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Omslagsbilden är denna gång
hämtad från Gammalsvenskby i
södra Ukraina, där ett antal svenskättlingar alltjämt sätter sin prägel på
samhället. Redan i slutet på 1700talet anlände etniska svenskar från
Dagö utanför den estniska kusten
hit. Contras Tommy Hansson har
besökt Gammalsvenskby och andra platser i Ukraina. De svenska
och ukrainska flaggorna – båda
som bekant blågula – vajar utanför
kommunalhuset. (Foto: Tommy
Hansson)
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Färg på omslaget

För första gången någonsin har Contra en färgbild på omslaget. Det kommer tyvärr inte att bli en vana. Men just den här gången är omslagsbilden särskilt uttrycksfull i färg och färgbilden har möjliggjorts genom en
privat gåva just för detta ändamål. Contras överlevnad och utveckling är
beroende av ekonomiskt stöd från läsarna och vi vädjar till dem som har
möjlighet att ge ett extra bidrag. Som vi berättade i förra numret av Contra
har tidskriften gjort ett stort underskott föra året och trots mycket generösa
bidrag från några trogna läsare och sympatisörer fattas det fortfarande flera
tiotusentals kronor för att fylla igen hålen efter förra året. Om Du har möjlighet att hjälpa till är vi mycket tacksamma.

Verksamhetsberättelsen

Contras bidragsgivare kan rekvirera den senaste verksamhetsberättelsen
från redaktionen, se adressen här till vänster. Verksamhetsberättelsen finns
också utlagd på nätet, http://www.contra.nu/vb02.html, men på nätet finns
inte den ekonomiska berättelsen utlagd.

Bok om feminismen

En av Sveriges mer välkända tecknare har ritat och berättat till en bok med
arbetsnamnet ”Det antifeministiska manifestet”. Teckningarna bär upp boken på ett utmärkt sätt! Vi arbetar för närvarande med att redigera boken.
Och även om boken är ett angrepp på den politiskt korrekta feminismen,
så är den ännu mer en hyllning till kvinnan. Vi kommer att berätta mer i
höstens första nummer av Contra!

Veckans Contra

För Dig som har svårt att vänta till nästa nummer av Contra finns det möjlighet att prenumerera på ”Veckans Contra”. Prenumerationen är kostnadsfri! Varje vecka dimper det sedan ner ett e-postmeddelande i Din brevlåda
med rykande färska kommentarer om aktuella ting. Du anmäler Dig som
prenumerant genom att skicka ett mejl till veckanscontra@contra.nu

Frågor och svar

heter enligt mätningarna Contras mest populära sektion på hemsidan http:
//www.contra.nu. Vi har försökt täcka in många aktuella frågor och ge svar
på sådant som rör politik och samhälle. Uppenbart är att många skolelever
använder sig av ”Frågor och svar” för att lösa uppgifter i skolan. Med tanke
på den politiska inriktningen på lärarkåren är det en mycket viktig uppgift
som Contra fullföljer på det området. Vi får massor med frågor, det är vi
glada för. Men vi får så många att vi inte hinner besvara dem alla. Den som
är beredd att ställa upp och hjälpa till ombeds höra av sig till redaktionen!
Den som vill få en uppfattning om vilken typ av frågor det är fråga om kan
titta på ”frågor och svar” på Contras hemsida http://www.contra.nu
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Intryck från Ukraina:

Ukraina är ett av Europas största
ruption, inkompetens och dålig
länder. Näst Ryssland det
planering. Många fel och
största räknat till ytan. Och när
brister kan härledas tilldet gäller folkmängden nästan
baka till den gamla onda
jämnstort med Storbritannien,
sovjettiden. Dit hör ovanan
Frankrike eller Italien. Under
att med våld röja obekväsenare tid har landet figurerat i
ma kritiker ur vägen. Det
media på flera sätt. Nu senast har
senaste exemplet härpå är
Ukraina hos FN begärt att den
Georgij Gongadze.
av Stalin framkallade svälten på
Contras Tommy Hans1930-talet officiellt skall förklason besökte under våren
ras som folkmord. Tolv år efter
Ukraina som deltagare i
självständigheten dras landet
en svensk militärhistorisk
Här
syns
Contras
utsände
utanför
Museet
för
kriget
i
fortfarande med stora problem
delegation och redovisar
Afghanistan i Kiev.
vilka i grunden torde bero på korhär sina intryck.

Sovjettiden kvar trots modernisering
✭✭✭ Kiev med dess befolkning är en
modern, brusande storstad som i vissa
avseenden inte ser mycket annorlunda
ut än andra europeiska huvudstäder. Här
finns moderna varuhus och köpcentra, en
ibland livsfarlig trafik, gatumånglare och
mycket folk i rörelse. Men också många
nyrestaurerade byggnader med stort kulturellt värde. Inklusive flera kyrkor. I Sofiakatedralen ligger prinsessan Ingegerd,
dotter till Olof Skötkonung, begravd.
Dessutom tilldrar sig den jättelika
”moderlandsststatyn” i anslutning till
Museet för stora fosterländska kriget (Andra världskriget) ofrånkomlig uppmärksamhet. Damen i fråga står oföränderligt
rak i ryggen och håller ett uppåtriktat svärd
i sin höjda högerhand och en sköld med
hammaren och skäran på i vänsterhanden.
Såvitt jag förstår måste det här vara ett av
Europas mest smaklösa monument. Vilket
inte är särskilt konstigt med tanke på att
den militanta damen i fråga restes 1974,
då Bresjnevs sovjetvälde stod på höjden
av sin makt. Leonid Bresjnev själv invigde
statyn, så gott det nu gick – sovjetdiktatorn
var svårt märkt av sjukdom och alkoholism
och fick ledas omkring som ett kolli.
Ett besök i krigsmuseet är dock en givande upplevelse om man nu stålsätter sig
mot den heroiska sovjetpropagandan som
ännu präglar rätt mycket av Kiev i synnerhet
och Ukraina i allmänhet. Leninstatyer finns
i stor mängd över hela landet och andra
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Moderlandsstatyn i Kiev framstår som
en smaklös representant för den sovjetiska Bresjnev-eran och invigdes 1974 av
själve Leonid Bresjnev, som fick fraktas
runt som ett kolli.
kommunistiska monument är föremål för
restaurering. Krigsmonumenten är legio.
Den sovjetisk-ukrainska bilden av Andra
världskriget är ofullständig, eftersom
kriget anses ha börjat med det nazityska
angreppet mot Sovjetunionen den 22 juni
1941, inte med angreppet på Polen den 1
september 1939. Och om den tysk-sovjetiska Molotov-Ribbentroppakten från den
23 augusti 1939, som gjorde kriget möjligt,
är det öronbedövande tyst.

Journalister mördas

Ukraina har på sistone mest uppmärksammats på grund av att 13 journalister

har förvunnit under mystiska omständigheter sedan självständigheten 1991. Den
senaste i raden var Georgij Gongadze, en
populär reporter och debattör som försvann
i september 2000. Det finns vittnen som
kan bekräfta att Gongadze bragtes om
livet och begravdes på den ukrainska
landsbygden. Kroppsdelar som genom
DNA-analys konstaterats tillhöra Gongadze har tillvaratagits. Men det ukrainska
åklageriet nekar göra något, eftersom bevis i frågan anses ha frambringats genom
olagliga metoder!
Den före detta högt uppsatte ukrainske
säkerhetstjänstemannen Melnitjenko har
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genomfört (formellt olaglig) avlyssning
av president Leonid Kutjmas kansli, och
genom bandinspelningarna har det klart
dokumenterats hur presidenten samtalar
med sina närmaste medarbetare om hur
Gongadze bör röjas ur vägen. Banden,
som Melnitjenko tog med sig ut ur landet
till USA, har analyserats och befunnits
autentiska. Kutjma har tvingats medge
att det är han som hörs på banden men
har förnekat mordordern.
Regeringen Kutjma anklagas även för
diverse annat skumrask, som penningtvätt
av inkomster från smuggling, narkotikabrott, torpedverksamhet med mera. Den
ukrainska regeringen beräknas också ha
tjänat 100 miljoner dollar (närmare en
miljard kronor) på att sälja radarutrustning till Mellanöstern, däribland Irak.
Även komponenter till missiler uppges
ha förstålts av Kiev-regimen.
De skumma affärerna med Saddamregimen upptäcktes av den amerikanska
Bush-administrationen, som genom påtryckningar mot regeringen Kutjma pressade densamma att stödja den USA-ledda
alliansens kampanj mot regimen Saddam
Hussein i form av en symbolisk bataljon.
Formellt har Ukraina en demokratisk
författning. Det stora problemet är att
den gamla sovjetnomenklaturan styr med
hjälp av maffialiknande metoder och selektivt förtryck.

”Parodi på demokrati”

President Leonid Kutjma har i skrivande
stund enligt konstitutionens föreskrifter 17
månader kvar i ämbetet. Han har dessutom
under våren lugnat oroliga bedömare med
att han verkligen kommer att avgå hösten
2004 och inte söka förlänga sitt mandat.
Samtidigt har Kutjma klargjort, att han
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Här i Sofiakatedralen
i
centrala Kiev
ligger Olof Skötkonungs dotter,
prinsessan Ingegerd, begravd.
vill se en delning av dagens ukrainska
enkammarparlament Verchovna Rada i
två kamrar. Kritiker har dock framhållit
att ett sådant steg troligen kommer att
försvaga parlamentets ställning gentemot
presidentmakten, något som Kutjma säkerligen eftersträvar. I dag är nämligen
parlamentet till stor del en oppositionell
inrättning, detta som ett resultat av valen
2002 då oppositionspartier trots uppenbart
försök till valfusk från regimsidan vann
75 procent av rösterna. Regimen har nödtorftigt kunnat korrigera detta.
Under sitt årliga tal till parlamentet om
tillståndet i nationen i april i år varnade
presidenten för att nationens ekonomi
riskerar stagnation om ansvariga tjänstemän inte drar sitt strå till stacken i syfte att
genomföra de ekonomiska reformer som
måste till. Det verkliga faromomentet
består emellertid, som konstaterats ovan,
i regeringens maffiametoder som föga
inbjuder till utländska investeringar. (Ett
företag man ser i alla större städer i Ukraina

är dock McDonald's.) ”Skattetrycket driver affärsmännen in i skuggorna”, hävdade Kutjma i sitt tal till parlamentet.
”Hur många gånger måste jag vädja till
parlamentet och regeringen att sätta stopp
för landets skatteabsurditeter?”
Kutjma uppmanade som väntat politikerna att anta hans politiska reformpaket som han lagt fram som ett testamente
inför sin avgång nästa höst. Detta för att
övergången till ”en nyvald president och
ett nytt politiskt system” skall kunna äga
rum så friktionsfritt som möjligt. Enligt
presidentens reformförslag skall parlamentet bantas och alltså komma att utgöras
av två kamrar: ett överhus dominerat av
regionala representanter och ett underhus
där medlemmarna utses i proportionella
val. Oppositionsledare fruktar att presidenten skall bli i stånd att genom egna
utnämningar till överhuset neutralisera
det folkligt valda underhuset.
”Det är en paraodi på demokrati”, kommenterade förre premiärministern Viktor
Jusjenko som leder oppositionsblocket
Vårt Ukraina. Socialistpartiets ledare
Oleksandr Moroz har inte varit mindre
kritisk.
När presidenten lade fram sitt förslag
i parlamentet möttes han av rop som
”Skäms!” och liknande. Många oppositionspolitiker dumpade tryckta versioner
av förslaget på presidentens talarstol samtidigt som denne talade.

Ukraina och Irakkriget

Bilden av Ukraina ett drygt decennium efter
Sovjetunionens implosion är motstridig.
Å ena sidan nostalgi för den gamla ordningen. Å andra sidan en ärlig vilja att
göra upp med det förflutna. Ett uttryck för

Här en del
av den ryska
Svarta havsflottan
för
ankar i den
ukrainska
hamnstaden
Sevastopol
på Krim.
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En sup i Poltava:
tid läker sår!

Studenterna på
bilden
gjorde
en bejublad uppvisning i traditionell hantering
av svärd inför
den svenska delegationen.

✭ Poltava är i Sveriges hävder för all
framtid liktydigt med nederlag och förlust: nederlag för Karl XIIs krigsmakt
och förlust av det svenska stormaktsväldet. Poltava är Sveriges Waterloo.
Om man bortser från denna för svenskar
djupt symboliska mening är Poltava i
dag en stor stad i Ukraina, med cirka
300 000 invånare. Det ominösa slaget
1709 präglar alltjämt staden med ett
antal minnesmärken utplacerade på
det forna slagfältet, där det fortfarande
går att bilda sig en uppfattning om hur
styrkorna rörde sig för nära 300 år sedan
och var de av historikern Peter Englund
så noggrant skildrade jordbefästningar
som kallas ”redutter” låg. Dessutom
finns i Poltava ett slagfältsmuseum
som nu med assistans av Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB) är på väg
att datoriseras.
Poltava var en välkänd ort i Ukraina
redan då Karl XII och hans mannar var
där och härjade. Staden omnämns för
första gången i hävderna 1174. På 1600talet fick staden ett fort i vilket Poltavas
kosackregemente förlades. Efter Peter
den stores seger 1709 förlorade befästningen efter hand sin betydelse och
förstördes i början på 1800-talet.
Det var under Andra världskriget
som Poltava åter blev ett aktuellt namn

i krigshistorien i samband med ”Operation Frantic” 1943–44. Operation Frantic var kodnamn för skyttelbombningen
av mål i Tyskland från mål utspridda i
Sovjetunionen, Storbritannien och Italien. I Poltava fanns en av de allierade
flygbaser som härbärgerade de tunga
B-17-planen. Poltavabasen förstördes
fullständigt vid ett tyskt flyganfall den
21 juni 1944. Denna allierade katastrof
kom, med en viss överdrift, att kallas
”det andra Pearl Harbor”.
Numera är det militära Poltava mest
bekant för den militärhögskola som
sedan 1968 finns här och vid vilken
Contras utsände gjorde ett besök. Det
visade sig vara en modern och välorganiserad institution, där också annan undervisning än rent militär sådan bedrivs.
Bland ukrainska ungdomar och deras
familjer anses det mycket prestigefyllt
att bli antagen för studier här. Stor vikt
läggs vid kulturell orientering – en
uppvisning i sång, musik och dans av
förbluffande kvalitet gavs de svenska
delegaterna. Som vid ankomsten häl-

sades välkomna av högskolans egen
militärmusikkår och vid besöket på
skolan tilldelades varsin ledsagare i
form av studenter vid skolan.
Några av medlemmarna i den
ukrainska bataljon som tjänstgjorde i
de allierade styrkorna i Irak hade för
övrigt studerat vid Militärhögskolan
i Poltava. Den patriotism som märks
här är föga märklig med tanke på den
ukrainska nationenens endast 12-åriga
självständighet.
Min personliga reflektion är slutligen, att vi sentida svenskar bör vara
tacksamma för att det gick som det gick
i Poltava, detta sagt med all respekt för
de svenskar som offrade sina liv här. Att
Sverige under en kort historisk period
blev en stormakt berodde på tillfälligheter, och i längden hade den statusen
varit alltför betungande att upprätthålla.
Tsar Peter gjorde oss nog en tjänst 1709.
Dessutom: tid läker sår. Vilket är precis
vad det står – på svenska och ukrainska
– på etiketten till en i staden populär
vodka!
✎

det senare är uppslutningen på USAs sida i
Irakkriget, även om det skedde enligt den
beprövade principen ”härtill är jag nödd
och tvungen”. Något utbrett folkligt stöd
för ställningstagandet lär heller inte ha
funnits. En baktanke med stödet för kampanjen i Irak var säkerligen förhoppningen
att säkra kontrakt för ukrainska firmor i
olje-, byggnads- och ingenjörsbranscherna
när det gäller återuppbyggnaden av det
krigshärjade landet.
I mitten av april hade fler än 20 ukrainska företag uttryckt ett intresse för att få
någon form av Irak-relaterat kontrakt.
Bushadministrationen har bekräftat att
man betraktar Ukraina, i likhet med andra östeuropeiska länder, som medlem i
den USA-ledda alliansen, även om landet
inte utfört några rent militära uppdrag. Den
bataljon Ukraina skickade till Irak bestod

av trupper utbildade för anti-kemisk krigföring. Även Albanien, Bulgarien, Estland,
Ungern, Lettland, Litauen, Makedonien,
Tjeckien, Slovakien och Rumäninen deltog i liknande uppdrag. Polen ställde dock
upp med stridande soldater ur elitförbandet
Gromon.
Ett uppmuntrande faktum i ukrainskt
samhällsliv är att det, trots regeringsförsök
att trycka ner det som inte passar, existerar
en vital oppisition inom såväl politik som
media. Oppositionen skräder inte orden,
lika litet som oppositionell press gör det.
Kyiv Post, som har en rad medarbetare med
engelska namn och högst frispråkiga krönikörer, distribueras öppet till utländska
gäster som anländer till de större hotellen.
Här ventileras i all öppenhet president Kutjmas försök att kväsa oppositionen och mer
eller mindre skumraskliknande metoder. I

längden kommer den repressiva regimen
inte att kunna hålla emot de alltmer högljudda och orädda demokratikraven.
Leonid Kutjma är heller ingen gammal stalinist av typ Vitrysslands diktator
Aljaksandr Lukasjenka, som helst av allt
vill återuppliva det gamla sovjetväldet. Han
har, trots bristerna, visst hum om modernt
ekonomiskt tänkande.
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Hammaren och skäran

En resenär i dagens Ukraina påminns
ständigt om banden med Sovjet och Ryssland, och en utomstående har svårt att göra
en klar boskillnad mellan det ryska och det
ukrainska. En vanlig ukrainsk medborgare
får lära sig ryska som andraspråk i skolorna.
Banden med det förflutna understryks
också genom de monument från Andra
världskriget, och även Afghanistankriget,
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löner och sämre levnadsförhållanden.

