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Omslagsbilden: När detta nummer av Contra når läsarna har
kriget i Irak pågått i drygt en
månad. Det var USAs 43e president, George W. Bush, som
fattade beslutet att med våld
söka avväpna och störta Iraks
diktator Saddam Hussein. Vi
låter därför Bush, som han tecknats av Benny H.V. Andersson,
pryda detta nummers omslag!
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Contra-medarbetare deltar
i Manhattan-utställning

Contra-medarbetaren Benny H. V. Andersson (som bland annat tecknat omslaget till detta nummer av Contra) deltog i
februari i en utställning på Third Avenue i
New York. Det var konstverk under temat ”I
love Manhattan” som visades. Benny H. V.
Andersson och nio andra konstnärers verk
visades på utställningen.

Contra och Irak-kriget

När förra numret av Contra kom ut pågick
uppladdningen inför kriget för Irak (mot
Saddam Hussein). När detta nummer av
Contra redigeras pågår kriget för fullt, läget
ändras dag för dag och med den produktionstid som Contra har känns det ganska
meningslöst att ge läsarna information, som
kommer att vara gammal när den når fram till brevlådan.
För den som vill följa den aktuella utvecklingen finns Contras hemsida, http:
//www.contra.nu, där det finns möjlighet att få mer dagsaktuella uppföljningar, inte minst i form av vårt elektroniska veckobrev ”Veckans Contra”.
Prenumerationen på ”Veckans Contra” är gratis och kan beställas via e-post
veckanscontra@contra.nu

Bistra bokslutstider – Contra behöver Ditt ekonomiska stöd!

När det nu drar ihop till bokslut kan vi återigen konstatera att det varit ett ekonomiskt tungt år för Contra. Förlusterna har varit stora och gröpt ytterligare ett hål
i det arv som Contra fick 1983 från byråsekreteraren Nils-Eric Hansson. Under
många år kunde avkastningen på det kapital som genererats av arvet från Hansson
finansiera en stor del av verksamheten i Contra. Som alla vet har avkastningen
på besparingar de senaste åren inte varit något att hurra över. Contra har dock
genom en tidig omplacering inte drabbats av de senaste årens branta kursnedgång
på Börsen – våra tillgångar har sedan tre år varit helt placerade på räntekonton,
till en låg men trots allt positiv ränta.
Trots generöst stöd från åtskilliga av våra prenumeranter blir det nu återigen
minus i resultaträkningen och lägre utgående behållning i balansräkningen. I år
har det egna kapitalet sjunkit med flera tiotusentals kronor (det exakta resultatet
är klart inom kort).
Vi vill vädja till dem som har möjlighet att denna gång bidra med ett extra ekonomiskt stöd till Contra, vilket kan sättas in på postgiro 85 95 89-4 eller bankgiro
443-5467.
Den som under året bidragit till Contras verksamhet kan rekvirera vår verksamhetsberättelse och redovisning, som skickas ut så snart den fastställts av styrelsen.
Skriv till Contras redaktion (adressuppgifter i rutan till vänster) för att få Ditt
exemplar.

CONTRA 2/2003

Den USA-ledda alliansens beslut
att inleda fientligheter mot Saddam Husseins regim i Irak föregicks av långvarigt schackrande
i FN. Frankrike och Tyskland,
senare uppbackade av Ryssland

och Kina, gick i spetsen för ansträngningarna att sätta käppar
i hjulen för Förenta staterna.
Nedan följer en analys av de
fransk-tyska motiven bakom det
antiamerikanska agerandet. För-

utom Storbritannien stödde inledningsvis sju europeiska länder
Irak-operationerna:Spanien,Portugal, Italien, Danmark, Ungern,
Polen och Tjeckien. Senare har
många fler länder tillkommit.

Därför gick tyskar och fransmän
samman
Chirac ärvt från Charles de Gaulle (fransk
✭✭✭ Vilka motiv ligger egentligen
bakom när Tyskland och Frankrike motarbetat USAs ansträngningar att avväpna
och störta den psykopatiske diktatorn
Saddam Hussein i Irak? Paul Johnson
har sökt besvara den frågan i en ledande
artikel med rubriken ”French Kiss-off” i
den amerikanska konservativa tidskriften
National Review (25 februari 2003).
Orsakerna till det enade tysk-franska agerandet är, menar Johnson, såväl
materialistiska som mer ideologiskt
betonade.
De tyska ambitionerna i Mellanösternregionen förklaras av den brittiske skribenten gå tillbaka till tiden före Första
världskriget, då ett projekt att anlägga en
järnväg mellan Berlin och Bagdad föddes.
Detta gick i stöpet genom Tysklands och
dess allierade Turkiets nederlag i ”det stora
kriget”, men tyskarna var i gång igen i
det ännu större krig som pågick 1939-45
då naziregimen under Hitler backade upp
Rashid Alis kupp i Bagdad mot britterna,
samtidigt som Berlin höll sig väl med den
fanatiske judehataren och antibrittiske aktivisten, stormuftin i Jerusalem. Johnson
betecknar den förstnämnde som en prototyp till Saddam Hussein och den senare
som en föregångare till Yassir Arafat.
Det gick som bekant inte bättre med
de tyska planerna den gången. Tanken att
vinna fördelar i Bagdad släppte tyskarna
dock aldrig, utan under det senaste kvartsseklet har först Västtyskland och därefter
det enade Tyskland sålt högteknologisk
utrustning till terrorregimen i Irak. En av
orsakerna till den nuvarande regeringen
Schröders antiamerikanism i Irak-frågan
kan vara att en amerikansk ockupation
av Irak kan leda till att mindre tilltalande
detaljer om den tyska inblandningen kan
förväntas dyka upp.
Också Frankrike har anledning till
fruktan, anser Paul Johnson:
”Frankrike… understödde otvivelaktigt
Iraks nukleära program fram till dess att
Israels överraskande attack satte stopp
för detta för en tid. Frankrike har långa
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Markis De Lafayette, en varm Amerikavän, saknar sin franska motsvarighet i
och bittra minnen gällande Mellanöstern
och det sätt på vilket ’les Anglo-Saxons’
(USA och Storbritannien) stäckte dess
ambitioner där.”
Nämnda bittra minnen går tillbaka
till den tid då britterna drev fransmännen ut ur Egypten 1798-99. Inte heller
kände sig Paris nöjt med utgången av
Första världskriget avseende besittningar
i Mellanöstern, då fransoserna endast fick
tillgång till halva det gamla turkiska (ottomanska) imperiet samt oljelösa Syrien
och Libanon. Och med Andra världskriget
tvingades Storbritannien med USAs stöd
kasta ut (Vichy-)Frankrike ur sistnämnda
länder. Sedan dess har det varit Frankrikes
ambitioner att på ett eller annat sätt få del
i oljetillgångarna. Johnson säger sig vara
säker på att ”Frankrike skulle stödja USA i
Irak i dag om president Bush hade känt sig
kunna ge president Chirac en bombsäker
garanti för att franska intressen skulle belönas när Saddams regim kastas över ända.”
En sådan garanti har Bush emellertid inte
ansett sig kunna ge.
Men världspolitiken handlar, oavsett vad
töntvänstern kring Ordfront och på andra
håll må anse, inte bara om olja och pengar. I
Frankrikes fall finns ett behov av att manifestera en europeisk självtillräcklighet och
nationellt betingad antiamerikanism som

president 1959–1969). Dessutom är, hävdar Johnson, Frankrike ”en svag kraft på
världsscenen”. De militära bristerna omfattar såväl flyget och flottan som armén,
och om Frankrike skulle delta militärt i
Irakkriget på den USA-ledda alliansens
sida skulle de franska svagheterna komma
i dagen på ett pinsamt sätt. Johnson tar
dessutom upp ytterligare faktorer såsom
traditionell antisemitism, misstro mot
folklig demokrati, frustrerad socialism
och en självgod känsla av kulturell överlägsenhet.
En modern de Lafayette, den franske
markisen som deltog aktivt i de amerikanska självständighetssträvandena i slutet på
1700-talet, står knappast att finna.
Dessa omständigheter, plus att både
Frankrike och Tysklands plågas av enorma
sociala kostnader som tvingats på storindustrin av EU-byråkratin, förklaras ha lett
Paris och Berlin i armarna på varandra. Till
denna konstellation har Moskva anslutit
sig, liksom utanför Europa Kina. I stället
har den brittiske premiärministern Tony
Blair sett som sin uppgift att manifestera
de atlantiska banden genom att initialt
ställa sig i spetsen för ytterligare sju europeiska länder i stödet för USA: Spanien,
Portugal, Italien, Danmark, Polen, Ungern
och Tjeckien. Därefter har ytterligare ett
stort antal länder ställt sig bakom kampanjen mot Saddam Hussein.
Inte alla britter stöder Blairs hållning.
Medlemmar av det kulturella etablissemanget har bara spott och spe till övers
för Blair/Bush. Dramatikern Harold Pinter
har hävt ur sig att "hysteri, okunnighet,
arrogans, dumhet och krigslystenhet" ligger bakom Irakkriget, medan thrillerförfattaren John Le Carré (egentligen David
Cornwell) anklagat amerikanerna för att
vara ”galna”
Som vanligt ser den europeiska väns—
tern antiamerikanism, antiglobalism och
antisemitism – därav de patologiska attackerna mot Israel – som en vinnande kombination.
Tommy Hansson
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Nordkorea är en av världens få
kvarvarande stalinistiska diktaturer, som av president George W.
Bush jämte Iran och Irak räknats
till ”ondskans axelmakter”. Sedan i höstas har landets militans
ökat med en rad aggressiva hand-

lingar som följd. Nordkorea är ett
minst lika stort hot mot fred och
säkerhet i världen som Irak, men
anses vara känsligt att angripa,
då man troligen förfogar över
kärnvapen.
Mot denna bakgrund vände

sig Contra till doktor YungWoo Han, ansedd som Sveriges
främste Korea-expert, men ändå
en ”doldis”. Vi bad honom analysera situationen på Koreahalvön.
Resultatet blev nedanstående intervju, av Tommy Hansson.

Koreaexperten Yung-Woo Han:

Ett krig i Korea vore en katastrof

✭✭✭ Yung-Woo Han är född i Sydkorea,
men kom till Sverige som en ung man i
början på 1950-talet. Det var ingen lätt sak
för en yngling att komma från det av kriget
och den japanska ockupationen härjade
Korea till Sverige, där språk, sedvänjor
och klimat var så mycket annorlunda än i
Korea. Men unge Han visade sig uppgiften
vuxen. I Sverige läste han snabbt in studentexamen i Nyköping och utbildade sig
sedan till läkare i Uppsala och Stockholm.
Så småningom blev han framgångsrik förtroendeläkare vid Odenplan i Stockholm,
med bland annat medlemmarna i regeringskansliet på patientlistan. Och fast det
var några år sedan han blev ålderspensionär
driver han alltjämt sin läkarpraktik.
För vår del är doktor Han mest intressant
i sin egenskap av Korea-kännare – han
har sedan 1970-talet rykte om sig att vara
”inofficiell ambassadör” för Republiken
Korea i Sverige.
–Jag tar inte ställning för något visst
parti eller ideologi, utan är mån om att ha
goda förbindelser med regeringen i Seoul,
oavsett vem som har makten, säger Han.
Han har nära och förtroendefulla kontakter
med politiker, tjänstemän, forskare och affärsmän i Sydkorea sedan många år och
reser tillbaka till ”det gamla landet” två-tre
gånger om året. Vidare har han varit rådgivare åt ett antal svenska exportindustrier
som önskat etablera sig i Korea och nått
stora framgångar när de gjort det.

Bevara freden

Yung-Woo Han är väl insatt i Sydkoreas
förhållande till grannen i norr, Nordkorea.
Koreahalvöns delning var ett resultat av
segrarmakternas överläggningar i slutet av
och efter Andra världskriget, då det – över
det koreanska folkets huvuden – bestämdes
att en gräns skulle skilja norr från söder vid
38e breddgraden. Norr skulle förvaltas av
Sovjetunionen, söder av Förenta staterna
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Doktor Yung-Woo Han bakom skrivbordet till sin läkarpraktik vid Odenplan i Stockholm.
Han anser Nordkoreas diktator, Kim Jong-il, vara ett minst lika stort hot mot världsfreden
som Saddam Hussein, men varnar ändå för ett krig med det troligen kärnvapenförsedda
Nordkorea. (Foto: Tommy Hansson)
i avvaktan på de fria, allmänna val som
skulle ge det enade Korea en representativ
regering. Men av detta blev intet: de FNobservatörer som var avdelade att övervaka valen 1948 tilläts aldrig komma in i
det kommunistiska norra Korea utan fick
bara verka i söder, där Republiken Korea
utropades den 15 augusti 1948.
Ett par veckor senare utropade Kim Ilsung, en koreansk officer i den sovjetiska
Röda armén, Demokratiska folkrepubliken
Korea i norr. 1950 anföll Nordkorea med
uppbackning från Stalin och Mao Tse-tung
Sydkorea. Ett blodigt krig, som avslutades
med ett stilleståndsavtal 1953, följde – någon riktig fred har till dags dato ännu ej
slutits.
Hur skall man tolka Nordkoreas åter-

upptagande av kärnkraftsprogrammet
och att man sagt upp icke-spridningsavtalet (NTP), med flera aggressiva
handlingar – är det ”bara” utpressning
mot omvärlden, eller kan Kim Jong-il
faktiskt tänkas starta ett krig?
–Pyongyangs uträkning är att man gör allt
detta för att sedan kunna utverka bistånd
från västvärlden för att sluta. Kim Jong-il
vill prata bara med USA i den pågående
konflikten på Koreahalvön, dels därför att
han vill ha en pålitlig biståndsgivare, dels
därför att han vill ha ett löfte från USA om
icke-aggression. Jag har inte anledning att
tro att man kommer att angripa Sydkorea i
nuläget, men spänningen har definitivt ökat.
Nordkoreanska MiG-plan har flugit över
den demilitariserade zonen i strid med gäl-
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lande avtal. Ett amerikanskt spaningsplan
blev dessutom i februari bryskt uppvaktat
av fyra MiG-plan i internationellt luftrum.
Målet var att tvinga planet nödlanda i Nordkorea, vilket dessbättre inte lyckades.
Nordkorea har även återupptagit sitt
aggressiva robotprogram och flera gånger
testat medeldistansrobotar som beräknas
kunna nå alla tänkbara mål i Japan. Detta
har verifierats av det amerikanska militärhögkvarteret i Japan. Nordkorea anses
enligt militära observatörer ha omkring 100
Rodongrobotar med en räckvidd om cirka
130 mil. Helt klart är att Nordkorea förblir
en internationell oroskälla.
I slutet av februari installerades Sydkoreas nyvalde president, Roh Mu-hyun,
i sitt ämbete. Han kommer från samma
parti som sin närmaste företrädare Kim
Dae-jung, Millenniumdemokratiska
partiet, som anses föra en fredsinriktad politik gentemot Nordkorea. Är
det rätt väg att gå, eller är det dags för
hårdare tag?
–Kim Dae-jung och hans regering talade
om ”solskenspolitik”, Rohs beteckning
på nordkoreapolitiken är ”dialogpolitik”.
Det innebär att man vill ha ekonomiskt
samarbete och är villig att ge bistånd till
Pyongyang. Det största oppositionspartiet,
Grand National Korea Party – på koreanska
Hannara – är för en något tuffare attityd,
ungefär som Bush-administrationen i
USA. Hannara anser att Sydkorea inte
skall ge hela tiden, utan Nordkorea måste
förändras för att fortsatta kontakter skall
vara meningsfulla. Båda partierna har visst
fog för sin politik. Viktigt är under alla
omständigheter att bevara freden.

