
kritik mot de talrika korrekturfelen och översättningsslarven
– bland annat har det franska
sättet att skriva namn genomgående bibehållits. Det hade nog
varit bättre att göra avkall på
aktualiteten och vänta ett par
månader med utgivningen.
Trots dessa invändningar
skall det sägas att det är värdefullt att ha denna samlade dokumentation på svenska av världens terroristledare par preference. Den belyser de faktorer
som kan vara väsentliga när det
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gäller denne egendomlige man,
född i Riad 1957, som en gång
levde som en playboy och bland
annat besökte Falun som tonåring i början på 1970-talet.
Usamas väg var från början utstakad: han skulle bekläda en
toppost i det stenrika familjeföretaget bin Ladin Corporation,
som sysslar med byggnadsverksamhet och, givetvis, vara en
god muslim.
Under resans gång händer
emellertid något omvälvande
med Usama bin Ladin. Han beslutar att ägna hela sin person åt
kampen för islam, eller rättare
sagt åt kampen för den fanatiska typ av islam han själv tror
på och som dessvärre för den
islamska huvudströmningen
kastar hela religionen i tvivelsmål. Han deltar, låt vara marginellt, i den afghanska motståndskampen mot den sovjetiska ockupationen. Som muslim kan han inte acceptera den
kommunistiska ateismen. Ända
fram till 1990 pendlar Usama
mellan Afghanistan och lyxtillvaron i Saudiarabien. Han
börjar bygga upp träningsläger
i gränstrakterna mellan Pakistan och Afghanistan och rekrytera dödsföraktande jihad- krigare från hela den muhammedanska världen för sin sak. Ty
Usama kan heller inte accep-

tera Förenta staterna och allt det
han tror detta land står för –
omoral, materialism, ogudaktighet. Själv lever han en
priviligierad tillvaro med flera
hustrur, tjänare och beundrare
omkring sig.
Eftersom bin Ladin menar
att den saudiska monarkin sålt
sig till ”den stora Satan”, USA,
i samband med kriget i Persiska
viken 1991, fjärmar han sig alltmer från hemlandet och släkten. 1991 flyttar han till Sudan,
där islamisten Umar Hassan alBeshir tagit makten i en statskupp 1989. Det blir inledningen
till de irrfärder, som slutligen
leder fram till krigshandlingarna mot USA 2001. I Khartoum
stiftar Usama bekantskap med
en av de mest framträdande
islamistiska ledargestalterna
under senare år, sheik Hassan
al-Tourabi. I maj 1996 leder
amerikanska och saudiska påtryckningar till att Sudan tvingas
utspy bin Ladin. Bin Ladin, vars
hat nu ökar ytterligare i styrka,
knyter då kontakter med de fanatiska talibanerna, vilka på kort
tid fört det afghanska samhället
åter till medeltiden. Detta har
Usama bin Ladins helhjärtade
stöd. Samtidigt etablerar Usama
hjärtliga förbindelser med den
bisarre Maulavi Mohamed Omar, mer känd som mullah
Omar, och gifter sig enligt uppgift med en av dennes döttrar.
Det skulle här föra för långt
att beröra alla de aktiviteter
Usama bin Ladin och hans
terrornätverk varit inblandade i
under årens lopp. Ett viktigt arbetsfält har dock varit Bosnien
under kriget 1992–95 fram till
Daytonavtalet, då ett stort antal
”heliga krigare” från hela den
muslimska världen hölls sysselsatta. En av de viktigaste
islamistiska kämparna var här
en viss Abu Abdul Aziz, alias
Rödskägg, med erfarenhet från
Afghanistan. ”I Bosnien visade
han upp sin grymhet”, skriver
Jacquard (sidan 127). ”Han älskade till exempel att vandra runt
med avhuggna serbiska huvu-