Jalta och turismen

Turkiska konsulatet i Odessa.
Ögonblicket efter
det att bilden togs,
rusade vakten i
bildens nederkant
fram mot Contras
reporter…
som man ser överallt. De förstnämnda
betonar det heroiska, även på bekostnad
av den historiska sanningen, medan de senare tenderar att understryka det olyckliga
i Afghanistan-engagemanget.
Som ett uttryck för regeringens vilja att
markera sin särart måste man se Kievs
hänvändelse till FN nyligen om att få
massvälten i Ukraina på 1930-talet – som
numera av historiker allmänt anses medvetet ha framkallats av Josef Stalin – klassificerad som folkmord. Beräkningarna
av hur många som dukade under i Stalins
svält brukar hålla sig mellan fyra och tio
miljoner.
Ett säreget inslag i det rysk-ukrainska
umgänget är att den ryska Svarta havsflottan tack vare ett avtal som ingicks i
samband med Sovjetunionens upplösning
finns placerad i den sköna ukrainska staden
Sevastopol på Krimhalvön, där ursinniga
strider ägde rum såväl i Krimkriget
(1853–1856) som i Andra världskriget.
Denna flotta är inte vad den en gång var,
och en besökare kan från turistbåtarna se
att många krigsfartyg som ligger för ankar
är otjänliga på grund av upprostning och
dåligt underhåll. På land finns i staden ett
stort antal ryska flottinrättningar, varav
några fortfarande skyltar med hammaren
och skäran. Sådant övertygar knappast,
lika litet som de svulstiga Lenin-statyerna,
om viljan att gå vidare utan ideologiska
bakåtblickar.

Folkminskning

Såvitt jag kan bedöma, märk väl efter blott
elva dagar i landet, är ukrainarna ett livligt,
vänligt och engagerat folk. Som inte önskar
något hellre än att bli en del av det moderna Europa och världen i det tjugoförsta
århundradet. Medlemskap i EU och NATO
står högt på önskelistan hos de flesta mo-
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derna ukrainare. Som framgått ovan finns
emellertid allvarliga problem. Ett av dessa
är att man då och då stöter på kvarlevor av
den gamla KGB-mentaliteten.
Avlyssningsapparaturen på hotellrummen må ha monterats ner, men det finns
annat att notera. Som när jag fotograferade
det turkiska konsulatet i Odessa. När den
uniformerade vakten såg mig plocka fram
kameran och knäppa ett par foton kom han
rusande och skulle sannolikt ha begärt att
få filmen om jag inte lyckats göra mig anonym i folkvimlet; på den gamla, onda tiden
skulle vakten ha spårat upp vederbörande,
tryckt ner honom mot marken och slitit
filmen ur kameran. Vad turkarna sysslar
med i Odessa som är så hemligt undandrar
sig mitt bedömande.
Ett bekymmer är folkminskningen. För
bara fåtalet år sedan fanns 52 miljoner
invånare. Nu bara 49 miljoner. Befolkningsminskningen beror på att födelsetalet
minskat och i dag är lägre än dödstalet. Det
beror till stor del på sviktande framtidstro
till följd av en stagnerande ekonomi, som
i sin tur ger upphov till arbetslöshet, låga

En sektor där Ukraina borde ha gyllene
möjligheter att lyckas är turismen. Området
kring Svarta havet och Krim lockar också
redan nu en del turister. Under tsarväldet
var detta en tummelplats för överklassen.
Här höll tsarfamiljen och aristokratin till.
Ett av Lenins revolutionära löften var, att
åtminstone en gång i livet borde en vanlig,
enkel sovjetarbetare få komma till Svarta
havet och vila upp sig på statens bekostnad.
Av detta blev inte mycket. Däremot fullföljde den kommunistiska nomenklaturan
den gamla tsartraditionen och anlade med
förkärlek sina vräkiga datjor här.
I Jalta kan man besöka Livadijapalatset,
en gång den senaste tsarens (Nikolaus II)
sommarställe men även platsen för efterkrigskonferensen i Jalta 1945 där Josef
Stalin, Franklin D. Roosevelt och Winston Churchill gjorde upp om världens
öde 1945.
Det största problemet med turistprojektet
är att de högklassiga – eller ens normalklassiga – turistanläggningarna är få. Hotellen
är i regel dåligt byggda enligt sovjetisk
modell och alltför ofta bristfälliga när det
gäller för västerlänningar normala bekvämligheter. En möjlig framtida turistattraktion
är vinegendomen Massandra, vars viner
dracks av så vitt skilda personligeheter
som (Krimkrigs-)amiralen Nakimov och
den galne munken Rasputin. Vid rätt lansering borde den kunna bli ett Eldorado för
världens älskare av dessertviner.
Och tids nog kommer Ukraina att vakna
ur sin sömn. Men redan att nå nuvarande
rysk nivå innebär ett stort kliv för detta
tappra land, som – det bör vi minnas – varit
självständigt i endast tolv år.
✎

Trots en del
besvärligheter
finns det en del
utländska företag
som väljer att investera i Ukraina.
Exempelvis sydkoreanska Daewoo. Bilden från
centrala Kiev.
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Dörren till Sverige stängd för Ukraina-svenskarna

✭✭✭ I Gammalsvenskby är det fint och
fejat inför (den ortodoxa) påsken. Utanför kommunalhuset mittemot kyrkan vajar
ukrainska och svenska flaggorna – båda
blågula – vackert i vinden.
– Nu ska vi ha brännvin! säger Maria
Norberg och plirar med ögonen mot de
långväga gästerna från Sverige som slagit
sig ned vid bordet i stugan. Och snart
hälls högtidsdrycken upp i ett antal glas
som ackompanjemang till de många läckra
påskrätterna. Helst bör drycken inmundigas i ett svep, som seden är, men det klarar
inte de veka svenska magarna.
Varken vodkan eller påskmaten tillhör
vardagen i detta hörn av det moderna
Ukraina. Festmåltiden är resultatet av
åtskillig försakelse i syfte att erbjuda
delegationen från Sverige ett varmt välkomnande!
Till Gammalsvenskby kommer man
på ojämna vägar via den större orten
Kachovka, där de vita styrkornas sista
hopp, general Peter Wrangel, fick pisk
av de röda för över 80 år sedan. Omkring
150 år innan dess hade en grupp etniska
svenskar anlänt från Dagö i Estland efter
svåra strapatser till vad som kom att kallas Gammalsvenskby. De hade utvisats till
södra Ukraina av Rysslands kejsarinna
Katarina II, den stora kallad.
De svenska bönderna ansågs utgöra ett
välbehövligt nytillskott i ett område som
ryssarna nyligen erövrat från Turkiet. De
utlovades goda villkor i det nya landet.
Egen kyrka och präst skulle man också
få. Det var den 20 augusti 1781 som de
knappt tusen svenskarna gav sig av från
Dagö. Med sig hade man kreatur och kärror. Färden från Östersjön till trakterna av
Svarta havet och den mäktiga floden Dnjepr
tog nära nio månader i anspråk. När man
kom fram den 1 maj 1782 hade en tredjedel dukat under för vedermödorna; andra
hade rymt medan några av de tilltänkta
kolonisatörerna aldrig kommit i väg.
Det visade sig att att de ryska löftena var
av noll och intet värde – vid slutstationen
fanns inget av det utlovade. Hur det var
lyckades man ändå etablera en ordnad
bosättning, och en präst fick man också
efter en tid. Runt omkring den svenska
bosättningen etablerades så småningom
ryska och tyska byar. Även judar kom till
dessa trakter. 1783 återstod endast 150 personer av den ursprungliga kontingenten
från Dagö.
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Påskmåltid i familjen Norbergs stuga. Längst t.v. paret Nils och Maria Norberg som
framdukat ett festligt bord för de gästande svenskarna.
Genom åren kom invånarna i Gammalsvenskby, som envist värnade om sin
svenska särart, att drabbas av mångahanda
prövningar: Krimkriget, bolsjevikrevolutionen, inbördeskriget mellan vita och
röda, Stalins skräckvälde, Första och Andra
världskrigen. På något sätt lyckades man
överleva. Den av Stalin medvetet framkallade svälten i Ukraina och det ständigt
ökade trycket från den kommunistiska
Sovjetunionen ledde till att svenskbyborna
slutligen röstade för att bege sig av till det
ursprungliga hemlandet. Och ansökan att
lämna Ukraina beviljades! Den 1 augusti
1929 evakuerades 885 gammalsvenskbybor från Ukraina till Sverige. Men Sverige
blev en missräkning för många. De hade
räknat med att få bo i en sammanhållen
by som självständiga bönder men spreds i
stället ut över landet som lantarbetare.
1931 tog 243 svenskbybor steget att resa
tillbaka till Sovjet, delvis som ett resultat
av kommunistisk propaganda. Några
aktiva kommunister följde med på resan.
Nära hundra personer, som hade en mer
realistisk inställning till Stalins rike, valde
att emigrera till Kanada. Själv hade jag
under ungdomsåren flera skolkamrater vars
familjer kommit från Gammalsvenskby.
I dag är dörren till det gamla landet
stängd för svenskarna från Ukraina. Till
skillnad från tyskarna i samma trakter, som
när som helst har rätt att bosätta sig i Tyskland, har svenskbyborna inget realistiskt
hopp om att kunna slå sig ner i Sverige.

Vilket inte hindrar att en del försöker. Maria
Norberg, som bor i Gammalsvenskby med
man, ett antal vuxna barn, barnbarn och
husdjur, visar ett foto på en man i yngre
medelåldern – hennes son:
– Han är i Sverige nu och har lovat
höra av sig om han har något positivt att
berätta. Men vi har inte hört något sedan
han for…
1995 var senaste året några personer med
rötter i Gammalsvenskby tilläts bosätta sig
i Sverige.
För Maria Norberg har tillvaron varit
prövosam. Född på Öland tillhörde hon
som liten flicka återvändarna till Ukraina. Under kriget fördes hon och andra
svenskbybor till Tyskland för att jobba på
jordbruk. Tillbaka i Ukraina inlemmades
hon med de andra byborna i en sovjetisk
kolchostillvaro. Något hon tänker tillbaka
på med viss nostalgi:
–När vi arbetade på kolchos på den tiden
fick man lön två gånger i månaden och allt
annat man behövde. Barnen hade tillgång
till bra skola. I dag är allt osäkert och skolan
fungerar inte som den ska. Våra höns och
små täppor förslår inte långt.
En viktig person för invånarna i Gammalsvenskby är Sven Bjerlestam. Sven är
anställd av SIDA och verksam i Ukraina.
Han bekräftar att mycket är besvärligt:
–Det händer inte mycket här. Byggmaterialfabriken i Kachovka, där många från
byn arbetade, är nedlagd eftersom det inte
byggs något här längre.
✎
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Krona eller euro?
Den 14 september ska Sverige folkomrösta om vi ska
ersätta kronan med euron som valuta. Contra ger bakgrundsfakta så att Du själv kan ta ställning.
När Sverige – och Du – ska välja den 14
september gäller det att väga argumenten
för och emot ett svenskt deltagande i EMU
och eurosamarbetet.
Om man bara ser till de politiska konstellationer som står bakom ett ja till euron i
Sverige, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och den mer sansade delen
av socialdemokraterna, med Centerpartiet,
Vänsterpartiet och vänsterradikala socialdemokrater på andra sidan, så vore valet
enkelt. Men så enkelt är det inte.
Inom den ekonomiska sakkunskapen är
meningarna visserligen delade, men med en
klar majoritet emot euron. I Storbritannien
är det framförallt högern som är emot en
anslutning till euron. I Sverige har organisationen Medborgare mot EMU civilekonomen och moderata förra riksdagskvinnan
Margit Gennser som ordförande och en rad
kända storföretagsledare som medlemmar,
liksom förre riksbankschefen och moderate statssekreteraren Lars Wohlin, SAFs
legendariske informationschef Sture Eskilsson och flitige Contra-skribenten professor Sven Rydenfelt. Att organisationen
Svenskt Näringsliv ställer upp för euron,
liksom Bo Lundgren, Fredrik Reinfeldt,
Lars Leijonborg, Alf Svensson och Göran
Persson gör att valet knappast blir enkelt
för den som vänder sig till sakkunskapen
för att få vägledning. Slutsatsen blir att Du
måste avgöra alldeles själv vad som väger
tyngst i vågskålen. Här ska vi sammanfatta
några av de viktigaste frågorna.

mycket väl passa i Tyskland och Portugal,
men kanske inte alls i Sverige och Bayern
(i motsats till resten av Tyskland). Då måste
finanspolitiken istället vara så stark att den
inte bara utför hela sin normala uppgift
utan dessutom kompenserar för att
räntepolitiken ligger fel. Det är knappast
troligt att vi kan få en finansminister som
kan driva en så stark politik. Kontentan blir
att Sverige tappar en del av sina möjligheter
att styra ekonomin och framförallt att möta
ekonomiska kriser.
Sverige klarar inte av assymetriska chocker.
Ett särskilt svårbemästrat ekonomiskpolitiskt problem kan uppstå om Sverige
drabbas av en så kallad assymetrisk
chock. Det vill säga något inträffar på
världsmarknaden som slår särskilt hårt
på just Sverige. Skulle papperspriserna
halveras skulle det vara ett svårt slag för
Sveriges ekonomi, men knappast märkas
inom euro-området i stort – Sverige svarar
bara för cirka 3 procent av euro-områdets
ekonomi. Inom Europeiska Centralbanken
ECB funnes därför ingen anledning att
åtgärda saken med ändrad räntepolitik. Med
en rörlig växelkurs skulle skogsindustrins
problem mötas genom en kraftigt fallande
krona. Skogsindustrin skulle kunna bli
konkurrenskraftig på en lägre prisnivå
(mätt i internationell valuta). Men med

av C G Holm

euron som valuta skulle den svenska
skogsindustrin slås ut och arbetslösheten
sprida sig. Skogsföretagen skulle kunna
gå i konkurs. Om det vore en långsiktig
förändring skulle utslagningen vara
ekonomiskt riktig. Men om det är fråga om
en kortsiktig förändring och andra länder
har en möjlighet att anpassa sig genom
växelkursen och penningspolitiken skulle
saken se annorlunda ut. De andra ländernas
skogsindustri skulle kunna övervintra till
bättre tider, medan Sverige, när tiderna blev
bättre, inte skulle ha sin industri intakt.
Räntepolitiken kommer att styras från
Frankfurt. Med euron som valuta i
Sverige kommer räntepolitiken att styras
från Europeiska Centralbanken (ECB)
med huvudkontor i Frankfurt, istället
för av Riksbanken i Stockholm. EMUmotståndarna har ibland hävdat att det
innebär att besluten skulle bli mindre
demokratiska. Så är naturligtvis inte fallet.
Varken Riksbanken eller ECB ska låta sig
styras av politiska hänsynstaganden. Det
var faktiskt en viktig poäng bakom ändrade
regler också för den svenska Riksbanken
– att hålla politikerna på armlängds
avstånd från de penningpolitiska besluten.
Riksbanken får alltså inte låta sig styras av
politikerna idag, lika lite som ECB får låta
sig styras av EU-politikerna. Riksbanken

Argumenten mot euron

Sverige tappar en ekonomiskpolitisk handlingsmöjlighet. Idag
kan ekonomiska problem mötas med
två ekonomisk-politiska medel, det
finanspolitiska (storleken på statens
budgetöverskott eller budgetunderskott)
eller det penningpolitiska (räntan). Med
Sverige inom EMU har vi flyttat det
penningpolitiska medlet till Frankfurt,
där besluten måste fattas mot bakgrund
av situationen i hela euro-området. Den
räntepolitik som förs i Frankfurt kan
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Den svenska kronan har sin bakgrund i en valutaunion, SMU, skandinaviska myntunionen. När kronan infördes 1873 ersatte den Sveriges gamla riksdaler. Den skandinaviska valutan överlevde i 40 år, men namnet finns kvar än idag i Sverige, Norge,
Danmark och Island.
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har en av politiker utsedd styrelse, men
en direktion som förutsätts inte vara
politiker. Riksbankens mål är klart och
tydligt: inflationen ska hållas mellan en
och tre procent. ECBs mål är lika klart,
inflationen ska hållas under två procent.
Målet är satt av politiker, men det är
Riksbanken respektive ECB som ska se
till att målet uppfylls.