Krig en katastrof

Alltsedan krigsslutet i Korea för 50 år sedan
har amerikanska trupper varit förlagda till
Sydkorea såsom en krigsavhållande faktor.
I dag finns 37 000 amerikanska soldater
på koreansk jord. Några gånger har dessa
angripits av nordkoreanska soldater, där
den allvarligaste incidenten inträffade 1976
då nordkoreaner slog ihjäl två amerikanska
soldater med yxor och järnrör i Panmunjom
vid den interkoreanska gränsen.
Hur bedömer du USAs Korea-politik? Bör de amerikanska trupperna
vara kvar?
–Man vill från amerikanskt håll dra
ner på antalet armésoldater och satsa mer
på flyg- och flottsidan. Dessutom har det
sagts att trupperna skulle dras bort från
den demilitariserade zonen till ett stycke
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söder om Seoul. Personligen ser jag helst
att amerikanerna stannar där de nu är
för att minska krigsrisken. Om det blev
en väpnad konflikt skulle hela Sydkorea
ligga inom missilavstånd från norr, vilket
skulle kunna innebära en katastrof för
den sydkoreanska industrin. Konflikten
bör lösas med fredliga medel. Det anser
också Bush-administrationen som vill tala
med alla berörda: Nordkorea, Sydkorea,
Japan, Ryssland och Kina. Men nord vill
alltså bara tala med USA, och inte ens
forna broderlandet Kina har nämnvärt
inflytande över Nordkorea numera.
När det gäller ledningen i Nordkorea:
är det Kim Jong-il som bestämmer, eller är han en staffagefigur för en eller
annan fraktion inom kommunistpartiet
eller krigsmakten?
–Kim Jong-il har definitivt absolut
makt i Nordkorea i dag. Han kontrollerar
fullständigt kommunistpartiet och militärapparaten. Några fraktioner finns inte,
och om de någonsin har funnits så är de
redan krossade!
Så ser det alltså ut i toppskiktet i Nordkorea enligt Yung-Woo Han. Det behöver
knappast tilläggas att det inte finns någon
som helst möjlighet för en opposition att
verka. Obekväma människor och deras
anhöriga placeras i omänskliga koncentrationsläger, där de går en nästan säker
död till mötes. Ett ökat antal flyktingar
har dock lyckats ta sig över gränsen till
Kina under senare år och sedan i några fall
vidare till Sydkorea, där de kunnat berätta
om ett ofattbart grymt skräckvälde (Contras noitisavdelning försöker regelbundet
hålla läsekretsen orienterad om situationen
i Nordkorea).

Folket svälter

Trots att Nordkorea troligen är världens
mest slutna land så har omvärlden nåtts
av skrämmande vittnesmål om hunger
och elände i Nordkorea. Orsakerna är
dels missväxt och dåliga skördar, dels ett
samhälle där ingenting fungerar. Doktor
Han ger ytterligare ett skäl:
–De livsmedelsleveranser som kommer
från biståndsorganisationer lägger topparna
i kommunistpartiet och militärapparaten till
största delen beslag på. Eliten äter medan
folket svälter. Och det är min uppfattning
att läget inte förbättrats, snarare har det
förvärrats något. USA, Japan och Sydkorea
bistod i fjol Nordkorea med exempelvis
olja, livsmedel och kontanter. Det drogs
dock in då Nordkorea i höstas tillkännagav

att man återupptagit kärnprogrammet.
Det är ett känt faktum att koreanerna
är ett homogent folk på båda sidor om
38e breddgraden. Det kan inte undvikas
att det talas om återförening. När kan
en sådan komma?
–Sydkoreanerna vill ha goda förbindelser
med grannen i norr, men man önskar ingen
snabb återförening. Det skulle bli alltför
dyrt för Sydkorea, som har 20-30 gånger så
stor BNP per capita som Nordkorea. Man
jämför också gärna med den tyska återföreningen, där dåvarande Västtyskland fick
dra ett enormt lass för att hjälpa gamla
Östtyskland. De flesta sydkoreaner vill att
Nordkorea skall komma litet mer i jämnbredd innan det kan bli tal om återförening.
Personligen tror jag det dröjer mellan 10
och 20 år innan de båda Korea förenas.
I väntan på återföreningen är det viktigt, menar Yung-Woo Han, att det förs
en dialog mellan syd- och nordsidan:
–En fientlig stämning måste undvikas till
varje pris. Man måste se till att det finns
direkta kanaler mellan de båda sidorna för
en nödvändig, fredlig dialog.

Sverige–Korea

Doktor Yung-Woo Han talar med en lugn
auktoritet som vittnar om djup sakkunskap.
Genom åren har han medverkat i en hel
rad aktiviteter med syftet att stärka förbindelserna mellan Sverige och Korea. Bland
annat har han varit ordförande i Koreanska
föreningen i Sverige och Swedish-Korean
Scholarship Foundation, som delat ut
stipendier till förtjänta svenska och koreanska forskare. Han startade och gav ut
tidskriften Aktuellt om Korea under 15 års
tid och jobbade aktivt med att få svenska
regeringsledamöter och riksdagsmän att
intressera sig för Korea. I dag leder Han
det nybildade Korea–Sweden Cultural
Society och är fortsatt aktiv när det gäller
att informera riksdagsledamöter om den
aktuella situationen i Korea.
En prominent politiker som besökt Republiken Korea ett antal gånger är Anders
Björck (m), numera landshövding i Uppsala.
✎
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Godheten är en kvinna. Ondskan
är en man. Så kan, menar Contras juridiske medarbetare Patrik
Nyberg, den politiska korrekthet
som med järnhand styr vårt rättsväsende, kort sammanfattas. Den

som inte anpassar sig till rådande
kodsystem, där det gäller att vara
så feministisk som möjligt eller i
varje fall framstå som det, marginaliseras obönhörligt. Nyberg tar
upp några sentida rättsskandaler

till belysning. (Nedanstående artikel är den första av två på temat
”rättsrötan i Sverige”; i nästa
nummer följer en intervju med
rättskämpen Siv Westerberg).

Rättsrötan och den politiska korrektheten:

Friade personer blir ändå dömda!
✭✭✭ Åsiktsspektrat i dagens svenska
debatt är märkbart beskuret. De som inte
bekänner sig, eller känner till, rådande korrekta koder får finna sig i att bli betraktade
som extremer och som sådana förpassas de
ut i marginalen.
För att tas på allvar bör du använda
dig av epitetet feminist. Denna programförklaring i sig stipulerar att du är en god
person, väl värd att lyssnas på. Det viktiga
blir att bekänna sig till ett visst trossystem.
Viljan till vetande är satt på undantag.
Idé- och lärdomshistorikern Svante
Nordin ser en uppenbar risk i att forskning ”som gör den politiska gångbarheten
till enda kriterium snart måste gravt demoraliseras”. Nordin ställer sig tveksam
till samhällnyttan med denna ”korrekta”
forskning.
Den politiska korrektheten inträde
förmärks även inom diskussionen om
sexualbrott, eller bättre uttryckt, det är
synnerligen märkbart här.
Den politiska korrekta så kallade analysen hos samhällsdebattörer är att God-

heten är en kvinna och Ondskan är en man.
Ifrågasättande av denna dogm leder till en
förkastelsedom från etablissemangspress,
akademiker och så vidare. Kriminalinspektör Monica Dahlström-Lannes ord
från 1990 att hon ”har inte mött oskyldigt
anklagade män” speglar väl den världsbild
som förs ut till oss i dagens Sverige. Världen delas upp i svart och vitt där mannen
alltid är en förövare.

av Patrik Nyberg
En stor fara

Ibland har debatten om justitiemord blommat upp för att snabbt dö ut igen. Jag
menar att denna diskussion måste vidgas
till att gälla juridikens otillräcklighet. De
fall som det ofta refereras till är ärenden
där det finns farhågor att misstänka att
den utpekade suttit fängslad på felaktiga
grunder. Men alla ärenden där en utpekad
friats av rättsväsendet, men ändå betraktas

Trots jourdomstolar och andra relativa nyheter har inte den pågående rättsrötan i Sverige
kunnat hejdas. (Foto: Tommy Hansson)
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som skyldig av en stor mängd personer, är
sällan föremål för något intresse. Det finns
en stor fara i detta, menar jag. Ett flertal
personer har sedan 1980-talet stigmatiserats för resten av sitt liv. Deras ”brott”?
De har beskyllts för sexuella övergrepp på
barn. Är anklagelsen väl utsagd är den som
utpekas dömd för tid och evighet.
1998 skrev akademiledamoten Knut
Ahnlund om ett sådant fall i Svenska Dagbladet. Gustaf anklagades för incest av sin
fru. Bevisningen, om den nu förtjänar att
kallas så, inskränkte sig till tolkningar av
psykologer. Det som främst lades Gustaf
till last var att hans dotter under lekobservationer byggt palissader. Detta sades enligt
psykologen tyda på att dottern ”försökte
stänga av kontaktvägen till den som hon
identifierade som pappafiguren”. Gustaf
frikändes från anklagelserna trots dotterns
palissadbyggande. Vi kommer nu till frågan om juridikens otillräcklighet. Efter sex
år av plågor och återkommande tankar på
självmord så kunde det antas att Gustafs
lidande var över. Nu var det dock incest
som han anklagats för och då regerar stigmatiseringens logik. Han är frikänd från
incest eftersom inget tyder på att sexuella
övergrepp har skett. Han förvägras dock
vårdnaden om sin dotter. Trots frikännande
så döms han enligt barnrättsaktivisternas
gyllene sentens, ”ingen rök utan eld”.
Fallet Gustaf påvisar skoningslöst
tidsandan i dess mest perverterade form.
Drabbas du av misstänkliggöranden för ett
visst slags brottslighet, så är det en fåfäng
förhoppning att tro på rättvisa. Etablissemangspressen äger stor skuld i att okunnighet och fördom har kommit att hyllas.
Det har snarare varit regel än undantag
att artiklar kommit att underblåsa en del
människors tro på det avvikande som något
vanligt förekommande. Ett skräckexempel
på denna typ av journalistik är Per Svenssons intervju med en författarinna 1992 i
Expressen. Hon hävdar att ”en fjärdedel av
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alla kvinnor har varit sexuellt utnyttjade
som barn”. Svensson jamsar med och skriver att ”I djupet av mitt innersta vägrar jag
tro det. Man är ju idylliker”.
Svensson hade naturligtvis kunnat
tillbakavisa ett sådant yttrande genom att
tänka ett steg till. Om 25 procent av kvinnorna i vårt land varit sexuellt utnyttjade
som barn, då kan man snarare se incest
och pedofili som en norm, och inte en avvikelse. Det ställer också frågan om varför
denna perversitet i så fall skulle vara så
vanligt förekommande just i västvärlden.
Naturligtvis resonerar inte Svensson i
dessa termer. Det hade varit att utmana
de ”Goda” krafterna i samhället. Det hade,
enligt den politiska korrekthetens logik,
varit att ifrågasätta offren. Detta sätt att
resonera ger inte offren upprättelse. De
som utsätts för sexuella övergrepp får
inte upprättelse på grund av att oskyldiga
män får sina liv ruinerade.

Häxjaktens logik

Intellektuella i Sverige valde under 1980talet häxjaktens logik. Det stora antal personer som på lösa grunder utpekats som
sexualdårar, men frikänts, de senaste två
decennierna betraktas inte som offer då det
inte passar den feministiska mallen.
Den danske kriminologen Berl Kutchinsky såg tidigt en stor risk med vad han
kallade för ”vanlighetsföreställningen”:
en utbredd tro på att incest förekommer
överallt i vanliga familjer. Det är denna
föreställning som ligger till grund för
diverse långsökta analyser på senare år.
De strukturella analyserna av det patriarkala samhället har i många fall blivit
till luftslottsbyggen utan någon som helst
bäring. Professor Eva Lundgren hävdade
till exempel att satanister ritualmördade
barn i Sverige under 1990-talet. Hon lade
inte fram några bevis för att så skulle vara
fallet, men sensationspressen svalde ändå
villigt betet. Naturligtvis till stor olycka
för de stackars föräldrar som nu fick läsa
Lundgrens spekulationer om vad som hänt
deras barn. (Här kan exempelvis nämnas
mordet på den tioåriga flickan Helén Nilsson. Ett ofattbart grymt brott. Dessutom
tvingades de stackars föräldrarna läsa om
professor Lundgrens spekulationer om
ett eventuellt satanistmord på dottern i
tidningarna).
Den feministiska teoribildningen blir
på detta sätt rättsstatens dödgrävare.
Akademiska teorier, som för tillfället är på
modet sprids genom etablissemangspres-
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I Rättvisan och psykologin med advokat Lennart Hane som redaktör tas
en brännande fråga upp: kan vi lita
på psykologin? Bland medarbetarna
märks, förutom Hane, jur. kand. Siv
Westerberg, professor Marianne
Rasmuson och professor Lennart
Sjöberg. (Contrapris 180:–)

sens försorg till en stor skara människor.
Personer som företräder en mer avvaktande
inställning till de spekulativa påståenden
som förs fram om incestbrottens förekomst
fryses ut och inbjuds inte i debatter om
sexuella övergrepp på barn. Linjen ligger
fast, nämligen att det är en ”sanning” att
ett stort mörkertal föreligger och de som
ifrågasätter den rådande dogmen upplevs
som besvärliga.
Ovan nämnde Gustaf har efter att han frikändes engagerat sig i en rad organisationer
för att höja medvetandet hos folk i gemen
för vår tids häxprocesser. Han har bland annat protesterat hos Stockholms universitet
mot att professorn i processrätt, Christian
Diesen, gång på gång för ut sin populistiska
utläggning av sin syn på sexualbrottsmål.
(Diesen har bland annat förklarat att ”alla
åtalade i incestmål är skyldiga”). Diesen
är på många sätt en tidstypisk representant
för den akademiska synen på värdet av en
rättsstat.

Fallet da Costa

Sverige kunde måhända ha haft en annan
debatt om inte ett alldeles bestämt rättsfall
kom att låsa positionerna. Det som avses
är Sveriges egen Dreyfus-affär, kampanjen
mot ”allmänläkaren” och ”obducenten”.
Upprättelse för läkarna försvåras av den
anledning att det hela gjorts till själva
urtypen för politisk korrekthet. Offret var
Catrine da Costa, en prostituerad kvinna.
De anklagade var läkare. Utifrån det här

målet går det att förstå vad som skett i
Sverige under 1980 och 90-talet. Eftersom
sanningen bara kan vara svart eller vit är
slutsatsen given. Läkarna görs till själva
sinnebilden för det patriarkala förtryckarsamhället. Stark tveksamhet har på senare
år uttryckts över läkarnas skuld. Vi ska inte
närmare fördjupa oss i denna debatt här,
men det bör nämnas att läkarna av polisen
är avförda från misstankarna över att ha
haft något med da Costas död att skaffa.
Detta symbolärende kom att kasta sin
skugga över svenskt rättsväsende och
samhälle för en lång tid framåt till starkt
förfång för Gustaf och andra män som
drabbats av karriärtillvända akademiker.
1980-talet blir till en brytpunkt där slagord
blir till sanning. Mot detta måste Václav
Havels ord ställas där han påminner oss
om att hänsynen till individen är viktigare
än respekten för någon föregiven kollektiv
storhet.
”Vi får aldrig glömma att den första lilla
lögn som uttalas för sanningens skull, den
första lilla orättfärdiga handling som begås i rättfärdighetens namn, den första lilla
oansvariga gärning som accepteras med
hänvisning till helheten, kort sagt, första
gången den allmänna vaksamheten sviktar
är det ofelbart början till slutet”. ✎
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av Anssi Kristian Kullberg

Vem styr i Afghanistan?

President Hamid Karzai är inte ensam om att styra i Afghanistan. Olika etniska och politiska
grupper gör anspråk på delar av makten – och får de den inte är de beredda att ta till vapen.
Här en översikt över de viktigaste makthavarna i landet.
Presidenten Hamid Karzai

När media skyndade sig för att bevaka det
kommande kriget i Afghanistan från Peshawar eller Quetta (bägge städer i Pakistan),
så var det två personer som lyftes fram
som den kommande ledaren i Afghanistan:
Abdul Haq i Peshawar och Hamid Karzai
i Quetta. Den pakistanske journalisten Imtiaz Gul antog att bägge fått stöd av CIA
redan innan, och att de skickats till Pakistan
med direkt amerikanskt stöd för att få fart
på upproret mot talibanerna i Afghanistans
pashtunska delar (talibanerna rekryterade
främst sitt stöd bland pashtunerna, cirka
40 procent av det afghanska folket, medan
det hårdaste militära motståndet kom från
tadzjiker, uzbeker och hazarer). Karzai verkade främst i Uruzgan, medan Haq verkade
i östra Afghanistan. Abdul Haq fångades
emellertid av talibanerna och avrättades,
medan Karzai var framgångsrik i sitt uppdrag. Den amerikanske afghan-ättlingen
och rådgivaren till president Bush, Zalmay
Khalilzad fungerade som ”kungamakare”

och hans stam Popalzai bor i området omkring staden Kandahar. Hamids far Abdul
Ahad Karzai var parlamentsledamot under
kung Zahir Shahs tid (1933-1973). Ahad
Karzai mördades 1999 och ställningen
som stammens äldste ärvdes av Hamid.
Han anklagade talibanerna för mordet på
sin far. Hamid Karzai fick sin utbildning i
Indien. Han var biträdande utrikesminister
i mujaheddin-regeringen (den som störtade den sovjetiska ockupationsmakten) i
Afghanistan 1992. Karzai lämnade emellertid regeringen på grund av interna motsättningar 1994. Senare utsåg talibanerna
Karzai till ambassadör vid FN, men Imtiaz
Gul hävdar att mullah Omar drog tillbaka
utnämningen sedan han fått veta att Karzai
inte hade ordentligt skägg.