den. Bin Ladin backade upp
Rödskägg ekonomiskt och
denne rekryterade flera grupper
för bin Ladin.” Bin Ladin skall
också ha fått bosniskt pass 1993
och har aktivt verkat för att
omvandla Bosnien i radikal riktning även efter Dayton.
Bin Ladin är ingen andlig
ledare. Ändå har han under lång
tid varit en gestalt som inspirerat och finansierat den islamistiska terrorverksamheten och
fanatismen. Roland Jacquard
nämner sex predikanter vilka
”inspirerar den fundamentalistiska nebulosans handlande”:
Omar Abdul Rahman, Muhammed Hussein Fadlallah, Rachid
Ghannouchi, Gulbuddine Hekmatyar, Hassan al-Tourabi samt
mullah Omar (reservation för
stavningen i en del fall som
ansluter till franskt bruk). Av
dessa uppges al-Tourabi ha förlorat sitt inflytande.
Ännu har vi inte sett slutet på
historien om Usama bin Ladin
och den fundamentalistiska
islamismen. Och även om bin
Ladin själv skulle ha lämnat
jordelivet eller på annat sätt
vingklippts, så kommer överhettade islamistiska hjärnor säkerligen även framgent att planlägga sinistra dåd på olika håll i
världen i hans efterföljd. Roland Jacquards bok kan hjälpa
oss att få ökad insikt om varför
detta händer och kanske också
få ett begrepp om hur vi skall
försvara oss.
Tommy Hansson
Roland Jacquard: Bin Ladin.
Fischer & Co. 280 sidor.

Genetik och
politik
Det här är en mycket personlig framställning av hur den biologiska vetenskapen går i makthavarnas ledband, alternativt
hur politikerna framför de piruetter, som de galna genetikerna
föreskriver. Vilken synvinkel
man väljer beror alltså helt på
de personliga preferenserna.
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Förefattaren, som är prfessor i
genetik vid Lunds universitet,
underlåter inte att redovisa, att
hans politiska sympatier ligger
på vänsterkanten, men han betonar kraftfullt, att det är den
icke-stalinistiska vänstern som
han hör hemma hos. För övrigt
är det först och främst som vetenskapsman han framträder i
de sju uppsatserna som belyser
olika slag av hemskheter i fråga
om ärftlighetsforskningens politiska betydelse under det förra
århundradet. Hans strikt vetenskapliga ambitioner yttrar sig
framförallt däri, att han inte nöjer
sig med att konstatera hur fasansfulla praktiska resultaten
faktiskt blev av de vetenskapliga tankegångar som på ett
olycklig sätt kombinerades med
allenarådande politiska ideologier, utan verkligen gör ett aktningsvärt försök att förklara hur
dessa – oftast mycket framstående och intellektuellt klartänkta
– vetenskapsmän i flertalet fall
handlade i god tro utifrån de
värderingar som vid den tiden
”låg i luften” ute i samhället.

Några få av dem tycks ha insett
både att forskningen vilade på
lös grund och kunde få förödande konsekvenser för samhällsstrukturen, men ett ringa
fåtal även av dem drog fullt ut
konsekvenserna av sina tvivel.
Just dessa två frågor, hur kunde galenskapen framstå så vetenskaplig och hur kunde eljest
förnuftiga människor gå på det
hela, utgör huvudtemat dels i de
båda avsnitt som behandlar det
svenska steriliseringsprogrammet, dels i det kapitel som ägnas fallet Lysenko, men även
det som handlar om en av dennes mest prominenta medlöpare
i Väst, genetikern J. B. S.
Haldane. Vad beträffar den genetiska vetenskapens tragedi i
Sovjetunionen är ju svaret generande enkelt. Var och en som
knystade en avvikande mening
riskerade livhanken. Men ack
hur svårt det måtte ha varit på
åtskilliga håll i Västerlandet, där
framstående intellektuella redan
under 1930-talet hade blivit infångade i det kommunistiska
nätverket,.