Argumenten för euron

Med euron minskar företagens valutarisker
och vi får ökad internationell handel. Ökad
internationell handel – globalisering om
man så vill – är till allas vår fördel. Om
fler små företag vågar ta steget över
gränsen och offerera sina varor och
tjänster i andra EU-länder så kan priserna
pressas till konsumenternas fördel. Men
redan idag är det möjligt att kurssäkra
valutatransaktioner. Det kostar någon
tiondels procent av det säkrade beloppet.
Det är dock normalt inte möjligt att
kurssäkra valutatransaktioner på mer än
två års sikt. Få småföretags affärer är mer
långsiktiga än två år, men skulle de vara
det tar de nog så stora risker, om de lämnar
en offert, med tanke på att företaget inte
har kontroll över den inhemska inflationen,
löneutvecklingen, skatterna med mera. Den
ej försäkringsbara valutarisken är mindre
än många andra risker, vilket dock inte

innebär att den är obefintlig.
Med euron sparar vi in växlingskostnader.
Valutahandlare är ett extremt välavlönat
släkte och deras löner betalas i slutänden
av alla som växlar valuta. Turister i viss
utsträckning, men företag som ägnar sig
åt internationell handel i första hand.
40 procent av Sveriges utrikeshandel
sker med euro-länderna och på ett bräde
skulle vi alltså slippa ifrån 40 procent
av växlingskostnaderna. Det är förvisso
mycket pengar, cirka 1 miljard kronor,
men det ska sättas i relation till den totala
utrikeshandeln på 400 miljarder kronor.

i Madrid, trots att man på bägge ställena
betalar med euro.
Med euron blir Sverige lättare ett
alternativ för utländska investeringar.
När stora företag investerar handlar de
normalt med stor osäkerhet. De försöker
göra kalkyler mellan olika alternativ, men
det finns alltid osäkra faktorer. Osäkra
faktorer ogillas i största allmänhet inför
investeringsbeslut och får man chansen att
eliminera en osäker faktor gör man det, men
bara om förutsättningarna i övrigt är lika.
Investeringen kanske i något enstaka fall
hamnar någon annanstans än i Sverige.

Med euron får vi utjämnade priser. Det
är en sanning med modifikation. Det är
genom avskaffande av handelshindren
inom EU som priserna har utjämnats.
Euron hjälper bara till att göra det
lättare för konsumenterna att se när
prisskillnaderna är stora. För några år
sedan var prisskillnaderna på bilar stora
mellan Tyskland och Sverige, men en stor
privatimport tvingade fram prissänkningar
i Sverige. Utan att Sverige infört euron.
Det var EUs handelsregler, inte euron som
gjorde det möjligt. Och när det gäller lokalt
konsumerade och producerade varor kan
prisskillnaderna fortfarande vara stora. En
hamburgare på McDonald’s kostar mer
än dubbelt så mycket i Helsingfors som

Räntorna blir lägre. Just nu är räntorna
inom euro-området lägre än i Sverige.
Om Sverige imorgon införde euron skulle
räntorna sjunka ungefär en procentenhet,
vilket skulle stimulera investeringarna och
sänka bostadskostnaderna. Men det är inte
säkert att effekten skulle bli samma på lite
längre sikt. Orsaken till de låga räntorna
inom euro-området är i första hand att den
ekonomiska utvecklingen där är sämre än i
Sverige – man försöker stimulera ekonomin
genom lägre räntor. Det är framförallt i
Tyskland som konjunkturen har varit
ogynnsam, med en arbetslöshet som närmat
sig tio procent. Ironiskt nog har de tyska
problemen uppstått delvis som en följd av
att man slagit ihop två valutor utan att sköta
sammanslagningen på rätt sätt.
När Väst- och Östtyskland slogs
Och vill Du fördjupa Dig har vi här några hemsidor där Du kan surfa runt:
ihop och den gamla östmarken
försvann sattes växlingskursen
Officiella sajter:
Europeiska Centralbanken ECB: http://www.ecb.int
orealistiskt högt för östmarken,
Den officiella euro-sidan: http://www.euro.ecb.inte/sv.html
detta för att östtyskarna inte
Riksdagen: http://www.riksdagen.se/eu/teman/emu/index.asp?rubrik1=emu&rubrik2=emu
skulle få se sitt sparkapital
Finansdepartementet: http://www.finans.regeringen.se/emu/
försvinna helt och hållet. Men
Riksbanken: http://www.riksbanken.se/frameset.ASP?ID=3781
Riksbanken: http://www.riksbank.se/default.asp?id=7648&path
följden blev att lönenivån i
Valmyndigheten: http://www.val.se
öst blev alltför hög. Företag
lades ner, arbetslösheten steg
Medias sajter:
och allt betalades med högre
Sveriges Radio: http://www.sr.se/cgi-bin/nyheter/tema/index.asp?ProgramID=750
Dagens Nyheter: http://www.dn.se /DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1265&a=77005&previousRenderType=3
skatter på västtyskarna. Den
Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/emu
rörlighet som krävs för att
den gemensamma valutan
Ja-sajter:
ska fungera visade sig vara
Socialdemokrater för Europa: http://www.europa.socialdemokraterna.se
Folkpartiet om EMU: http://www.folkpartiet.se/fp/faq_EMU.shtml
ganska begränsad. Östtyskarna
Moderaterna om EMU: http://www.moderat.se/index.asp?mainid=2&subid=144
stannade hellre hemma än flytta
Kristdemokraterna om EMU: http://www.bsyp.youth.se/default.asp
till Väst, och hemma försörjde
Eurofakta (Svenskt Näringsliv): http://www.eurofakta.se
de sig i stor utsträckning med
Sverige i Europa: http://www.sverigeieuropa.se
Vision Europa: http://www.visioneuropa.nu
arbetslöshetsunderstöd som
betalades från Väst…
Nej-sajter:
Socialdemokrater mot emu: http://www.motemu.nu
Centerpartiet: http://centerpartiet.se/templates/Infosid____20953.asp (OBS! fyra ”underscore” efter infosid)
Nej till EMU (politiker mot EMU, men nationalekonomen Nils Lundgren är ordförande): http://www.euronej.nu
Medborgare mot EMU (näringslivsfolk - och contraredaktör - mot EMU): http://www.mmemu.org
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Argumenten som kan
vara både för och emot

Vi är skyldiga att införa euron
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enligt vårt anslutningsfördrag med EU. Det
är sant. Men införandet ska bara ske när vi
uppfyller de ekonomiska kraven och med
krystade metoder har det fastställts att vi
inte gör det. Inför folkomröstningen om
EU-medlemskap 1994 försökte ja-sidan
tona ned kraven på att vi skulle ansluta
oss till euron och de flesta väljarna har
därför knappast insett att euron egentligen
ingick i EU-paketet. EUs ledning vill för
övrigt inte driva frågan om Sveriges
fördragsenliga skyldigheter. Skulle man
göra det mot den svenska folkopinionen
skulle entusiasmen för EUs övriga delar
falna högst markant.
Euron är ett steg på vägen mot Europas
Förenta Stater. Det kan ifrågasättas om så
är fallet och det kan också diskuteras om det
är bra eller dåligt med ett Europas Förenta
Stater. Helt klart är att den gemensamma
valutan har ett viktigt symboliskt värde
när det gäller att öppna gränserna mellan
Europas länder. Euron är på det sättet lika
mycket en politisk som ekonomisk fråga.
Signifikativt är att de flesta ekonomer
är emot svensk anslutning till euron av
ekonomiska skäl, men att de ekonomer som
landat för ett ja gjort det mest av politiska
skäl. SEBs chefsekonom Klas Eklund har
till exempel en bakgrund som (s)-märkt
politisk strateg i finansdepartementet.
Vi kan vänta och se hur projektet går innan
vi ansluter oss. Euron framställs som
oåterkallelig. Men så är det naturligtvis
inte. Skulle projektet haverera kommer
de medverkande länderna naturligtvis att
återinföra egna valutor. 1873 grundades
skandinaviska myntunionen, som kan sägas
ha varit en idémässig föregångare till euron.
Det var då Sverige och Danmark (och två
år senare Norge) fick kronor som var lika
mycket värda. Det gick bra att betala med
svenska kronor i Danmark osv. Trots att
valutorna grundade sig på guldmyntfoten
föll unionen samman i samband med
de ekonomiska påfrestningarna under
Första världskriget. För en liknande
latinsk myntunion med Frankrike, Italien,
Belgien, Schweiz, Grekland och Finland
som medlemmar gick det på samma
sätt. Unionen grundades 1865, men höll
inte för påfrestningarna under Första
världskriget.
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Valutaunion är
inget nytt under solen

Pengar uppfanns i nuvarande Turkiet
600 år före Kristus. Principen var enkel.
Ädelmetallstycken höggs i fasta vikter
och stämplades för att genom stämpeln få
en av staten garanterad vikt. Värdet var
metallvikten. Det dröjde dock inte länge
förrän kungarna försökte fiffla med valutan
genom att sänka guld- eller silverhalten.
Det skapade inflation.
Men så länge det var fråga om ren ädelmetall var valutan i princip internationell.
Ett gram guld var värt lika mycket på bägge
sidorna en nationsgräns och det spelade
ingen roll vilken kungs stämpel som fanns
på myntet.
Med tiden kom sedlarna som representerade en viss mängd guld. Men principen
var fortfarande att värdet var fast kopplat
till en ädelmetall, vanligen guld. Därmed
var världens alla valutor i princip likvärdiga. Guldmyntfoten föll samman i
samband med Första världskriget och de
försök som gjordes att återupprätta den
efter krigsslutet blev inte framgångsrika.
I och med depressionen på 1930-talet var
guldmyntfoten borta för gott.
Valutan blev nu en fråga om förtroende.
Förtroende för ett lands sedelutgivande
myndighet och dess finansminister. En försiktig politik ledde till starkare valutor, en
politik som genom stora budgetunderskott
lät inflationen rasa ledde till en försvagad
valuta.
Genom den internationella Bretton
Woods-överenskommelsen från 1944
knöts värdet på flertalet valutor fast till
dollarn – och genom att valutorna var fast
knutna till dollarn var de fast knutna också
till varandra. I dryga tjugo år var kronan
kopplad till dollarn med kursen 5,17, varav
följde en pundkurs på cirka 14 kronor
och en kurs på D-marken (Västtysklands
valuta) på 1,30 och den franska francen på
ett öre (eller sedan fransmännen strukit två
nollor på sina franc en krona jämnt). Bretton
Woods-överenskommelsen förutsatte att
inflationen skulle vara ungefär lika hög i
alla de deltagande länderna, men eftersom
så inte var fallet utvecklades snart obalanser
i den internationella handeln. Länder med
hög inflation fick svårt på exportmarknaden
och importen ökade. Handelsunderskottet
blev en påfrestning på ekonomin och med
tiden blev hela Bretton Woods-systemet

ohållbart. I början av 1970-talet upphörde
det att fungera och länder som haft hög
inflation tvingades devalvera. Under de
kommande tjugo åren sjönk den svenska
kronan så att det behövdes 7-8 kronor för
en dollar, 5 kronor för en D-mark och 1,50
för en fransk franc. Förhållandet till pundet
höll sig dock på ungefär samma nivå som
tidigare, även om växelkursen svängde
kraftigt uppåt och nedåt.
Fasta växelkurser kunde inte upprätthållas i längden, eftersom olika länder förde
olika finanspolitik. En del, främst Västtyskland, förde en mycket försiktig finanspolitik och kunde därmed hålla inflationen låg.
Andra länder, till exempel Sverige och Storbritannien, hade stora budgetunderskott
och hög inflation, vilket i längden gjorde
växelkursen ohållbar. Men i avvaktan på
den oundvikliga växelkursförändringen
försökte Riksbanken hålla valutan stabil
genom att höja räntan. Genom en hög ränta
var det nämligen möjligt att trots allt locka
utländskt kapital till landet, som kompensation för de allt sämre handelssiffrorna som
följde i spåren på budgetunderskottet och
den därav följande inflationen.
Räntan var medlet att försvara växelkursen och när försvaret drevs till sin spets
höjde Riksbanken 1992 räntan till 500
procent. Det höll naturligtvis inte många
dagar, utan Sverige tvingades devalvera
och genom detta skänkte svenska skattebetalare miljarder till de valutaspekulanter
som haft en förnuftigare syn på värdet av
den svenska kronan än den svenska regeringen och den svenska Riksbanken. Sedan
november 1992 har den svenska kronan
haft en fritt flytande växelkurs och räntan
används inte längre för att balansera handelsströmmarna. Räntan används istället
för att hålla inflationen under kontroll.
Riksbanken ska enligt sina instruktioner
sätta räntan så att inflationen hålls mellan
1 och 3 procent. Det har man i stort sett
lyckats med hittills.
Den ekonomiska politiken brukar delas
in i finanspolitik och penningpolitik. Finanspolitiken är hur staten genom budgetunderskott eller budgetöverskott påverkar
inflation och ekonomi. Penningpolitiken är
hur man med räntor försöker göra samma
sak. Som framgick ovan används i Sverige
Fortsättning på sidan 22
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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 en sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med
citationstecken.

Dömd nio år efter dåd

1994 höggs en 59-årig lärare i Stockholm
ihjäl med 26 knivhugg. 2003 erkände en
nu 28-årig före detta nynazist dådet. Övertygande bevisning fanns. Vid rättegången i
Stockholms tingsrätt yrkade åklagaren på
tio års fängelse för mord, men rätten dömde
slutligen till sex års fängelse för dråp.
Alla anhängare av rättvisa borde glädja
sig åt att det faktiskt går att få fast en dråpare så lång tid som nio år efter ett grovt
våldsdåd som lett till en annan människas
död. För kammaråklagare Thomas Holst
är saken emellertid inte fullt så enkel, ty
så här citerades han i tidningen Mitt i Södermalm 10/5: ”Straffsatsen för mord är
ju tio år eller livstid. Men det är tragiskt
med ett så långt fängelsestraff så här långt
efteråt. Hade han åkt fast direkt så hade
han varit ute nu.”
Betänk en smula innebörden i åklagare
Holsts bedömning. Det verkligt tragiska
med mordet, menar han, är således icke
att en människa bragts om livet i ett osedvanligt rått och bestialiskt dåd. Utan att
gärningsmannen har oturen att åka fast
lång tid efteråt!
Sedan undrar några över det svenska
rättsväsendets urartning…

arna. Det viktigaste är i stället att skolor på
religiös grund över huvud taget inte skall
få finnas, bland annat med motiveringen
att elever ”indoktrineras i stället för att få
tänka fritt”.
Med den motiveringen skulle samtliga
kommunala skolor i riket behöva stängas
med tanke på den politiskt korrekta indoktrinering som fortgår varje timme under
skoldagen och där varje form av ”olämpligt” tänkande avfärdas. Det ”kritiska
tänkande” som SSU efterlyser omfattar i
realiteten inte de politiskt korrekta, hallstämplade doktrinerna, som enligt fastlagd
läroplan genomsyrar den etablerade skolan.
Där de blott alltför välkända problemen
med normlöshet, mobbning och våld accelererar för varje dag som går och som
gör att ”våldet” i nämnda friskolor framstår
som en mild västanfläkt.
Vad tänker SSU göra åt det?