Mohammed
Khan

Qasim

Fahim

Hamid Karzais ställning är snarare svagare än starkare efter det stora rådet (Loya
Jirga), som utsåg honom till president .
Att han klarat sig kvar i
ledningen beror i ökad utsträckning på hans internationella stöd. Efter Loya Jirga
har den starkaste mannen i
Afghanistan varit generalen
och sedermera marskalken
Mohammed Qasim Fahim
Khan, den legendariske motståndskämpen Ahmad Shah
Massouds mindre hedervärde
efterträdare. Före, under och
efter Loya Jirga har general
Afghanistans president Hamid Karzai flydde landet under Fahim kunnat ställa krav på
de mörka åren och byggde framgångsrikt upp en kedja Karzai och hela regeringen.
med pizzerior i USA, innan han kallades tillbaka till Af- Fahim kontrollerar militärt
hela Kabul-området, de tadzghanistan.
jikiska områdena i nordöstra
och övertygade de afghanska ledarna att
Afghanistan och naturligtvis Pansjir-daacceptera Karzai som nummer ett. Enligt
len. Karzai utnämnde honom både till
Imtiaz Gul var det viktigaste skälet till
försvarsminister och vicepresident, efteratt Karzai blev Västs favorit att han var
som Karzais enda chans att överleva var
etnisk pashtun.
att tillmötesgå Fahims krav.
Karzai kom ursprungligen från Uruzgan
Jämfört med Massoud är Fahim pro-
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rysk. Vid sidan av Ryssland litar han
på Rysslands allierade Indien och kommunist-regimen i Tadzjikistan. Enligt vissa
rapporter utbildades Fahim av KGB, och
han råkade redan för länge sedan i luven
på Massoud i vilken utsträckning den tadzjik-dominerade styrkan Shura-ye Nazar,
som riskerade att kollapsa totalt om den
fortsatte att vara isolerad, skulle medge
koordination från FSB (efterträdaren till
KGB) och GRU (den militära underrättelsetjänsten i Ryssland). Det var uppenbart
att Massoud, som länge varit KGBs ärkefiende, bara med motvilja skulle acceptera
ryskt stöd, medan Fahim var lojal med
ryssarna. Men enligt andra källor hyste
Massoud förtroende för Fahim och utsåg
honom till sin efterträdare. Dessa källor bör
dock tolkas med försiktighet, eftersom de
hävdar att Massoud skulle ha upprepat sitt
stöd till Fahim också när han var döende
efter attentatet den 9 september 2001, attentatet som genomfördes av två tunisiska
al-Qaida-terrorister som uppgav att de var
journalister. Det är nämligen troligt att
Massoud ljöt en omedelbar död.
I början av 2002 mördade Fahims män
flygministern Abdur Rahman, även om
desinformation inledningsvis hävdade att
den pashtunske ministern hade mördats
”spontant” av uppbragta pilgrimer (som
skulle ha nekats att resa till Mekka).
Efterträdaren som flygminister blev Mirwais Sadiq, son till Ismail Khan, Herats
guvernör. När en annan pashtunsk minister,
Haji Abdul Qadir, mördades mitt på dagen
i Kabuls centrum fick mördarna hjälp av
ministerns tadzjikiska livvakt. Karzais
reaktion var att sparka sin egen livvakt
från försvarsministeriet och ersätta dem
med amerikanska specialstyrkor. Det var
ett mycket tydligt uttalat misstroende mot
Fahim.
Abdul Qadir var en av de starkaste
förespråkarna för planen att bygga en
gasledning från Turkmenistans gasfält i
Dauletabad till den pakistanska hamnen
i Gwadar. Rörledningen skulle passera
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Herat, Kabul och (Abdul Qadirs hemmaområde) Nangarhar. Den ryska gasjätten
Gazprom var emot projektet. Gazprom har
senare börjat förespråka en dyr undervattensledning från Iran till Indien, som
samtidigt skulle vara ett hugg i Pakistans
rygg och se till att centralasiatisk gas inte
skulle behövas söderut och att därmed alla
energiresurser i Centralasien kunde stanna
kvar under rysk kontroll.

Yunus Qanuni

Fahims tidigare bundsförvant Yunus
Qanuni är tadzjik från Pansjir, och han
stod Ahmad Shah Massoud nära. Qanuni
var lärling till Burhanuddin Rabbani och
en god antikommunist. Men på senare tid
har han alltmer avlägsnat sig från Fahim,
och till slut startade han sitt eget parti, vars
linje mest tycks vara nostalgiskt stöd till
Massouds linje. Västdiplomater anser att
Qanuni är på uppåtgående och att han kan
bli näste president. Han var inrikesminister
under interimsregeringen och fick då lovord från Europa. Men han möttes också av
bitska kommentarer från Kabuls icke-tadzjikiska invånare, eftersom hans polischefer
tog över stadens maffia och började driva
utpressning och ta in ”beskyddspengar”,
särskilt från pashtuner.
I Loya Jirga tvangs pashunerna att ge
upp en av de två starkaste ministerposterna,
och eftersom Fahim var i en sådan ställning att man inte kunde göra sig av med
honom måste Qanuni offras. Därför fick
han som tröst, vid sidan av utbildningsministerposten, en post som säkerhetsrådgivare, vilket i praktiken betyder att han
har ett starkt inflytande i inrikesministeriet
och särskilt då säkerhetstjänsten. Fahim
kontrollerar Amaniyat, säkerhetsrådet,
som i sin tur kontrollerar de två starka
ministerierna.

De konservativa

Vid sidan av Karzai och tadzjikerna från
Pansjir-dalen har det bildats en slags
låtsas-opposition, bestående av islamiskt
konservativa, som kan ge intryck av att
stå i oppsoition, men som egentligen inte
är emot Karzai eller Fahim. Denna grupps
ledare är förre presidenten Burhanuddin
Rabbani, som också är ledare för jamiat-i
Islami.
Folk i Rabbanis omgivning omfattar
både konservativa, som Sibghatullah
Mojadedi och Mohseni och tveksamma
islamister som Abdurrab Rasul Sayyaf och
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Burhanuddin Rabbani var internationellt
ekänd som Afghanistans president under
taliban-styret. Men han hade bara infytande i den nordöstra delen av landet, där de
styrkor som senare kom att bli kända som
”Norra alliansen” hade militär kontroll.
hans allierade och på senare tid Yunis Khalis. Rabbani har ett betydande folkligt stöd
– och det anmärkningsvärt nog särskilt hos
den pashtunska befolkningen, eftersom han
är islamist och konservativ och eftersom
Karzai tappat i popularitet, genom att visa
sig vara tadzjikernas marionett. Rabbani är
etnisk tadzjik, och Karzai etnisk pashtun,
så några månader innan Loya Jirga var
stödet det omvända. Under Loya Jirga var
det möjligen så att Rabbani var den mest
populäre politikern i Afghanistan. Under
Loya Jirga presenterade han sig som demokrat och motståndare till ”den romantiska
diktaturen” under Karzai och Fahim. Han
krävde bland annat parlamentarisk kontroll
över regeringen och att ett parlament över
huvud taget skulle väljas i Afghanistan.
Dessa tankar tilltalade inte alls Fahim. Ju
mer demokratisk den afghanska regeringen
blir i framtiden, desto mer makt kommer att
tillföras pashtunerna och de konservativa
islamisterna, och mindre till exkommunisterna i Kabul, som nu kontrollerar 90
procent av administrationen.
En afghansk källa rapporterade förra året
att Sayyaf började vända sig till Yunis Khalis och att denna allians skulle mobilisera
flertalet av de tidigare talibanska krigsherrarna till en ny islamisk front. Yunis Khalis tillhörde först Gulbuddin Hekmatyars
Hezb-i Islami, tills partiet splittrades i två,
med Hekmatyar respektive Khalis i spet-

sen. Khalis allierade sig med talibanerna
och hans högra hand Mahmud var den som
bjöd in Usama bin Ladin till Afghanistan
1996. Bin Ladin välkomnades formellt av
Abdul Qadir. Khalis lät terrorister från alQaida bo på sin egen gård.
Sayyaf har länge misstänkts vara en
provokatör och till och med al Qaidaagent inom norra alliansen. Att misstänka
honom för att ha varit inblandad i mordet
på Massoud har varit en ännu populärare
teori än att den skyldige var Fahim. Bakom
Sayyaf finns Saudiarabiens skugga, liksom
Rysslands skugga setts bakom Fahim. En
före detta pakistansk statstjänsteman
bedömer Sayyaf vara ännu farligare än
Hekmatyar, och mer direkt lierad med
arabiska terrorister.

Gulbuddin Hekmatyar

Flertalet välinformerade bedömare anser
att Gulbuddin Hekmatyar befinner sig
mullah Omars sällskap någonstans i Paktia, Paktika, Khost eller Kunar. Möjligen
finns också araber från al-Qaida i samma
sällskap, men det är mer osäkert. Trots
de många ryktena verkar araberna ha
försvunnit som aska i vinden – för att inte
tala om de värsta figurerna ifrån mytbilden
om kriget mot terrorismen. De omtalade
”tjetjenerna” har redan visat sig vara uzbeker, men fortfarande kan pakistanska och
västerländska tidningar fortsätta att sprida
myterna om ”terrorister från Tjetjenien och
andra centralasiatiska republiker”.
Hekmatyar är i stort sett utan allt lokalt
stöd i Afghanistan., men han har ett väl

Gulbuddin Hekmatyar har samarbetat med
de flesta i Afghanistan. Den ena taktiska
alliansen har avlöst den andra och det har
varit svårt att förstå om han idémässigt
stått för något annat än makt åt sig själv.
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förgrenat nätverk av agenter och han har
fortfarande trådar som går in i underrättelsetjänsterna i Saudiarabien, Iran, Ryssland,
Turkmenistan och Azerbajdzjan. Det är till
och med möjligt att han har kontakter med
Irak, men det kan möjligen vara fråga om
amerikansk desinformation. Under våren
och sommaren förra året sköt Hekmatyars
styrkor granater och missiler mot amerikanerna och ISAF (FNs fredsbevarande
styrkor) på olika platser i Afghanistan.
Han påstås också ha låtit cirkulera falska
pengar, tryckta i Ryssland.
Hekmatyar har varit huvudmisstänkt
för ett bombdåd den 5 september 2002
i centrala Kabul, ett dåd som krävde 30
människoliv. Han har också misstänkts för
terrordåd i Kabul och andra delar av Afghanistan. Redan våren 2002 betecknade ISAF
Hekmatyar som säkerhetsproblem nummer
ett, medan al-Qaida och talibanerna bara
hamnade på andra respektive tredje plats.
Den stora frågan återstår, för vem arbetar
Hekmatyar idag?
Under den nuvarande regimen i Kabul
har det alltid varit populärt att skylla allt
på Pakistan. Det är därför inte att förvåna
att den tadzjik-ledda säkerhetstjänsten
återigen sprider påståenden till journalister att Hekmatyar arbetar för ISI (den
pakistanska säkerhetstjänsten). Vidare
kan man notera att den tadzjik-ledda
administrationen vidarebefordrat påståenden av ryskt och indiskt ursprung om
afghanska extremisters kontakter med
Tjetjenien, Kashmir och oppositionen i
de centralasiatiska republikerna.
Det är emellertid mycket osannolikt att
ISI ligger bakom Hekmatyar. Det är till
och med osannolikt att Hekmatyar skulle
arbeta för de delar av ISI som arbetar i
Hamid Guls efterföljd, och som ännu inte
har eliminerats av Pervez Musharrafs
pakistanska regim. När Pakistanska
Folkpartiet och Benazir Bhutto kom till
makten i Pakistan för andra gången slutade
Pakistan att stödja Hekmatyar, som kände
sig förrådd och bitter. Ända från 1995 har
Hekmatyar snarast varit en fiende till ISI.
Under Benazir Bhuttos regering flyttade
den pakistanske inrikesministern Nasirullah Babar stödet från Hekmatyar till
talibanerna. Och när Musharraf tog över
från Nawaz Sharif, slutade Pakistan att officiellt backa upp talibanerna. Idag skulle
det inte finnas några rationella skäl för
Pakistan att genom Hekmatyar stödja en
destabilisering av Afghanistan. Pakistans
primära intresse i Afghanistan har alltid
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varit stabilitet för att få en trygg västgräns
och en öppning till marknaderna i Centralasien. Det är inget som Hekmatyar eller
hans nya jihad kan leverera till Musharrafs
Pakistan, som har USA som en allierad i
kampen mot terrorismen. De två män som
officiellt skryter om att de skapat talibanrörelsen i Pakistan, Nasirullah Babar och
Hamid Gul, är både intensiva motståndare
till Musharraf.
Den tidigare KGB-officeren Vasilij
Mitrochin bekräftar i en ny bok om underrättelsetjänsten KGB märkliga detaljer
om Sovjetunionens politik i Afghanistan
och hur man använde sig av provokatörer.
Enligt Mitrochin framställdes ”sovjetutbildade afghanska gerillastyrkor som
stödda av CIA, som antisovjetiska mujaheddin-rebeller i syfte att skapa förvirring
bland de verkliga rebellerna”. I januari
1983 fanns det 86 sådana falska grupper,
som utbildats av KGB-officeren V. Kikot
från åttonde avdelningens S-dirketorat. Kikot förflyttades från Kuba och var bekant
med utbildningen av palestinska terrorister.
Man hade också 110 agenter infiltrerade
i Iran och över 200 i Pakistan, inklusive
Murtaza Bhutto, son till den förre presidenten och bror till den blivande premiärministern. Det har framförts misstankar
om att den utpräglat anti-amerikanske
Hekmatyar skulle ha arbetat som KGBprovokatör från början, något som många
afghaner misstänker vara fallet.
Flera forskare har ansett att förhållandet
att upp till 50 procent av CIAs stöd till jihad
i Afghanistan gick till Hekmatyar berodde
på KGBs inflytande i ISI, organisationen
som förmedlade merparten av det amerikanska stödet. De som idag granskar
vad som hände betraktar Hekmatyars
insats i jihad som ytterst dubiös, det finns
knappt några belagda fall där han gjort
framgångsrika insatser mot Sovjet, han
dödade fler riktiga mujaheddin-soldater
än sovjetiska ockupanter. Däremot har
han varit mycket framgångsrik när det
gällt att skapa inre splittring. Vi känner
alla till det gamla romerska visdomsordet
”divide et impera” (söndra och härska) och
åtminstone en del har i Asterix-serien sett
hur romarna använde sig av ”söndringsagenter” mot de galliska separatisterna,
som leddes av de galliska terroristerna
Asterix och Obelix.
Allt vi känner till om Hekmatyars aktiviteter under senare delen av 1990-talet
pekar i en helt annan riktning än ISI, även
om Hekmatyar säkert fortfarande har åt-

skilliga kontakter i Pakistan. När allt kommer omkring har det inte skett någon genomgående utrensning av KGB-elemnent
inom det officiella Pakistan och inte heller
inom landets underrättelsetjänst. De finns
där fortfarande och det skulle inte förvåna
om en av dem är konspirationsteoretikern
Hamid Gul.
Under 1993–1994, alldeles efter det att
Hekmatyar blivit ”förrådd” av Pakistan,
var han inblandad i en rad provokationer
i Kaukasus. Men naturligtvis inte i Tjetjenien, utan i Azerbajdzjan, där han backade
upp den förre KGB-generalen Haidar Alijevs intressen. Alijev hade störtat den demokratiskt valde pro-turkiske presidenten
Ebülfez Ali Elchibey. Hekmatyars provokatörer har också konstaterats ha länkar
till den lezjginiska terroristorganisationen
Sadval, som har backats upp av den ryska
militära underrättelsetjänsten GRU, som
varit ansvarig för så mycket av provokationerna i Kaukasus.
Alijev var uppenbarligen en av de mest
inflytelserika ledarna i Andropovs anda när
det gällde sovjetiskt stöd till muslimska
terrorister i hela världen. Jag misstänker
dock att Alijev (i likhet med Jevgennij
Primakov, Sergej Stepasjin och Eduard
Sjevardnadze) kan ha tillhört den grupp
inom det forna sovjetiska underrättelseetablissemanget som var kritiska mot de mest
lojala Andropov-anhängarna (sådana som
Vladimir Putin, Sergej Ivanov och Anatolij Kulikov). När Alijev senare byggt upp
sin egen maktposition i Baku började han
visa upp en mer självständig linje gentemot
Kreml. Vid sidan av detta är det värt att
notera att i alla kaukasiska provokationer
i slutet av 1990-talet spelade den militära
underrättelsetjänsten GRU en mer central
roll än FSB, även om den senare må ha svarat för propaganda och desinformation.
GRU var ansvarigt för rekrytering av legosoldater och provokatörer till det abchasiska kriget mot Georgien. Bland andra
tillhörde de tejetjenska radikalerna Sjamil
Basajev, Sjirvani Basajev och Ruslan Gelajev trupperna som rekryterats av GRU. Det
fanns också en okänd arab, kallad Khattab,
som uppges ha deltagit striderna i det afghanska jihad (heliga kriget). Andra källor
framhärdar i att bröderna Basajev skulle ha
mött Khattab endast i Abchasien, varifrån
han flyttade till Dagestan och gifte sig med
en avarisk kvinna och senare fortsatte till
Tjetjenien som provokatör, för att undergräva den moderate tjetjenske presidenten
(Fortsättning på sidan 21)
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Contras notisavdelning har i detta nummer
sammanställts av Tommy Hansson. De källor som refereras är inte direkt citerade,
utan texten är Contras sammanfattning av
originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Mer galenskap