Helt opolitisk var ingalunda
den svenska rasbiologiska
forskningen under 1900-talets
första hälft. Lika lite som det
förekom någon som helst trängsel av genetiker på vänsterkanten kan man tala om någon speciell slagsida åt andra hållet. Ett
enda fall av klart uttalade nazistsympatier kan iakttagas. Det är
frågan om den på sin tid högt
uppskattade men numera i det
närmaste helt bortglömde Herman Nilsson-Ehle. För övrigt
tycks de svenska rasbiologerna
under första hälften av 1900talet ha uppvisat en tämligen
jämn fördelning av högermän,
bondeförbundare, folkpartister
och socialdemokrater, vilket
uppenbarligen måste ha berott
på att rastänkandet var kulturellt allmängods. Arvid Lindman, Hjalmar Branting och Axel
Pehrsson-Bramstorp [alla en
gång statsministrar] var dessutom eniga om nödvändigheten
av att den svenska folkstammen utvecklades i sund riktning. Den som numera – med
facit i hand – läser makarna

Myrdals Kris i befolkningsfrågan tar sig onekligen för pannan och undrar vilken sorts rasister som har kommit loss. Men
det var ju åsikter som ”låg i
luften” och på den tiden hade
man inte tillgång till det facit
som de tyska koncentrationslägren utgör.
Det var säkerligen inte lätt för
förnuftets röst att göra sig gällande, särskilt som de enstaka
tvivlarna måste ha varit väl
medvetna om att det gick på
tvären mot den i samhället etablerade sanningen. Författaren
ger ett par exempel. Det ena är
en uppsats från 1928 skriven av
statistikern Sten Wahlund, det
andra en tidskriftsartikel från
1944 där zoologiprofessorn Nils
von Hofsten frankt förklarar att
man inte kan hoppas på någon
avsevärd minskning av sjukdomarnas frekvens genom sterilisering. Mer finns inte att hitta.
Birger Larsson
Bengt Olle Bengtsson: Genetik
och politik. Berättelser om vetenskap mitt i samhället. Norstedt. ISBN 91-1-3000668-1.

1 1977
I Contra nummer 1 1977 fanns
en minst sagt profetisk artikelrubrik: ”Jugoslavien efter Tito: En
krutdurk”. Artikeln beskrev hur Jugoslaviens diktator, den kommunistiske marskalken Josip Broz
Tito blev alltmer sjuklig, samtidigt
som förtrycket hårdnade. Från
juni 1975 fram till slutet av 1976
hade den jugoslaviska hemliga
polisen UDBA genomfört fem attentat i Västeuropa (varav ett i
Sverige, mordet på den kroatiske
nationalistiske varvsarbetaren
Mikulic i Falkenberg, som genomborrades av tolv kulor).
Tito överlevde ytterligare tre år,
till 1980 och hans kommunistregim ytterligare nästan ett decennium, men sedan exploderade

krutdurken som Contra skrev om
1977 med tiotusentals döda och
hundratusentals flyktingar som
följd. Titos efterföljare som kommunistledare, Slobodan Milosevic, står idag inför rätta för folkmord och brott mot mänskligheten vid krigsförbrytartribunalen i
Haag. Om Tito hade kunnat ställas till svars på samma sätt hade
många liv skonats och mycket
mänskligt lidande uteblivit.
Contra berättade också om Konstitutionella Folkpartiet (senare
Konstitutionella Högerpartiet) i
Finland som bildats i protest mot
det presidentval där Urho
Kekkonen omvalts på ett
författningsvidrigt sätt. KFP kom
att spela en liten, men viktig roll,

som den ropandes röst i öknen
under den tid då ”finlandisering”
var ett begrepp och Finlands styrande lydde minsta vink från
Moskva. Senare skulle Contra
även intervjua KFPs partiledare,
riksdagsledamoten Georg C.
Ehrnrooth.
I ledaren tog Contra upp kraven
på en ”ny världsordning”, ett vackrare ord för en internationell global planhushållning. Idag är det
knappast någon mer än ”Attac”
som förespråkar de åsikter som
Contra kritiserade 1977.
I en genomgång av den afrikanska kontinenten konstaterades att det bara fanns tre länder
med majoritetsstyre: Gambia,
Botswana och Mauritius.

...för tjugofem år sedan
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