Populärt fikonlöv

I protesterna mot det USA-ledda kampanjen
mot Irak har termen ”folkrätten” tagits upp
gång på gång, inte minst av statsminister
Göran Persson. Samma folkrätt skulle göra
anfallet mot Irak olagligt. Detta argument
framstår dock mest som ett fikonlöv, avsett
att dölja den egna bristen på relevanta argument. Insändarskribenten Vilhelm Sjölin
sammanfattar saken på ett utmärkt sätt i
Svenska Dagbladet den 12 maj:
”Sanningen är att folkrätten saknar varje
betydelse i det internationella skeendet. Det

var inte folkrätten som förhindrade en sovjetisk ockupation av Västeuropa under det
kalla kriget utan NATOs militära styrka
– och då främst det amerikanska kärnvapenparaplyet. I den verkligheten kan
folkrätten bara betraktas med löje och
som en lekstuga för teoretiker!”

Unicef mot USA

FNs barnfond, Unicef, i Sverige bedriver
propaganda mot USA. I en krönika i tidningen Stockholm City 13/5 hävdar ungdomsambassadören Maja Frankel att ”Det
går inte att ta USA på allvar”. I krönikan
visar Frankel dock att det är precis det hon
gör. Så till den grad att hon tydligen anser
det ingå i plikterna som Unicef-ambassadör
att propagera mot USA.
I krönikan gör Maja Frankel utfall mot
USA för att landet håller terrorister som
fångar i Guantanamo på Kuba; för att
man inte skrivit under FNs så kallade
barnkonvention; för att individer under
18 år kan dömas till döden; för att USA
riktat kritik mot barnkonventionen för att
denna sägs uppmuntra abort; för att den så
kallade kristna högern har visst inflytande
i USA; för att USA ägnar sig åt ”absurd
argumentering”. Med mera.
Frågan är förstås varför Maja Frankel
bryr sig: USA är ju inte något man bör ta
på allvar…
Något som bör tas på allvar är emellertid att Unicef låter sina ”ungdomsambassadörer” bedriva anti-USA-propaganda
under tjänsteutövning.

Schizofreni på SvD

Det har säkert inte undgått Contras läsare,

Religionshatare

Religionshatarna i det socialdemokratiska
ungdomsförbundet SSU är på språng igen.
Efter ett TV-inslag om att företrädare för
muslimska skolor sagt sig acceptera exempelvis aga i samband med skolgång
”kräver” SSU i ett pressmeddelande:
”Stäng de religiösa friskolorna”. ”SSU
har sagt det tidigare och nu är det dags att
ställa frågan på sin spets. Ska samhället
verkligen finansiera religiösa friskolor?”
Andra antireligiösa socialdemokrater
samt andra vänsteranhängare instämmer:
de muslimska uttalandena innebär en
gyllene möjlighet att äntligen få bort de
avvikande skolorna!
Men läser man vidare i pressmeddelandet
framgår det att det alls inte är finansieringen
som är den springande punkten för ungsoss-
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att Svenska Dagbladet under pågående
Irak-konflikt på utrikessidorna haft en
ganska klar USA-fientlig attityd. Under
varje fas av den USA-ledda alliansens
kampanj lyfte SvDs nyhetssektion fram
allt som kunde tolkas negativt relativt
alliansens stridsinsatser: krigsoperationerna mötte ständigt hårdare motstånd
än förväntat; kriget skulle säkerligen ta
längre tid än beräknat; civila offer mejades skoningslöst ner på varje frontavsnitt;
den amerikanska förtruppen på flygplatsen
var ”inringade”.
Visst, också USAs och dess allierades
göranden och låtanden kan och bör skärskådas ordentligt. Det har funnits åtskilligt
att kritisera. Men har det månne undgått
SvD att kriget slutfördes på ett anmärkningsvärt framgångsrikt sätt på mindre än
en månad! Att Saddams skurkregim störtats
i grus och aska och att ett betydande antal
Saddam-lakejer infångats. Att en välbehövlig samhällsomvandlingsprocess, som
naturligtvis inte är gjord i en handvändning,
är i full gång.
En av Svenskans flitigaste – och mest
gnälliga – skribenter har varit förre sportjournalisten Jan Blomgren. Härförleden
klev han av bussen vid till en pendeltågstation i Storstockholms-området med ungt
damsällskap. Den stora väskan vittnade om
att han sannolikt var på väg ut i världen
igen för att kritiskt nagelfara USAs göranden och låtanden. Om det senare
vittnade dessutuom den osannolikt höga
röstvolym som Blomgren demonstrerade.
Halva Östertälje, ty det var där han klev av
bussen, kunde utan nämnvärd svårighet
höra vilken otrolig katastrof det var att USA
nu hade ställt ohemula krav i Irak.
SvD är att gratulera: utrusta bara Blomgren med en megafon så spar man in en
hel del telefonkostnader!

SvDs hållning är kluven. Under det
att man tar heder och ära av USA på
nyhetsplats, finns inte mycket att erinra
mot omdömena på ledarplats. Medial
schizofreni?

Diakonia och Israel

Den svenska regeringen har riktat skarp
kritik mot Israel för att den senare landet först fängslat och sedan kastat ut en
61-årig biståndsarbetare. ”Det är Diakonia det handlar om, en utomordentligt
välrenommerad organisation”, citerades
bistånds- och migrationsminister Jan O.
Karlsson i pressen.
Fullt så enkelt är det dock inte. Diakonia
har under årens lopp gjort sig känd som en
utomordentligt Israel-kritisk organisation
som av fullt förståeliga skäl tilldragit sig
de israeliska myndigheternas intresse. Efter
kriget i Persiska viken 1991 knivmördade
en Diakonia-anställd arab vid namn Abu
Jalla fyra judinnor vid en busshållplats.
Diakoniapersonal i Israel uttryckte efteråt
förståelse för Jallas sätt att protestera mot
Israel.
En redogörelse för Diakonias roll i
konflikten i Israel/Palestina återfinns i
Tommy Hanssons bok Åter till det kalla
kriget (Contra 1993).

Fiasko blev succé

Under stor uppståndelse hörsammade den
svenska golfstjärnan Annika Sörenstam i
april en inbjudan att deltaga i en tävling
ingående i den amerikanska herrtouren.
Enligt vissa förhandsbedömningar skulle
svenskan till och med kunna hota den
manliga toppen med USA-fenomenet Tiger Woods i spetsen. Därav blev nu intet.
Sörenstam klarade inte ens gränsen för
spel i slutomgångarna, utan fick avbryta
tävlingen efter de två kvalrundorna.
Därmed fick vi nu,
När läsarna av SvD obekant för vilken gång
fick detta nummer i ordningen, bevis för
(faximil av förstasi- att det råder betydande
dan) av tidningen i sin skillnader mellan kvinbrevlåda hade redan nor och män beträffande
en stor del av Bagdad muskelstyrka och andra i
intagits av befriarna. idrottsliga sammanhang
En av många märkliga väsentliga ting. Det fick
vinklingar i SvD under vi klart för oss redan när
Irakkriget. Nästan som den då 55-årige förre
om ”Baghdad Bob”, Wimbledon-segraren
informationsminister Bobby Riggs sopade
Mohammed
Saeed banan med den kvinnal-Sahaf, själv skrivit liga elitspelaren Margaret Court på 1970-talet.
rubriken!
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Annika Sörenstam är förvisso en begåvad
och trevlig ung dam och en lysande representant för svensk kvinnoidrott. Men med
herrarna kunde hon, trots förhandshaussen,
på intet sätt mäta sig. Fiasko, skulle man
kunna säga, i alla fall om man jämför den
faktiska insatsen med vissa av de mer
hysteriska förhandstipsen.
I efterhandsanalyserna förvandlades
dock Sörenstams relativa fiasko till en
strålande seger. Ty i den politiska korrekthetens namn kan ingen kvinna som
utmanar männens hegemoni någonsin
förlora!

Folke Schött, RIP

Förra landstingsrådet i Stockholm, Folke
Schött (m), har nyligen avlidit 51 år gammal. För några nuvarande Contra-medarbetare var Schött känd som en karriärsugen
ung man under den tid han var aktiv i Fria
moderata studentföreningen i Stockholm
på 1970-talet. Schött var stundom kunnig
och engagerad, men alltför taktiskt ”ljusblå” för att tilltala övertygade antikommunister med konservativa preferenser.
Schött skärpte sig dock med tiden. I de
officiella dödsrunorna har det ordats om
hans engagemang i rörelsen Unga européer.
Schött var också en kort tid i mitten på
1980-talet styrelsemedlem i Svenska Angolagrupperna – som stödde Jonas Savimbis
UNITA – där Contras nuvarande ansvarige
utgivare, Tommy Hansson, var ordförande.
I styrelsen ingick även andra aktiva moderater inklusive en och annan nuvarande
ledarskribent på Svenska Dagbladet. Angolagruppernas styrelsemöten råkade tyvärr
kollidera med Folke Schötts bridgekvällar,
varför det är tveksamt om Schött var med på
något styrelsemöte. Det skall också nämnas
att när Angola-frågan blev alltmer kontroversiell så droppade med tiden, på något
undantag när, alla moderata krafter av.
Dock inte ståndaktige riksdagsledamoten
Birger Hagård.
Folke Schötts viktigaste politiska insats
hade varken att göra med hans landstingsaktiviteter, Angola- eller Europaengagemang. Den inföll i stället när den
sovjetiska spionorganisationen KGB på
1980-talet sökte göra honom till sin agent.
Schött vände sig vid värvningsförsöket direkt till SÄPO, som rådde honom att spela
med till en början för att kunna lämna vitala
uppgifter till den svenska säkerhetspolisen.
Till KGB skulle han däremot endast lämna
mindre viktig information. Schött utförde
sitt värv perfekt. Heder åt hans minne!
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Den filippinska terrorismen

Det islamistiska Abu Sayyaf Group
(ASG) har under åtskillig tid ansetts vara
den farligaste terroristgruppen på Filippinerna. Filippinsk militär har emellertid
under senare tid mest uppmärksammat
grupperingen Moro Islamic Liberation
Front (MILF) i södra Filippinerna. MILF
anses förfoga över cirka 11 000 väpnade
kämpar, vara välorganiserat samt inneha
folkligt stöd. Dess verksamhet underlättas
av att det inom det filippinska etablissemanget råder oenighet om hur terrorhotet
skall bemötas.
MILF grundades 1984, men det var inte
förrän på 1990-talet man blev en del av den
internationella terrorismens islamistiska
förgrening vilken delvis var ett resultat av
Sovjetunionens krig i Afghanistan. Mellan
1995 och 2000 öppnade MILF sina dörrar för ett inflöde omfattande hundratals
utländska militanta. Al-Qaida började visa
sitt intresse för gruppen och sände 1995
en man vid namn Omar al-Faruq till den
sydfillipinska ön Mindanao; den senare
kom att verka som instruktör i träningslägret Abu Bakr. Han blev senare al-Qaidas
förbindelseman med Sydostasien som helhet. Till Filippinerna kom även terrorister
från exempelvis Indonesien, Malaysia,
Singapore och Thailand, formerande ett
terrornätverk som snart skullle komma att
koordineras av Jama'ah Islamiah (JI).
JIs långsiktiga målsättning var att skapa
en muslimsk stat omfattande Indonesien,
Malaysia, Brunei, södra Thailand och södra
Filippinerna. Och i kampen för detta mål
blev MILF en viktig beståndsdel. 1997
etablerade JI en avdelning vid MILFs huvudbas i Abu Bakr-lägret. Nyckelpersoner
var den förre filippinske religionsläraren
Saifullah Yunos samt indonesiern Fathur
Rahman al-Ghozi, som tagit examen vid
en islamisk skola på Java. En annan viktig
operatör var den indonesiske fanatikern
Agus Dwikarna. Både han och al-Ghozi
greps av myndigheterna i början av 2002.
Då hade Dwikarna emellertid under flera
års tid hunnit uträtta en hel del och bland
annat varit med om att bilda Laskar Jundullah (Guds armé) i södra Sulawesi.
Den islamistiska rörelsen på Filippinerna
drog fördel av regeringens tvehågsenhet,
bristfälliga koordinering och dumhet.
Den filippinska regeringsarmén, AFP,
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drog igång en bred väpnad kampanj mot
terroristerna i Mindanao i april 2000 och
nådde stora militära framgångar. Men efter
en väpnad kampanj som lämnat 300 000
civilpersoner hemlösa beslöt sig den segrande regeringssidan för att fira segern med
en stor fest där man helstekte grisar och
drack öl utanför ruinerna till huvudmoskén
i området. Detta uppfattades som en fräck
provokation av alla muslimer i området
(enligt islam är det förbjudet att äta griskött
och att dricka alkoholhaltiga drycker) och
bidrog till att terroristerna kunde rekrytera
nytt folk.
Utgången av striderna 2000 fick också
till följd att MILF omprövade sin strategi
och började tillämpa gerillakrigföring,
något som visade sig långt effektivare
än det tidigare mer reguljära stridssättet.
Den första hämndaktionen för festen på
gris och öl kom kort tid efteråt, då en bomb
detonerade utanför det filippinska ambassadörsresidenset i Indonesiens huvudstad
Jakarta. Två oskyldiga åskådare dödades
medan ambassadören och hans chaufför
sårades svårt. Det framkom snart att JI
var medansvarigt till dådet. 30 december
2000 dödades 22 människor av en serie terrorbomber i Filippinernas huvudstad Manila. Men när al-Qaida-planen kraschade
in i World Trade Center den 11 september
2001 föredrog MILF att ta avstånd från
dådet och förneka alla förbindelser med
al-Qaida eller JI.

Hösten 2002 genomförde AFP omfattande militära aktioner över Mindanao
riktade mot gamla och nya terroristbaser
tillhöriga MILF. När terroristerna tycktes
vara krossade för gott inträffade emellertid den värsta terrorattacken på Filippinerna på åratal, då i början av 2003 en
stor bomb exploderade i en vänthall till
Davao International Airport: 23 människor
inklusive attentatorn själv omkom, medan
150 skadades. Den islamiska terrorismen
fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot
fred och säkerhet på Filippinerna.
(Soldier of Fortune)

Israel behöver invandrare

Enligt den israeliska tidningen Ha´aretz har
premiärminister Ariel Sharon påmint medlemmarna i sin regering om att ”invandring
är Israels främsta mål”. Invandringen
uppges lämna ett betydande bidrag till Israels säkerhet, ekonomi och diplomatiska
trovärdighet. Målsättningen är att Israel
under de kommande tio åren skall kunna
ta emot en miljon människor.
Sharons inställning skall ses mot bakgrund av att invandringen till Israel har
sjunkit till sin lägsta nivå sedan 1989.
Under 2002 bokfördes enligt officiell statistik 34 598 nya invandrare, att jämföra
med 78 400 år 1999. En viktig kategori
invandrare är judar från före detta Sovjetunionen. Färre, men mer kvalificerade,
invandrare kommer traditionellt från USA
och Frankrike; det senare landet börjar få
allt större problem med antisemitism.
(Menorah)
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Belgisk rättvisa

Belgiens högsta domstol har fastslagit att
Belgiens rättsväsende har jurisdiktion över
krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten, begångna över hela jordklotet. Därigenom, menade juristerna vid domstolen
i Bryssel, kunde en inlämnad stämningsansökan mot Israels premiärminister Ariel
Sharon fortsätta behandlas sedan Sharon
väl lämnat sitt ämbete. ”Detta”, enligt
en ledarkommentar i den amerikanska
tidskriften National Review, ”från ett
land där en oförbätterlig barnkidnappare,
barnmisshandlare, barnvåldtäktsman och
barntorterare frisläpptes från fängelset och
därefter övergick till att mörda. Kung Leopold högg för övrigt av händerna på sina
svarta slavarbetare.”