På den här platsen redogjorde vi i Contra
6/02 för humorgruppen Galenskaparna/
After Shaves negativa inställning till reklam under TV-filmer. Vi nämnde gruppens
ledare Claes Eriksson vid namn. Samme
Eriksson ringde med anledning av notisen
upp Contras ansvarige utgivare Tommy
Hansson och meddelade bland annat
följande:
–Vi är inte alls emot reklam som sådan.
Att påstå att vi inte inser att ”reklam är ett
av kännetecknen på ett dynamiskt samhälle
i vilket fria företagare har en självskriven
rätt att göra reklam för sina produkter”,
som ni gör i notisen, är lögnaktigt. Däremot
motsätter vi oss att våra filmer avbryts av
reklam – det är ett sätt att profitera på vår
popularitet, vilket vi inte gillar.
Claes Eriksson hänvisar till en stämningsansökan hans grupp jämte ett flertal
andra – bland andra Teaterförbundet och
Författarförbundet – sägs ha lämnat in till
Stockholms tingsrätt.
–Vi är definitivt inte ensamma om det här;
våra krav är djupt förankrade i folkdjupet!
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säger Eriksson och kritiserar Contra för
att ha ”raljerat” över gruppens inställning
och dessutom kallat filmregissören Vilgot
Sjöman (”Han är en rätt seriös regissör”,
enligt Eriksson) för ”Porr-Sjöman”.
Eriksson nämner en opinionsundersökning, som han hävdar visar att 80
procent av svenska folket är emot reklamavbrott i långfilmer, vilket även herr
demonregissören Ingmar Bergman är. Vi
nämnde i notisen vidare att Erikssom vid
ett riksdagsval för några år sedan stödde
KPML(r).
–Jag har aldrig varit med i KPML(r),
säger nu Eriksson. Däremot stödde jag och
några andra artister, bland andra Sven Wollter och ”Totta” Näslund, partiet vid en stödgala därför att det utestängdes i Göteborg
och inte fick föra fram sitt budskap.
Contra har dock aldrig påstått att Claes
Eriksson varit medlem i KPML(r). Att
Claes Eriksson ställer upp på galor för
KPML(r) tillsammans med blodtörstiga
kommunister som Sven Wollter tycker vi
säger det mesta om Erikssons politiska omdömeslöshet. Och om nu enda orsaken till
Eriksson stöd vore att de stackars revolutionärerna var ”utestängda”, så finns det väl
inget som hindrar att han nästa gång ställer
upp för, säg, Nationaldemokraterna.
Men Eriksson och hans grupp är alltså
inte motståndare till reklam i allmänhet utan bara till reklam som läggs in i

filmavbrott.
–Är det klart? avslutar Eriksson med
bästa kaserngårdsröst.
Visst är det klart. Vilket givetvis inte
hindrar Contra från att ha en helt annan
uppfattning än Claes Eriksson i sakfrågan.
Också när det gäller Porr-Sjöman.

Skräcken för homokritiker

Det finns väl ingen fobi som inom vänstern är så starkt omhuldad som den som
riktar sig mot kritiker av homosexlobbyns strupgrepp på den fria debatten i
landet. Det demonstrerades med önskvärd tydlighet när det politiskt korrekta
etablissemanget kastade sig över Siewert
Öholm, sedan denne dristat sig rikta viss
kritik mot paret Gardell-Levengoods
ohämmade bögpropaganda i samband
med Melodifestivalen i TV. Aftonbladets
krönikör Johanne Hildebrandt ställer in sig
i anti-antihomoledet med att rubrikvis den
30/3 hävda att ”Bakom gardinerna växer
homoskräcken”. Hildebrandt gör ett föga
trovärdigt försök att hävda att det i själva
verket är ”homofobiska” debattörer, ”arga
som bin”, som dominerar debattscenen.
”Hur kan folk tappa koncepterna när
det gäller något så ofarligt som homosexualitet?”, frågar sig vidare Hildebrandt.
Man undrar var AB-krönikören hållit hus de
senaste decennierna. AIDS-epidemin som
spreds över världen från de promiskuösa
bastuklubbarna i San Fransisco i slutet
på 1970-talet, och som ledde till otaliga
utövande homosexuellas död, visar inte
precis att bögeriet skulle vara ”ofarligt”.
Men krigskorrespondenten Johanne Hildebrandt har väl varit alltför upptagen med
att huka bakom skyttevärnen i Kosova och
andra krigshärjade ställen i världen för att
notera att aktiv homosexualitet kan vara
direkt dödsbringande.
Under tiden anpassar sig den sociala
verkligheten i Sverige sakta men säkert
till förhållanden värdiga Sodom och
Gomorra. En ny, könsneutral sambolag,
gällande både homo- och heterosexuella,
skall införas där de båda sexuella inriktningarna skall jämställas. Avsikten uppges
i ett pressmeddelande från justitiedepartementet vara, att ”undanröja omotiverade
rättsliga skillnader i behandlingen av homosexuella sambor i annan lagstiftning,
bland annat när det gäller bidrag från det
allmänna:”
När detta skrives har lagstiftningsarbetet tillfälligt hakat upp sig på lagtekniska invändningar från lagrådet, så den
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ursprungliga planen att den nya lagen ska
träda ikraft den 1 juli 2003 lär inte hålla.

Senkommen visdom

SIDAs nyligen avgångne generaldirektör
Bo Göransson uttalade i Svenska Dagbladet
sin skepsis gentemot svenskt statsbidrag till
så kallade befrielserörelser – i realiteten
oftast marxist-leninistiska terrorrörelser
– som utgått i åtskilliga decennier nu.
”Det är pengar SIDA kan använda bättre”,
citeras Göransson om det svenska bidraget
till gangstern Arafats palestinska myndighet.
Så sant som det är sagt. Det kan dock
tyckas att Göranssons visdom är något
senkommen. Om han hade läst Contra
under årens lopp hade han, långt tidigare,
fått åtskilliga argument för sin nuvarande
ståndpunkt. Contra har faktiskt närmare
30 år på nacken!

Sortera bort SOPO!

Förre naturvårdsgeneralen Valfrid Paulsson gick härförleden ut i Dagens Nyheter
och uttalade tillsammans med några andra
debattörer som sin mening, att det myckna
sopsorterandet i vårt land var helt onödigt.
Vilket Contra har hävdat sedan länge. I
realiteten fungerar sorterandet mest som
terapi för svenskar som i sin plikttrohet
tror att man måste göra allt som myndigheterna dikterar
Något som borde bortsorteras omgående
är de ”soppoliser” (SOPO enligt en insändare i Svenska Dagbladet 26/2) som går
och spanar kring våra sopstationer för att
med hökögon slå ner på om någon typ av
avfall hamnat på fel ställe. De pensionerade
poliser, som ute i kommunerna städslats för
detta göromål, kanske gläder sig åt att få
jaga så kallade miljöbovar, men att rota i
folks soppåsar är knappast en syssla som
hör hemma i ett värdigt samhälle.
”Betydligt angelägnare uppgifter för
dessa polispensionärer finns som väktare
i bostadsområden, på skolor, i parker, på
bussar, på tusen olika ställen”, skriver Lars
Åkesson i sitt inlägg.

Bråk om Henschen

Ett smärre bråk har blossat upp i Sundbyberg om var framlidna konstnärinnan
Helga Henschens donerade konst skall
placeras. Henschen avled vid 85 års ålder
i augusti 2002 och var bosatt i stadsdelen
Duvbo. Enligt donationsvillkoren framgår
att Sundbybergs stad ”åtagit sig att verka
för att samtliga konstverk permanent och
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samlat ställs ut i Sundbybergs stads kommunhus eller motsvarande publik lokal där
de kan beskådas av allmänheten”. Anhöriga till Helga Henschen samt så kallade
konstvänner har protesterat och menar att
det sätt som konstverken placerats ut på
icke överensstämmer med konstnärinnans
sista vilja – de finns i dag i exempelvis
stadsbiblioteket, Hallonbergsskolan samt
i kommunalhusets vigselrum.
Henschens stödtrupper bör besinna,
att med den nuvarande placering får fler
möjlighet att beskåda konsten vid fler tillfällen än om den hade inrymts i samma
lokalitet. Konst och konst, förresten. Helga
Henschen var en pålitlig socialdemokratisk
partigängare, som väl var mest känd för sina
en smula enfaldiga propagandatexter, utformade med naivistisk piktur. I Tensta tunnelbanestation finns några avskräckande
exempel härpå. Henschens pekoralkonst
överträffas väl endast av Siri Derkerts till
konst upphöjda klotter i Östermalmstorgs
tunnelbanestation.
För vår del får Sundbybergs kommunledning gärna placera Henschens
prestationer i något avlägset förråd som
inte öppnas alltför ofta.

Ehnmark och tyrannerna

Anders Ehnmark heter en en skribent och
intellektuell, vapendragare till Per Olov
Enquist, som torde ha haft fel i varenda
utrikespolitisk fråga de senaste 30 åren
eller så. Nyligen har han utsträckt sin väl
avvägda visdom till att omfatta konflikten
i Irak och skriver bland annat i Länstidningen, Södertälje (Ehnmark är jämte hustrun Annika Hagström bosatt i Taxinge i
grannkommunen Nykvarn) 22/3: ”Imperier
vill alltför gärna byta regim i andra länder.
Man måste kunna hålla två tankar i huvudet: tyrannen bör störtas, ja, men imperiet
bör inte göra det, det är folkets sak. Det
finns för övrigt andra sätt att ofarliggöra
tyranner, containment, som man sa under
det kalla kriget, alltså tillbakahållande, det
vill säga avskräckning.”
Det finns dock ytterligare en tanke man
bör hålla i huvudet i sammanhanget, en
uppgift Ehnmark går bet på: vad skall folket
göra om det, till följd av en väl utbyggd
förtryckarapparat, icke förmår störta tyrannen? Enligt Ehnmarks idéer inte ett dugg
– det får finna sig i att fortsätta förtryckas
av en Saddam eller en Hitler eller en Stalin, samtidigt som ”imperiet” bedriver en
containment-politik som kanske i vissa
lägen kan vara bra i ett strategiskt utri-

kesperspektiv men som inte gynnar folket
i det aktuella landet. Och det är precis det
George W. Bush insett: i det läget menar han
att USA som världens viktigaste demokrati
bör använda sin styrka i syfte att avlägsna
tyrannen till båtnad för Iraks folk.
Anders Ehnmark, som har stött de
flesta förtryckarregimer som funnits i
världen sedan början på 70-talet, är knappast rätte mannen att rikta kritik mot USA
och Bush.

Kommunister för fred…

Nej, den omtalade stödgrupperingen
till förmån för Saddam Hussein har inte
namngivits i enlighet med notisrubriken
ovan, men det vore nog ett mer rättvisande
namn om man betänker att i ”Nätverk för
fred” (som är det faktiska namnet) ingår
gamle nordkoreasupportern Jan Lönn och
hanoikramaren Sköld Peter Mathis.
Jan Lönn gjorde sig för ett 30-tal år sedan beryktad genom att ge ut en samling
till svenska översatta tal av ”den store
ledaren”, alltså Nordkoreas diktator Kim
Il-sung, som styrde Nordkorea från 1945
fram till sin död 1994; Kim är faktiskt
fortfarande formellt president i Nordkorea,
som praktiskt leds av sonen ”Baby Kim”,
Kim Jong-il. Sköld Peter Mathis var en av
de första gatuaktivisterna inom vietnamvänstern och slogs bland annat mot ridande
poliser i centrala Stockholm. En omtyckt
metod av detta gatuslödder var att sticka
hästarna med spetsiga föremål, därmed
framprovocerande ”polisvåld”.

Ny idol för gamle Kim Il-sung-älskaren
Jan Lönn, ordförande i det så kallade
Nätverket för fred, är Iraks bödel, Sad-
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Forza Berlusconi!

Italiens högerinriktade premiärminister
Silvio Berlusconi, regelmässigt hånad
av vänsterkrafterna, tvekar inte i sitt stöd
för USAs beslut att gå till väpnat angrepp
mot Saddam-regimen i Irak: ”Vi kommer
aldrig att glömma att vi har Amerikas
förenta stater att tacka för vår frihet [och]
vårt välstånd. Och vår demokrati. Inte heller kommer vi att glömma att många unga
amerikanska liv förlorades och offrades…
för oss. Så för oss är Förenta staterna inte
bara vår vän, utan en garant för vår demokrati och vår frihet… Varje gång jag ser
en USA-flagga, ser jag inte flaggan såsom
bara representerande ett land, utan jag ser
en symbol för demokrati och frihet.”
Berlusconis uttalande kan ses som en
välgörande kontrast till Göran Perrssons
vingelpetterier i Irak-frågan.

Bra AIDS-medicin

AIDS-smittan har enligt uppgift gått ned
med 65 procent i Uganda mellan åren
1991 och 2000. Detta beror utan tvekan
på presidenten Yoweri Musevenis politik
att uppmuntra sexuell avhållsamhet och
trohet. Musewenis recept och resultatet
därav borde vara goda nyheter för alla,
men för ”progressiva” biståndsteoretiker
är de snarast ett rött skynke och tecken på
en ”reaktionär” inställning. Ett gynnsamt
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tecken är emellertid att den amerikanska
Agency for International Development
intagit en positiv attityd till Ugandas så
kallade ABC: Abstain, Be Faithful, and
Wear Condoms (Avstå, Var trogen, Använd
kondomer). Det lär emellertid vara bråttom med att följa Ugandas exempel – i
det övriga Afrika ökar AIDS-smittan med
förfärande hastighet.