Bond vs Kim Jong-il

I den senaste Bond-filmen har Pierce Brosnan en del heta duster med ondskefulla
nordkoreaner. Nordkorea framställs i filmen precis som den motbjudande diktatur
landet i verkligheten är med vapenhysteri,
tortyr och omänskligt förtryck. Nordkorea
har svarat, bland annat genom Sekretariatet
för kommittén för fredlig återförening:
”Filmen visar klart att USA är roten till
alla olyckor och allt elände i Korea som
en del av en ondskans axelmakt, som ständigt sporrar till konfrontation mellan nord
och syd och föraktar och förtalar den koreanska nationen och förnedrar till och med
religionen.” Man protesterar även mot en
sekvens i filmen där en jordbrukare plöjer
en åker med en ko, något som uppges får
Nordkorea att verka efterblivet.
I Nätverk & Kommunikations avslutande
rader om Bond-filmen läser vi : ”Bortsett
från att bönderna naturligtvis plöjer med
kor när de inte paraderar i noggrant orkestererade massdemonstrationer för ledaren
Kim Jing Jong Tjing Tjong, för övrigt mest
sitter på bakgårdarna och svälter, medan
herr Tjong ständigt kokar nya atombomber
för att skydda sitt svältdrabbade katastrofområde mot den otäcka omvärlden, så är
Sekretariatet också sura [sic!] för att Bond
idkar älskog i ett buddhisttempel.”

Rysk slagsida

Ryssland tillhörde jämte Frankrike, Tyskland och Kina de mest uppmärksammade
kritikerna av den USA-ledda alliansens
krigsinsatser i Irak. Och president Vladimir Putins hätska kritik har färgat av sig
i ryska media. Dessa har med förkärlek i
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rapporteringen uppmärksammat likkistor
för omkomna barn, amerikanska soldater
skjutande in i folksamlingar och plundring
som likgiltigt åsetts av USA-soldater.
Nyhetsredaktörer släppte loss en tidvattenvåg av indignation mot USA, väl
vetande att den ryska befolkningen i opinionsundersökningar visat sig starkt kritisk
gentemot kampanjen mot Saddam Hussein.
”Amerikanerna har överskridit den röda
linjen och börjat skjuta barn”, påstod Gazeta i ett stort upplagt reportage som visade
närbilder på beskjutna kvinnor och barn.
Vremja Novostei excellererade i att att visa
en bild på barnkistor med människor i bön
i närheten. ”Kvinnor och barn skjuts ned
som krigare”, hävdade den officiella dagstidningen Rossijskaja Gazeta. Under det att
Moskovsky Komsomolets visade en stor bild
på president George W. Bush gående över
en kyrkogård med den ackompanjerande
rubriken ”God morgon, Irak!”
Reportrar på TV:s Kanal 1 började tidigt
i kriget referera till amerikanska och brittiska soldater som ”ockupationstrupper”,
en term som har en kraftfullt negativ
innebörd i det tidigare av kommunismen
förtryckta Östeuropa, som i flera fall
ännu tidigare också ockuperades av Nazityskland. Många media talade om ”USAs
aggression” men gladdes också åt att det i
begynnelsen av krigsoperationerna tycktes
gå sämre än väntat för USA och Storbritannien att få ett övertag. ”Amerikanerna
har kommit in i hatzonen”, trodde exempelvis Vremja Novostei: ”De är numera
rädda för varje flykting.”
Över huvud taget uppvisade ryska
media en starkt proirakisk hållning och
hängav sig ofta åt sarkastiska kommentarer angående USAs motiv för att gå i krig
med Saddam-regimen. Händelser som när
allierade styrkor av misstag beskjutit varandra och skjutit ner helikoptrar från den
egna sidan har rapporterats med skadeglad
slagsida. Men undantag har förekommit,
i första hand från media som strävar efter
att göra ett professionellt jobb i positiv
västerländsk tradition. Dit hör Izvestija
och TV-kanalerna NTV och TVS.
”Ryska mediers skadeglädje i ryska medias krigstäckning reflekterar den allmänna
antiamerikanismen i vårt samhälle”, citerades bedömaren Andrej Piontkovskij vid
Centret för strategiska studier. ”Men våra
mediers klagolåt är rent hyckleri”, menar
Piontkovskij. ”Samma människor som fullt
ut understödde vår egen militärs aktioner i

Tjetjenien hudflänger nu amerikanerna för
att de gör samma sak.”
(The Baltic Times)

Leve Bob Hope!

Den amerikanske komikern Bob Hope,
troligen världens genom tiderna roligaste
man, fyllde 100 år den 29 maj och blev
givetvis föremål för stora hyllningar i
hemlandet USA. Bland dem som i ord
hyllade hundraåringen fanns Woody Allen, som hänvisade till Hopes rollfigurers
respektlöshet. Men i ett avseende var Bob
Hope inte respektlös: han föll aldrig in i
vänsterns antiamerikanism under Vietnamkrigets dagar utan framstod då, jämte bland
andra kolleger som John Wayne och gänget
i ”The Rat Pack”, som god patriot. Hope
uppträdde exempelvis som fältartist för
amerikanska soldater i Vietnam.
Hopes patriotism väckte beundran
också i Sverige. Notisförfattaren minns
ett slagord, sprejat vid Ropstens tunnelbanestation i början på 70-talet: ”Sverige
har Palme och no hope – USA har Nixon
och Bob Hope”.
Trots sin amerikanska patriotism var Bob
Hope ursprungligen engelsman. Han föddes i London, England som Leslie Townes
Hope 1903 och kom som femåring till USA.
Leve hundraåringen!

Vin mot salmonella

Ännu en spik har slagits in i nykterhetsrörelsens snart färdigsnickrade kista. Ett
smittskyddsinstitut i norra Portugal har
konstaterat, att rödvin tycks ha en skyddande inverkan mot salmonellasmitta.
När uppemot 500 människor smittades
av salmonella efter att ha ätit lunch i en
portugisisk stad visade det sig, att 57
procent av de lunchgäster som drack vin
insjuknade, jämfört med 85 procent av ickevindrickare. Detta innebär minskad risk för
salmonellasmitta i samband med intag av
rödvin med omkring 60 procent.
Siffrorna som indikerar att rött vin skyddar mot salmonella anses av en representant
för Svenska smittskyddsinstitutet i Svenska
Dagbladet den 15/4 vara ”imponerande”.
Låt vara att även vindrickare blev sjuka.
Tidigare har en spansk forskarrapport visat
samma sak efter ett salmonellautbrott i en
spansk stad 2000. En tänkbar förklaring
i sammanhanget är, att vin/alkohol kan
påverka magsaften i positiv riktning.
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Andres Küng: Baltikums vän
och antikommunist av Tommy Hansson
I slutet av 2002 publicerades Andres Küngs memoarbok Ett liv för
Baltikum. Här redogör Küng för
sitt liv som skribent, opinionsbildare och människa. Bara ett
par veckor efter publiceringen
var Küng borta, död i hjärtinfarkt. Han blev 57 år. Küng, som
föddes i Sverige av estniska föräldrar, skrev 58 böcker inklusive
memoarerna. Flera av böckerna
rönte stor uppmärksamhet. I
ljuset av sitt både kvalitativt och
kvantitativt framgångsrika författarskap och övrig opinionsbildning i press, radio och TV
måste Andres Küng betecknas
som en av vårt lands mest effektiva antikommunister.
Något av det i artikelförfattarens ögon
mest sympatiska med Andres Küngs
memoarbok Ett liv för Baltikum (Timbro
2002, 351 sidor) är uppgiften om att Küng
i privata sammanhang brukade brista ut
i irländska rebellsånger. Ett gemensamt
drag hos oss.
Andres Küngs föräldrar, Regina och
Aleksander Küng, kom till Sverige ombord på varsin fullpackad fiskebåt över
Östersjön 1943, flyktingar undan den nazityska ockupation som tillfälligt avlöste
sovjetväldet. Andres nämner emellertid i
sin bok att modern kort tid före sin död
(hon begick självmord i ett tillstånd av
depression) avslöjade att den verklige fadern sannolikt var en ungersk jude, som
modern en kort tid haft en förbindelse med.
Med sistnämnda information blir det också
klart för läsaren att Küngs memoarbok är
av det öppenhjärtiga slaget, vilket gör den
desto mer läsvärd.

Begåvning

Min egen kontakt med Andres Küng
inskränker sig till sporadiska sammanträffanden genom årens lopp: vi råkades
någon gång i Baltiska kommitténs lokaler i centrala Stockholm samt dessutom
i samband med ett framträdande av den
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Andres Küng var ej endast en inflytelserik förkämpe för balternas sak, utan
också en övertygad antikommunist som
tog strid med den politiska korrektheten
när han ansåg detta vara befogat. (Teckning: Benny H.V. Andersson)
berömde sovjetryske dissidenten (och
Contra-författaren) Vladimir Bukovskij
i Stockholm; jag var också närvarande
då Küng gjorde tappra men inte helt
framgångsrika försök att få kontroll över
ett mycket stormigt möte i regi av den
internationella organisationen Resistance
International (RI) i Stockholm.
Det som slog mig, och som bör ha slagit
alla som kom i kontakt med Andres Küng,

Svenska skribenter
var den begåvning som präglade mannen.
Att hävda att han hade lätt för att skriva är
en underdrift när man vet, att han författade
uppemot 60 böcker mellan 1969 och 2002.
Av dessa har jag kanske läst ett tiotal genom
åren, och det har utan undantag skett med
stor behållning. Därmed är också sagt att
nästan allt det Küng skrev höll hög klass,
även om det givetvis hos en som vissa år
skrev så många som sex böcker kan ha insmugit sig något som inte hållit måttet fullt
ut. När Küng officierade i samband med
Bukovskijs Sverige-besök fick han också
ta på sig att agera tolk, eftersom ordinarie
tolk fått förhinder. Vilket Küng gjorde med
stor ackuratess, samtidigt som han agerade
mötesledare. Om det då framgick, vilket
det också gör i memoarerna, att han inte

stack under stol med vad han kunde så är
det honom förlåtet!
Andres Küng föddes i Ockelbo den
13 september 1945. Efter ett uppehåll
i Hagaström utanför Gävle fortsatte familjen Küng till Stockholm. Mostern Lili
Kaelas, som flytt från Estland via Finland
till Sverige, hade hunnit etablera sig i
Hägersten utanför Stockholm; hon skulle
omsider bli chef för först Arkeologiska
museet och därefter Historiska museet i
Göteborg. Andres mor Regina blev anställd som utlandskorrespondent hos L M
Ericsson, under det att fadern Aleksander
blev tjänsteman vid försäkringsbolaget
Trygg. Efter sjukpensionering kom dock
Aleksander Küng att bli expert på engelsk
fotboll vid tidningen Vi Tippa.
”Sverige gick anmärkningsvärt långt i
baltiska sammanhang”, konstaterar Andres
Küng i memoarboken om Sveriges baltiska
politik på 1940-talet (sidan 21). ”Inte nog
med att den svenska regeringen blev först
i världen – efter Stalins dåvarande förbundna, Hitlertyskland – med att erkänna
den sovjetiska ockupationen och annektionen av våra baltiska grannländer. Man
följde upp erkännandet med att utlämna de
guldreserver som de baltiska regeringarna
deponerat i Sverige inför kriget i hopp om
att de inte skulle utlämnas till eventuella
ockupanter. Ett annat välkänt exempel är
den så kallade baltutlämningen…”
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OBS-redaktör

Ungefär 20 000 eständare flydde över
Östersjön till Sverige. De tillhölls av
de svenska myndigheterna att avhålla
sig från varje form av propagandistisk
verksamhet, under det att det var fritt
fram för kommunister och sovjetvänliga
socialdemokrater – och sådana fanns det
gott om ända in i regeringen – att komma
med vilka invektiv som helst gentemot de
baltiska flyktingarna: ”baltfascister” var ett
omtyckt tillmäle i sammanhanget. Dessa
förhållanden påverkade givetvis Andres
Küng under hans uppväxtår i Sverige.
Han tog heller aldrig, i något form av
”pubertetsprotest”, avstånd från sina föräldrars språk utan fortsatte att tala estniska
i familjen och i Estniska skolan.
Det stora fritidsintresset i ungdomen
gällde fotboll (de första favoritlagen
hette Kalmar FF och Sandvikens IF) och
bokläsning. Däremot lärde han sig aldrig
att dansa. Andres Küng tillägnade sig tidigt
ett internationalistiskt synsätt och ägnade
sig under studieåren åt ett flitigt liftande,
främst i Europa och Mellanöstern. Han
hade mycket lätt att lära sig utländska
språk, vilket han kom att få stor nytta av i
olika sammanhang. Under sitt första år vid
Handelshögskolan i Stockholm fick han
ett stipendium av Franska institutet för
studier vid Sorbonneuniversitetet i Paris.
Med tiden blev Küng en alltmer anlitad
föredragshållare i internationella ämnen,
till exempel ”Vad händer i Estland?”, ”Tro
och förföljelse i Baltikum”, ”Allendes
Chile”, ”Castros Kuba”, ”Sandinisternas
Nicaragua” etcetera.
Det var under studieåren Andres Küng
blev aktiv liberal. Första anhalten var Liberala studentklubben i Stockholm, och
1970 valdes han in i Folkpartiets ungdomsförbunds (FPU) styrelse. Andres
Küng skulle tjänstgöra i riksdagen under
en kortare period. Hösten 1968 gjorde
Küng sitt första radioinslag, i OBS kulturkvarten, och snart blev han även tillfrågad
av Herbert Söderström om han ville ta över
ledningen för OBS efter honom. Det ville
Küng. Att en 23-årig antikommunist tilläts
ta över ledningen för ett kulturprogram i
radion var naturligtvis sensationellt, särskilt som tidskriften Origo – en föregångare
till Contra – visat att vänsterdebattörer var
kraftigt överrepresenterade i OBS.
Küng slutade på OBS 1972 och åkte med
dåvarande hustrun Lena till favoritlandet
Island för att koppla av. Sedan kom Andres
och Lena Küng genom åren att arbeta en hel
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del med TV, bland annat med programmen
Bakom rubrikerna och Barnjournalen.

Chile

Men det är som författare Andres Küng
gjort sig mest bemärkt. Debutverket fick
titeln Latinamerika – reform eller stagnation?, vilket kom ut 1969 och genomgående
fick god kritik. Första gången Küng besökte fäderneslandet Estland var sommaren
1970. En uppfattning om hur impopulär den
sovjetryska ockupationen var fick Küng i
samband med en basketturnering mellan
USAs olympialag, Estlands och Lettlands
”landslag” samt Sovjets ungdomslandslag
(citerat ur Ett liv för Baltikum):
”Så fort det sovjetiska laget visade sig
på planen möttes det av intensiva burop
och visslingar. När enskilda spelare i laget
kallades fram efteråt för att få pris, fick de
artiga och i ett par fall hjärtliga applåder.
Efteråt frågade jag en av spelarna i det sovjetiska laget vad han tyckte om publikens
reaktioner. Han sken upp och hade inga
invändningar. Sedan fick jag höra att han
var georgier…” (sidan 87).
Under sin jungfruresa till Estland intervjuade Küng bland andra den biträdande
jordbruksministern, Ilmar Aamisepp,
vars bror fanns i Uppsala och var med i
samma estniska studentkorporation som
Küng. Den senare frågade varför man inte
avskaffade den privata sektorn inom det
estniska jordbruket om man nu ville vara
renläriga socialister. Svaret lät inte vänta
på sig: ”Därför att vi skulle svälta ihjäl i så
fall”. I Sovjetestland var det nämligen så att
den diminutiva privata jordbrukssektorn
producerade proportionellt oerhört mycket
mera än vad kollektiv- och statsjordbruken
gjorde. Ett resultat av resan blev Andres
Küngs i ordningen fjärde bok: Estland – en
studie i imperialism. Den blev inte populär
vid sovjetambassaden i Stockholm, vars
tjänstemän trott att Küng var prosovjetisk
när denne ansökte om visum!
Vid ett föredrag i Karlstad med utgångspunkt från boken vågade sig författaren
även på en förutsägelse: ”Estland kommer
att bli fritt!”, vilket naturligtvis överlag ansågs vara totalt orealistiskt vid denna tid,
på en del håll även ”högerxtremistiskt”.
Vi vet att Küng fick rätt.
Andres Küng hade ett brett utrikespolitiskt register och inledde ju sitt författarskap med en bok om Latinamerika.
1974 kom Küng ut med en bok om juntans
Chile med titeln Att så socialism och skörda
fascism. Boken väckte en hel del uppmärksamhet och ledde till anklagelser om att

Küng var juntaanhängare. Naturligtvis, är
man böjd att tillägga, eftersom Küng försökt nyansera ”debatten” om Chile genom
att påstå att den revolutionära Allenderegimen själv bar en viss del av skulden
till militärkuppen den 11 september 1973
genom sin extrema revolutionspolitik som
hade lett Chile till avgrundens rand ekonomiskt, socialt och politiskt.
Küngs bok är kritisk mot Augusto Pinochets militärregim och anger troliga antalet dödsoffer månaderna efter kuppen till
omkring 5000. Det sammanlagda antalet
offer för militärkuppen har i efterhand
visat sig vara ungefär hälften så många.
Men följande nyansering (sidan 13) var
nog för att göra Küng till varg i veum hos
de politiskt korrekta (uttrycket var ännu
inte uppfunnet): ”Censuren innebär inte
att juntan, som vänsterdiktaturer i öststaterna, försöker hindra all annan information
och propaganda än sin egen att nå folket.
När jag besökte Chile i november 1973,
publicerades nästan varje dag artiklar
från utländsk press i de juntatrogna tidningarna. Där beskrevs juntans förföljelse
och förtryck utförligt och noggrant. Arresterade och landsflyktiga vänsterledare
intervjuades.”

Engström/Sareld, Agapov

Andres Küng hade en för svenska förhållanden mycket ovanlig egenskap för att
vara engagerad skribent: han sökte sätta
sig in i båda sidors argument i en konflikt
och att presentera dem så rättvisande som
möjligt. Det gällde i fallet Chile och det
gällde i fallet Israel. Ungefär samtidigt
som Küngs Chile-bok kom av trycket
publicerades även hans Förlorat och
förlovat land. Reportage från Palestina,
som fortfarande står sig som en av de bästa
sammanfattningar artikelförfattaren läst
om konflikten i Israel/Palestina.
Trots att Andres Küng inte betraktade
sig själv som aktiv kristen kom han under
årens lopp, förutom att han hade en krönika
i den kristna tidningen Dagen, att författa
ett ganska stort antal böcker med kristet
innehåll eller åtminstone med ämnen som
kunde intressera kristna. Dit hörde boken
om missionären Bruce Olson och dit hörde
även Fallet Engström/Sareld (1978). Den
senare boken, utkommen på det lilla kristna
förlaget Proklama, tar upp den på sin tid
mycket uppmärksammade historien om de
svenska missionärerna Nils-Erik Engström
och Bengt Sareld som reste till Sovjetunionen för att komma i kontakt med kristna
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trossyskon men fängslades i nära ett halvår.
Orsaken till fängslandet var att Engström
och Sareld åtagit att sig att i det dogmatiskt
ateistiska Sovjet föra in kristen litteratur
och andra trosföremål.
I Sverige kom en ganska omfattande
stödkampanj till stånd till förmån för de
fängslade svenskarna, och Küng refererar
bland annat ett brev som dåvarande TCOordföranden Lennart Bodström skrev till
den sovjetiske ambassadören Jakovlev
och begärde missionärernas frisläppande.
Också riksdagen, politiska partier och
naturligtvis kristna församlingar engagerade sig. Till slut kröp ryssarna till korset
och släppte Engström/Sareld. Uppenbarligen till förtret för akademiledamoten
Lars Gyllensten, som med en fnysning
hävdade att han ”avskydde alla såna där
missionärstyper som skall frälsa världen”
eller något i samma stil.
Ett intellektuellt lågvattenmärke i modern tid i Sverige!
1978 blev ett synnerligen produktivt år
för Andres Küng, som kom ut med fem
böcker. Bland dessa fanns en presentation av Fallet Agapov. Den sovjetryske
sjömannen Valentin Agapov hade hoppat
av i Helsingborg 1974 och omedelbart
börjat en envis kamp för att återförenas
med hustrun Ludmila och andra familjemedlemmar i Sverige. Amnesty i Sverige,
politiker, kulturpersonligheter med flera
engagerar sig i fallet och vädjar till Moskva
att låta den övriga familjen återförenas med
Valentin. Statsminister Olof Palme vägrar
dock sammanträffa med Agapov och hans
rådgivare, Pavel Vesselov. Andres Küngs
bok är en rättfram sammanfattning av fallet Agapov så långt det vid den tidpunkten
framskridit.
1985 valde Valentin Agapov att berätta
sin historia i den på Contra förlag utkomna
boken Mitt Ryssland.

skulle vilja leva under” (sidan 8).
Ty Andres Küng ogillade kommunismen,
inte bara i närliggande Baltikum eller i
Östeuropa, utan överallt där de marxistleninistiska idéerna omsatts i praktiken
med allt elände detta medfört. Det föll sig
därför naturligt för Küng att ställa upp som
ordförande i den svenska sektionen av den
internationella antikommunistiska organisationen Resistance International (RI), som
grundats av Vladimir Bukovskij i mitten
av 1980-talet. Tyvärr var Küng inte riktigt
förberedd på de infama påhopp som blev
följden av engagemanget i RI, och när han
”anklagades” för att sympatisera med Contras i Nicaragua och UNITA i Angola – två
väpnade befrielserörelser – valde han att
göra avbön och lämna ordförandeskapet.
I sin memoarbok skriver Küng: ”Bland de
fjorton organisationer som stödde RI fanns
tyvärr en som bedrev väpnat motstånd mot
den socialistiska sandinistregimen i Nicaragua och den angolanska motståndsrörelsen
UNITA” (sidan 292).
Varken Vladimir Bukovskij, Robert
Conquest eller några av de övriga prominenta RI-medarbetarna hade några problem
med att acceptera att det förekom väpnat
motstånd mot kommunistregimer i Tredje
världen. Att Küng, som tidigare i Ett liv
för Baltikum berömt de estniska så kallade
Skogsbrödernas kamp med vapen i hand
mot den sovjetiska ockupationsmakten,
skulle ha det är svårförståeligt. Skulle
inte latinamerikaner och afrikaner ha lika
stor rätt att göra uppror mot kommunismen
som balter?
Bättre kom Andres Küng till sin rätt då
han jämte bland andra Peeter Luksep och
Gunnar Hökmark drog igång ”Måndagsrörelsen” som höll uppmärksammade och
välbesökta opinionsmöten för Baltikums
frihet i början av 1990-talet. I Stockholm
höll man till på Norrmalmstorg.

RI och Måndagsrörelsen

Har inte tystnat

Under 1980-talet fortsatte Küng producera
böcker med minst lika stor frenesi som
tidigare. En av de i mitt tycke mest läsvärda
var Vindens barn – om medlöperi förr och
nu (1983), där författaren obarmhärtigt avslöjar vad diktaturens medlöpare genom
åren anfört till försvar för det i grunden
oförsvarbara: ”Ju mer jag läste om Castros
Kuba, Stalins Sovjet, Maos Kina och andra
diktaturregimer, desto mer förvånad blev
jag över att så många berömda intellektuella genom åren ställt upp som politiska
propagandister åt regimer som de aldrig

CONTRA 3/2003

Slutligen hade, som vi vet, Andres Küng
och alla andra goda krafter som bidrog till
opinionsbildningen för ett fritt Baltikum i
Sverige nöjet att se Estland, Lettland och
Litauen befriade. För Küngs del innebar
det att han trappade ner på skrivandet och
började ägna sig åt affärs- och reseverksamhet, till stor del i kompanjonskap
med Viktor Siilats. Några böcker till
om Estland blev det också, till exempel
Estland vaknar! (1989) och Sverige och
Estland.Äntligen goda grannar? (1991).
Küng invaldes även, som prominent

estlandssvensk, jämte bland andra Peeter
Luksep, Ülo Ignats och historieprofessorn
Hain Rebas, i Estlands kongress, dit alla
som varit medborgare i det självständiga
Estland och deras ättlingar, oberoende av
nationalitet, kunde inväljas.
I 50-årsåldern började Andres Küng få
problem med hjärtat. Efter framgångsrik
läkarbehandling, och sedan han börjat spela
golf och tennis, trodde han att det skulle
ordna upp sig. När Contra-medarbetaren
C.G. Holm talade med Küng i samband med
presentationen av Ett liv för Baltikum sa
författaren ändå en smula galghumoristiskt
något i stil med att ”Det var ju tur att jag
hann få ut boken innan mitt frånfälle”.
Den tajmingen var det inget fel på. Men
trots sin alldeles för tidiga död så har Andres Küngs röst ingalunda tystnat. Den är
dessbättre hörbar för alla som har lust att
läsa någon av hans 58 böcker, varav några
kan beställas via Contra.
Andres Küng hade många talanger, men
det var kanske tur att han inte blev historiker. På sidan 306 i memoarboken skriver
han nämligen att ”Gustav Vasas yngste son
Johan III gifte sig med sin Katarina Jagellonica”. I själva verket var Johan III näst
äldst (efter brodern Erik) av Gustaf Vasas
fyra söner. Det var Karl (IX) som var yngst.
Den fjärde brodern hette Magnus och var
litet tokig.
Andres Küng fick Contras frihetspris
1984.
✎

Andres Küngs femtioåttonde och sista
bok var en självbiografi. Han fick frågan
varför han skrev memoarer så ung och
svarade att det var bäst medan man var
klar i huvudet och kom ihåg. Två månader senare var han död.
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Tjetjenien kan bli nästa stora terrorbas!
En region i världen som kommit
i skymundan i medias bevakning
till följd av utvecklingen i Afghanistan och Irak är Tjetjenien.
Denna region utgör ett av de allvarligaste säkerhetshoten i världen. Under det gångna decenniet,
och särskilt under de senaste fyra
åren, har den ryska militären betett sig synnerligen brutalt mot
det tjetjenska folket vilket har radikaliserat konflikten och skapat
en omgivning där internationell
terrorism kan frodas.
Afghanistan hotade USA därför att det
var ett laglöst land där terrorister kunde
organisera sig och träna. På grund härav
krossade USA de al-Qaida-stödjande talibanerna. Och på grund av att de laglösa
delarna av Filippinerna och Georgien har
erbjudit terrorister skyddat uppehälle, övar
amerikansk militär lokala styrkor i dessa
områden och försöker neutralisera hoten.
Men det finns ett område som är ett större
problem än Georgien och Filippinerna, och
det är Tjetjenien. Tjetjenien kan betraktas
som moget för afghanisering, och ändå
har området ignorerats sedan kriget mot
terrorn inleddes.
Under de senaste nio åren, och särskilt
under de senaste fyra, har den ryska militären betett sig brutalt mot det tjetjenska
folket, något som radikaliserat konflikten
och skapat en omgivning i vilken internationell terrorism kan frodas. Vad som
tidigare varit en sekulär självständighetsrörelse kan förvärras, allt eftersom
islamism och terrorism börjar bli attraktiva
för några tjetjener och al-Qaidas ledarskap
och operatörer tycks söka ökad inblandning
i denna konflikt.

Krigsherrar och anarki

Det är en ödets ironi att Rysslands samarbete i kriget mot terrorismen har gjort
Med denna artikel om Tjetjenien introducerar vi Peter Brownfeld. Peter, bosatt
i Washington, D.C., är son till Allan C.
Brownfeld, som även fortsättningsvis kommer att skriva i Contra.
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att Washington ignorerat det växande terrorhotet i Tjetjenien. Det närmast otroliga
lidande som tjetjenerna tvingats uthärda har
radikaliserat dem och gjort terrorism mer
trolig. När man betänker vad de har gått
igenom, är det naturligt att desperation och
extremism kan finna en bördig jordmån.
Tjetjenien har varit i krig med Ryssland
två gånger, från 1994 till 1996 och från
1999 tills nu. Landet präglas numera av
krigsherrar och anarki. Under de senaste
nio åren har mellan 180 000 och 250 000
människor dödats. Omkring 350 000 tjetjener har förlorat sina hem under striderna.
Och dessa tal gäller en befolkning som
uppgår till endast 1,1 miljon. Grovt räknat
halva befolkningen har dödats eller förlorat
sina hem under krigen. Som en jämförelse
kan nämnas att under det att omkring 16
procent (lågt räknat) av tjetjenerna dödats,
är motsvarande siffra 0,6 procent när det
gäller invånare i Kosova under Balkankonflikten. International Helsinki Foundation for Human Rights har gjort denna
uppskattning: ”Antalet försvunna tjetjener
under de senaste månaderna indikerar ett

Brev från

Washington
fortgående överfall på det tjetjenska folket
som gränsar till folkmord.”
Tjetjenien, som är lika stort som Hälsingland och har hela Norrlands folkmängd,
härbärgerar ungefär 80 000 ryska trupper,
trupper som regelbundet begår grymheter
utan att ställas till ansvar. Nästan varje
by och stad i Tjetjenien har upprepade
gånger tvingats uthärda så kallade upprensningsoperationer, under vilka de ryska
trupperna plundrar, pryglar, våldtar, utpressar och olagligen avrättar och internerar civila tjetjener. Mer skrämmande statistik:
ryska myndigheter har uppskattat att cirka
73 procent av det tjetjenska territoriet är
miljömässigt förorenat.
Om en sådan helvetisk miljö fortsätter att
äga bestånd, kommer terrorism att vara ett
alternativ för unga tjetjener. Det är mycket

av Peter Brownfeld
möjligt att de kommer att flytta sin kamp
utanför landets gränser och liera sig med
bin Ladin. Trots en diaspora om 100 000
tjetjener i Ryssland är det mycket ovanligt
att tjetjener överför sin kamp till andra länder. Rädslan för fler attacker liknande den
mot en Moskva-teater förra hösten borde
bekymra ledarna i Kreml. Något som borde
vara en källa till oro för västvärlden är att
Tjetjenien kan komma att tjäna som en bas
och rekryteringsgrund för al-Qaida eller
andra terrornätverk.

Varningstecken

I slutet av mars, bara ett par veckor innan
kriget i Irak utbröt, sade den tjetjenske utrikesministern Iljas Achmadov under ett
tal vid ett möte i regi av New Atlantic Initiative i Washington, att medan händelser
som gisslandramat i Moskva i nuläget är
sällsynta, kan konfliktens spänning komma
att göra dem mer frekventa. Achmadov är
en del av den senast valda regeringen i
Tjetjenien, vilken kom till makten 1997.
Den ryska brutaliteten kommer att fortsätta ge upphov till ett skarpt gensvar från
de brutaliserade. Eftersom tjetjener ”inte
har någon annan rätt än att dö” är ”vägen
till radikalisering öppen”, framhöll Achmadov: ”Rysk politik gentemot Tjetjenien
har varit en fabrik när det gäller att skapa
terrorism.” För varje år som går blir det
värre. Fler terrorister danas. Achmadov
varnade för att den enda utbildning som
står till buds för unga tjetjener är den som
kriget ger. Denna generation har vuxit upp
med familjemedlemmar som dödats och
torterats och vars studier till stor del skett
med hjälp av Kalasjnikovs.
I ett dokument från utrikesministeriet
skrev Achmadov: ”Fyra års ohämmad
krigföring, etniska rensningar och internationell likgiltighet inför ryska grymheter
har skapat en atmosfär av hopplöshet och
desperation.”
I denna era av världsomspännande terroristnätverk och allianser bland missgynnade grupper, sådana som de colombianska
rebellerna och IRA i Nordirland, borde det
stå klart hur detta bittra och terroriserade
folk kan komnma att liera sig med terrorister. Varningstecken finns redan. Nyligen
inträffade incidenter visar att Tjetjenien
borde inrymmas i Amerikas antiterroris-
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tiska ansträngningar. I december 1996
undersökte al-Qaidas andreman, egyptiern Ayman al-Zawahiri, möjligheten att
överföra terroristnätverkets högkvarter
till Tjetjenien. Hösten 1999 hade tre av
terroristerna från 11 september för avsikt
att slåss mot ryssarna i Tjetjenien innan
de informerades om att det redan fanns
tillräckligt med stridande där.
I november 2002 tog Usama bin Ladin
själv upp Tjetjenien. I ett budskap överfört
via den arabiska nyhetsbyrån al Jazeera
sade bin Ladin [förutsatt att det verkligen
var bin Ladin själv]: ”När ni räknar era
döda i Moskva, minns också våra i Tjetjenien.”