Stormen kring Lott

Senator Trent Lott, republikansk majoritetsledare i senaten, tvingades avgå sedan
han i samband med avgående veteranpolitikern Strom Thurmonds 100-årsdag
(!) sagt följande: ”…om resten av landet
hade följt [Mississippis] exempel när det
gällde att rösta för Thurmonds rasåtskillnadsinitiativ 1948, skulle vi inte ha haft alla
dessa problem genom årens lopp…” Detta
uttalande togs av en rad kommentatorer,
både republikaner och demokrater, som
intäkt för att Trent Lott gjort sig skyldig
till en rasistisk förlöpning. Sanningen var
dock att Lott endast gjort ett par lättamma
anmärkningar av inofficiell karaktär. När
sedan kritikstormen blev allt intensivare,
såg sig Lott föranlåten att gå ut med en
rad dementier som knappast övertygade
någon. Slutet blev att Lott tvingades avgå
för att ersättas av Bill Frist.
John O´Sullivan sätter i en artikel i

National Review 27 januari 2003 med
rubriken ”Mobb Scene” affären Lott i sitt
rätta perspektiv. Lott yttrade bara några
skämtsamma meningar, menar han: ”Men
även om vi behandlar Lotts ord som en
allvarlig opinionsyttring, innebär de inte
nödvändigtvis ett försvar för segregation.
De skulle lika gärna ha kunnat vara ett
argument för att Amerika skulle ha förlitat
sig på marknadens tryck, social förändring,
moralisk övertalning och ett exempel på
större raslig jämlikhet i resten av Amerika
i syfte att avskaffa rasdiskrimineringen.”
Det var just den lösningen ansvarskännande
konservativa förespråkade 1948, samtidigt
som de varnade för överdrivet statligt ingripande som riskerade att göra förhållandet
mellan vita och svarta amerikaner i södern
än mer infekterat.
Men Trent Lott valde tyvärr inte att gå
på den linjen i sitt försvar för sitt oövertänkta uttalande. Man kan tillägga att the
Jim Crow South (rasdiskrimineringens
sydstater) i allt väsentligt var en skapelse
av det demokratiska parti som efter nämnda
uttalande gick så hårt åt Lott. Det egentliga
syftet med de demokratiska angreppen var
naturligtvis att få folk att tro att segregation
är någonting som är utmärkande för det
republikanska partiet.
Märkligt nog väckte det knappast någon
uppståndelse alls när det framkom att den
kände demokratiske politikern Robert Byrd
varit med i Ku Klux Klan på 1950-talet.

Terroristen Mandela

Många har imponerats av Nelson Mandela,
den tidigare livstidsfången på Robben Island i Sydafrika som vid frisläppandet
blev Sydafrikas president. Och visst
gjorde Mandela en storartad insats som
en enande kraft i ett Sydafrika som härjats
av rasförtrtyck och inbördeskrig, ända tills
president F.W. de Klerck tog steget fullt ut
och avskaffade apartheid och frigav Mandela och andra fångar. Men den beundran
som med rätta kommit Mandela till del
bör inte få oss att bortse från hans verkliga
bakgrund.
Gamle studentrevolutionären Anders
Carlberg, Fryshusets verkställande direktör, hävdar i en krönika som handlar
om bemötande av ungdomar i Stockholm
City 14/3 att ”Mandela kunde ha blivit
terrorist” men att han dessbättre, av något skäl, inte blev det. Anders Carlberg
får ursäkta, men terrorist var precis vad
Nelson Mandela blev!
Nelson Rolihlahla Mandela föddes i

13

Qunu nära Umtata i Transkei den 18 juli
1918 som medlem i den kungliga Thembuklanen. Hans äldre kusin Kaizer Matanzima
blev hövding och senare premiärminister
och president i Transkei, som fick status
av ”homeland” på 1970-talet. Matanzina
och Mandela var goda vänner fram till den
senares fängslande, men diskuterade aldrig
politik i sitt privata umgänge.
Nelson Mandela hade med sin förnäma
bakgrund inga problem att få en god
utbildning och utexaminerades vid University of Witwatersrand. Så småningom
blev han advokat i firman Mandela och
Tambo. I sitt första äktenskap fick han två
söner och en dotter och i sitt andra, det
med Winnie Mandela, två döttrar varav
Zenani gifte sig med prins Thumbumuzi
av Swaziland.
Mandela var med och grundade African National Congress (ANC) ungdomsförbund 1944 och steg sedan i graderna
inom ANC, som grundats redan 1912.
1921 hade the Communist Party of South
Africa (CPSA) grundats. Partiet blev
från och med 1927 ett lydigt redskap för
Moskvas strävanden att skapa ”en svart
republik”. I syfte att nå detta mål började
partiet sträva efter att ta kontrollen över
ANC. I början på 1950-talet förbjöds kommunistisk verksamhet i Sydafrika och ett
nytt, underjordiskt parti bildades – South
African Communist Party (SACP), och det
var faktiskt SACP som för ANCs räkning
grundade Umkhonto we Sizwe (Nationens
spjut på zuluspråket). 1961 utsågs Nelson
Mandela till kommendant i denna ANCs
nybildade militära gren. Därefter reste
Mandela utomlands och erhöll militär
utbildning i Algeriet. Han greps av de
sydafrikanska myndigheterna 1962 och
ställdes inför rätta. I en första rättegång
dömdes han till fem års fängelse, men i
ytterligare rättsförhandlingar 1963–64
dömdes han till livstids fängelse efter att
ha erkänt sig skyldig till ett flertal brott som
hade med subversiv verksamhet att göra.
Nelson Mandela betraktades länge
som världens mest prominenta ”politiska
fånge”. Men faktum är att han inte av Amnesty International var klassificerad som
just politisk fånge av det skälet, att han
varit med och planerat sabotagehandlingar
och uppmuntrat politiskt våld i Sydafrika.
Under hela sin 27 år långa fängelsetid
vägrade dessutom Mandela att ta avstånd
från politiskt våld. Som bevismaterial i
rättegångsförhandlingarna mot Mandela
användes bland annat ett 96-sidigt kompen-
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dium skrivet av den åtalade, byggt på den
kinesiske kommunistledaren Liu Shao-chis
klassiska arbete Hur bli en bra kommunist.
Här skriver Mandela bland annat:
”Målet är att förändra den nuvarande
världen till en kommunistisk värld där det
inte kommer att finnas några exploatörer

I sin ungdom var Nelson Mandela revolutionär, kommunist och terrorist och blev
Umkhonto we Sizwes förste ledare.
och exploaterade, ingen förtryckare och
förtryckt, inga rika och fattiga…Under en
kommunistpartiregering kommer Sydafrika att bli ett land av mjölk och honung…
Utan en hård, bitter och lång kamp mot
kapitalism och exploatering kan det inte
bli någon kommunistisk värld.”
Mot den här bakgrunden är det inte på
något sätt överraskande att Mandela inför
Irakkriget bland annat utlät sig: ”Om det
finns ett land som har begått outsägliga
grymheter i världen så är det Amerikas
förenta stater… En makt med en president som saknar förutseende, som inte kan
tänka ordentligt vill nu kasta världen in i
förintelse.”
Ränderna går aldrig ur.

Libyen FNs val

FNs omdöme, eller snarare brist på sådant,
förnekar sig inte. Muammar Qaddafis Libyen, sponsor av otaliga terrordåd sedan
den bisarre översten tog över makten 1969,
har utsetts till ordförandeland för U.N.
Human Rights Commission. Bakom det
hårresande beslutet ligger FNs afrikanska
block som kontrollerar utnämningarna
till kommissionen för de mänskliga rättigheterna under innevarande år enligt ett
geografiskt rullande schema. Till detta skall
läggas att Irak under våren leder FNs nedrustningskonferens tack vare att Iran av
oklara orsaker hoppat av från uppdraget.

Här sker utnämningarna enligt ett alfabetiskt schema. (National Review)

Ursäkt till svenskar

En terrorist vid namn Firdous Syed kidnappade våren 1991 två svenska ingenjörer
i den indiska delstaten Kashmir som ett
led i kampen för Kashmirs självständighet.
Sagde Syed är numera ledamot av Kashmirs parlament med ansvar för försoningsfrågor. Nyligen uttryckte han sin ånger
över kidnappningen och sade sig vilja be
de drabbade svenskarna, verksamma vid
ett kraftverksbygge i Skanskas regi, om
ursäkt. Han citeras:
”Vi ville fästa omvärldens uppmärksamhet på de brott mot de mänskliga rättigheterna som de indiska styrkorna utsatte
folket i Kashmir för. Jag ångrar inte att
jag tog till vapen men att vi kidnappade
de svenska ingenjörerna var fel och det
ångrar jag verkligen.”
Svenskarna i fråga har avböjt att kommentera kidnapparen Syeds uttalanden.
(Nyhetsbrev Indien)

Slava Stetsko, RIP

Slava Stetsko, 82, ledamot i det ukrainska
parlamentet, Vertjovna Rada, har avlidit i
München. Madame Stetsko var en antikommunistisk frihetskämpe som föddes i byn
Romanivka i västra Ukraina den 14 maj
1920. 1938 anslöt hon sig till the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN).
Mot slutet av Andra världskriget, då
bolsjevikerna återintagit staden Lviv,
skickades Stetsko av OUN på särskilt
uppdrag till Wien och München. I
München stannade hon nära 50 år. 1945
organiserade fru Stetsko tillsammans med
sin framlidne make, Jaroslav Stetsko, the
Conference of Oppressed Peoples vilket
ledde till bildandet av the Anti-Bolshevik
Bloc of Nations (ABN) som bland annat
gav ut tidskriften ABN Correspondence.
En beskrivning av hennes och maken
Jaroslavs kamp mot kommunism och
nationalsocialism finns i Contra nummer
7 1989.
När Ukraina blev självständigt 1991
återvände Slava Stetsko till hemlandet.
Hon valdes 1994 in i det ukrainska parlamentet. Flera av Contras medarbetare
träffade madame Stetsko i samband med
antikommunistiska möten på olika håll i
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Det kalla krigets hjältar:

av Tommy Hansson

Kennans 8000 ord skapade historia
George Kennan har skrivit en
lång rad välrenommerade böcker
i utrikespolitiska ämnen och rankas som Förenta staternas kanske
främste statsvetenskaplige forskare. Hans världsberömmelse
grundar sig emellertid på ett
telegram han skickade från amerikanska ambassaden i Moskva
till regeringen i Washington 1946
– det så kallade långa telegrammet.
I detta långa telegram, omfattande 8000
ord, beskrev Kennan den internationella situationen utifrån ett sovjetryskt perspektiv.
I telegramtexten beskrev den då 42-årige
ambassadtjänstemannen hur kapitalismen,
enligt sovjetiskt synsätt, förryckte den internationella konkurrensen och gav upphov
till söndring. Kapitalistländer i vilka det
existerade socialistiska eller socialdemokratiska rörelser ansågs av Moskva särskilt
misstänkta, ty det revolutionära budskapet
hade där urvattnats med borgerliga värderingar.
Kennan drog utifrån dessa premisser
slutsatsen, att Moskva inte hade annat val
än att stärka sina och sina allierades positioner och utnyttja kapitalismens svagheter.
Ett krig, menade Kennan, var dock inte
oundvikligt. En fredlig samexistens mellan
kommunistblocket och den fria världen var
helt och hållet möjlig. Det bästa sättet att
ta upp tävlan med kommunismen var att
utbilda allmänheten till rätt förståelse för
Ryssland och dess folk. Kennan noterade
att ”…Communism is like a malignant
parasite which feeds only on diseased tissue” (…kommunismen är som en elakartad
parasit som livnär sig endast på infekterad
vävnad).

”Förutbestämd framtid”

George Frost Kennan föddes i Milwaukee,
Wisconsin år 1904. Hans förfäder hade varit
jordbrukare och brutit sig ny mark i USA
efter att ha kommit från engelsk-skotsknordirländsk bakgrund på 1600-talet. Efter
grundläggande skolgång studerade Kennan
vid en militärt inriktad sekundärskola för
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George F. Kennan fäste Truman-administrationens uppmärksamhet på den
sovjetiskla regimens syften. (Teckning: Benny H.V. Andersson)
att utexamineras från Princeton-universitetet 1925. I sina prisbelönta Memoirs
1925–1950 beskriver han sig själv som
ung man: ”…an oddball, not eccentric,
not ridiculed or disliked, just imperfectly
visible to the naked eye” (…ett original,
inte excentrisk, inte förlöjligad eller illa
omtyckt, bara ofullständigt synlig för
blotta ögat).
Kennan intresserade sig först i huvudsak
för historia och litteratur. 1926 vann han
inträde i den nyskapade Foreign Service
School i hård konkurrens med andra
sökande. Han fick korta tjänstgöringar i
Génève och Hamburg och passade på att
finslipa språkkunskaperna. Kennan kände
dock att han behövde ytterligare utbildning
och tvekade inte när möjligheten uppen-

barade sig att studera tre år i Europa. Att
han valde att specialisera sig på ryska och
Ryssland hade till stor del att göra med att
en äldre kusin med samma namn etablerat
sig som rysslandsexpert med tsardömet
som specialitet.
Härefter tjänstgjorde Kennan i de under
1920- och 30-talen självständiga Estland
och Lettland och fick då även tillfälle att
besöka Finland. Han ägnade en stor del av
tiden åt översättningar av ryska till tyska,
”preparing for what almost seems a preordained future” (förberedde för vad som
var nästan förefaller vara en förutbestämd
framtid).
1931 ingick George Kennan äktenskap
med norskan Annelise Sørensen med vilken
han fick en son och tre döttrar. 1933 upp-
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rättades diplomatiska förbindelser mellan
USA och Sovjetunionen, och Kennan fick
följa med president Roosevelts ambassadörsval, William C. Bullitt, på resan till
Moskva. Kennan hade nu en känsla av
att ha hamnat på rätt plats i livet. På 30talet skulle han komma att få ovärderlig
diplomatisk erfarenhet i Moskva men
också i Wien, Prag och Berlin. Han var
stationerad i Berlin då Nazityskland 1941
förklarade Sovjet krig och tvingades tillbringa ett halvår i interneringsläger innan
han skickades hem för att 1942 skickas på
uppdrag till Lissabon.
Till Moskva återvände Kennan 1944 där
han förblev i två år.

Doctrine of Containment

Det var alltså efter två år i Moskva som
Den Stora Möjligheten uppenbarade sig
för Kennan år 1946. Han var vid denna tid
övertygad om att få amerikaner på ledande
poster begrep sig på Ryssland, Stalin och
kommunismen. En förfrågan från the
Treasury Department i Washington i ekonomiska frågor gav Kennan chansen att
rätta till denna brist: han skrev det ”långa
telegrammet” med dess 8000 ord.
Kennans analys gjorde ögonblicklig
lycka i Washington, där man insåg att
Kennans sakkunskap var precis vad USA
behövde i kraftmätningen med Sovjetunionen. Kennans text blev obligatorisk läsning från president Truman högst upp i regeringshierarkin ner till administrationens
tusentals tjänstemän i underordnad ställning. George Kennans röst blev verkligen
hörd, och kort tid efter utsändandet av det
långa telegrammet skickades Kennan – som
nu återvänt hem från Moskva – att föreläsa
i olika delar av USA på State Departments
(utrikesministeriets) uppdrag. Han fick
också ansvar för utrikespolitiska frågor
i den nyinrättade National War College.
1947 utnämnde utrikesminister George C.
Marshall Kennan till ordförande i State Departments politiska planeringsavdelning,
the Policy Planning Staff, som vid den
tiden hade en nyckelroll när det gällde att
utforma USAs utrikespolitik.
George Kennan gav sig med liv och
lust in i arbetet. 1947 publicerade han
(under pseudonymen X) en mycket uppmärksammad uppsats i tidskriften Foreign
Affairs, utgiven av the Council of Foreign
Relations, med titeln ”The Sources of
Soviet Conduct”. Uppsatsen gav upphov
till den policy som kom att utvecklas av
Truman-administrationen och som ända
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fram till Reagan-administrationen skulle
vägleda amerikansk kalla krigs-politik: the
Doctrine of Containment (ungefär ”inneslutandets doktrin”). I artikeln beskriver
Kennan Lenins och Stalins fanatism och
deras känsla av total ofelbarhet, deras
oförsonliga förakt för kapitalism och
deras skrämmande övertygelse om att de
i längden inte kunde förlora. Endast ett
stabilt samhälle, ansåg Kennan, försett med
”…spiritual vitality… and possessed of…
a policy of firm containment” (…andlig
vitalitet… och i besittning av… en fast
inneslutandets politik), kunde mäta sig
med ett sådant monolitiskt hot.
Kennan talade i sin uppsats huvudsakligen om inneslutandets andliga sida,
ej om militära frågor. Han blev därför besviken då Truman-administrationen och
särskilt John Foster Dulles, utrikesminister
Achesons specielle rådgivare 1950–52 och
själv utrikesminister 1953–59, omvandlade
hans Doctrine of Containment till en militärstrategi, som var uppknuten kring
internationella allianser.

Till Moskva och Belgrad

Centrala uppgifter för USA i dess egenskap av demokratisk supermakt och den
fria världens försvarare blev nu att lagra
atomvapen och att utveckla vätebomben,
ett beslut Kennan åtminstone hade velat se
uppskjutet tills frågan om USA någonsin
skulle kunna använda detta vapen först
hade klarats ut. George Kennan kände sig
frustrerad och fick dessutom mindre inflytande över USAs utrikespolitik än förut
då Dean G. Acheson blev utrikesminister
efter Marshall, vilket medförde att Policy
Planning Staff förlorade i inflytande.
Kennan tog nu tjänstledigt och anslöt
sig till the Institute for Advanced Study
vid Princeton-universitetet. Han var professor där 1956–74 och därefter professor
emeritus. Under fyra decennier ända till
slutet av 1990-talet skrev Kennan en lång
rad akademiska arbeten och gjorde sig känd
som en ypperlig stilist och framstående
vetenskapsman inom sitt område. Han vann
två gånger det prestigefyllda Pulitzerpriset
och en rad andra förnämliga utmärkelser.
Bara vid två tillfällen avbröt Kennan
sin solida akademiska karriär för att göra
diplomatiska insatser: först för att under
sex månader vara ambassadör i Moskva
1952 – han blev utkastad av ryssarna vilka
ansåg att han kritiserat Stalin-regimen; ett
decennium senare utsågs han av president
Kennedy till USAs ambassadör i Jugo-

slaviens serbiska huvudstad Belgrad, en
post han beklädde i två år 1961–63.
Förutom sina akademiska befattningar
i USA var Kennan också 1957–58 George Eastman Visiting Professor vid
Oxford-universitetet i England, där han
också 1969 utnämndes till Fellow (ungefär forskardocent) vid All Souls College.
Även vid amerikanska Harvard var han
Fellow 1965–70.
George F. Kennans verk är legio. 1951
kom han ut med American Diplomacy
1900–1950. 1954 kom Realities of American Foreign Policy och 1956-58 American Relations 1917–1920 i två volymer.
Russia, the Atom and the West kom 1958,
Soviet Foreign Policy 1917–1945 1960.
Därefter följde i tur och ordning Russia and
the West under Lenin and Stalin (1961), On
Dealing with the Communist World (1963),
Memoirs 1925–1950 (1967), Democracy
and the Student Left (1968) samt From
Prague after Munich: Diplomatic Papers
1938–1940 (1968). Djupare ner i historien trängde Kennan 1971 med sitt verk
The Marquis de Custine and His Russia
in 1839, och 1972 gav han ut andra delen
av sina Memoirs 1950–1963. 1977 kom
The Cloud of Danger: Current Realities
of American Foreign Policy och 1982
The Nuclear Delusion: Soviet-American
Relations in the Atomic Age.

Föråldrad doktrin

George Kennan fortsatte att skriva läsvärda
publikationer ända in i 90-årsåldern. Bland
mycket annat gjorde han sig även känd
som ”kremlolog”, det vill säga expert på
maktspelet inom kommunistpartitoppen i
Kreml i Moskva. Ett år före 90-årsdagen
i februari 1994 utgav han Around the
Cragged Hill: A Personal and Political
Philosophy, under det att At a Century´s
Ending: Reflections 1982–1995 kom av
trycket 1996, byggd på tidigare artiklar
och tal; talrika tidigare verk byggde också
på uppsatser och föreläsningar. Trots dessa
imponerande volymer kommer man inte
ifrån att det mest berömda han någonsin
skrev var ”det långa telegrammet” 1946.
George Frost Kennans böcker, uppsatser
och artiklar anses vara exemplariska i fråga
om stilsitisk elegans och framstående forskarmödor. Det är en allmän uppfattning
att han stundom var långt före sin tid.
Exempelvis förstod han kommunismen
med dess paranoia och fanatism långt
innan amerikanen i gemen blev varse
det röda hotet. Han ansåg vidare att ett
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kärnvapenkrig var ogenomförbart praktiskt
taget innan det framstod som möjligt. Icke
desto mindre var det så, bör det tilläggas,
att hotet om ett fruktansvärt kärnvapenkrig
mellan öst och väst fungerade som en viktig
krigsavhållande faktor under hela det kalla
kriget och gör så fortfarande.
Kennans omskrivna Doctrine of Containment blev med tiden föråldrad. Ronald Reagan var den förste president som insåg att
kommunismen inte bara skulle inneslutas
eller tillbakahållas, inte ens rullas tillbaka,

utan fastmer besegras i grunden: ondskans
imperium skulle krossas. Så blev det som
bekant också, även om i skrivande stund
ett fåtal kommunistiska makter fortfarande
existerar inklusive världens folkrikaste stat,
det röda Kina samt Kuba under den till
synes evige vänsteridolen Fidel Castro.
George Kennan gjorde emellertid en lysande insats för sin tid. Han och hans familj
var i besittning av en 235 acres (ungefär
lika många tunnland, hälften så många
hektar) stor lantegendom i Pennsylvania

som höll familjemedlemmarna och deras
anförvanter sysselsatta på lediga stunder.
Kennan hade en viss svaghet för romantiken kring det som brukar kallas ”den
egna torvan” och ville åtminstone ägna
något av sin tid åt förfädernas jordbrukssysslor.
✎

Bör Operan få fortsätta kalla sig "kunglig"?
✭ Vid ett av mina senaste besök å Kungliga
Teatern, eller, som den också kallas numera,
Kungliga Operan, i Stockholm hade jag
nöjet se och höra Barberaren i Sevilla av
Gioacchino Rossini. Som vanligt en fest
för örat. Iscensättningen av detta tidlöst
njutbara verk hade dessbättre också skett på
traditionellt vis, vilket tyvärr inte alltid låter
sig sägas om vår sångliga nationalscens
produktioner.
Under förra säsongen ingick Engelbert
Humperdincks icke okända opera Hans och
Greta i Kungliga Teaterns program. Den
elaka häxan spelades av en man utstyrd i
kvinnokläder, något som gav ett groteskt
transvestitiskt intryck. Över detta muttrades en hel del av några bänkgrannar på
andra raden. Greppet att i moderna instuderingar av klassiska operaverk införa mer
eller mindre monstruösa gestalter hämtade
från det begynnande 2000-talets gatuvärld
börjar nu bli tröttsamt frekvent. Särskilt
populära förefaller just transvestiter, men
även så kallade läderbögar och andra mer
eller mindre bisarra gestalter, vara.
Den som för en tid sedan såg operan
Tre systrar i SvT, enligt uppgift byggd på
Tjechovs klassiska verk, förstår vad jag
menar. I denna instudering från Paris spelades de tre systrarna av falsettsjungande
och hårt sminkade män. Det hela liknade
mer bögjippo än seriös operakonst, vilket
kanske också var meningen…
Ytterligare ett exempel på hur en gammal fin opera misshandlats i den osköna
tegelbyggnaden vid östra delen av Gustaf
Adolfs torg utgör Don Juan av W.A. Mozart, där handlingen förlagts till ett modernt
restaurangkök. Någon som helst betydelse
för handlingen visade sig denna miljö icke
ha. Den utgjorde endast bakgrund till de
mer eller mindre maffialiknande individer
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vilka rusade ut och in likt handlingen i en
buskisfars utan att verka riktigt kunna ta
vara på sig själva. Den underbara 1700talsmiljön i originalverket var således
helt försvunnen. Sången och musiken
var, dessbättre, i stort utan anmärkning.
Men man tycker synd om artisterna som
tvingas uthärda slikt!
Den operainstitution som av tradition
begåvats med epitetet Kunglig bör skärpa
sig. Det vore en välgärning, icke minst för
oss hårt prövade operabesökare, om någon
auktoritativ representant för hovförvaltningen gjorde ett besök vid Operan å Gustaf
Adolfs torg, satte sig ned med operachefen
och chefen för den konstnärliga produktionen och förmedlade det ampra budskapet, att Operan bör besinna sitt ansvar och
strama upp produktionerna framgent om
institutionen i fråga vill fortsätta kalla sig
”kunglig” och behålla den eftertraktade
kungakronan i sin logotyp.
Och sker inte en sådan uppstramning,
ja då bör det kungliga attributet avlägsnas. Ty det är både synd såväl som skam
att vårt kungahus skall förknippas med
märkliga och även stötande produktioner
av slag som nämnts ovan. Det är jämväl
en föga uppbygglig verksamhet att till en
musik som skrevs för i regel något hundratal år sedan koka ihop en handling som
inte alls harmonierar med musiken och
tidsandan.
Tillskyndarna av de ofta förekommande
moderniseringarna av gamla fina operaverk
– som utrustar medeltida krigare med IDkort av plast, som förlägger Rigoletto till
maffiamiljö i New York eller fascismens
Italien – brukar hävda att det är nödvändigt att anpassa operakonsten till dagens
verklighet och dagens publik. Att det
skrivs nya operor på moderna teman är

naturligtvis fullt i sin ordning. Men att
spöka ut klassiska verk av Verdi eller Puccini eller Mozart i 2000-talskläder är bara
tröttsamt och framförallt onödigt, ty dessa
verk klarar mycket väl av att stå på egna
ben i ursprunglig skepnad utan att behöva
”poppas upp” till oigenkännlighet.
Jag instämmer helt med Björn Lundqvist, Göteborg som i ett inlägg i Svenska
Dagbladet den 3 mars skrev: ”Konstnärlig
verksamhet uppstår i möte med publik. Att
spela för ökade anslag, en handfull musikkritiker och den införstådda kretsen räcker
inte. Därför måste operahusen försöka återskapa kontakten med publiken och visa
större känslighet inför dess önskemål.”
Och tro mig: vi som utgör den breda
publiken vill inte se Don Giovanni och
hans drabanter ranta runt i restaurangkök
eller deltaga i bögjippon!
Tommy Hansson

Under våren ger Kungl. Teatern (Operan)
Fallet Makropoulos av Leo Janacek.
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Världsinbördeskriget rasar vidare!
Ett inbördeskrig mellan revolution och motrevolution har pågått sedan 1789. Det fyllde 200 år
1989 men pågår fortfarande. Redan året efter det att revolutionen
började i Paris utkom den första
motståndsskriften i England. Det
än så länge europeiska inbördeskriget fortsatte.

Världsinbördeskriget inleddes då kungamakten avskaffades i Frankrike och
stormningen av fängelset Bastiljen i Paris
genomfördes. Efter några års revolutionärt
styre i Frankrike infördes republik. Den
jakobinska terrorn kostade 1793 till 1795
tusentals människor livet. Drottning Marie
Antoinette avrättades. Rojalisterna i västra
Frankrike och i många andra områden av
landet gjorde väpnat uppror. Det var under
dessa år det jakobinska skräckväldet härjade, lett av Välfärdsutskottets ordförande,
advokaten och lärjungen till Jean-Jacques
Rousseau, Maxmilien Robespierre. Blodiga repressalier genomfördes mot de rojalistiska upprorsmännen. Revolutionen
fick en naturlig fortsättning i Napoleons
franska kejsardöme med dess erövringspolitik i Europa.

av Bertil Häggman
förklarar öppet, att deras mål blott kan
nås genom våldsam omstörtning av all
hittillsvarande samhällsordning”.
Marx beskrev Pariskommunen (ett uppror i Paris 1871) som den första socialistiska
staten, som hade initierats, påstod han, av
honom själv. Kommunen varade i 72 dagar och kostade mer än 20 000 människor
livet. Samma år publicerade Marx boken
”Inbördeskriget i Frankrike” och skrev att
kommunen förverkligade proletariatets
diktatur. Kommunen var dock i verkligheten aldrig socialistisk. Socialisternas roll
i kommunens ledningen var liten.

Skräckväldet förebild

De ryska revolutionärerna hade Robespierres och jakobinernas skräckvälde i
Frankrike som förebild. Det var i samband med den ryska revolutionen som
det europeiska inbördeskrigets massmördande inleddes av kommunisterna. Detta
har detaljerat beskrivits i Kommunismens
svarta bok (på svenska 1999) i avsnittet
”En stat mot sitt folk: Våld, repression och
terror i Sovjetunionen”.
Efter det kommunistiska maktövert-

Burke och revolutionen

Edmund Burkes skrift Reflektioner om
franska revolutionen (Contra förlag 1982)
utkom 1790. Burke var parlamentsledamot
och varnade för att den franska revolutionen
kunde få ödesdigra följder också i England.
Talet om mänskliga rättigheter och frihet
hade tidigt genomskådats av Burke. I stället
skulle revolutionen enligt honom komma
att utmynna i totalt förtryck och skräckvälde, vilket också blev fallet från 1793.
Den franska revolutionen blev upphovet
till en rad organisationer i socialistisk anda.
Man kan på goda grunder hävda att den
franska revolutionen blev inledningen till
ett socialistiskt teoribygge, som nådde sin
”höjdpunkt” med bolsjevikrevolutionen i
Ryssland 1917.
Karl Marx och Friedrich Engels skrev
det kommunistiska manifestet 1848 för det
första kommunistpartiet. Huvudmålet var
våldsam revolution och en omstrukturering
av samhället: ”Kommunisterna försmår att
hemlighålla sina åsikter och avsikter. De
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till 1 600 000. Alexander Solzjenitsyn
(GULag-arkipelagen, 1974) och Lev
Kopelev (I evigt förvar, på svenska 1977)
har insiktsfullt skildrat massmorden fram
till Stalins död 1953. Karl Radek, när han
var SUKPs partirepresentant i Tyskland,
skrev: ”Revolutionen diskuterar inte med
sina fiender, den krossar dem; contrarevolutionen gör detsamma…”. (Karl Radek,
Die Entwicklung des Sozialismus von der
Wissenschaft zur Tat, Berlin 1919).
Den tyska nationalsocialismen och
den italienska fascismen utnyttjade borgerlighetens rädsla för att klassutrotningen
i Ryssland skulle bli en modell i Tyskland
och Italien om kommunisterna kom till
makten. I Tyskland kopierades den ryska
kommunistiska tekniken för utrotning av
motståndare, både politiska och påstådda
”rasfiender” (judarna).
Efter en förberedelsetid på 1930-talet
inleddes en ny fas av det europeiska
inbördeskriget. Tyskland och Italien
gick till angrepp i Europa. Efter hand
utvidgades den så kallade Stålpakten till
Antikominternpakten med den asiatiska
stormakten Japan. Efter det japanska angreppet på USA utvecklades det europeiska
inbördeskriget till ett världsinbördeskrig,
som slutade med att Tyskland, Italien och
Japan och dess förbundna besegrades av
det kommunistiska Sovjetunionen och de
västliga demokratierna.

Det kalla kriget

Maximilien de Robespierre startade världsinbördeskriget med franska revolutionen
1789.
agandet började det sovjetiska kommunistpartiet (SUKP) med klassutrotning.
Borgerligheten skulle förintas och det
europeiska inbördeskriget nådde nya
höjdpunkter. Redan sommaren 1918 rapporterades i europeiska tidningar om det
fruktansvärda krossandet av en samhällsklass och 1921 angavs förlusterna i det
europeiska inbördeskrigets ryska front

Nu övergick det ”varma kriget” till ett
kallt världsinbördeskrig med global omfattning (Stefan T. Possony, A Century
of Conflict – Communist Techniques of
World Revolution 1848 – 1950, Chicago
1953). De kinesiska kommunisterna tog
makten i Fastlandskina 1949 och inledde
en regim med våldsam klassutrotning.
Denna fas av världsinbördeskriget finns
beskriven i detalj i Kommunismens svarta
bok i avsnittet ”Kina – en lång marsch i
mörkret” och i Bertil Häggmans Den kommunistiska förintelsen, 1982. Antalet offer
för världsinbördeskriget i Folkrepubliken
Kina är fler än de i Sovjetunionen, kanske
80 miljoner döda.
Kommunistregimen i Moskva kollapsade 1991 sedan Förenta staterna under
president Ronald Reagan ändrat sin politik
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från att hålla tillbaka (containment) Sovjetunion och kommunismen till en politik
för att befria de av regimen förslavade
folken, inklusive det ryska. En period av
politisk och ekonomisk krigföring inleddes
1982–83 av USA och kom att leda till frihet
för en rad förtryckta folk.
Det kalla kriget var ett världsomfattande
revolutionärt angrepp på Väst. Kommunisterna i Moskva och överallt i världen
förde ett totalt krig för att förstöra fiendens
sociala struktur. Målet var att eliminera de
ledande klasserna i Väst och distribuera
deras ägodelar (framför allt till kommunister). Det fanns inget annat mål i den fas av
världsinbördeskriget som det kalla kriget
utgjorde. Undergrävande verksamhet var
metoden. Användningen av militära och
icke-militära metoder var en tillfällighet
som berodde på omständigheterna och både
legala och olagliga metoder användes för
att ta makten i Väst.