”Rättvis fred”

Medan Tjetjenien har dragit till sig muslimska terroristers intresse, har den radikala
varianten av islam, vilken aldrig tidigare
varit populär i Tjetjenien, på samma sätt
fått ett fotfäste där. Män bär långa skägg
och några kvinnor den arabiska hijab, en
svart dräkt som räcker från huvudet ner
till tårna och endast lämnar utrymme för
ögonen.
Utrikesminister Achmadov skrev, pläderande för internationell uppmärksamhet
och handling, i ett fredsförslag publicerat
den 18 mars följande: ”Moskvas policy,
som består i kollektiv terror gentemot det
tjetjenska folket, vrider en del element i
det tjetjenska samhället mot irrationell
och urskillningslös hämnd. Medan den
tjetjenska regeringens president Aslan
Maschadov har fördömt och fortsätter att
fördöma varje terroristhandling, oavsett
vem som genomför den, är en rättvis fred
slutligen det enda sättet att förhindra denna
djupt alarmerande trend.” (Kursiverat i
originaltexten).
Ett dokument från det tjetjenska utrikesministeriet vittnade på samma sätt om
den potential för terror som finns i landet:
”Rysslands kollektiva terrorpolitik och totala brist på ansvar förvandlar Tjetjenien
till en bördig jordmån för terrorism. Gisslandramat i Moskva demonstrerar tydligt
Tjetjeniens extrema desperation och snabbt
växande radikalisering. Otvivelaktigt kommer krigets fortgående att rikta åtminstone
en del av Tjetjeniens väpnade motstånd i
riktning mot irrationellt…hämndlystet våld
oavsett den politiska agendan, vilket varken
president Maschadov eller någon annan
skulle vara i stånd att kontrollera. Ett slut
på kriget och en lösning på konflikten är
helt klart det enda sätt på vilket detta kan
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Det är inte bara det geografiskt väldiga Ryssland som behöver bekymra sig om tillståndet
i Tjetjenien, som ryssarna själva skapat – internationell terrorism är en angelägenhet
för hela världen.
förhindras.”
Nyligen röstade tjetjenerna om en konstitution som deklarerar att republiken är
en oupplöslig del av Ryssland. Det rapporterade valdeltagandet på 80 procent och
det överväldigande stödet för förslaget kan
tyckas erbjuda visst hopp om en politisk
lösning. Denna folkomröstning genomfördes emellertid framför mynningen på
en gevärspipa, då 80 000 ryska soldater
befinner sig i landet. Människorättsaktivister befarar massivt valfusk. Dessutom, framhåller de, kan en rättvisande
opinionsmätning inte företas på grund
av ett klimat av trakasserier och fruktan.
Också ledande ryska människorättsorganisationer, såsom Memorial, har kritiserat
omröstningen. Ett misstänkt faktum är att
mellan 27 000 och 36 000 medlemmar av
den ryska truppstyrkan stationerad i Tjetjenien fanns bland de röstande.

Kan inte ignoreras

Chansen att denna folkomröstning skulle
kunna leda till en slutlig överenskommelse
förefaller liten, eftersom det valda tjetjenska ledarskapet och gerillakämparna inte
stöder den. Tjetjeniens politiska ledare
anser att förhållandet till Ryssland är förgiftat till följd av brutaliteten under de två
krigen. De tjetjenska motståndsgrupperna
har också avvisat det ryska erbjudandet
och aktivt motarbetat det. Med tanke på
det pågående hårda motståndet, det tjetjenska politiska ledarskapets opposition
och en omröstning företagen i ett land som
ockuperas av en brutal armé, är det svårt
att se ingredienserna nödvändiga för fred
genom denna folkomröstning.

Den tjetjenska regeringen erbjöd en annorlunda fredsformel. Achmadov besökte
Washington i syfte att främja regeringens
fredsförslag, vilket tar hänsyn till det säkerhetshot Tjetjenien innebär för Ryssland och
den fristad Tjetjenien skulle kunna erbjuda
terrorister. På grund av dessa hänsyn går
förslaget ut på villkorlig självständighet
med en period av åtskilliga års internationell administration som skulle omfatta
både fredsbevarande styrkor från FN och
civila administratörer.
Frågan Tjetjenien kan inte ignoreras.
Skulle radikaliseringen och islamiseringen
av denna konflikt fortsätta, kommer västerländska säkerhetsintressen att äventyras.
Det ironiska med Washingtons tvekan att
kritisera Moskva för dess handlande i
Tjetjenien är att denna policy har förvärrat det internationella säkerhetsklimatet.
Tidigare erfarenheter i Afghanistan borde
motivera Washington att betänka Tjetjeniens belägenhet innan landet blir en fristad
för terrorister.
Fotnot: Sedan artikeln skrev har Tjetjenien, som en följd av den omdiskuterade
folkomröstningen om en ny konstitution,
fått en ny regering. Aslan Maschadov är
således inte längre president utan motståndsledare. Chef för den nya, Moskvastödda regeringen, är Achmad Kadyrov.
Och terrordåden fortsätter. Och i Moskva
fortsätter gangsterligor från Tjetjenien
att styra stora delar av den organiserade
brottsligheten, vilket för varje nytt maffiadåd konsoliderar de vanliga ryssarnas
förutfattade negativa meningar om tjetjenerna.
✎
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Juristkämpen Siv Westerberg:

”Jag tycker det finns för litet idealitet”
Siv Westerberg, född 1932 och bosatt i Göteborg, är juris kandidat
och medicine licentiat. Hon har en
juridisk byrå i Göteborg som är
specialiserad på medicinskt juridiska ärenden och då även kommit att bli specialiserad på LVUärenden (LVU=lagen om vård av
unga). Siv Westerberg har tagit
ett antal sådana mål till Europadomstolen och Sverige har dömts
i Europadomstolen flera gånger
för hur staten agerat i LVU-mål.
Siv Westerberg torde vara den
jurist i hela Europa som har fått
upp flest mål i Europadomstolen
i Strasbourg.
Hur länge har du haft din juridiska
byrå?
–Sedan årsskiftet 1981–82.
Har debatten i samhället om de ärenden
som du främst åtar dig bidragit till några
toppar? Det vill säga märks det i påringningar eller dylikt när ett visst ärende
diskuteras i media?
–Jag har varit fullbokad sedan jag avlade
min juridiska examen. Och på grund av
detta har jag ibland inte kunnat åta mig
nya ärenden. Det är i snitt tre till fyra nya
klienter som kontaktar mig per dag och
som jag till följd av tidsbrist måste säga
nej till. Dock märks en tydlig ökning
när media rapporterar om något ärende
där jag anlitats. Det genererar alltid fler
samtal från nya klienter, och det oavsett
om journalisten varit välvillig inställd till
mig i artikeln eller negativ. Huvuddelen
av min verksamhet är LVU-målen, försäkringskasseärendena (kan till exempel
vara människor som blir nekade arbetsskadelivränta; intervjuarens anmärkning)
samt felbehandlingarna inom sjukvården.
När dessa ärenden ges utrymme i samhällsdebatten så vänder sig en ökande mängd
klienter till mig.

TVs genomslagskraft

Är det få jurister som tar felbehandlingsmål inom sjukvården, försäkrings-
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Intervju gjord
av Patrik Nyberg
omsorgen från tidig ålder. Man förbjöd inte
människor att söka sig andra alternativ;
i stället omöjliggjordes alternativ genom
höga skatter och bidragsberoende. Det är
numera omöjligt att klara sig på en lön,
vilket kunde inneburit, om det vore möjligt, att mamman och pappan delade på
omsorgen om barnet fullt ut.

Siv Westerberg har stor erfarenhet av mål
i Europadomstolen i Strasbourg.
kasseärenden och LVU-mål?
–Nej, det är inte få jurister. Ett problem
är dock den låga statusen som anses vara
förknippad med dessa mål. En hel del
advokatbyråer sätter den yngsta notarien
till att sköta exempelvis LVU-målen. Advokatbyråerna har också klart för sig att
det inte är ekonomiskt gångbart att stöta
sig med socialcheferna i mål där sociala
myndigheter är motparten. Många gör
dock ett bra jobb, men man kämpar mot en
övermakt som är förfärlig. Myndigheterna
trakasserar på olika sätt de advokater som
åtar sig dessa mål och är aktiva för klienten. Det ifrågasätts om det var nödvändigt
för ärendets bedömning att läsa en klients
akt på socialbyrån och liknande småaktiga
invändningar.
Har familjerätt låg status i Sverige?
–Det beror givetvis på vad man jämför
med. Om du jämför med affärsjuridik så
är det onekligen så att familjerätt har en
lägre status. Detta hänger troligtvis samman med familjens svaga ställning i samhället. Samhällets inställning är att familjen
är något betydelselöst. På 1950-talet kom
då framförallt socialisterna med idén om
att medborgaren skulle vara skyddad av
staten från vaggan till graven. Staten är
dock en mycket dålig förälder. Alla barn
började drivas in i den kommunala barn-

Har du märkt av någon attitydförändring
bland folk efter Oskarshamns-fallet?
–Ja, allmänheten stöder tydligt detta par.
Många har reagerat med förskräckelse för
de har inte trott att det varit så illa, och det
gäller även bekanta till mig som kanske
hyst den uppfattningen att jag överdrivit.
Jag tror att allmänheten väcktes efter Janne
Josefssons reportage. Ett program som påvisar TV-mediets genomslagskraft. Artiklar
förslår inte långt i jämförelse med om en
åsikt förs fram med likalydande innehåll
i ett TV-reportage.

”För litet idealitet”

Vad innebär ”äventyrsavtal”, som du ibland upprättar, och varför gör du det?
–Äventyrsavtal innebär att du får betalt i
den händelse att du vinner målet åt klienten. Ibland har jag upprättat äventyrsavtal åt klienter som inte haft ekonomisk
möjlighet att ersätta mig. Om en person
utsatts för ett justitiemord så har oftast inte
den personen ekonomiska möjligheter att
driva ärendet. Jag har då åtagit mig en del
sådana fall. Advokatsamfundet förbjuder
äventyrsavtal. Den oskyldigt dömde
görs med andra ord helt rättslös. Advokatsamfundet omöjliggör för oskyldigt
dömda att få resning.
Den idealitet som ditt handlande ger
uttryck för, är det något du saknar i samhället, och i så fall: varför har den gått
förlorad?
–Jag tycker att det finns för litet av idealitet. Det var väl det glada 1980-talet som
bidrog till det vi ser nu. Allt gick uppåt
och det viktigaste var att tjäna pengar. Det
har satt sina spår i synen på ideellt arbete
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troligtvis en rädsla hos till exempel ansvarig läkare att diagnosen på Camilla och
behandlingen av henne varit felaktig. Här
har vi alltså en kvinna som möjligtvis kan
botas. För att detta ska kunna ske krävs
att enkelt blodprov tas. Detta har ännu
inte skett vilket är mycket upprörande!
Rent allmänt kan det sägas i dessa fall av
tvångsomhändertagande att det är mycket
upprörande att lagen inte följs som tydligt
anger att placering av barnet i första hand
bör ske hos släktingar till barnet.

Den frikände straffas

som något korkat. Det ska nämnas att
många engagerar sig gratis, till exempel i
den organisation som jag tillhör, NKMR.
(Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter).

se till att en utomstående person tillsattes som förvaltare för Camilla istället för
föräldrarna.

Ett ärende som du engagerat dig under
längre tid är det så kallade Camillafallet. Här har det bland annat anförts
som argument för omhändertagandet att
experter bättre kan tillgodose den handikappade flickans behov än föräldrarna.
Camilla-fallet har upprört de personer
som satt sig in i ärendet (till exempel har
professor Marianne Haslev Skånland sagt
att det är det grymmaste ärende hon hört
talas om). Har kommunen börjat backa
i sin uppfattning att ”experter”, det vill
säga. personliga assistenter, är bättre för
Camilla än föräldrarna?
–Nej, det har gjorts till en prestigefråga
från kommunens sida. Jag skulle vilja ge
en kort historik för läsarna. Camillafallet
handlar om en ung kvinna, som sedan
barndomen är svårt invalidiserad i en
neurologisk sjukdom. Camilla kan inte gå
och inte tala och kan inte kommunicera
med omgivningen. Camilla sköttes på ett
kärleksfullt och bra sätt av sina föräldrar,
som hade ordnat en egen lägenhet åt henne
i sin villa så att hon hade ett eget hem
och familjegemenskap med föräldrarna.
Föräldrarna skötte henne med hjälp av
personliga assistenter. Föräldrarna kom i
konflikt med socialmyndigheten om vilka
personliga assistenter som var lämpliga och
vilka som inte var det. Socialmyndigheten
hämnades genom att via överförmyndaren

–Denna nya förvaltare tvingade Camilla
att flytta till en annan bostad belägen mer
än en mil från föräldrahemmet och förvaltaren vägrade Camilla att besöka sitt
föräldrahem annat än en gång per månad.
Detta grymma beslut om begränsning av
rätten att besöka sitt föräldrahem finns
dessvärre ingen möjlighet att överklaga
enligt svensk lag.
Jag menar att det är givet att föräldrarna
är bättre vårdnadshavare än samhället och
i synnerhet när det kommer till sådana här
ärenden med handikappade barn. Föräldrarna har under åren lärt sig vad Camilla
tycker om och vad hon inte gillar. Dessutom kan den så kallade expertisen ifrågasättas, då titeln ”personlig assistent”
knappast anger att personen ifråga har
någon speciell kompetens att tala om.
De verkliga experterna är föräldrarna.
Bindningen mellan föräldrar och barn är
biologiskt betingad och går inte att bortse
ifrån. Ett parallellfall till Camilla-fallet
hade jag uppe i Europadomstolen och vi
vann där. Vad gäller Camilla så kan det
också vara så att hon har en feldiagnos
och att hon skulle kunna bli frisk. För att
kunna säkerställa detta så behövs ett enkelt
blodprov göras på Camilla. Det har dock
förhalats av ansvariga myndigheter i två
års tid nu.
Anledningen till att det förhalats är
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Föräldar bättre
vårdnadshavare

Jag tog i artikeln ”Rättsrötans bakgrund
– Den politiska korrektheten” (Contra
nummer 2 2003) upp juridikens otillräcklighet. En åtalad person frikänns från anklagelserna men får ändå sitt liv förstört.
Går det att komma tillrätta med det här
problemet? Om du blir anklagad du för till
exempel incest så är du dömd för tid och
evighet. Ett frikännande innebär i dessa
fall inte ett reellt frikännande.
–I förvaltningsdomstolarna krävs det inte
bevis. Bevis borde krävas för att det inte
ska gå som i fallet du beskrivit om Gustaf.
Utgångspunkten skulle vara att barnet ska
vara hos sina föräldrar. Invänder sociala
myndigheter ska påståendena bevisas.
Diskuteras ovanstående problematik av
personer inom rättsväsendet – att ett frikännande inte innebär en omprövning av
samhällets dom? Ett tragiskt exempel är
Stefan Holmlin. Holmlin hade fullständigt
pulveriserat de så kallade bevisen mot honom och lyckats påvisa en rad orimligheter
i sin frus berättelse. (Holmlin anklagades
av frun för incest). Han tilldömdes ett
stort skadestånd men valde ändock att
ta sitt liv.
–De flesta jurister och domare finner livet
enklare genom att utgå ifrån att den som
är dömd är skyldig respektive att den som
frikänts är oskyldig. Att den frikände ändå
straffas av samhälle och omgivning bortses det ifrån. Diskussionen förs bland en
begränsad mängd jurister. Du tar upp
Holmlin-ärendet. Stefan Holmlin försökte
få den före detta frun åtalad för mened men
misslyckades med det. Detta hade annars
varit ett sätt att få full upprättelse för honom som svar på din fråga om juridikens
otillräcklighet. Han hade, ifall inte åtalet
ogillats, kunnat erhålla ett reellt frikännande, även från omgivningen.
✎
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Valutaunion..., forts från sid 10
penningpolitiken sedan 1992 för att styra
inflationen. Samma sak kan naturligtvis
ske i större perspektiv om man har ett
större valutaområde. Så för ECB, den europeiska centralbanken, med huvudkontor i Frankfurt, en penningpolitik med ett
från Sveriges Riksbank något avvikande
mål. ECB ska se till att inflationen inom
euro-området håller sig under 2 procent.
Problemet för ECB är att målet gäller hela
euro-området. Just nu är inflationen långt
över målet i Irland, och en bra bit under
i Tyskland. Det är helt enkelt svårt att
anpassa räntan till de enskilda ländernas
behov. Räntan är för låg för Irland, men
kanske ändå för hög för Tyskland, trots
att Tyskland väger så tungt i euro-området
att räntepolitiken med nödvändighet i stor
utsträckning måste anpassas till vad som
är lämpligt för just Tyskland.
Redan i slutet av 1960-talet lanserade den
amerikanske nationalekonomen Robert A.
Mundell teorin om optimala valutaområden. Mundell resonerade kring fördelarna
med en eller flera valutor och kom fram att
det var en avvägningsfråga. En avvägning
som kunde mätas i pengar. Enklast att se
är att det naturligtvis inte blir några växlingskostnader om det bara finns en valuta.
Men det finns också andra fördelar. I den
internationella valutahandeln försvinner
alla valutarisker. Det främjar naturligtvis
det internationella handelsutbytet och därmed effektiviteten i världens ekonomi, till
nytta för alla människors välstånd.
Men å andra sidan finns det också nackdelar med en gemensam valuta. Finans- och

penningpolitiken måste föras på en mycket
mer generell nivå. Det går inte att föra en
finans- och penningpolitik som exakt passar
Sverige om valutan är gemensam för hela
Europa. Å andra sidan går det inte heller
att föra en finans- och penningpolitik som
exakt passar Norrland om Sverige har en
enhetlig valuta – skulle en egen norrländsk
krona vara lösningen? Mundells teorier visar hur fördelar och nackdelar kan vägas
mot varandra.
Mundell belönades med Nobelpriset
i ekonomi 1999 för sina teorier om de
optimala valutaområdena.
Mundells teorier utmynnar i att ett område som har en likartad inriktning vad
gäller företag, industrier, lagstiftning och
arbetskraftens utbildningsnivå bör ha en gemensam valuta. För framgång krävs också
anpassningsförmåga om valutaområdet är
stort. Det vill säga om det går bra i Portugal
och dåligt i Finland när länderna har samma
valuta (euron), så måste finska arbetare
vara beredda att flytta till Portugal för att
utjämna skillnaderna, alternativt måste de
finska lönerna vara lättrörliga nedåt. När
det nu är så att finska arbetare säkert har
ett visst motstånd att flytta till Portugal,
på grund av klimat, kultur, matvanor och
språk, så uppstår ett problem. Arbetskraften
är inte fullt så lättrörlig så att vi verkligen
har ett optimalt valutaområde i Mundells
tappning. I USA är det trots alla skillnader
ett betydligt mindre problem att flytta från
Seattle till Atlanta, än det i Europa är att
flytta från Åbo till Tessaloniki. Införandet
av en gemensam valuta underlättar flytten,
men gör den inte naturlig.