Världsinbördeskriget fortsätter

I samband med firandet av 200-årsminnet
av den franska revolutionen framträdde historikern Francois Furet med en grundläggande analys av den franska revolutionen
och i en bok som kom ut 1995 (Le passé
d’une illusion. Essai sur le communisme
aux XXe siècle) har Furet, med utgångspunkt från franska revolutionen, analyserat
kommunismen.
Författaren till denna artikel hävdar

att det från 1789 till 1991 har pågått först
ett europeiskt inbördeskrig och sedan ett
världsinbördeskrig. Det har fortsatt även efter 1991 och från 2001 för det radikala islam
kampen vidare i den franska revolutionens
anda. Kvar finns också den kinesiska kommunistregimen, som härskar över mer än
en miljard människor, och revolutionärer
i Väst och öst som understödjer fortsatt
kamp. Den nya fasen av världsinbördeskriget är ett stort hot mot Väst. Det radikala
islam vill i samarbete med skurkregimer
som Irak och Nordkorea krossa Väst eller
åtminstone försvaga det. Risken nu är att
regimer som samarbetar med muslimska
terrorister överför massförstörelsevapen
till dessa (bara i Nordkorea kan finnas
5 000 ton biologiska och kemiska stridsmedel).
Terroristerna är beredda att angripa USA
och andra länder i väst för att åstadkomma
maximala offer i människoliv. Sedan 11
september 2001 har världsinbördeskriget
gått in i en ny fas. Offren kan i framtiden
inte räknas i tusental, som under franska
revolutionen. Motståndarsidan i världsinbördeskriget planerar offer i miljoner.
2000-talet kan, om de lyckas, bli lika blodigt som 1900-talet, då kommunisterna och
deras contrarevolutionära motsvarighet,
nationalsocialisterna, lät massmordet bli
det främsta kännetecknet i inbördeskriget.
✎

✭ Tommy Hansson: Ondskans imperier
(Contra förlag 2002, 403 sidor, Contrapris 250:-) belyser den utveckling som
Bertil Häggman beskriver under rubriceringen ”Världsinbördeskriget”. På sidorna
194–363 i Hanssons bok ges en omfattande
analys av den kommunistiska ideologin
och bland annat ”världsinbördeskrigets”
start med franska revolutionen 1789,
byggd på Rousseaus utopiska tänkande
och genomförd av fanatikern Robespierre.
Hansson belyser, förutom kommunismen,
även nationalsocialismens och fascismens
samt wilhelmismens roll i den moderna
ideologiska tragedin.

Irakkriget skall göra Mellanöstern säker för demokratin
✭ Irakkrigets vänsterkritiker har med
den drucknes envishet uppehållit sig vid
oljan som dominerande motiv för USA.
President George W. Bush har i propagandan framställts som en kapitalistisk
rövarbaron, endast intresserad av att suga
ut ett värnlöst folk i Tredje världen i syfte
att komma åt godbitarna för sig själv och
sina hejdukar. Ingenting kunde vara längre
från verkligheten.
Bakom tanken på att avväpna och
avsätta diktatorn Saddam Hussein ligger
en strategi utformad av Richard Haass,
ledande tjänsteman i State Departments
(utrikesdepartementet)politiskaplaneringsavdelning. Men avsättandet och avväpnandet av Saddam och hans regim är inte ett
mål i sig utan snarare det första steget i en
idealistisk plan som går ut på att civilisera
och demokratisera det arabiska/muslimska
Mellanöstern. Enligt Haass har tidigare
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såväl demokratiska som republikanska
administrationer misslyckats med denna
uppgift – därav den fortgående krisen i
denna del av världen, vilken lett fram till att
den islamistiska terrorismen framträtt som
det överhängande hotet mot västvärlden.
Efter krigshandlingarna mot USA den
11 september 2001 har Haass teorier fått
allt större genomslag i Bush-administrationen.
Genom den förutsatta segern i Irak och
den efterföljande återuppbyggnaden är
det meningen att Mellanöstern-regionen
steg för steg skall bli en demokratisk
och välmående del av världen och där
områdets enda demokrati – Israel – skall
kunna fortleva utan att behöva frukta för
sin fortsatta existens.
Också bedömare som stöder den USAledda alliansens operationer i Irak har
påpekat att Haass med fleras scenario är

alltför rosenrött i sina konturer. Tankarna
går till Woodrow Wilsons föga realistiska
målsättning efter Första världskriget att
”säkra världen för demokrati”. I stället,
menar exempelvis Andrew J. Bacevich
i National Review (10/2), borde målsättningen vara mindre storstilad.
Man kan inte räkna med att arabvärlden
inom överskådlig tid skall bli proamerikansk eller vilja omfamna västerländsk
demokrati och västerländska seder, särskilt
inte de som omfattar fri sex, fria aborter
och feminism. En mera begränsad och
därmed mer realistisk målsättning vore att
använda Irakkriget som redskap i syfte att
så mycket som möjligt oskadliggöra den
islamistiska terrorismen och att långsiktigt
kunna påverka arabländernas attityder.
Tommy Hansson

19

Samernas rätt måste respekteras!
I en framställning till regeringen
2002-07-14 med viktiga bilagor
har Den samiska budkaveln
åberopat sin korrespondens
med statsrådet Annika Åhnberg,
som ledde till dennas ursäkt å
regeringens vägnar till samerna
för grundlagsvidrig tvångsförflyttning, usel skola och det faktum att samerna aldrig själva fått
bestämma definitionen av same i
Sverige eller fått ens något mått
av autonomi (jämför Åland, Färöarna, Grönland).
Vid nämnda framställning var fogad en
föreläsning vid samedag VIII i Stockholm 2002-04-24 där artikelförfattaren
(sidan 701) beskrev hur professor KellÅke Modéer blockerat doktorandforskning om samerna, utan att Modéer själv
äger några kunskaper i den invecklade
samejuridiken med dess starka kameraljuridiska kopplingar och anknytningar
till den administrativa norrländska avvittringen. Denna kunde ej (det kända rättsfallet
Lilla Hamnskär) avklippa befintlig kameral
civilrätt (lappen själv som för landet skattar
1751 etcetera).
Budkaveln framhåller att Modéer ej
publicerat sig inom den komplicerade
samejuridiken, utan sysslat med rättskipningen i Sveriges forna tyska besittningar,
advokatväsendet i USA och annat långt
från samerna. Det finns sakkunniga
inom kameral- och jordskatteväsendet
som vore mycket värdefullare för Jan
Alvås eventuella utredning, särskilt som
nomadismen erkännes av konventionen
ILO 169, vilket gör att alternativa vintervandringsstråk till det bete som kan vara
tillgängligt är nödvändiga. Arkeologin har
visat att sådana stråk alternerat historiskt,
varför urminnes hävd ej får fattas alltför
ortsbestämt och årsvist. Lagbesluten om
sedvanerätt till vinterbete har en allmännare syftning. Traditionell uppfattning är
att sedvanerätten sträcker sig till kusten
i Norrbotten och Västerbotten. ILO 169
artikel 13:1 (fransk text) och artikel 14:
1, som Heurgrens utredning försummat
(SOU 1999:25). Direktiven 2002:7 kan ej
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godtas, de bygger på grova fel i Heurgrens
utredning och använder ILO 169 som ett
vapen mot samernas fastställda gränser,
deras skattemannarätt och deras nomadism.
Detta är ett missbruk av den globala ILOstadgan 169.

En illusion

mot Sverige från två instanser i Génève
2001–2002. Rasdiskrimineringskommissionen och Människorättskommissionen
har framfört kritik som borde självmant
upptagas av diskrimineringsombudsmannen.
Statliga utredningar får ej vara präglade
av informations- och faktaresistens (beskriven i brev till professor Hugh Beach
2002-07-31). ILO 169 är en konvention för
ett folk – samerna – ej för en viss näring.
Detta gäller globalt.

Alvå och Modéer saknar lappmarkserfarenhet. Hela gränsbestämningsidén strider
mot ILO 169, som försvarar nomadism och
bör återkallas. Den tjänar blott samernas
motparter. Den rättshistoriska trygghet
som namnet Modéer avser att skänka är
en illusion. Modéer har aldrig satt sig in i
samejuridiken, och den avgörande kameralistiken, till exempel 1646 års skattläggning
av skattefjäll för djurskjutning (grundskatternas avskrivning avsåg icke att någon
civilrätt skulle mistas; under 1886 års
och följande lagar ligger nedvärdering av
samerna som skarpt kritiserats i Génève).
Budkaveln anför jäv mot Modéer vad gäller
Jan Alvås eventuella utredning.
Historiska muséet har just nu en utställning där det görs gällande att samlevnad
samer–svenskar alltid varit friktionsfri.
Detta stöds med äldre insignifikativa
citat. Åsa Simma har filmats och filmen
visas kontinuerligt på museet, men Åsa
Simmas budskap är något helt annat (tyvärr
är ljudkvaliteten sådan att hennes budskap
ej når fram). Författare som till exempel
Bernhard Nordh, Svante Isaksson och
Lennart Lundmark visar i modern tid att
utställningen ger en felaktig bild. Kritiken
mot Sverige från Génève visar detsamma.
Museet har ej kunnat besvara kritiken.
Tredskodomar [domar där beslut fattas
utan att den ena parten utnyttjat sin rätt att
framlägga sin sak] mot samernas vinterbetesrätt har meddelats, då samerna inte har
råd att processa och inte har fri rättegång i
livsavgörande processer, fri rättegång av-

Måste respektera

skaffad efter de framgångar samerna enligt
Bertil Bengtsson vann i 1981 års dom i
Skattefjällsmålet, framgångar som gjorde
att staten avstod från att taga ut vunnen
rättegångskostnad (riksdagsbeslut).
Sådana tredskodomar kan ej vara avgörande mot ILO 169 och den starka kritiken

gon civilrättslig förlust av markrätt. Den
som påstår sådan förlust har att styrka sitt
påstående. Samerna har vinterbete i skydd
av lappskatten, som ej blivit underkänd och
ej kan gränsbestämmas. Skattefjällsdomen
1981 kan kritiseras. Klart är dock att den

Landet ovanför odlingsgränsen i Norrbotten och Västerbotten ligger enligt lag
till samernas uteslutande begagnande.
Samerna gör där ej anspråk på privat mark i
vidare mån än lantmäteriet och lappskatten
stöder (avvittringen).
Staten måste respektera samernas rätt,
liksom på skattefjällen i Jämtlands län.
Dessa fjäll är genom lantmäteri avgränsade
åt lappallmogen enligt kungligt brev 1841
om bestämmande av säkra gränser för lappallmogens i länet renbetestrakter, bekräftat
genom utslag av länsstyrelse och regering,
samt genom skatteläggning 1646 och senare. (NJA 1962 sidan 392). Här behövs
ej ytterligare gränsbestämning.
I alla fallen skyddar lappskatten det
nomadiserande vinterbetet som civilrätt.
Skatteläggning för djurskjutning förutsätter bete året om, även vinterbete på
skogen, som staten icke kunde ge bort
med större rätt än staten hade den när
”bondegränserna” senare bestämdes
(avvittringen).
Enär ILO 169 skyddar nomadismen, som
innebär att man flyttar så långt betesbehovet
kräver, olika långt olika år. Enligt en rätt,
sui generis, är en gränsbestämning av vinterbetet en självmotsägelse. Lappskatten,
stärkt av ILO 169, ger vinterbetesrätt, den
äldsta rätten, på ”bondmarken”.
Grundskatternas avskrivning var en
politisk jämlikhetsfråga, det var uteslutet
att denna avskrivning skulle medföra nå-
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ej gällde vinterbetet, ej heller äganderätten
sui generis enligt ILO 169 till skattefjäll
eller vinterbetesrätt.
Påståendet i direktiv 2002:7 att skattefjällen – registerfastigheter – skulle
vara statligt ägda kan ej stödjas på skattefjällmålet, där staten i medvetande om
sin saknad av fångeshandling ej vågade
genstämma och yrka ägandereätt (disposivt
mål), ej på 1981 års dom eller någon annan dom, se J.J. 1988. Enligt artikel 2:2a
i ILO 169 skall samerna kunna finansiera
rättegångar i samma utsträckning som
motparten ”bönderna”. Reellt gäller detta
icke i Sverige.
Rättsverkan av lappskatten för djurskjutning vad gäller vinterbete är oprövad, den
måste tas upp i tingsrätten.

motparter av olika skäl förringa, liksom
statsmyndigheterna. En utredning från
Sydsverige, som främst skall lita till
statsmyndigheterna och saknar ortskännedom och utredande samer, är otjänlig
och bör inställas. Framhärdar staten i att
genomföra en dylik partsutredning, bör
den kunna angripas hos Europakommissionen och Europaparlamentet med stöd
av sameprotokollet från Sveriges inträde i
EU och de båda ovan angivna uttalandena
2002 av två FN-organ i Génève.
Enligt Budkavelns uppdrag
Tomas Cramér

Sedan utredningsdirektiv 2002:7 skrevs
har Rasdiskrimineringskommissionen
och Human Rights Committee 2001-0501 respektive 2002-04-01 framfört mycket

skarp kritik mot Sverige. Att som Sverige
använda ILO 169, ännu ej ratificerad,
som en pretext för en samenegativ gränsbestämning, som ej skall kunna revidera
”tredskodomar av finansiell nöd”, och som
strider mot nomadprincipen i ILO 169
(folkrätten), som inte skall anlita samer utan
bygga på samernas motparter statsmyndigheterna (ILO 169 artikel 2:1 och 2 och
1968 års samepolitiska program, antaget av
landsmötet, aldrig upphävt) framstår som
förkastligt, en icke-objektiv utredning som
skall inställas. Direktiv 2002:7 utelämnar
den viktiga nomadismen i folkrätten.
Renen skall nomadistiskt, stödd på skattläggning och folkrätt, ILO 169 etcetera, få
söka vinterbete där den finner det. Detta
uråldriga onus vilar på ”bondmarken”. Enär
renens vinterbiotop är 100-årig skog, gör
renen föga skada på skogen. Även älgen
söker vinterbete fritt. Dess vinterbiotop är
emellertid skogens föryngringsfaser, varför
den gör stor skada på skogen.
Dessa enkla fakta söker samernas

(Afghanistan, fortsättning från sidan 10)
Aslan Maschadov.
En mer vanligt förekommande uppfattning är numera – i anslutning till tendensen
att devalvera Rysslands roll – att hävda att
allt började med jihad i Afghanistan, där
ISI och CIA med smutsiga metoder slogs
mot Sovjetunionen och skapade monster
som Usama bin Ladin och talibanrörelsen.
Alldeles bortsett från att CIA aldrig hade
något att göra vare sig med Usama bin
Ladin, fick talibanerna mer pengar från
Saudiarabien än från Pakistan, och det
kom mer vapen från Ryssland än från Pakistan. Det finns till och med påståenden
om att bröderna Basajev och Khattab ska
ha träffats för första gången i Afghanistan,
medan de var frivilliga i en jihad-grupp
som rekryterats av al-Qaida, under ledning
av Abdullah Azzam – och efter 1989 av
Usama bin Ladin. Bin Ladins främsta
afghanska kontakt uppges numer ha varit
just Hekmatyar. Innan 1994 fanns det
inga talibaner. Kriget i Abchazien ägde
rum 1992–1993. Hekmatyar var verksam
i Azerbajdzjan 1993–1994 och han fick
stöd av den ryska och den iranska underrättelsetjänsten. 1994 angrep Ryssland
Tjetjenien. Hade ISI över huvud taget
något att göra med allt detta?
Men låt oss också granska det troligen
propagandistiska påståendet att bröderna

Basajev verkligen skulle ha mött Khattab i
Afghanistan. Kunde detta ha inträffat redan
under jihad på 1980-talet och i Hekmatyars
styrkor? Det skulle i så fall snarare peka
på en kontakt mellan Hekmatyar och GRU
än mellan Hekmatyar och KGB (och då
skulle KGB-avhoppare som Mitrochin
troligen inte veta tillräckligt om saken).
Under 1980-talet fanns det inga nämnvärda
beväpnade tjetjenska separatistgrupper. Istället slogs många framstående tjetjenska
officerare i Röda armén i Afghanistan, inklusive den förste tjetjenske presidenten
Dzjochar Dudajev. Åtminstone Sjirvani
Basajev tjänstgjorde åt GRU på Sovjettiden. Sjamil Basajev var i det sovjetiska
inrikesministeriets OMON-styrkor. Kunde
Basajev-bröderna ha varit hos mujaheddin
som infiltratörer? Hur skulle det annarts
vara möjligt för sovjetiska medborgare att
slåss i Afghanistan på fiendesidan?
Huvuduppfattningen om Khattab är
att han första gången kom till den forna
Sovjetunionen i samband med Abchasienkriget 1992–1993. Men hans bakgrund är
tveksam och det finns inga obberoende
biografiska uppgifter om honom. Många
uppgifter pekar i riktning mot KGB eller GRU i Mellersta Östern. Då skulle
det inte längre vara konstigt att Khattab
kunde tala flytande ryska så snart han kom
till Kaukasus och att han verkade ha väl

förberedda kontakter både i Abchasien
och Dagestan.
En rysk historiker, Aleksej Kudriatsev
(som representerar ett institut som har
samband med Primakov och troligen har
underrättelsebakgrund) skrev att de arabiska provokatörerna i norra Kaukasus
hade nära kontakter med en ”tjetjensk
wahhabit”, Adam Denijev, som skulle
ha varit ansvarig för att organisera den
wahhabitiska rörelsen i Tjetjenien. Men
Denijev var känd som KGB-agent och
engagerad i bildandet av den sovjetiska
islamistiska täckorganisationen IRP i
Astrachan 1989. Denijev mördades senare av tejtenska motståndsmän och en
pålitlig källa hävdar att orsaken till mordet var att Dedijev var KGB-agent. ”Wahhabiten” Dedijev arbetade vid den tiden
också som en del av den pro-sovjetiska
maionettadministrationen i Tjetjenien, som
leddes av den tidigare islamisten Ahmed
Kadyov och den professionelle skurken
och islamisten Bislan Gantemirov – båda
utvalda av Putins regering.
Under senare delen av 1990-talet bodde
Hekmatyar i Teheran – utan att störas av
de iranska myndigheterna. Men i februari
2002 fick han order att försvinna, troligen
sedan de direkta kontakterna mellan alQaida och Hekmatyar, regeringen i Turk(fortsättning på sidan 23)

Kritik mot Sverige
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Synpunkter på Tage Lindboms författarskap
✭✭✭ För drygt ett år sedan presenterade
vi i artikelserien över intressanta svenska
skribenter, som första artikel i serien, en
analys av Tage Lindboms författarskap. Det
finns dock åtskilligt mer att säga om denne
mångfasetterade författare och filosof, och
några kompletteringar skall göras här utgående från den Vänbok till Tage Lindbom
som publicerades till Lindboms 90-årsdag
1999.
Vänboken består av 18 bidrag från lika
många skribenter, vilka ger var sin bild
av det beundrade föremålet. De bästa av
dessa bidrag är de som problematiserar
fenomenet Tage Lindbom, medan de som
i stort inskränker sig till att utbrista ”Leve
Tage Lindbom!” kanske är av något min-

Svenska
skribenter
dre intressanta. Här finns åtskilligt av stort
intresse, men skall jag skilja ut något av
bidragen som särskilt givande väljer jag
Claes G. Ryns uppsats om ”Vännen–Tänkaren” Tage Lindbom.
Ryns bekantskap med Lindboms skriftställarskap gjordes 1963, då Ryn som premiebok för visad gymnasieflit tilldelades
Lindboms klassiska verk Sancho Panzas
väderkvarnar. Några år senare skulle Ryn
träffa Lindbom i samband med föredrag i
Gimo och aktiviteter i regi av Konservativt
Idéforum, och de båda skulle därefter hålla
regelbunden kontakt med varandra också
sedan Ryn avflyttat till USA, där han i dag
är professor i Political Science vid Catholic
University i Washington, D.C. Ryn förmår
på ett både finkänsligt och i sak korrekt
sätt beskriva några av svagheterna, som
undertecknad uppfattar det, i Lindboms
tänkande: ”Vi har varit ense om att det
universella existerar, men medan Tage
starkt tilltalats av en närmast platonskt
uppfattad transcendens, en andlig insikt
skild från den historiskt existerande världen, har jag hävdat, att vi möter det goda,
det sköna och det sanna i den konkreta
historiska erfarenheten, nämligen i den
mån vi i trohet mot det högsta inom oss
lyckas gestalta dem i handling, konst och
tanke. De specifika och konkreta gestalt-
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Religionernas transcendenta enhet var en fråga som upptog Tage Lindboms intresse
alltmer under hans sista år. (Teckning: Benny H.V. Andersson)
ningarna blir bärare, inkarnationer, av det
universella utan att någonsin uttömma
deras värdegrund. Och livet står aldrig
stilla, har jag framhävt” (sidan 116).
I sina böcker ventilerar Tage Lindbom
med sitt unika, närmast upphöjt lysterrika
språk, djupa frågor som berör människans
identitet som kosmisk varelse. Människan
är, menar han, fångad mellan himmel och
jord, mellan det upphöjt andliga och det lågt
materiella. Endast genom att i ödmjukhet
acceptera sin svaghet och underkasta sig
det gudomligas hierarki, menar han, kan
människovarelsen nå frälsningen. Efter att
tidigare ha varit en kristen ideolog med

ortodox inriktning, har Lindbom – det har
jag förstått efter att ha läst flera av inslagen i Vänbok till Tage Lindbom – under
åren närmast före sitt frånfälle i slutet av
september 2001 närmat sig den filosfiska
inriktningen av islam. Pyar Durrani, styrelseledamot i Svenska islamiska samfundet,
skriver så: ”Det var när Tage Lindbom läste
[Kurt] Almqvists bok Den glömda dimensionen som han först mötte det perspektiv
på religionerna och metafysiken som kallas
’religio perennis’. Detta perspektiv bars
i huvudsak upp av två religionsfilosofer,
René Guénon (1886–1951) och Frithiof
Schuon (1907–1998). Religionernas trans-
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cendenta enhet, dvs. att alla traditionella
religioner djupast sett har en och samma
kärna är en av huvudtanken [sic!] hos dessa,
som också kallats ’integrala traditionalister’” (sidan 37).
Tanken att alla högre religioner har en
gemensam värdegrund delas av artikelförfattaren. Det är emellertid utmärkande för
Lindbom, vilket framhålles av Ryn, att han
tänker sig detta för de stora religionerna
gemensamma arv såsom enbart tillhörigt en
andlig dimension och som sådan omöjlig att
förverkliga i sinnevärlden. Ty jordelivet är,
förklarar Lindbom utan att prestera några
närmare belägg härför, en värld av former
– och former beryder gränser och gränser
är ofullkomliga. Följaktligen avvisar Lindbom alla jordiska försök att skapa en god
värld och kan inte inse, att västerländsk
demokrati principiellt skulle stå högre
värdemässigt än kommunistisk totalitarism. Båda, menar Lindbom, är nämligen
utflöden av 1789 års revolutionära upplysningsfilosofi som sätter människan och inte
Gud i centrum. Att exempelvis det kalla
kriget skulle kunna vara en kraftmätning
mellan fundamentalt ont och fundamentalt gott, översatt i internationell politik,
förmår inte Lindbom inse. Hans synsätt
är omedgörligt statiskt.
Faktum är att Tage Lindbom heller inte
såg någon avgörande skillnad mellan nationalsocialism och västdemokrati. I samband
med en privat middag kring 1980 yttrade
Lindbom med adress undertecknad: ”Det
hade varit bättre om Tyskland hade vunnit
Andra världskriget!” Detta utsades med ett
leende som väl skulle vara avväpnande och
med en brio som inte gick att ta miste på

– detta var Tage Lindboms djupt kända mening. Lindbom har i många sammanhang
dokumenterat sig som klar motståndare till
såväl kommunism/marxism som nazism/
hitlerism. Han såg i båda dessa idékoncept
barbari och övervåld. Men det är också sant
att han inte ansåg västerländsk demokrati
vara principiellt bättre. Han menade, att
Tyskland vid en seger i världskriget säkerligen skulle ägna sig åt förföljelser av
vissa grupper till en början, men att detta
efterhand skulle lugna ner sig (dessutom,
menade han på fullt allvar, var uppgifterna
om nazityska krigsgrymheter mot framförallt judarna våldsamt överdrivna av
segrarmakterna). Sannolikt såg Lindbom
det euoropeiskt tyska som mer gediget och
värdefullt än den enligt hans uppfattning
ytliga och vulgära amerikanska livsstilen,
en uppfattning som inte var helt ovanlig i
Lindboms generation både till höger och
till vänster
Hamburgare och Coca Cola var i
Lindboms och hans meningsfränders
perspektiv lika formidabelt ondskefulla
som stridsvagnar och koncentrationsläger
– på annat sätt kan i varje fall undertecknad
inte tolka denna inställning. Troligen har
detta synsätt påverkats av att Lindbom
vid ett besök i Förenta staterna i slutet
på 1940-talet en kort tid hölls i häkte på
grund av sin då socialistiska åskådning och
partitillhörighet.
Dessa kritiska meningar är inte åstadkomna i syfte att förringa Tage Lindboms
betydande insatser som filosofisk författare
med konservativa förtecken. Han är och
förblir i mina ögon Sveriges kanske
skarpaste kritiker av Karl Marx och hans

idévärld och en omutlig försvarare av det
andligas primat. Att inte påtala svagheterna
i de lindbomska tankarna kan jag å andra
sidan inte se stor mening i.
För övrigt finns skäl att med särskilt
intresse i Vänbok… läsa bidragen som signerats Jan von Konow (”Försvarsvännen
Tage Lindbom”), Tomas Lindbom (”En
pappa”), Carl Johan Ljungberg (”Tage
Lindbom som inspiratör mot 1960-talets
vänsteropinion”) och Carin Stenström
(”Med blicken in i nästa årtusende”).
Tommy Hansson
Jonas De Geer (red.): Vänbok till Tage
Lindbom. Norma förlag. 143 sidor.

(Afghanistan, fortsättning från sidan 21)
menistan och den ryske vapenhandlaren
Viktor But blivit kända. Hekmatyar
återvände till Afghanistan, där han öppet
tog sida för talibanerna och utlyste jihad
mot amerikanerna. Under våren försökte
amerikanerna eliminera Hekmatyar genom
en robot som avfyrades från ett obemannat flygplan, men man misslyckades. Det
är förståeligt om Hekmatyars kontakter
med den forna sovjetiska underrättelsetjänsten inte diskuteras offentligt, men
det är anmärkningsvärt att man i Väst
inte heller tagit upp hans kontakter med
Iran. Propagandan om kontakter med ISI
(eller till och med CIA) visar bara på en
djup okunskap om förhållandena i världen
efter det kalla krigets slut.
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Krigsherrarna

Runt om i Afghanistan finns krigsherrar
och stamhövdingar som försöker stärka
sina positioner i en turbulent tid. Mer om
detta i nästa nummer.

Den uzbekiske generalen Abdul Rashid
Dostum har backat upp alla vinnare och
ständigt bytt sida. Från kommunisterna till
talibanerna och senast Norra alliansen.
Mer om honom i nästa artikel.
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Irving
Babbitt

Den konservative ideologen
Irving Babbitt är inte något
allmänt känt namn i dag, ens
bland mer ideologiskt medvetna kategorier människor. Han
levde mellan 1865 och 1933
och var professor i fransk litteratur vid Harvard. Babbitt blev
en av ledarna för en idérörelse
som kom att kallas ”The New
Humanism” i 1920-talets USA
och i vars program ingick etisk
självfostran. Babbitt, en övertygad men samtidigt kritisk
demokrat, sökte i kosmopolitisk
anda knyta an till traditionella
insikter om etikens och fantasins
roll i den mänskliga odlingens
tjänst. I motsats till maktläror
och känslokult hävdade Babbitt
måttfullhet och förståelse för
den skapande människan.
Carl Johan Ljungberg har
i ett försök att rädda Babbitt
undan glömskan översatt två
av Babbitts mest kända idépolitiska essäer och dessutuom
skrivit en insiktsfull inledning

med titeln ”Humanisten Irving
Babbitt – samhällskritiker i förra
sekelskiftets USA”. Resultatet
har blivit en ytterst läs- och tänkvärd volym i behändigt format
med titeln Irving Babbitt. Etik,
demokrati och ledarskap.
Av Irving Babbitts hand
har inte särskilt mycket kommit av trycket, men hans mest
betydelsefulla verk torde vara
Literature and the American
College (1908), Rousseau
and Romanticism (1919) samt
Democracy and Leadership
(1924). Utdrag ur först– och
sistnämnda av dessa verk
föreligger i den av Ljungberg
ederade utgåvan.
Att Babbitt i våra dagar är

relativt okänd är kanske inte
så konstigt. Hans stillsamma
budskap – att humanistisk
orientering är en omistlig del
i den högre utbildningen och
samtidigt ett värn mot otyglad
maktvilja – har inte någon given genomslagskraft i dagens
sensationalistiska mediautbud.
Under första hälften av 1900talet väckte hans tankar dock
avsevärd debatt i Förenta staterna, konstaterar Carl Johan
Ljungberg: ”Irving Babbitt
har ingående och personligt
berört några av det moderna
samhällets mest vitala kulturoch samhällsproblem. Han
granskade skarpsinnigt folkstyret, statsmakten, skolan och
den högre utbildningen. Hans
skildring av livets etiska villkor
får följder för hur vi betraktar
hela det civila samhället inklusive familjen” (sidan 9).
En kungstanke för Babbitt var
den personliga bildningens betydelse i ett klassiskt perspektiv;
den kunde med sin maning till
besinning föra människor till
harmoni och självkännedom.
I detta tänkande ingår såväl
andliga som världsliga, europeiska som österländska inslag.
Babbitt insåg exempelvis konfucianismens betydelse för det

asiatiska kulturarvet och ställde
sig ingalunda främmande för
dess inflytande i västerlandet.
Babbitts perspektiv var den enskilde individens, vilket ställde
honom på kollissionskurs med
samtida kollektivistiska läror
som kommunism, fascism och
nationalsocialism.
En svensk med betydande
Babbitt-intresse är den i USA
verksamme professorn Claes
G. Ryn.
I Democracy and Leadership
belyser Babbitt bland annat
den avgörande skillnaden mellan filosoferna Jean-Jacques
Rousseau and Edmund Burke,
revolutionismens respektive
konservatismens upphovsmän:
”Bland dem som skred till försvar för den traditionella ordningen mot Rousseau är Burke
tveklöst den främste, därför att
också han själv på sitt eget sätt
insåg sanningen i att det nakna
förståndet aldrig har utfört något
ryktbart. Han insåg att den enda
konservatism som räknas är en
fantasins konservatism.” (sidan
112). Tommy Hansson
Carl Johan Ljungberg (översättning och inledning): Irving
Babbitt. Etik, demokrati och
ledarskap. 124 sidor. Prisma.

2 1978...
Omslaget på Contra nummer 2 1978 pryddes av Lin
Nei Chin och hans familj. Lin
hade nyligen fått ut sin hustru från det kommunistiska
Kina och han var, trots en
mager försörjning i Hongkong, mycket nöjd med att
familjen nu kunde leva fria
i Hongkong. Contra-medarbetaren Per Danielsen (som
numer är højesterettsadvokat
i Norge) redogjorde för sina
intryck av flyktingsituation i
Hongkong.

Contra kunde också berätta
om hur den antikommunistiske
tidningsmannen Hans Hetler
gripits och placerats i ”förvar” på sex månader. Hetler
hade fört ett välorganiserat
kartotek över vänsterextremister, sedan Försvarets
underrättelsetjänst förbjudits
att göra detta. Han hade
också haft specialuppdrag åt
underrättelsetjänsten. En specialdomstol krävde att Hetler
skulle lämna ut handlingarna,
vilket han vägrade med hän-

visning till tryckfriheten och
meddelarskyddet. Då tillgrep
de danska myndigheterna en
sällan använd speciallag och
placerade Hetler i ”förvar” i
avvaktan på att han skulle
lämna ut handlingarna (vilket
han aldrig gjorde). Hetler var
Danmarks första fredstida
politiske fånge sedan 1848.
Hetlers tidning ”minut” var en
dansk motsvarighet till Contra.
Minut kom en tid ut som stencil
redigerad i fängelset, men en
tid efter frigivandet övergick

...för tjugofem år sedan
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