Mundell själv är av uppfattningen att
euron är en praktisk tillämpning av hans
teorier. Andra ekonomer har dock en
annan uppfattning och kommer med tilllämpningen av Mundells egna teorier till
slutsatsen att Europa inte är ett optimalt
valutaområde.
Vad Sverige anbelangar är det enkelt att
se att vi har mycket gemensamt med Finland. Arbetskraften är rörlig mellan de två
länderna (även om det säkert är svårare för
svenskar att flytta till Finland än tvärtom,
med tanke på hur kunskaperna i grannens
språk är utbredda). Våra två länder har
också ett starkt gemensamt beroende av
skogsindustrin, vilket också talar för att
vi har gemensamma intressen. Men redan
när vi går till Norge ser det annorlunda
ut. Norges ekonomi styrs nästan helt av
oljan. Och när höga oljepriser är bra för
norsk ekonomi så är de dåliga för Sverige.
Vi har därför inte mycket att vinna på en
valutaunion med Norge enligt Mundells
teorier, även om det för många säkert känns
lättare språkligt och kulturellt att flytta till
Norge än till Finland.
Men visst, för turister är det bekvämt
att slippa växla pengar om valutan är
gemensam. Företag slipper ta risken att
valutakurserna förändras om valutan är
gemensam. Och som nation slipper vi
försörja en hord extremt högavlönade
valutahandlare.
Frågan om vi ska ansluta oss till euron
är frågan hur vi värderar dessa för- och
nackdelar och väger dem mot varandra.

Euron i teori och praktik
Euron infördes som teoretisk valutaenhet
den 1 januari 1999. Då låstes valutakurserna mellan tio valutor i elva länder. Belgien
och Luxemburg hade redan tidigare en låsning mellan de två länderna francs-valutor
till kursen 1:1, belgiska pengar gick sedan
länge bra att använda i Luxemburg och vice
versa. Under år 2000 kom Grekland in i
gemenskapen och när euron omvandlades
från en virtuell till en fysisk valuta den 1
januari 2002 var det tolv länder och elva
valutor som var med.
Avtalet om införande av euron ställer upp
ett antal villkor för de länder som skulle
få möjlighet att ansluta sig. Viktigast är att
statens budgetunderskott inte får överstiga
3 procent av bruttonationalprodukten.
Fortsätning på sidan 24
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Euron är sedan den 1 januari 2002 valuta i tolv europeiska länder. Ska Sverige följa
efter år 2006?
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Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld efterträdde
norrmannen Trygve Lie som
FNs generalsekreterare 1953
och omkom i en flygolycka i
Ndola i nuvarande Zambia 1961
under sina försök att mäkla fred
i Kongo, ett land där situationen
drygt 40 år senare ter sig värre
än någonsin. Hammarskjöld,
son till statsministern, landshövdingen med mera Hjalmar
Hammarskjöld, är en av alla
tiders mest berömda svenskar.
Endast Sankta Birgitta och
Emanuel Swedenborg kan göra
honom rangen stridig, om vi nu
håller oss utanför sportens och
filmens värld.
Om Dag Hammarskjöld
och hans släkt har det skrivits
åtskilligt genom åren Om Dags
tidiga år är emellertid inte
mycket publicerat. Det har
filosofie doktor Bengt Thelin,
stats- och religionsvetare, sökt
råda bot på genom boken Dag
Hammarskjöld. Barnet. Skolpojken. Studenten (Carlssons
förlag). Det skall sägas med
en gång att det här är en bok
man ogärna lägger ifrån sig sedan man börjat läsa den. Thelin
har gott handlag med pennan
och bygger sin framställning
på privata arkiv, samlingar
och samtal med människor som
hade förstahandskännedom om
människan Dag Hammarskjöld,
däribland flera släktingar.
Dag Hammarskjöld föddes
som yngste sonen av fyra till
Hjalmar och Agnes Hammarskjöld, den senare född
Almqvist och ättling till den
berömde författaren Carl Jonas Love Almqvist. Hjalmar
levde mellan 1862 och 1953
och hann under sitt långa liv
göra framgångsrika karriärer
med titlar som hovrättspresident, statsråd, landshövding
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(Uppsala) och slutligen också
statsminister. Han var med om
att förhandla fram unionsupplösningen mellan Sverige och
Norge i Karlstad 1905. Hans
renommé som statsminister
blev dock inte särdeles gott
– på grund av kristider i samband med Första världskriget
blev han allmänt känd som
”Hungerskjöld”. Han framstår
som en ytterligt kompetent och
intelligent, men också tillknäppt
och något högfärdig man. Makan Agnes var, fastän säkert
lika intellligent som maken,
som människa raka motsatsen:
känslosam, spirituell, sällskaplig. Av Thelins berättelse
framgår klart att hon utövade
ett starkt inflytande över Dag
under hela dennes levnad,
medan fadern mestadels var
frånvarande.
Det som skiljer den här boken
från andra Dag Hammarskjöldskildringar är, att man tycker sig
komma huvudpersonen nära in
på livet – så nära det nu går med
tanke på Dags en smula mysteriösa natur. Det berättas om hans
nära barn- och ungdomsvänner,
lärare, konfirmationspräst och
inte minst bröder. Konfirmationen begicks för övrigt
i Frustuna kyrka i ett stycke
fager sörmlandsnatur nära
Gnesta. Dag Hammarskjöld

gifte sig aldrig, och somliga
bedömare har i hans natur trott
sig finna homosexuella böjelser.
Bengt Thelin snuddar vid ämnet
men lägger inte fram några direkta bevis i någon riktning. Det
mesta tyder nog på att det var
moderns starka inflytande som
gjorde att Dag, den yngste och
mest omhuldade pojken, aldrig
lyckades hitta någon kvinna som
kunde konkurrera ut henne på
det känslomässiga planet. Han
föredrog livet igenom därför en
celibatär livsföring.
Dag Hammarskjöld hade
tre äldre bröder: Bo, Åke och
Sten. Samtliga gjorde lyckade
karriärer. Bo som statsråd och
landshövding i Södermanland,
Åke som hög Europa-jurist i
Haag, Sten som internationell
journalist.
Dag blev diplomat och
var åren närmast före sin tid
som FNs generalsekreterare
kabinettssekreterare i UD och
minister utan portfölj. Han
blev under sin FN-tid beundrad men knappast älskad. Vid
ett par tillfällen gjorde han för
världsfreden stora insatser, men
den låsta globala position som
det kalla kriget innebar kunde
han inte göra mycket åt. Personligen håller jag företrädaren
Trygve Lie, som starkt bidrog
till att skapa staten Israel och
bevara Sydkoreas frihet, som
en större internationell gestalt
än Hammarskjöld.
Men det är knappast heller
som statsman som Dag Hammarskjöld i första hand är
bekant för eftervärlden. I ett
långsiktigt perspektiv kommer
han sannolikt visas ha gjort
sina mest bestående insatser
som kristet färgad filosof
genom den posthumt utgivna
betraktelsen Vägmärken, vilken med åren blivit en del av
världslitteraturen.
Bengt Thelins bok hjälper
oss att få en mer fullödig bild
av Dag Hammarskjöld. Det
är som författaren framhåller (sidan 196): ”Interiörerna
från familjelivet och bilderna

som tonat fram av familjemedlemmarna underlättar för
eftervärlden att få en tydligare
uppfattning och en bättre förståelse än som hittills varit möjligt
vad gäller Dag Hammarskjölds
ursprungsmiljö.”
Den enda (marginella) invändning jag har mot boken
är att den i mitt tycke är alltför
sparsam med information om
Dags bröder. Här skulle jag ha
velat veta mer!
Tommy Hansson
Bengt Thelin: Dag Hammarskjöld. Barnet. Skolpojken.
Studenten. 214 sidor. Carlssons.

Dramat
Raoul Wallenberg

Boken Dramat Raoul Wallenberg skriven av Eric Sjöquist
(Nordstedts förlag) försöker
hitta sanningen som många
andra böcker i samma ämne.
Den här boken handlar inte
så mycket om personen Raoul
eller om händelserna under de
192 dagarna han arbetade i
Budapest, utan vad som hände
efter arresteringen.
I 26 kortare eller längre
kapitel får man läsa en hel del
fakta och lika många gissningar.
Boken är full av namn på: dåvarande regeringschefer, UDtjänstemän, författare, läkare,
människor som satt i fängelse,
spioner, ryssar, ungrare etcetera.
Nästan för många namn och
öden beskrivna i detalj. Många
människor blandade sig i fallet Raoul och det var svårt att
skilja på lögner, fantasier och
eventuella sanningar.
Vissa kapitel är som att läsa
en spionthriller.
Det finns massor av frågetecken: blev Raoul kidnappad
och hölls han som gisslan för
att eventuellt bytas mot en
fängslad ryss (det finns flera
tänkbara personer)? Ville Stalin
pressa familjen Wallenberg för
att få pengar till återbyggnaden
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av Sovjet? Varför tog man inte
emot hjälp från USA i letandet?
Ryssarna och några ungrare är
än idag övertygade om att Raoul
var spion och betald av USA och
att hans arbete var bara kamouflage. Vad de än trodde ser man
en sak: att Raoul kunde arbeta
relativt ostört under tyskarna
och rädda tiotusentals judar. Däremot när ryssarna kom, Röda
Armén, som han hade bara positiva förhoppningar om, blev han
genast förföljd och arresterad.
Raoul trodde förmodligen inte
att ryssarna egentligen också var
antisemiter.
Slutligen kan man bara konstatera när man läser boken att
det värsta var den dåvarande
svenska regeringen. Dess och
UD:s slapphet och ovilja att
rädda Raoul, detta på grund av
rädslan för Sovjet efter kriget.
”De förlorade åren” som den
tiden kallas, 1945–47. ”Skandalös vanskötsel”, som ett
kapitel heter där det detaljerat
beskriver Sveriges agerande.
När man läser det förstår man
frågan: Ville inte Sverige ha tillbaka Raoul Wallenberg?
Katarina
Eric Sjöquist: Dramat Raoul
Wallenberg. Norstedts.

Euron, fortsättning från sid 22
Denna regel har tillkommit för
att ge trovärdighet åt euron som
valuta. Medlemsländerna ska
inte få lösa sina problem genom
att tillgripa inflation. Portugal
och Tyskland fick varningar
för att man bröt mot villkoren
2001. Under 2002 bröt även
Frankrike mot kraven. Följden
av upprepade brott mot kraven
ska bli böter (att betalas till
EU) på upp till 1 procent av
bruttonationalprodukten. Än
har dock EU inte vågat utdöma
dessa böter för något land.
Vidare ställs krav på att
statsskulden inte överstiger
70 procent av bruttonationalprodukten (men högre tal har
accepterats om skulden sjunker
ner mot grundkravet). Vidare
krävs att räntorna inte får ligga
alltför långt över genomsnittet
för euroländerna, att inflationen
ska ligga nära normen två
procent och att valutakurserna
inte får ha svängt alltför mycket
(3 procent) under två år innan
eurons införande.
Enligt EU-fördraget är alla
länder i Unionen skyldiga att
införa euron när de uppfyller
kraven . Undantag gäller för
Storbritannien och Danmark,
som bägge har fördragsenliga
undantag från euron. När det

gäller Italien och framförallt
Grekland har man dock från
EUs sida blundat inför kraven
och vridit på definitionerna, för
att få in länderna i euro-området. När det gäller Sverige är det
tvärtom. Vi har klarat alla kraven med god marginal – utom
ett, nämligen att växelkurserna
inte ska ha svängt mer än inom
en viss ram. Men ingen har
gjort några ansträngningar att
begränsa svängningarna och
euro-länderna skulle säkert
med glädje medge undantag
från just det kravet, eftersom vi
med så god marginal uppfyller
alla andra krav, och eftersom
svängningarna automatiskt
upphör om euron införs.
Det är dock uppenbart att man
från EUs sida inte vill tvinga
igenom fördragets bokstav, att
Sverige ska anslutas till euron,
så länge den svenska opinionen
inte sagt ett klart ja. Därför accepterar man en särskild omröstning om euron nu i höst, trots
att folkomröstningen om euron
rent formellt ägde rum samtidigt
med EU-omröstningen 1994.
Svaret blev (med 52 procent
för och 47 procent mot) att
Sverige skulle ansluta sig till
EU. Och i detta låg enligt vårt
fördrag med EU att euron skulle
komma automatiskt när vi upp-

fyllde kraven (och när de andra
länderna införde euroon). EUkommissionen fastställde dock
när det var dags att Sverige
inte uppfyllde kraven, trots att
vi egentligen gjorde det.
De nya EU-länderna har alla
skrivit på samma villkor som
Sverige, det vill säga att euron
ska införas så snart villkoren
uppfylls. Det kommer säkert
att bli betydligt svårare för de
nya länderna att uppfylla kraven
än vad som gäller för Sverige.
Men med tiden kommer säkert
det ena efter det andra av de
nya EU-medlemmarna att
införa euron. Estland har nästan gjort det redan genom att
ha den estniska kronan direkt
knuten till euron (den var knuten till D-marken innan eurons
införande). Estland har också i
övrigt en starrk ekonomi. För
andra nya EU-medlemmar kan
det dock dröja decennier innan
villkoren är uppfyllda.
C G Holm, som skrivit artiklarna
om euron, är civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm.
Han har för avsikt att rösta nej
i höstens folkomröstning om
euron, men har här försökt
presentera bägge sidors
argument

3 1978...
Nummer 3 1978 av Contra
var ett ”mininummer” på
endast fyra sidor. Några
sådana utgavs under 1977
och 1978 för att inom tillgängliga resurser utöka
utgivningstakten från fyra till
sex gånger per år.
Contra kunde bland annat
rapportera från Vänsterpartiets (dåvarande Vänsterpartiet Kommunisterna)

kongress att den som
vanligt besöktes av en delegation från det sovjetiska
kommunistpartiet i Moskva. När ett uttalande om
mänskliga rättigheter diskuterades begärde ryssarna
omgående överläggningar
med partiledningen. Kongressen gjorde uppehåll,
överläggningarna genomfördes rekordsnabbt och

partiledningen drog tillbaka
sitt förslag till uttalande.
I Vänsterpartiets dåvarande
idealland Sovjet hade under
1976 och 1977 30 personer
avrättats, flera för brott under Andra världskiget, 35
år tidigare. Men också för
ekonomiska ”brott”, som en
man som tagit ut för höga
priser på fårfällar!

...för tjugofem år sedan
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